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Tugh (török), 1. Lófark.
Tughra, népies kiejtéssel túra, a szultán nóvaláírának hivatalos elnevezése. L. még Nisán.
Tughráí, arab költő, megh. 1121., a szeldzsuk
szultánok alatt államtitkári hivatalt viselt; innen
neve is: a tughra (1. o.) kezelője; majd vezéri
méltóságra emelkedett, nílg végre fogságba került
ós kivégezték. Dívánján kívül az irodalomban
Lámijat al-adzsam (azaz a nem-arabok Z-re rí
melő) költeményéről nevezetes, amelyben az idő
rossz viszonyait panaszolja el és melyet keleten
és nyugaton sokszor kiadtak és európai nyelvekre
is lefordítottak.
Tuguegarao, város a Filippi-szigetek Luzon
nevű szigetén a Cagayan (Tago) folyó völgyében.
Tugurt (Tuggurt, Touggourt), főhelye a Vádi
Rig nevű oáziscsoportnak, amely Constantine
algériai départementhoz tartozik, (1924) 202,743
nagyobbára berber lak., gyapjú- és selyemszövés
sel ; datolya-, gummi-, fez- és haik-kereskedéssel.
Környékén több mint 600,000 pálmafa áll. T.-ot
1854. foglalták el a franciák.
Tuhelj, adó- és politikai község Várasd vm.
klanjeei j.-ban, (1M0) 1769 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Tuhutum, 1. Tétény.
T n i l e r i e s (franc, ejtsd: tfiiieri), francia királyi
palota Parisban, amely nevét az egykor ott levő
cserépégető kemencéktőlnyerte.Philibert Delorme
kezdte meg 1564. építését Medici Katalin számára,
utóbb sokat változtattak rajta, ismételten bőví
tették, átalakították. I. Napóleon óta a francia
uralkodók állandó székhelye volt. 1871-benapárisi
kommün alatt tűzvész pusztította el, újabban két
szárnyát (Pavillon de Marsán, most iparművészeti
múzeum és Pavillon de Plore, most gyarmatügyi
minisztérium) helyreállították, rombadőlt főrészét
lebontották. Hozzá csatlakozik a Jardin des 1.
híres kertje.
Tuieko (Tuisco, Tuisto), Tacitus szerint (Germania 2. fej.) az ősgermánok egy isteni alakja, a
föld szülötte. Neve a. m. kettős, kétnemű, iker.
Tőle származik Mannus (1. o.) s ettől az egyes
germán törzsek.
Tuizmus, 1. Altruizmus.
Tuja (növ.), 1. Tliuja.
Tuka Béla, egyet, tanár, szül. Hegybányán [Hont
vm.) 1880 júl. 4. Tanulmányainak elvégzése után
ae államrendőrség bűnügyi osztályában működött.
1907-ben a pécsi püspöki jogakadémián lett tanár,
1914. a pozsonyi egyetem felállítása alkalmával
a nemzetközi jog és a jogbölcsészet ny. r. taná
rává nevezték ki. Tagja a Szent István Akadémiá
nak. Fő munkája: A szabadság (Budapest 1910).
Tukán (Rhamphastos ariel Vig., áiut), a Borsevő-félók (RJiamphastidae v. Grandirostres)
osaládjába tartozó madárfaj, melyre, mint a borsevőkre általában, jellemző aránytalanul nagy,
otromba, vaskos, hosszú csőre, ennek kávaélei
fűrészes ezólüek. Alapszíne narancssárga; melle
ós farkcsíkja skarlátpiros; szeme kékes; csőre
fénylő fekete. Hossza 48, szárnya 18, farka 16 cm.
Brazília tengerpartvidékén honos.
Tukang-szigetek vagy Tukang-Bezi szigetek,
kis vulkánikus eredetű szigetcsoport a Banda
tengerben, Celebes-szigettől DK.-re.
Tukanok (állat), 1. Borsevök.
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Tukh-Dalka, város Menufleh egyiptomi tarto
mányban, (1907) 10,365 lak.
Tukkum (Tukkume), járásszékhely Kurland
orosz kormányzóságban Rigától Ny.-ra, a MoszkvaVindau, Riga—T. vasutak metszőpontja, 7542
lak. A xrV. sz.-ban Gottfried von Roggetól alapított
hasonlónevű vára romokban hever. Közelében van
a Hüning-hegy (250 m.).
Tukó (Gtenomys, iiiat), a Csalipatkányok (Ododontidae) családjába tartozó rágcsáló emlős állat
nem. Az ide tartozó 9 faj teste zömök és hengeres,
feje rövid és tompaorrú, nyaka rövid és vastag,
farka rövid, vastag ós toinpahegyű, végtagjai rö
videk ; ötujjú lábaik hosszú ásókörmeikkel tűnnek
ki. Testszabásuk a pelepatkányokra emlékeztet.
Legismertebb faja a patagoniai I. (C. magellanicus Bennet). Testének felső része sárgás barnaszürke, fekete pettyekkel tarkítva; hasa világo
sabb. Testhossza 20 cm., farka 7 cm. Patagoniában
és Dél-Braziliában honos. Éjjeli állat. Húsát eszik.
Tukopia-szigetek, vulkáni szigetekből álló kis
szigetcsoport Melanéziában, a Banks és Santa-Cruz
szigetek közt. Részei: Tukopia, Anuda és Fatáka,
összesen 66 km* terlettel s kb. 700 lak.
Tukulör, nép, 1. Toucouleurs.
Tukuma-olaj, aouara-olaj, az Astrocaryum
(4. o.) gymölcsének héjából nyert kövér olaj,
mely a pálmaolajhoz hasonlóan készül, cínóbervörös s kellemes illatú.
Tula, X. kormányzóság Közép-Oroszországban,
területe 31,092 km2, (1920), 1.724,534 lak., felszíne
hullámos síkság 276 m. átlagos magasságban,
sehol sem emelkedik 336 m. fölé. Földje D.-en é3
DK.-en termékeny feketeföld (csernozjem), sok
szene (100,000 tonna évi termelés) és vasérce van.
Területéből 73-4% szántó, 10-5»/„ erdő, 10-7°/0
legelő és rét, 2-4% terméketlen. Folyói az Oka a
az ebbe ömlő Szusa, Upa, Osszetr, Pronja, Don,
de csak az Oka hajózható. Éghajlata enyho éa
egészséges. Lakói legnagyobbrészt nagyoroszok,
gabonát, répát, dohányt és olajmagvakat termel
nek, sok juhot, lovat, szarvasmarhát és sertést
tenyésztenek. Gyümölcs- (főleg alma) és zöldség
termelése is jelentékeny. Ipara mintegy 21,000
munkást foglalkoztat. Legfontosabb a cukorgyár
tás, ezt követi a vas- és fémipar, főleg szarnovárkészités, vasöntés, szeszgyártás stb. Kereskedelme
ezeket az iparcikkeket s gabonaneműeket hoz
forgalomba, főhelye T. város és Bjelev. A kor
mányzóságban több régi főldhányás (gorodiscsi)
és kurgán maradt fönn a litvánok és tatárok har
cainak idejéből. 12 kerületre oszlik: Alexin, Bjelev,
Bogorodick, Epizan, Jefremov, Kasira, Krapivna,
Novoszily, Odojeo, Csern, T. és Venev.
2. 1., a hasonlónevű orosz kormányzóság szék
helye az Upa folyó mellett, a Moszkva—Kinszk,
Szizran—Vjaszna vasutak találkozásának helyén,
lak. (1920) 129,147. Különösön fejlett ipara éa
kereskedelme teszi jelentős várossá, 250 gyár
ral. Nagy fegyvergyárát I. Péter cár alapította,
1705—14. épült s itt gyártották az orosz gyalog
sági fegyvereket. A XVI. sz.-ban keletkezett a
fémipar háziiparként s még ma is elég jelentős.
A T.-i vas- és acélárúk (olló, kés, harapófogó),
fehér rézárúk, az ú. n. tula-árúk, szamovárok,
szelencék híresek. T. püspöki szókhely, van sok
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iskolája, vasutas iskolája, arzenálja stb. A várost
először a XII. sz.-ban találjuk említve.
3. T., város Hidalgó mexikói államban 2080 m.
magasban a T.-folyó mellett; Tollán néven a
toltekák fővárosa volt, pamutipara van. — 4. T.,
város Tamaulipas mexikói államban gazdag
földművelő vidéken, 6935 lak.
Tulaezüst (újezüst), argentán, 50% réz, 25%
•nikkel és 25% cink ötvözete.
Tuíajdon (lat. domínium, ném. Eigentum),
teljes és kizárólagos jogi uralom a dolog fölött.
Tárgya szerint lehet köztulajdon vagy magán
tulajdon, bányatulajdon, közös tulajdon (eondominium). L. Tulajdonjog.
Tulajdon elleni kihágások a vagyon ellen
irányuló bűncselekmények közül azok, amelyek
kisebb jogsérelmet okoznak, vagy amelyek csak
veszélyeztetik a vagyont (ily kihágást állapítanak
meg az 1879. XL. t.-c. 126-143. §§, az 1908
XXXVI. t-c.51. §, akózi zálogügyletről szóló 1881
XIV. t-e. 23. § stb.). B kihágások közül a kbtk.ban foglaltakra nézve a járásbíróság, a többiekre
nézve a közigazgatási hatóság jár el. Az idézett
§-ok szerint T. pl. a bizonyos kisebb értéket felül
nem haladó élelmi, élvezeti cikkek, tüzelőszer,
egyéb életszükséglet! tárgy jogtalan eltulajdoní
tása, idegen ingatlan jogtalan megrongálása, az
árverés eredményének meghiúsítása, kézizálogkölcsönügyletekkel foglalkozók részéről o törvény
tilalmának áthágása, ékszerész, aranyműves ós
árus, zsibárus által gyanús dolgok megszerzése,
lakatosnak vagy zárkészítő iparosnak az a tette,
hogy idegen rendeletére nyit fel valamely zárt
vagy tartályt, készít e célra kulcsot, ugyanezek
nek az a tette, hogy más rendeletére lenyomat
után készít kulcsot vagy az ily ínódón készített
kulcsot idegennek átadja; élelmiszerek súlyának
és árának áthágása stb. T. eseteiben a büntetés
vagy egyedül pénzbüntetés, vagy egyedül elzárás,
vagy mindkettő.
Tulajdoni keresetek azok a keresetek, ame
lyekkel a tulajdonos tulajdonjogát érvényesiti
birói úton azzal szemben, aki tulajdonjogával
szembehelyezkedik. Háromfélék, ú. m.: 1. a
tulajdonkénem T. (rei vindicatio); 2. az ú. n. actio
negatoria és 3. az igényper. Az első az ellen irá
nyul, aki a tulajdonos kizárásával a dolgot birto
kolja ; alapja a tulajdonjogban foglalt az a jog,
amely szerint a tulajdonos a dolog.birtokából min
den mást kizárhat. A második keresetnek alapja
a tulajdon korlátlansága, célja a tulajdon szabad
ságának védelme; irányul az ellen, aki a a tulaj
donra koslátozó jogot (jus in re aliena) bitorol, v.
más illetéktelen befolyást gyakorol, melyet a tulaj
donos tűrni nem tartozik. Leggyakoribb esete a
szolgalmi jogok bitorlása. A vélelem a tulajdon
szabadsága mellott harcolván, a felperes eleget
tesz, ha bizonyltja, hogy ő a tulajdonos; az alperes
kötelessége bizonyítani, hogy neki a tulajdont kor
látozó tényre joga van. A kereset a korlátoló tény
megszüntetésére, az okozott kár megtérítésére
irányul, de irányulhat arra is, hogy a bitorló a
jogtalan cselekmény ismétlésétől eltiltassék (de
nonamplius turbando). Az ig'énykeresethek végr-ehajíás esetében van helye (1. Igényper.). Az
igénykereset egyik fajának mondható i. a végre
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hajtás megszüntetése iránti kereset, amelyet a
végrehajtató ellen indíthat az a harmadik személy:
a) aki valamely ingatlanra vezetett végrehajtás
által magát az ingatlanra vonatkozó tulajdon
jogában sértve érzi; b) aki bizonyos ingó vagyon
nak átadását tárgyazó végrehajtás által magát
tulajdonjogában sértve erezi.
Tulajdoni lap, 1. Telekkönyv.
Tulajdonító eset, 1. DativusTulajdonjog (rerum domínium, proprietas,
németül Eigentum), az egyéni — individuális —
gazdálkodásra alapított gazdasági jogrendben az
a jogi hatalom, amely a dolgot a maga teljében
egy meghatározott személy gazdasági érdekeinek
szolgálatába köti le, azon neki mindenki másnak
kizárásával kizárólagos rendelkezési hatalmat
biztosít; az egyes dologra vonatkozó az a jogi
helyzet, amelyet az «enyém, tied, övó» kifejezé
sekkel jelzünk. Az egyéni tulajdonnak ez a rend
szere a mai gazdasági rendnek és ezzel a mai
magánjogi jogrendszereknek egyik alapintéz
ménye. A tulajdonnal, mint jogi hatalommal
ellentétben a birtok (1. o.) az a tényleges helyzet,
amelyben valaki a dolgot — habár esetleg min
den jogi alap nélkül — ténylegesen hatalmában
tartja. Tulajdonnak tárgya csak testi dolog (res
corporalis), v. dologösszeség (universitas rerum),
pl. nyáj, könyvtár, képtár. Jogokon ellenben
tulajdon nem képzelhető, mert jogokon mint u. n.
testetlen dolgokon (res incorporales) az anyag
(substantia) fölött való hatalom nem képzelhető.
A T. kiterjed az egész dologra, tehát annak min
den alkotó részeire és növedékeire; a teleknek
T.-a némelyek szerint arra az egész térre is, mely
a telek felülete (a föld) felett (légür) és alatt van
és pedig felfelé (a lógürben) a végtelenségig (in
infinitum), lefelé a föld középpontjáig; mások
szerint ellenben mindkét irányban, azaz úgy fel-,
mint lefelé csak abban a terjedelemben, amelyben
a tulajdonos érdeke azt megkövetelheti, tehát
jelesül nem azon a távolságon túl,amelynél a tulaj
donos minden érdeke, hogy másokat a tér hasz
nálatából kizárjon, megszűnik. Gyakorlatilag a két
ellentétes felfogás alig vezet eltérő eredményekre.
A T. mint teljes és kizárólagos jogi uralom a
dolog felett, minden képzelhető jogot magában
foglal, a T.-ban foglalt egyes jogosítványok fel
sorolása azért nem kimerítő, hanem csak példa
szerű (exemplicativ). Ily értelemben a T.-ban a
következő jogosítványokat szoktuk megkülön
böztetni : a) a birtokjog (jus possidendi); b) a hasz
nálati s haszonélvezeti jog (jus utendi fruendi) ;
c) a rendelkezési jog (jus disponendi); d) az el
idegenítési jog (jus alienandi); e) a jog a dolgot
értékesíteni, átalakítani, megváltoztatni; f) a jog
a dologra való minden befolyástól, annak hasz
nálatától s haszonélvezetétől mást eltiltani és ki
zárni ; g) a v'isszakövetelósi jog (jus vindicandi);
s h) az, ami tulajdonkép mind o jogoknak csak
foglalatja, hogy a dolog a tulajdonqs sajátja, az övé
(propiáetas). Ezeken az általános jellegű jogokon
felül hazai jogunk szempontjából említendők azok
a különös jogok, amelyek a nemesi fekvő javakkal
össze voltak kötve s-a tulajdonost a nemesi jószág
birtoka alapján megillették. Ezek az ú. n. királyi
kisebb és úri haszonvételek (1. HegáliáT:).

Tulajdonjog

— 516 —

Az osztrák polgári törvénykönyv nyomán teljes
és nem teljes vagy osztott tulajdont szokás meg
különböztetni. Teljes a tulajdon, ha a dolognak
állagára s haszonélvezetére való kizárólagos jog
egy személyben egyesül; ha ellenben valakinek
csak a dolog állagára, egy másiknak pedig a dolog
állagára való valamely jog mellett, annak haszon
vételére van kizárólagos joga, akkor osztott tulaj
don forog fenn. Az akit a dolog állaga (nuda proprietas) illeti, főtulajdonos, a másik haszonvevő
tulajdonos. Ilyen osztott tulajdon az örökhaszon
bér ; az örökbér és a földbér. A jogilag helyes fel
fogás a fő- és a haszonvételi T. közti különb
séget, mely a T. fogalmával ellenkezik, elveti s a
haszonvételi tulajdonost illető jogot szolgalom
szerű, dologi jognak (jus in re aliena) minősíti
(1. Épületjog). Hazai jogunkban osztott tulajdon
példái: az úrbéri és a zsellórbirtok. Az osztott
tulajdontól különbözik a közös tulajdon, vagyis
az az eset, ha valamely még osztatlan dolog
egyszerre több személynek a tulajdona, olykép,
hogy mindegyiket a dolognak csak bizonyos része
illett meg.
A tulajdon elvileg korlátlan jog ugyan, mind
amellett a törvény által megengedett esetekben
korlátozható s jelesül közérdekben vagy magán
intézkedés folytán. Hazai jogunk szerint a T. köz
érdekből korlátozásának esetei jelesül: a) a ki
sajátítás ; b) a vízhasználatok (1. Vízjog) ; c) az
erdőtörvénj'ben (1879. XXXI. t.-e.); d) a mező
gazdaság- s mezőrendőrségről szóló törvényben
(1894. XII. t.-c.); e) a vadászat; f) a halászat és
g) a vagyonváltság (1. o.) és a földbirtokreform
érdekében felállított korlátozások. Magánintéz
kedések folytán a törvény által megengedett ese
tekben a T. korlátozásai: a) a családi hitbizomány; b) a terhelési és elidegenítési tilalmak; c)
a vissz- és elővásárlási jog, d) a szomszédjogból
eredő korlátozások.
T.szerezhető: a)eredeti módon(acquisitio originaria) pl. foglalás, v. származtatott módon (acqui
sitio derivativa) pl. átadás által: 1. A foglalás
(1. o.), melynek egyik különös esete az állatfogás
(1. o.). 2. A kincslelet (1. Kincs). 3. A gyümölcs
szerzés (frunctuum perceptio), amelyre nézve meg
jegyzendő : az el nem választott gyümölcs a fődolognak része lévén, azon külön T. lehetetlen,
az tehát mindig azé, akié a gyümölcsöző dolog
(res fructifera); önálló T. tehát csak elválasztott
gyümölcsön lehetséges. Szereztetik pedig a T., ha
a gyümölcsszedésre való jogot a fődolog tulaj
donosa szerződésileg átruházta, a gyümölcsnek
elválásával (separatio), más esetekben a beszedés
sel (perceptio); de így csak a jóhiszemű birtokos
szerezhet T.-ot (1. még Gyümölcs). 4. Átdolgozás
(1. Specifikáció), amelyre nézve hazai jogunk külö
nös intézkedést nem tartalmaz. 5. Egyesítés és
összevegyítés (confusio, commixtio, annexio),
miknek különös esetei a beültetés (plantatio), a
bevetés (satio), a beépítés (inaediflcatio), a vizsodorta földdarab (avulsio), a lerakódás (alluvio),
a szigetkeletkezés (insula in flumine nata), az el
hagyott vízmeder (alveus derelictus), a befoglalás
(inclusio) az összeforrasztás (ferruminatio), be
szövés (intextura), színezés (tinctura), írás (scriptura), festés (pictura), amelynél különbség van a
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falra és ingó tárgyra festett kép között, az elsó
esetben a kép azé, akié a fal, az épület, a másik
esetben pedig a kép nem járulék, hanem új tárgy
nak előállítása (fabricatio novae spéciéi), tehát a
kép a festőé; de e szabályt is cum grano salis kell
venni, mert alig akadna biró, aki a festőnek ítélné
oda pl. az értékes legyezőt, szelencét, tányért,
amelyre a festő értéktelen képet festett s aki
ebben új dolognak előállítását és nem inkább a
régi dolog megrongálását látná, amelyért a mázoló
festő kártérítéssel tartozik. 6. Átadás (traditio).
Ingatlan dolgoknál különösen, régibb jogunk sza
rint : 1. az adomány (1. ^dományrendszer) ; 2. az
örökös órdemdí jazás (1. Erdemdíjazás) ; 3. az örök
vallás (1. o.); 4. a jószágcsere (1. o.) és a peregyesség (1. o.), most érvényes jogunk szerint pedig ;i
telekkönyvi bejegyzés. Ingatlanokra szóbelilei:
kötött szerződés mai jogunk szerint nem érvé
nyes. A telekkönyvi bejegyzés, szorosabban be
kebelezés ingatlanoknál a tulajdonjog szerzésé
nek kizárólagos módja. Ez az elv csak az örökö
södésnél szenved kivételt, amely esetben a hazai
jogunkban érvényes ipso jure öröklés elve szerint
az örökös a birtokbavétel által szerzi meg az
öröklött vagyon tulajdonát, habár a T.-ban fog
lalt minden jogok gyakorlásához az örökösnél is
a T. bekebelezése múlhatatlanul szükséges.
Úgy az ingóknál, mint az ingatlanoknál T.-szerzési mód végül: az elbirtoklás (1. o.). A T. meg
szűnik : ha a dolog elenyészik (interitu rei); el
vész, de vad és szelídített állatok T.-a nem szűnik
meg azáltal, ha kiszabadulnak, hanem csak akkor,
ha természetes szabadságukat visszanyerik; a
dolog elhagyásával (derelictio); ha a dolgot a tör
vény a forgalomból kizárja (res extra commercium); a dolog T.-ának átruházása által; ha azt
más elbirtokolja; büntetésül elkobzás által. Ingat
lanokra vonatkozólag a T. teljesen csak akkor
szűnik meg, ha telekkönyvileg töröltetett.
Átvitt értelemben tulajdon elnevezése haszná
latos oly jogokra vonatkozólag is, amelyek mint
a szerzői, szabadalmi stb. jog (1. o.) a tulajdon
tartalmához hasonló kizárólagos rendelkezési jo
got biztosítanak valamely vagyoni értékű eszmei
javakon (eszmei javak tulajdona).
Bányatulajdon alatt értjük a bányatörvény
értelmében bizonyos meghatározott térre vonat
kozólag szerzett kizárólagos kiaknázási jogo
sultságot a bányatörvény alá tartozó valamely
ásvány tekintetében.
Tulajdonjog fenntartása (pactum reservati
dominii), a tulajdon átruházására irányuló jog
ügyleteknél, így különösen az adásvételnél elő
forduló az a kikötés, amelynek értelmében az
ügylet tárgyául szolgáló dolog tulajdona, a meg
törtónt átadás dacára csak bizonyos meghatáro
zott esemény bekövetkeztével 6záll át a szerzó
félre, nevezetesen a vevőre. Gyakori ez a kikötés
különösen bizonyos oly dolgoknak (varrógépek
nek, gazdasági gépeknek, könyveknek stb.)
részletfizetésre való eladásánál, amelyekre a
vevőnek kereső foglalkozásához van szüksége,
amikor a vevő a vételár legnagyobb részét ren
desen ép ebből a keresetéből kívánja törleszteni.
Minthogy az ügylet gazdasági célja ilyenkor el
kerülhetetlenné teszi a dolognak a vételár teljes
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2. ábra. Szarvalakú biztosító
fojtó-tekerccsel.

3.

ábra. Két sarkú védőfojtó tekercs (Siemens).

1. ábra. Szarvalakú biztosító.

5. ábra. Giles-féle
elektromos szelep.

4.

ábra. Vízsugárföldelő háromfázisú
á r a m r a (Ganz).

6. ábra. GiLes-Moscicki-féle
kondenzátortelep.
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. lefizetése előtt való átadását, az eladó az ebből ö
reá háruló fokozott kockázatot legtöbbször azzal
igyekszik csökkenteni, hogy magának az átadás
dacára fentartja a dolog tulajdonát a vételár
törlesztéséig. Tekintettel a vevő kényes és ki
zsákmányolásra alkalmat adó helyzetére, a tör
vényhozások egy része ennek a kikötésnek a ha
tárát éppen az árúrészletügyleteknél messzemenőleg korlátozza.
Tulajdonközösség (condominium), a tulajdon
nak az a formája,arnely ben a dolog több személynek
nem természetben megosztva, hanem eszmei há• nyadok szerint tulajdona. L. Közös tulajdon.
Tulajdonnév, a nyelvtanban a köznévvel
szemben olyan főnév, mely csak egy-egy sze
mélyt vagy tárgyat jelent.
Tulaj donság az olyan határozmány, amely nem
önálló, hanem dolgokon jelenik meg. Általuk ta
pasztaljuk a dolgokat, amelyek képzetei a tapasz
talatban mint T.-ok összességei szerepelnek. A
T.-ot meg kell különböztetni az állapottól, mert
az utóbbi változó, míg a T. állandó jellegű vonása
a dolgoknak. A dolgok ily igazolt T.-ainak fog
lalata («lényeges jegyek») a fogalom.
Tulaj donságnóv, 1. Melléknév.
Tulapapir, fotográfiai előhivópapir, amelyet
Bayer gyárt s egy klórbrómezüstpapiros.
Tulare-tó, Kalifornia északamerikai állam
1S00 km2 területű mocsaras tava, nagyrészt
lecsapolták.
Tulasne (ejtsd: tttián), Ijouis Sené, francia bota
nikus, szül. Azay-le-Rideauban (Indre-et-Loire)
1815 szept. 12., megli. Hyéresben 1885 dec. 22.
A természettudományi múzeum őre volt Parisban.
A hüvelyesek, Podostemaceákmeg a Monimiaceák
szisztematikáját fejtegeti, azután testvérével T.
Charles-lal (szül. Langeaisban [Indre-et-Loire]
1816 szept. 5.) együtt mikológiái tanulmányokat
közölt és különösen az apróbb élősködő gombák
ismeretét tetemesen tökéletesítette, kiváltképen
pedig szaporodó szervük többalakuságát és ivadékcseréjüket, nemkülönben a Pyrenomycetákét és
Discomycetákét is kiderítette. Számos értekezésén
kívül nevezetes még: Pungi hypogaei (Paris
1851) és Selecta fungorum carpoloeia (u. o.
1861—65, 3 köt).
T u I ' a s r o n l n , G e o r g e D a n d i n ! LDandin.
Túlátalakulás (hypermetamorphosis), az át
alakulásnak (metamórphosis) az a módja, mely
nél az átalakulás folyamán több, különböző alakú
és egymástól bábszerü nyugalmi állapottal elvá
lasztott lárva-alak van. Ily T. fordul elő pl.
a bogarak (Coleoptera) rendjébe tartozó nünükéknél (Meloiő.ae) és kőrisbogaraknál (Lytta).
Túlbiztosítás, 1. Biztosítás.
Tulcan, Carchi tartomány fővárosa Ecuador
délamerikai köztársaságban, Kolumbia határán,
2977 m. magasban, a Paramo de Balicho hágó
lábánál, 4000 lak.; 1863. földrengés dúlta,
Tulcea (Tulcsa), az ugyanily nevű romániai
kerület székhelye és a Dobrudzsa legnagyobb
városa, a Duna déli' főágának jobb partján, (1920)
23,000 lakossal és élénk kereskedéssel. Az 1916.
évi világháborúban véres összeütközéseknek volt
színhelye. 1916 dec. 22. a bolgár-török csapatok
elfoglalták s az 1918. fegyverszünetig tartották.

Túlfeszültség-bztosltók

Túlélő szervek. Vérben, vérsavóban, vagy a
vért helyettesíteni tudó bizonyos folyadékokban
(Ringer-féle oldat, Locke-fóle folyadék 1. o.) a
szervezetek bizonyos kivett részei hosszabb ideig
életben tarthatók és velük élettani vizsgálatok
végezhetők. Nagyobb szervek óletbentartásához
mesterséges vérkeringés fenntartásáról kell gon
doskodni. Vannak szervek, amelyekhetekigiséletben és működésben tarthatók a szervezeten kívüi,
mások hamarább elpusztulnak. Történtek vizsgá
latok túlélő szivén, ereken, vesén, izmon, méhen,
tüdőn, beleken stb. Carrelnek sikerült az egész
emésztő-, légző-, kiválasztó szervrendszert a maga
egészében a szervezetből kiemelve életben tartani.
Ugyancsak Carrel mutatta ki, hogy bizonyos
állati sejtek (szívizom, idegsejtek) bizonyos
tenyésztalajokon megélnek és szaporodnak.
Túlemelés (vasút), Kanyarulatokban a vasúti
járómüvek röperejének ellensúlyozására és a külső
síuszál felbillentése, valamint a vágány eltolása
elleni védekezésül a vágánynak felszínét nem víz
szintesen, hanem a kanyarulat középpontja felé
esésben helyezik el. Rendesen a belső sínszál a csat
lakozó egyenes pályarészek színében marad és a
külső sínszálat föléje emelik. Azt a mértéket, ami
vel a külső sínszál magasabbra kerül, túlemelósnek nevezik.
Túlépítmény. A tulajdonos, amikor az épít
kezésnél telkének határain túlterjeszkedik, ezt v.
erre irányuló jog, pl. szolgalmi joga alapján
teszi (így szolgalomként biztosítva lehet az egyik
telek tulajdonosának javára az a jog, hogy az ő
telkén levő épület erkélye átnyúlhat a szomszéd
telke fölé), avagy teheti esetlegminden jogalap nél
kül. Ez utóbbi esetben a szomszéd az általános jog
elvek alapján a túlépítmény eltávolítását és eset
leges kárának megtérítését követelhetné. Értékok
céltalan megsemmisülésének elhárítása végett a
magánjogi jogrendszerek egy része a jóhiszemű
túlépítés esetére az általános jogelvek konzekven
ciáit egyik-másik irányban enyhíti, így pl. az
által, hogy a szomszédot megfelelő kártalanítás
fejében a jóhiszeműen létesített túlépítmény tű
résére kötelezik.
Túlfeszültség-biztosítók (1. a képmellékletet).
Elektromos berendezésekben ártalmatlanná kell
tenni azokat a túlmagas feszültségeket, amelyek a
vezetékek szigetelésére, a gépekre és készülékekre
v. személyekre is veszélyesek lehetnek. Veszélyes
túlfeszültségeket okoznak a vezetékekben pl. lég
köri elektromos kisülések, de okozzák az erős
áramú vezetékekben magukban előállható jelen
ségek is. Ha pl. nagyfeszültségű áramkörben
pillanatnyi terhelésingadozások lépnek fel, vagg
hosszú vezetékeket teljes feszültség alatt indító
ellenállás nélkül kapcsolunk ki v. be, vagy hosszú
vezetékekben nem egy időben kapcsoljuk ki v.be az
egyes fázisokat több sarkú kapcsolókkal. Előáll
hat még rövidzárlatnál, földzárlatnál stb. is. Köz
vetlen villámcsapás az elektromos vezetékekbe
ritkán fordul elő, az ellen teljesen védekezni
nem is igen lehet. A légköri elektromos, vagyis
statikus töltések levezetésére a földbe, legegysze
rűbb berendezés, ha a szabad vezeték fölé acél
védődrótot szerelünk s azt minden oszlopnál a
földdel összekötjük. Vannak azután vízsugár-
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földelők (4. ábra) és fojtótekercsek (2, 3. ábra),
melyeket a vezeték és föld közé kapcsolunk. A
vizsugárf öldelő egy vízoszlop, amely v. szaba
don fellövelő vízsugár v. pedig a vízoszlop porcellán, v. üvegcsőben száll fölfelé. A vízsugár a
földhöz kötött esővégből ráesik a nagyfeszült
ségű vezetékekkel összekötött elektródákra. A
fojtótekercsek réz- v. vasdrótból készült spirált
képeznek. A tekercs egyik vége a vezetékkel,
másik vége a földdel van összekötve. A fojtó
tekercsben a hálózati feszültséggel ellenkező elek
tromotoros erő gerjed, mely a hálózati túlfeszült
séget fojtja (3., 4. ábra). A belső eredetű, vagyis
dinamikus túlfeszültségek ellen való védelemre
szolgál a szarvalakú biztosító (1., 2. ábra), a
Giles-féle elektromos szelep (5. ábra) és a Moscicki-Giles-félo kondenzátor (6. ábra). A szarv
alakú villámhárító vastag rézdrótból készül, alsó
része a szikraköz, amelyen a túlfeszültségű áram
átüthet. A szikraköz előtt v. utána fojtóteker
cset szokás a vezetékbe kapcsolni, ez az érkező
elektromos hullámokat torlasztja s a szikraköz
átütését elősegíti. Az átütés után az üzemfeszült
ség is képes az ívet fenntartani, de az áram a
szarvakon dinamikai és a hőhatás folytán fölfelé
halad, egyre szélesebb lesz, végre megszakad.
Az ú. n, elektrolitikus túlfeszültség biztosító
sorba kapcsolt aluminiumeellákból áll, ammóniákoldattal töltve. Ha a cellák elektromos feszültség
alatt állanak, az elektródák felületén vékony szi
getelő hártya képződik, mely rendes feszültség
nél az áram útját elzárja. Ha a feszültség ennél
nagyobb, a hártya áttöretik ; ha a feszültség ere
deti értékére esett, akkor a hártya újra képződik,
tehát úgy működik, mint pl. egy gőzkazán bizton
sági szelepe. A Giles-féle ilyen szelep (5. ábra)
beállítható szikraközből, fix tányérokból alkotott
szikraközből ós ezekkel sorba kapcsolt kis kapa
citású ellenállásból áll. Alacsony feszültségű vál
takozó áramra ilyen készülék áll sorba kapcsolt
fojtótekercsből, aluminiumláneból, amely a fojtó
tekercs előtt a vezetékről a föld felé ágazik el.
Az aluminiurnláncon átfolyó áramot a lánccal
sorba kapcsolt ellenállás korlátozza. Az elektrolit
vízből és glicerinből készül. A lánc vékony hár
tyával vonatik be, amelyet a túlfeszültség áttör. A
Moscieki-Giles-féle kondenzátorok (6. ábra) vé
kony falú üvegcsőből állanak, amelyek kívül-belül
vékony ezüstréteggel kémiai úton vannak be
vonva. A csövek egyik vége be van forrasztva,
másik végén pedig az üveg vastag falú. A kon
denzátor hatása abban áll, hogy az elektromos
hullámokat megnyújtja, mert a hullámfront ener
giáját felfogja.
Túlhágás, a jogos védelem szükség által vont
határainak túllépése. L. Jogos védelem, JExcessus.
Túlhevítő. Ha zárt edényben vizet melegítünk,
akkor a víz hőmérséklete emelkedik, majd a víz
párologni kezd, míg végül az utolsó csepp víz is
elpárolog. Ebben a pillanatban a gőz telített álla
potban van s ú. n. nedvea gőz. Ha a zárt edény
ben lévő nedves gőzt tovább melegítjük, hőmér
séklete tovább nő és a gőz túlhevített állapotba
kerül. Ha a nedves gőz hőfoka í,, a túlhevített
gőz hőfoka pedig t3 (t2~tt = T túlhevités), to
vábbá, ha a túlhevített gőz fajmelege 0.54 cal.
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(ez t. i. az a melegmennyiség, amely szükséges
arra, hogy 1 kg. túlhevített gőz hőfokát 1° C-al
megnöveljük), akkor G kg. gőz túlhevítéséhez
caloriákban kifejezve
U = 0.54(f 3 —í t ).G
melegmennyiség szükséges.
A túlhevített gőzt a gőzgóptechnikában széles
körben alkalmazzák, és az erőtelepeken ma már
csaknem kizárólag T.-s gőzgépek dolgoznak, de
az utóbbi évtizedekben a gőzmozdonyépítésben is
nagy teret hódított a túlhevített gőz alkalmazása.
Ezt a körülményt a túlhevített gőz két fontos
tulajdonsága magyarázza meg.
A gőzgépben végbemenő munkafolyamat Carnot törvénye szerint (1. o.) akkor adja a legna
gyobb hatásfokot, ha a legnagyobb hőmérsék
leti határok között folyik le. A hőmérséklet alsóhatárát nem mélyíthetjük korlátlanul (ez az alsó
határ kipüffögős gőzgépeknél kb. 100° C, konden
zációs gőzgépeknél kb. 50° C), így tehát a felső
határ növelésére vagyunk utalva, ha a gőzgép
hatásfokát növelni akarjuk. A túlhevített göz
alkalmazása tehát azzal a haszonnal jár, hogy
növeli a gőzgép hatásfokát, ami viszont a gőzfo
gyasztás csökkenésében jelentkezik. Minden 6»
C-nyi túlhevítósre kb. 1 %-al kisebb gőzfogyasz
tás esik. A szénfogyasztás természetesen nem
ilyen arányban csökken, mert hiszen a túlhevítóshez js meleg (szén) kell.
A másik előnye a túlhevített gőznek az, hogy
rossz hővezető lévén, nehezebben kondenzálódik,
mint a nedves gőz. így tehát a gőzforrástól meszszebb lévő fogyasztó helyekre is kevesebb kondenzveszteséggel szállítható. Ez a körülmény a
túlhevített gőz alkalmazását akkor is indokolja,
ha a gőzt nem munkavégzésre fordítjuk, mint pL
központi gőzfűtési berendezéseknél. A gőz túlhevitése a T.-ben történik. A T. viszonylag kis ke
resztmetszetű, folytvasból készített csövekből
áll, amelyek mind a két végükön gyűjtőkamrába
torkollanak és a füstgázak útjában, a huzamban
vannak elhelyezve. A kazánból áramló gőz elő
ször az első gyüitőkainrába (nedvesgőz-kamra)
jnt, majd megoszolva a csöveken keresztülhalad,
iniközben túlhevített állapotba kerül, s aztán a
második gyüjtőkamrából (túlhevített-gözkamrából) már min t túlhevített gőz lép ki a gőzvezetékbe.
A T.-t a huzamok olyan részén kell elhelyezni,
ahol a füstgázak hőmérséklete 500° és 700" C
között van. Alacsonyabb hőmérsékletű füstgázak
nem vezetnek hatályos túlhevítósre, magasabb
hőmérsékletű füstgázakban a túlhevítő csövek
hamar kiégnek. Egyenáramú ós ellenáramú T.ket különböztethetünk meg aszerint, amint a gőz
a füstgázak haladásának irányában, vagy ezzel
ellenkező irányban halad a nedves-gőzkamrából
a túlhevitett-gőzkamra felé. A T.-t egy vagy két
hőmérővel, egy biztonsági szeleppel, két leeresztő
csappal és sűrített levegős- vagy gőz-kif uvó szer
kezettel látjuk el, utóbbival a csövek füstoldalf
felületének tisztántartása céljából. (A lerakódott
korom rossz hővezető lévén, rontja a T. hatásfo
kát.) Megjegyzendő még, hogy a T.-re ugyan
olyan műszakrendtartási szabályok érvényesek,
mint a kazánra. (Hatósági víznyomási próba, idő
szakos hatósági vizsgálatok stb.)
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Tulikunaolaj a. in. tulukunaolaj L Carapa.
T u l i p a L., 1. Tulipán.
Tulipán, népiesen Tulipánt (Tulipa L., n6v.), a
Lilionifélék gónusza; 50 faja európai és ázsiai.
Hagymás növények, A hagymáról 3 v. 6 széles
tőlevél közül emelkedik a magános tőkoesány
egyetlen végálló virággal, melynek 6 szép színű
lepellevele harangalakká borul össze. Porzó 6, a
termő 3 üregű, bibéje ülő, 3 karélyú. Termesük
tok. Mind tavasszal virágzik. Legelterjedtebb
kultúrnövény az Elő-Ázsiából származó 1. Gesneriana L. (pompás T., perzsául dülbend), 30—60
cm. magas, levele kékeszöld, lepellevelei sötét
skárlátpirosak, a tenyésztett fajták igen külön
böző szinárayalatúak. B növényt Busbeq, I. Fer
dinánd törökországi követe küldte rokonainak
Németalföldre 1557., hol tenyésztését nagyon fel
kapták. Ritkább alakú és különös színezetű virá
gának hagymájáért 13,000 hollandi aranyforin
tot is fizettak. A T.-nak ezenkívül számos más,
vadon élő faját is kultúra alá vették. Hazánkban
két T.-faj él vadon, mindkettő délibb tájainkon.
Az egyik a Tulipa silvestris, L., az erdei T., a
másik a Kazán-szoros nevezetes növénye a Tulipa
Jutngarica Borb. V. ö. Levier, Les Tulpea de
l'Europe (1884—85).
Tulipánfa (nör.), 1. Liriodendron és Physoealymma.
Tulipán-jelvény. Az 1905-ik óv folyamán az
úgynevezett darabont kormányzat idején kiala
kult nemzeti ellenállás hozta létre azt a társa
dalmi mozgalmat, amely az akkori kormány
zattal szemben állókat «Tulipánkert szövetség»
cím alatt szervezetbe gyűjtötte ós tagjai tulipán
jelvényt viseltek. A szövetség célja a politikai
íiesz9tartozaudóság jelzésén kívül a magyar ipar
fölkarolása volt. A mozgalom azonban rövid idő
alatt elaludt s a szövetség 1907. az Országos ma
gyar háziipari szövetségbe olvadt be.
Tulipántos láda, 1. Láda.
Túlit (ásv.), 1. Zoisit.
Tulium (thulium), kémiai elem. A cerium cso
portjába tartozó
ritka földfém, kémiai jele Tu,
atomsúlya 168-5.
Túljegyzés v. felüljegyzés, értékpapirosok ki
bocsátásánál az az eset, amidőn az aláírási fel
hívás alapján az aláírók nagyobb mennyiségű
papiros átvételére kötelezik magukat, mint ainenynyit a kibocsátók rendelkezésükre bocsáthatnak.
' T. esetében az aláírások egy részét a kibocsátók
kénytelenek visszautasítani; az ilyen eljárásnál
követendő elvekre nézve nincsenek kötelező sza
bályok s a kibocsátók tetszésük szerint járhatnak
el, kivéve azt az esetet, hogyha az aláírási felhí
vásban a redukció módja is meg volt állapítva,
amikor azután az alapítók ennek megtartására
kötelezve vannak.
Tulka (Tulca), nagyk. Bihar vm. nagy
szalontai i.-ban, (i9io) 3413 román és magyar lak.
(Tr. B.)
Tüll Ocíö'n.festőmüvész, szül. Székesfehérváron
1870 máj. 9., megh. 1911 szept. 15. Tanulmányait
Budapesten kezdte az Iparmiivószeti iskolában,
aztán egy évet töltött a milanói Brera-akadómián,
egy másikat Parisban a Julián-iskolában. Hoszszabb külföldi tanulmányút után Budapesten tele
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pedett le s feltűnt vlzfestményeivel, melyekre
többízben is díjat kapott: 1899. (Kovácsműhely),
1902. (Vetélytársak), 1905. (Pihenő). Szélmalom
c. képét a Szépművészeti Múzeum őrzi. Számos
illusztrációt is rajzolt.
Túllátóság (messzelátóság, hypermetropia), 1. Fénytörés rendellenességei.
Tulie (eítsd : tüll), fővárosa Corróze francia départementnak, püspöki székhely, (i9ii) 15.942 lak.,
állami fegyvergyárral, gép- és kocsigyártással,
élénk kereskedelemmel. Nevezetességei: székes
egyháza (XII. sz.), közkönyvtára, múzeuma.
T. az őskori Tutela. Közelében van Naves falu
régi római város romjaival (Arénes de Tintignac).
T u l l e a n g l a i s e , 1. Bobbinet.
Tullia, Cicero leánya.
Tullius, római családnév; ezt a nevet viselte
pl. Cicero is (1. o.)
Tullius, Róma hatodik királya, 1. Servius
Tullius.
Tulln (Tuln), az ugyanily nevű alsóausztriai
kerületi kapitányság szókhelye, (1919) 4216 lak.,
szép plébániatemplommal, virágzó káposztater
meléssel. T. a rómaiak idejében Comagenae néven
egy dunai kis hajóhadnak volt állomása; a karolingiak idejében itt laktak az Ostmark őrgróf jaú
A Nibelung-ének szerint itt fogadta Etzel Kriemhildát. 1485-ben Hunyadi Mátyás királyunk se
regei foglalták el T.-t, mely 1491-ig maradt a
magyarok hatalmában. Környékén gyűlt össze
1683. a lengyel-német had, amely Bécs felmenté
sére sietett.
Tullus, 1. 1. Hostiliiis, Róma harmadik ki
rálya (Kr. e. 672—640). A Horatiusok és Curiatiusok párbaja után Álba Longát elpusztította és
lakosait Rómába telepitette; a szabinokkal is sze
rencsésen harcolt. — 2. Attius 1., a volszkusok fő
embere, Coriolanust, mint vendégbarátját házába
fogadta, de később ellensége lett és halálba ker
gette. — 3. Lucius Volcatius T.,Propertius költő
barátja.
Túlmélyítés (geoi.), valamely magashegység
ben folyóhálózatmak az a sajátsága, hogy a mel
lékpatakok eróziója nem tudván lépést tartani a
fővölgy erélyes mélyítésével, abba mindkét oldal
ról küszöbösen, vízesések formájában torkollanak
bele. Ugyané jelenség (Übertiefung) némely erőseb
ben erodáló fő ós a lassabban vájó mellékgleccserei
között is megállapítható, mikor ez utóbbiaknak
gleccserpatakjai szintén vízosésszerűen szakadnak
balé a fővölgybe. (V. ö. A. Penck és E. Brückner,
Alpen im Biszeitalter, Leipzig 1901—3).
Túlmunka (overworking), 1. a rendes munka
időn túl végzett munka, amelyért újabban az
egyes munkás szakszervezetekkel történt meg
állapodás szerinti arányos díjazás jár. 2. A rendes
munkaidőn túl végzett megerőltető munka, amoly
rendszer különösen Angliában egyidőben a munka
erő fizikai kizsákmányolására vezetett s okot adott
a számtalan munkabeszüntetésre és törvényhozási
intézkedésekre.
Tulok (illat), a.heréitől megfosztott hím és még
fiatal borjú. L. Ökör és SzarvasmarhaTulok (állat), ]. BOS.
Tulokantilópok v. Jávor antilópok (laurotragus, régi néven Oreas, állat), az Antilópok
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egyik neme. Bizonyos fokig átmenetet alkotnak
az antilópok és a tulkok között. Legismertebb
fajuk a jávorantilóp (T. oryx Pali. = Oreas
Ganna). Színe a kor és a tartózkodási hely szerint
változó. A kifejlett bika teste felső részén világos
barna vagy sárgásszürke, vörhenyes árnyalat
tal ; oldalai fehéres sárgák, hasa ós combjának
külső oldala sárgásfehér; feje világos sárgás
barna, nyakszirtsörénye és egy szőrcsomó a nyaka
alján sárgásbarna vagy sötét barnavörös. A tehén
színe a bikáénál mindig sötétebb árnyalatú. Tel
jes hossza 4 méter s ebből a méretből 70 cm. esik
a farkára; vállmagassága 1*5—1*9 méter. DélAfrikában a felső Nílustól a Fokföldig honos.
Húsa nagyon ízletes, ezért mindenütt buzgón va
dásszák. Másik faja, az óriási jávor antilop (T.
derbianus Gray) Szenegambiában él; alapszíne
élénk barna vörös, 13—14 fehér harántsávval
tarkítva.
Tulok-félék vagy Tulok-tormák (Bovinae,
állat), a Tülkösszarvúak (Boviilae) családjának
egyik alcsaládja. Az ide tartozó f ontosabb nemek:
ánoa (Anoa), bivaly (Buffdus), bizontulok (Bí
bor;), jak (Poephagus), bölény (Bi-,on) és tulok
(Bos).
Tuloma, 340 km. hosszú folyó az orosz Lapp
földön, lefolyása a Not-tónak (Not-oszero), Kóla
alatt ömlik a KoLi-öbölbe, vizéből gyöngyház
kagylókat halásznak.
T a l p a i (növ.), 1. Elaeocarpus.
Tulsa, város Oklahoma északamerikai állam
ban, (1920) 72,075 lak.
T ú l s ú l y (lóverseny), I. PönaMtáS.

Túltelített oldatok, ha egy 33°-on telített
glaubersooldatot óvatosan lehíitünk szobahőfokra,
•ebből nem fog glauliersó kikristályosodni (csak
ha glaubersó-kristállyal hozzuk az oldatot érint
kezésbe). Az ilyen oldat e hőfokon túltelített,
ilyen jelenséget mutat a nátriumtioszulfát s egyes
nitrátok is.
Túltengés (hipertrofia gör.), az egész testnek,
vagy egyes szerveknek megnagyobbodása a sej
tek megnagyobbodása következtében. A túlten
gett szerv alakját megőrzi, de nagyobb a szo
kottnál. Ha a megnagyobbodást a működő sejtek
megszaporodása okozza, hinsrplaziáról szólunk.
A T. lehet általános, az egész szervezetre kiter
jedő. Ilyen az óriás növés (gigantizmus, vagy
gigantoszomia) a megnagyobbodás arányos. Ha
egyes részek, pl. a kezek, lábak csontjai a többi
részek rovására túlságos nagyra nőnek akromegáliáról szólunk. Az are csontjainak túlten
gése a leontiázis- A túlságos szőrnövés a hipertrUiózis, amit a szőrös embereken, szakállas aszS7onyokon észlelünk. A kezek és lábak, az orr
lágyrészeinek aránytalan megvastagodását pahiakriának nevezik. Egyes végtagok bőr alatti
kötőszövetének, az ivarszervek (herezacskó, nagy
ós kis ajkak) bőr alatti kötőszövetének T.-e okozza
az elefantiázist. Sok esetben a T.-t a szervek fokozot'j működése eredményezi, működési T.,
amely gyakran más szervek hiányos működésé
nek pótlására szolgál (kompenzáló T.), pl. a szív
túltengése szívbajoknál, az egyik vese T.-e a másik
vese pótlására, ha az betegség miatt elpusztult.
A valódi T.-nél a szervek működése fokozódott.
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Az ál T.-t a szervek megnagyobbodása, a kötő
szövet megszaporodása idézi elő, miközben a spe
ciális sejtek (pl. a májsejtek) elpusztulnak. Okoz
hatja az ál T.-t idegen anyagok (zsír, amiloid)
lerakódása a sejtekbe. Az ilyen szervek műkö
dése csökkenő, mert az ál T.-nél mindig a működő
sejtek rovására szaporodik el a zsír, kötőszövet
stb. A valódi T.-kor a szerv eredeti tulajdonságai,
összeállása, színe stb. nem változnak, ál T.-kor e
tulajdonságok is eltérnek a rendestől.
T. a növény testének, vagy teste valamely ré
szének rendellenes növekedése; tömegének gya
rapodása sejtszaporodás nélkül, csak a sejtek tér
fogatának nagyobbodása folytán. V. ö. Kiister,
Pathologische Pflanzenanatomie (Jena 1903).
Túltermékenyítés. 1. Superfoetatio; a. m.
több különböző ovulatióból származó petének
megtermékenyítése. 2. Superfoecundatio, egy
ovulatióból származó több petének különböző al
kalmakkor történő megtermékenyítése. 3. Polyspermis, több ondószál behatolása egy petébe.
Túltermelés, a termelésnek és fogyasztásnak
olyan aránytalansága, hogy a termelt javak menynyisége állandóan meghaladja a fogyasztás szük
ségleteit. A T.-nek első következménye mindig a
feleslegben termelt cikkek áresése.
Tulukuna-olaj (növ.), 1. Carapa.
Tulukunin (tulucunin) C,0 H14 04 a Carapa tulucuna kórgében. A kéreg vizes kivonatát besűrí
tik s ebből extrahálják. Amorf, sárga massza.
Tulunidák, egyiptomi mohammedán dinasz
tia, melynek őse Ahmed ibn Tulun volt, aki 868.
függetlenítette maffát a bagdadi kalifa fehhatósága alól (megh. 883). Utódai 905-ig uralkodtak
Egyiptom felett.
Tiílvilág. Minthogy a néprajzi tudomány nem
ismer oly népet, amelynek no volna valamiféle
képzete a halál után való létről, ebből önként kö
vetkezik a T.-ról szóló hiedelem általános elter
jedtsége. A T.-ról való hiedelmek szoros össze
függést mutatnak a halál utáni létről táplált fel
fogással és számos népnél egyéb megbízható ada
tok híján csak a temetkezési szokások és szer
tartások (1. Temetkezés) némely jellemző részle
teiből lehet rajok következtetni. A későkori zsidó
és a keresztény tanítás szerint a T. egy föld fölötti
(égi) és egy alvilági (földalatti) részből: menny'
orszáfjból és pokolból áll. L. még Alvilág, Halot
tak birodalma és Holtak tisztelete.
Túlzás, 1. Nagyítás.
Tum, egyiptomi istanség, máskép Átum (lko.)i
Tum, svéd hosszmérték = 2'9S9 cm.
T ó m b a , 1. Szarkofág.
T n u i b o a Welw. (oöv.), a Gnetaeeae család
génusza; egyetlen faja, a T. Bainesii (Welwitschia mirabilis Hook. f.), DNy.-Afrika köves
sivatagjaínak érdekes növénye. Kb. 60 cm. hosszú,
fordított kúpalakú törzse van, csak 1 dm.-nyi része
van a talaj fölött, mint lapos, bemélyedt 4 ni. ke
rületet is f-'.."rő felébe; n kettévált korong. Lefelé
egyre keskenyebb lesz, azután egy karógyökérbe
megy át. A korongról átellenesen 2 bőrneinfi levél •
ered, mely a növény egész életén át (talán 100
óv is) megmarad, s párhuzamos erezetű, majd a
tövéig szelesebb v. keskenyebb szalagokra hasa
dozik. A korong széléről emelkednek n bngasze-

Tumbulégy
rüen elhelyezett skarlátpiros füzérvirágzatok,
ebben fejlődnek az egyivarú virágok. A porzós virágban 6, egymással összefüggő porzó van.
A terrnővirág egy inagkezdeinényből és az őt
körülvevő csöves virágtakaróból áll. A rnagkez
deményből mag,a virágtakaróbóla magot ínagábazáró szárny lesz. A benszülöttek a növényt tumbónak nevezik.
Tumbulégy (Oordylobia anthropophaga Grünberg, állat), Közép-Afrikában, Rhodéziában és
Nyugat-Afrikában gyakori légyfaj, melynek lár
vái az ember és az állatok bőrében élősködnek.
Blősködéstikkel fájdalmas kelevónyeket okoznak.
Azt, hogy a lárvák hogyan kerülnek az ember
bőrébe, nem tudjuk pontosan. A teljes fejlettsé
güket elért lárvák a kelevónyből a földre esnek,
itt bebábzódnak; a báb-állapot 16—17 napig tart.
Az újabb orvosi és zoológiai irodalomban a T.-et
Ochromyia anthropophaga Blanch. néven is
merik.
Tumbutu, város, 1. Timbuktu.
Tumenol, bitumenes kőzetekből elkülönített,
szulfonált, olajszerű folyadék, sötétbarna, v. por.
Bőrbántalmaknál éteres, szeszes, glicerines, vizes
oldatát kenőcs v. hintőpor alakjában alkalmazzák.
Tummim, 1. Úrim és Tummim.
T u m o r (daganat, 1. o.). T. albus, régi elneve
zése a tuberkulózisos izületi gyuladások bizonyos
alakjának, mikor az Ízület orsó-alakban meg
duzzad s felette a bőr a feszülés folytán hal
vány, fehér.
Tumuc-Humac (ejtsd: tfimüic-hümak), a Guayanai
magasföld 200—1000 m. magas, gránitból és
archaikus palákból álló pereme Dél-Amerikában,
Francia-Guayana és Brazilia közt. Erdővel borí
tott vidékeit Crevaux ós Condreau kutatták át.
T u m u l t u s (lat.) a. m. zűrzavar, zenebona,
lázongás; tumulluarius, lázongó, lármás, erő
szakos.
T u n m l o s (lat.), földrakás, sírdomb, síremlék,
egyszerű, többé-kevósbbé magas, korek, kúpalakú
földdomb alakjában.
Tun(ejtsd: tönn), angolfolyadókmérték, borra =
252 gallon = 1129-8 1., sörre = 216 a-allon =
981-3 1.
Tun, Perzsiának csaknem egyetlen erőssége
Khuzisztán tartományban, 1198 m. magasban,a
kerülete 6'5 km., de a területnek csak alig '/s~
van beépítve. 4—6000 lakosa leginkább dohányt,
ópiumot és selymet termel.
Tunbridge Wells (ejtsd: tsnnbridzs vellsz), város
és látogatott fürdőhely Kant angol countyban,
üoio) 35.703 lakossal, vastartalmú ásványvíz
forrással.
Tunca, folyó, 1. Tundzsa.
Tundra (növ.). Az arktikus flóraöv európai és
Ázsiai részében, a fatenyészet hatörán túl eső jel
lemző növónyformáció. Sík területeket foglal el,
amelyek talaja csekély mélységen alul állandóan
jeges. A nyirkos talajú részeket főleg mohák,
Polytrichum- és SpJuzgnum-íajök borítják. Közé
jük a mélyebb talajú részeken egyes Cassiope,
Ranunculus, Dryas, Oxytropis,
Valeriána ós
más.náluDk nagyrészt a havasokban honos növény
fajok keverednek. Néhol megtaláljuk az arktikus
cserjésekben a Bhododendron-, Vaccinium-, Em-
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petrum-, Andromeda-,
Arctostaphylos-, Ledum~
fajokat és törpefűzeket. Ahol szárazabb a talaj,
ott főleg zuzmók, különösen Cladonia-, Getraria- és Evernia-iajok az eltörpült cserjések
től az örökjég régiójáig nagy kiterjedésű szürke
mezőket alkotnak ós egyúttal utolsó lehetőségét
nyújtják annak, hogy a rénszarvas létfeltételét
némileg megadva, az ember e területekig még
felhatolhasson.
Tundzsa, a Marica 283 km. hosszú baloldali
mellékfolyója a bolgár-rumóliai medencében. Ered
a Balkán hegység D.-i lejtőjén Kalofernél és Drinápolynál (Edirne) torkollik. Vízterülete 8429 km».
Az ókorban Tonzus, a középkorban Tunca volt
a neve.
Tunézia, 1. Tunisz.
Tung-hai, a Keletkínai tenger Kína,Formozaés
a Rlu-Kiu-szigetek közt levő részének kínai neve.
Tungrok, Germániából Galliába vándorolt nép
törzs. Főhelyük Aduatuca (Tungrorum) Július
Caesar idejében a Civitas volt,amai belga Tongres.
T u u g s t e i n (ném., ásv.) a. m. Scheelit.
Tungstit (ásv.) a. m. wolframokker.
Tung-ting-hu, a. m. Tung-ting tó Hu-nan kínai
tartományban, a Hsziang-kiang, JUen-kiang és
Li-csui táplálják,
a Jang-ce-kiang áradásaikor
5500 km 2 területűre is megnő.
Tunguragua, 1. a felső Amazonasz (1. o.) folyó
neve. — 2. 5087 m. magas működő vulkán Ecua
dor köztársaságban,aQuitói-Kordillerákban, 1873.
Sttibel megmászta.
Tunguzka, a Jenisszej 3 jobb mellékfolyójá
nak neve Szibíriában. 1. Felső-T. (Verchnaja-T.),
1. Angara. — 2. Alsó-T. (Nizsnaja-T., Kotn,
Bognál, Khatanga), ered a Tunguz-hegyháton,
Irkúck kormányzóság Kirenszk járásában, 2699
km. hosszú folyás után (ebből 750 km. hajózható)
Turuhanszknál torkollik. Partjain sok grafit, jás
pis, ametiszt, réz- és vasérc található. — 3. Kö
zépső- v. Kóves-T. (Szrednaja v. Podkamennaja
T.), szintén Irkuck kormányzóságban ered, 1306
km. hosszú, 790 km.-nyire hajózható, környékén
aranyat mosnak.
Tunguz nyelvcsalád, az ural-altáji nyelvek
hez (1. o.) tartozó öt nyelvcsalád egyike, melyhez
a mandzsu nyelv is tartezik. Szűkebb érte
lemben tunguz nyelv az oroesonok s más szibíriai néptörzsek nyelve. V. ö. Casfrén, Grundzüge
einer tungusischen Sprachlehre (Pétervár 1865);
Schiefner, a pótervári akadémia közleményeiben
(1859); Bilge, Über die Stellung des Tungusi
schen zum Mongoliech-Tíirkischen (Halle 1887).
Tunguzok. A mongolok altáji csoportjából való
nép, melyhez a mandzsuk is tartoznak, a XII.
sz. derekáig jóval D.-Ny.-abbra laktak. A tatár
járás alatt a T. szétforgácsolva mai helyükre, K.Sziblriába, a Sztanovoj-hegységbe, Pensina, Kolima és Jenisszei partvidékeire jutottak, kis részük
D.-en a Bajkál-tó mellékén és a róluk nevezett
Tunguzkája vidékére vetődött. A nép önmagát
baja v. övö — az általános: ember, férfi — névvel
illeti, vagy pedig egyes törzsek szerint pl. lamut,
csapogir, oroko, orocsos (oro = rénszarvas), managir elnevezéssel él. Fajilag, nyelvileg is ide tar
toznak az amurvidéki danzok, gilganok, goldak,
részben a giljákkeveredés által elfajzott nogolok.
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Számuk az orosz uralom alatt megfogyott, alig A bányászat főterméke a só és foszfát. Az ipar
leginkább a marokkóihoz hasonló, de sokkal fej
éri el az 1 milliót.
letlenebb. A kereskedelmi forgalom főleg Francia
Tungnz-tenger, 1. OhocM-tenger.
T u n i e a (lat.), a régi rómaiak ruhája közvet országgal igen jelentékeny. Bevitel 1922-ben 856lenül a test fölött; fehér gyapjúból készült, a millió frank, kivitel 444 millió frank. A kereske
nőké nem volt ujjas, a férfiaké sokszor ujjas volt delmi forgalom központjai T., Goletta, Szfaksz
(T. manioata), mint a mai kabát s egyszerű ós Szusza. Az export fő cikkei: búza, olívaolaj,,
emberek csak ily T.-ban jártak, mely térdig ért. szárított zöldség, borok, szivacs, míg a bevitelé:
A nők hosszú stólát (1. o.) viseltek fölötte, végül pamutárúk, zab, rozs, liszt, cukor, ópületfa, se
ezen a rövidebb pallát. A férfiak a T. fölé a hosszú lyem- és fémárúk. Az uralkodó Szidi Mohammed
tógát vették fel. A szenátori T. közepén széles el Habib bej, de a kormányzást a francia külügy
függőleges biborcsik volt (T. laticlavia), a lova minisztérium felügyelete alatt álló francia fő
gokén keskeny csík futott végig (T. angusticlavia). kormányzó gyakorolja. 1922 óta bizonyos alkot
A győzelmes vezér a triumfuson arany pálmák mányos képviselete is van, az ú. n. főtanács,
amelynek francia és benszülött osztálya van.
kal kihimzett T.-t viselt (T. palmata).
T. ókori története összeesik Karthágóéval (1.0.).
T u n i e a (lat.), a bonctanban a test belsejében
levő bőrszerű hártyák neve, pl. T. vaginalis pro- A rómaiak Africa nevet adtak e tartománynak.
429-ben Genserich vandal király foglalta el, 533.
pria (1. Here) stb.
T u n i e a Scop. <»i)v., KoMrauschia Kunth.). A a bizánciak hatalmába jutott, akiktől Otnmaii
Caryophyllaeeae (szegfűfélék) család génusza 20 khalifa korában az arabok vették el és fővárosává
fajjal, főleg a mediterrán tájakon vannak elter 675. Kairuant tették. Az arab khalifátus fölosz
jedve. Csészelevelük 1—3 bordás, csészéjüket lása után az aglabidák, fatimidák, almohádok és
gyakran involucrurn levelek takarják,tokjuk hosz- merinidák uralma alatt állott. 1270-b9n IX. La
szukás. Nálunk honos a T. saxifraga, T. (KoM jos francia király eredménytelen keresztes had
járatot vezetett ellene. Sikeresebb volt 1535. V.
rauschia) prolifera L.
Károly hadjárata Khair-eddin ellen, amidőn is
T u n i c a t a (állat), 1. Zsákállatók.
T u n i e e l l a . a dalmatikához hasonló papi öl 20,000 keresztény rabszolgát mentettek ki a fog
ságból. 1575-ben T.-t a törökök vetették hatal
tözet.
muk alá. Hammuda(1782—1814) azonban önálló
Tunika, 1. Tuniea.
Tunisz, 1. T. v. Tunézia (az araboknál Ifri- sította magát. T.-nak a krimi hadjáratban tanú
hija), azelőtt török hűbórállam, az északnyugat sított támogatásáért a szultán 1871 okt. 25-iki
afrikai Barberia vidék egyik országa, 1881 óta formánjában T. teljes autonómiáját elismerte.
1881-ben a T.-i khrumir-törzs Algéria K.-i hatá
francia protektorátus Algéria, a Földközi-tenger'
és Tripolisz közt. Területe 167.400 km2, lakóinak rát megsértette s e határsértés ürügye alatt 1871.
száma (1921) 2.095,000 (köztük 1.891,280 moha Bostquenard és Bróard tábornokok vezetése alatt
medán, arab, 47,640 zsidó, 156,170 európai, a franciák teljesen elfoglalták s a cas-eisadii
54,000 francia, 85,000 olasz). 651 km. hosszú szerződés értelmében protektorátusukat rája ki
partjai K.-en egészen egyhangúak, homokosak terjesztették ; az uralkodó bég a franciáknak en
és terméketlenek, É.-on azonban jobbára maga gedte át a tényleges hatalmat, viszont a franciák
sak, sziklásak és szakadozottak. Öblei közül ki az örökösödés jogát családjának biztosították. A
válóbbak a T.-i, a Hammameti és Gabeszi; francia uralom ellen T. lakossáea több izben fegy
hegyfokai közül a Blanco vagy Kasz-el-Abiad, vert fogott, Így 1882., 1886. éslegutóbb az 1915.
Afrika legészakibb pontja, és a Bon vagyis Rasz- év folyamán a világháború alatt. A franciák azon
Addar. A protektorátus B.-i része, a Medzserdától ban a benszülöttek felkelését mindannyiszor vérbe
É.-ra fekvő, khrumirok lakta hegyes vidéket ki fojtották. V. ö. Recius, Algérie et Tunisie (Paris
véve, nagyobbára fensík, amelyet az Atlasznak 1909); Gaudiani et Tliiaucourt, La Tunisie
néhány, néhol 2000 m.-nyire emelkedő kiágazása (u. o. 1910); Thomas, Exploration scientifique de
borít. A D.-i rész a Biled-ul-Dzaerid (1. o.) füves la Tunisie fu. o. 1907—909); Bertrand-Lanessen,
pusztához tartozik; részben pedig a Földközi La T. (1917); Ferdinand-Lap, La T. (1921).
tenger felszínénél mélyebben fekvő sós mocsarak
2. T., az ugyanily nevű afrikai ország fővárosa,
ból (sottok) áll, amelyek közt a Dzserid-sottot az az El-Bahira nevű kis öböl mellett, (192D 170,381
ókoriak Lacus Tritonis-ának tartják. Folyóvizei lak. (ebből 79,000 mohammedán, 19,000 zsidó,
nagyobbára a homokban vesznek el vagy rövid 22,000 francia, 43,000 olasz); jelentékeny selyemfolyás után a tengerbe szakadnak; egyik sem és gyapjúszövéssel, selyemsál- és köpenykészí
hajózható. A folyók közt a legjelentékenyebb a téssel, ötvösiparral, hímzőkkel, gyékény-és arany
Medzserda (az ókori Bagradasz), amely a főváros nyal v. ezüsttel áttört selyemkelmekészítéssel.
tól É.-ra torkollik és esős időben iszapjának lera Kikötőjéből két vasúti vonal indul ki; Európával
kásával környékét megtermékenyíti. Meleg vizű és Algériával rendes hajóösszeköttetésben áll, for
ásványvízforrások vannak T.-nál, Gurbosz, To- galma évről-évre emelkedik. Belsejében a város
zer és Gassza mellett. Az éghajlat enyhe és kel szűk és.piszkos utcák útvesztője; benne öt na
lemes ; mivel a talaj igen sok helyen kitűnő, a gyobb és több kisebb mecset van, a többi közt az
növényzet erőteljes és buja, nagyjában olyan, mint 1223-ból való Dzsama-et-Szitun, az uralkodó csa
Algériáé. Kitűnik termékenységével a Medzser lád tagjainak sírjaival. Számosabazár is, amelyek
dától É.-ra fekvő Frigeah ós a Dzserid nevű vi ben élénk a kereskedelmi élet. A bej palotája, az
dék. A lakosság főfoglalkozása a földmivelés, ú. n. Kaszbah, mór ízlésben épült. A korrnár.v
főleg búzát, árpát, szőllőt, olajbogyót termelnek. székhelye a várostól négy km.-nyi távolságba"
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kvő Bardo, tornyokkal ellátott erősség. T. egyik
középpontja a keleti tudományosságnak; van
benne technikai főiskola, 100-nál több látogatott
inoharmnedán iskola. A felső városban főképen
törökök laknak; az európaiak és zsidók az alsó
árosban v. a nagyobbára villákból álló külváro
sban telepedtek le. T., az ókoriak Tunese, állí
tólag egy időben keletkezett Karthágóval, amely
nek romjai T.-tól ÉK. felé 15 km.-nyire, a bej
nyaralója, az Bl-Marsza mellett láthatók. T.-tól
D.-re vannak Szaguan és Dzsugar falvak ama
vízvezeték nagyszerű romjaival, amely Karthá
gót látta el ivóvízzel.
Tunja, Boyaca eoloinbiai departamento fővá
rosa, a K.-i Kordillerák Ny.-i lejtőjén, 2760 m.
magasan, 10,000 lak. Egyeteme, szemináriuma,
iryapjú- és pamutfonó gyárai vannak. A csibcsaiudiánusok fővárosa volt.
T n u k e r s (ang., ejtsd: tankersz), a. m. alámerü
lök, a XVIII. sz.-ban Wesztfáliában és a Eajnai
tartományban keletkezett, később legnagyobb ré
szében Amerikába átköltözött protestáns szekta,
amely a keresztségét a felnőttek háromszoros víz
,'í!á merülésével hajtja végre s a gyermekkeresztséget, az eskütételt és a katonai szolgálatot elveti.
T u a n c l , 1. Alagút.
Tunner, Péter, osztrák kohász, szül. DeutschFeistritzben 1809 máj. 10., megh. Leobenben 1897
jun. 8- Ausztria egyik legkiválóbb kohásza, a
Időbeni bányász főiskolának sok éven át híres
ta'jára. Kiválóbb művei: Das Eisenhüttenwesen
in Sehweden (Freiberg 1858); Russlands Montanindustrie (Leipzig 1870); Das Eisenhüttenwesen
in den vereinigten Staaten (Wien 1877).
Tununguo, katolikus misszió-állomás Dar-eszSzalam afrikai kerületben.
Tunyog, kisk. Szatmár vm. mátészalkai j.-ban,
(1320) 1184 magyar lak.
Tunyogfalva (Tunezice), kisk. Trencsón vm.
illavai j.-ban, doio) 272 szlovák és magyar lak. (Tr.
Cs.-Szl.)
Tunyogi Sámuel, hajdúezredes, a törökök ellen
harcolt. 1689 júl. 3. Nagyvárad alatt a törökök
egyik kirohanása alkalmával esett el.
Tunyoghi-Szücs Kálmán, jogi- és közgazda
sági író, szül. Debreczenben 1891 máj. 24. Német-,
Francia- é3 Angolországban jogi és közgazda
sági tanulmányokat folytatott, majd igazságügyi
szolgálatba lépett és 1922. miniszteri titkár lett.
A jog és a közgazdaság határkérdéseivel foglal
kozó tanulmányai és közjogi cikkei a Magyar
Jogi Szemlében, Magyar Gazdák Szemléjében, a
Közgazdasági Szemlében stb. jelentek meg. Ön
álló kötetei: Szabad-e tovább követni Marxot ?
(Budapest 1920); A pénzértékváltozás (u. o. 1921);
Indexvaluta (u. o. 1922).
Tuonowe,a Duna nevo a Nibelungen-énekben.
T u p a i a (állat), 1. Míkuscickány.
T n p a i ú l a e (Mókuscickúny-felék, állat), a Ro
varevők (Inseclivora) rendjének egyik családja.
Legfontosabb neme a mókuscickány (Tupaia),
1. Mókuscickány.
T a p a l o (állat), a borjúfóka grönlandi neve.
Tupan. A Tupi indiánusok (1. o.) névadó fő
istene, a villámlás ura, esőadó, csaknem a Juppiter pluvius mássá
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Túra.

T n p e l * , a Nyssa aq-uatica szivacsszerű gyö
kereiből készült duzzadó bugie; csatornák, nyílás
sok lassú tágítására használják.
Tupi indiánusok. A dél amerikai tropikus
erdőöv lakói, a felfedezések korában Parana fensíkján, Brazília tengerpartján, Paraguay, Peru,
Bolívia területén. Bár a fémeszközök használatát
nem ismerték, kitűnő hajókat építettek, fazekas-,
szövőiparuk szép volt. Nyelvük a karaiba és aruak
mellett közvetítette az egész földrész kereskedel
mét, főleg a jezsuita uralom idején. Ma fajilag és
nyelvileg úgyszólván kihaltak, a Rio-Porto-Seguro
vidékén élő tupiniki és tupinambu-törzsek m á r
nem beszélik őseik nyelvét.
Tupy> Karéi Eugen, írói néven Jáblonskfr
Boleslav, cseh költő, szül. Kardasch Rietschitzben 1813 jan. 14., megh. Krakóban 1881 márc.
27. Kedvelt lírikus. Legismertebb dalgyűjtemé
nye, a Písné milosti (Szerelmi dalok, Prága 1841)
rendkívül elterjedt. Említést érdemel, Moudrost'
otcovská (Atyai bölcseség) c. tankölteménye.
V. ö. A. Matusky, B. J. (Prága 1886).
Táquerres, város Colombia Cáuca államában,
3057 m. magasan, 12,000 lak., felsőbb taninté
zettel.
Tix, 1. az Aranyos baloldali mellékvize, ered
Kolozs ós Torda-Aranyos vm.-k határán, Felek
közelében és DK.-i folyással, Tordatűr község
mellett a szép túri hasadékot képezve, Torda
mellett az Aranyosba ömlik; hossza 25 km. —2. Túr, a Tisza baloldali mellékvize, Szatmár vm,
K.-i részében, az Avas hegységben ered, Ny.-i fo
lyással csakhamar kilép a lapályra 03 részint ha
tárt jelölve Ugocsa és Szatmár vm.-k közt, kacs
karingós folyással Olcsvaapáti mellett a Tiszát
éri el, amelybe a Szamossal egyesülve önti vizét;
Nagyar mellett egy ága jobb felől kiszakadva,,
közvetlenül a Tiszába siet. Hossza 90 km.
Túr, községek, 1. az összetételek alatt (Felsőtúr, 1 ordatúr stb.).
Túra, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskún vm. aszódi
j.-ban, (1920) 5913 magyar lak., Schossberger báróféle kastéllyal, ref. templommal (1488-ból való
román-gót portálóval), vasúttal, posta- és távirdahivatallal ós telefonállomással. 1585 aug. 24. a
szolnoki bég vásárt tartott Túrán, midőn több
szomszéd magyar vár őrsége titkos megbeszélés
alapján a török kereskedőket meglepte és kifosz
totta. A foglyokat és a prédát 150 kocsin elvitték.
A menekülő törökök a Galga patakba dobták árúi
kat, hol a nép mai napig is kincsek után kutat.
V. ö. Gömöry Q., Túra kincse, Hadtörtén. KözL
VII. köt. (1894.680. old.). 1849 júl. 20. a Perczeltől,
Tívorznickitöl ós Dessewffytol vezényelt magyar
lovasságnak kisebb összeütközése volt itt Tolsztoj
orosz tábornok seregével.
Túra, a Tobo! 725 km. hosszú bal mellékfolyója
Perm ós Tobolszk szibillai kormányzóságokban.
Ered a Közép-Uraiban, Verchoturijétől kezdv&
555 km.-nyire nagyobb csónakokkal, a Nitzator
kolatától pedig 220 km.-nyire lefelé gőzhajókkal
is hajózható.
Túra, Cosimo (Oosmé), olasz festő, szül.
Ferrarában 1429 okt. 30., megh. 1495. Ferraribán Borsó d'Este udvari festője volt. Művészete,
amely Mantegna páduai iskolájából indul ki, de
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Piero del la Francesca hatását is elárulja, erősen
reális, zord, sokszor kemény. Kiváló művei:
Orgonaszárnyak 1469-ből (Velence, Museo Correr); Madonna szentek és angyalok között (Ber
lin) ; Szent Sebestyén (Drezda).
T u r a k o (Corythaeolus, állat), a Pizángevőfélék (Musophagidae) családjába tartozó madárnem. Egyetlen faja a Nyugat-Afrikában honos
koko (G. eristatus Vieill.). Majdnem fácán nagy
ságú. Gyönyörű, csillogó a tollazata. Testének
felsőrésze lazur- és kobaltkék; hasa gesztenye
vörös, melle zöldessárga, bóbitája fekete, csőre
sárga. Nyugat-Afrikában honos.
Turalincok, tiiralinok. A szibíriai tatárok
nak az Irtis-Demjanka folyók körül megtelepült,
óhitre térített ága.
Turan (Turavj, Krizanic-T.), Zágráb vm.-ben
Karlovac városhoz tartozó telep, a Mreznica pa
tak mellett fekszik, ahol egy nagy épület áll, me
lyet Erdődy Tamás 1584. épített; 1791—99.
posztógyár volt benne, 1809—12. Marmont tenger
nagy hadapródiskolát állított fel benne, amelyből
a növendékek egy évi tanulmány után a francia
országi la-fléche-i tisztképző intézetbe kerültek.
A franciák elvonulása után a horvát-szlavón
határőrvidékek főparancsnoksága ismét ily isko
lát állított itt fel s ebből került ki Omer pasa
török tábornok. (Tr. SzHSz.)
Tarán (Turáni, Turanj), az Irántól É.-ra el
terülő steppe- és sivatag-vidék neve ősidők óta a
Kaspi-tenger, Aral-tó környékén s az Amu-darja
és Szir-darja mentén. Az óperzsa mondákban Irán
nal, Ormuzd országával szemben T. volt az Ariman, vagyis a sötétség, a rossz szellem országa,
amelynek vad népei gyakran betörtek Iránba s ott
sok pusztítást vittek véghez. Legnagyobb része
"táblás síkság, területe csaknem 3 millió km2, ég
hajlata igen száraz, emiatt nagy része lefolyás
talan s csak ott lehet termelni, ahol valamely
folyó vizét szét lehet öntözni. Másutt hatalmas
füves puszták terülnek el, amelyeken nomád állat
tenyésztés folyik. A nomadizálás és az öntöző
földművelés sajátságos életmódot hoz létre a tu
ráni népek körében, etnográfiájuk is elütő más
népekétől. Az öntöző földművelés és a nomadizá
lás is bizonyos időkben a hosszasabb szárazság,
v. hanyag közigazgatás következtében a lakossá
got, hogy az éhínség elől meneküljön, vándorlásra
kényszerítette s így Turánból hatalmas néptöme
gek vándoroltak ki időnként, többek közt az is
mert legrégibb kultúrnép, a szumir is innen ván
dorolt ki Mezopotámiába. Ezért T.-t lehet ma a
legősibb ismert kultúra bölcsőjének tekinteni.
V. ü. Gholnoky, T.; Teleki Pál, A T. földrajzi
íogalom (T. folyóirat, 1918. 1—2. sz.)
Turáni alföld, az Aral-tó és a Kaspi-tenger
közt elterülő síkság (ezért nevezik Aral-Kaspi
síkságnak is) az Amu- és Szir-darja egész víz
vidékével együtt, É.-on az akinolinszki plató,
D.-en a perzsiai hegyvidék határolja. Ez a terü
let hatalmas füves pusztáival a nomadizáló turáni
népek őshazája volt, egy része az Amu- és Szirdarjaalsó folyása mentén teljesen sivatagos (Karaés Kizil-kum), ahol azonban a folyók vizét szét
öntözik (Ferghana, Szainarkand, Bukhara stb.
vidékén), ott bőven lehet termelni.
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Turánizmus

Turáni népek. A T. elnevezésnek időjártán kü
lönböző értelme volt. A keleti költészetben Irán
nal ellentétben Turánnak nevezték aParapamizustól É.-ra levő nagy, ismeretlen és barbárnak tartott
területet, tehát e szó jelentése körülbelül az volt,
mint a görög irodalomban Skythiáé. A turáni te
rületen túlnyomó részt török fajú törzsek laktak;
ennélfogva a török költészetbe e szót a fajrokonokra alkalmazva vették, ép úgy, mint nálunk a
szittya szóval a magyart s a vele rokon népeket
jelezték. A nyelv- és néptudományban e kifejezést
Müller Miksa alkalmazta, turániaknak nevezvén
Ázsia ós Európa ama népeit, amelyek az árja és
sémi csoportba nem tartoznak. Szerinte a turániak
nyelve agglutináló vagyis ragozó. A turáni nép
családot két főcsoportra osztja: északira és
délire; amazt ural-altájinak is nevezik. Ez a
csoport öt osztályra szakad: tunguz, mongol,
török-tatár, finn-ugor és szamojéd. A délinek 4
ága van: tamal, bhotija (tibeti és bhotani), tái
(sziámi) és maláj nyelvek. Később csupán az uralaltáji nyelveket számították ide. A «tarán» vagy
«turán» szó a törököknél a múlt sz. költészetében
az összes törökfajú népek és törzsek egybefog
laló nevévé lett s így a turánizmus náluk annyit
jelentett, mint pánturcizmus. Nálunk magyarok
nál Müller Miksa hatása alatt kezdték ez elneve
zést használni a nyelv- és néptudományban azzal
a különbséggel, hogy inkább csak az északi turá
niakat, vagyis ural-aítájiakat illették e névvel. Új
tartalmat adott ez elnevezésnek az a mozgalom
amelyet a Turáni Társaság (1. o.) képvisel.
Turáni nyelvek, így nevezik némely nyelvé
szek Müller Miksával Európa és Ázsia összes ra
gozó nyelveit, tehát mindazokat, amelyek som az
egytagú (kínai), sem a hajlító (indogermán és
sémi) nyelvekhez nem tartoznak, tehát a követ
kezőket : az ural-altáji, dravida, tibeti és maláj
nyelveket. Azonban mindezen nyelveknek közös
eredetét nem lehetett bebizonyítani.
Turáni Társaság, alakult 1910. Főleg tudomá
nyos társaság, a magyarral rokon turáni népek tör
ténelmével, irodalmával, tudományával, művésze
tével, közgazdaságával stb. foglalkozik. Több szak
osztálya és bizottsága van. Számos expedíciót kül
dött ki Kis-, Közép- és Kelet-Ázsiába. Rendszeres
előadási ciklust tart, kiváló előadókkal. Eddig több
száz turáni, különösen török ifjúnak tetto lehe
tővé, hogy magyar egyetemeken és egyéb tan
intézetekben alapos nevelésben részesüljön. Folyó
irata a Túrán 1913. indult meg, elsőben Paikert
Alajos, utána Vikár Béla, majd gr. Teleki PáL
újabban Bán Aladár szerkesztésében. A társaság
élénk kulturális összeköttetést tart fenn a turáni
népek között. Ujabban Finn-Észt Intézetet és Török
Intézetet alapított. Védnöke József Ferenc kir.
herceg, első elnöke volt gr. Széchenyi Béla, azu
tán gr. Teleki Pál, újabban Pékár Gyula; meg
indítója es szervezője Paikert Alajos. Főleg a
T.-ból fejlődött ki a szorosan tudományos Körösi
Csorna Társaság gr. Teleki Pál elnöklete alatt,
folyóirata a Körösi Csorna Archívum.
Turánizmus, azaz turáni mozgalom, a turáni
népek, államok és területek kulturális, gazdasági
és politikai együttműködésének és haladásának
megalapozása és fejlesztése. A mozgalom elő-
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futárjai nálunk Márki Sándor, Zempléni Árpád
és Sassi Nagy Lajos. Igazi megindítója Paikert
Alajos volt. Ma már számos kiváló tudós és író
foglalkozik e kérdéssel, a hazaiak közül különösen
Oholnoky Jenő, gr. Teleki Pál, Márki Sándor,
Paikert Alajos, Pékár Gyula, Szemere György,
Marjay Ödön, Lechner Jenő, B. Balogh Bene
dek, Mészáros Gyula, Kovács-Karap Ernő,
Bán Aladár stb. Külföldön nyelvészeti szem
pontból elsőben Max Müller (1823—1900) oxfordi
egyetemi tanár állapította meg a turáni népek
csoportját. Turáni népek alatt szorosabban véve
a magyarral rokon ural-altáji népeket értjük,
tágabban az összes ural-altáji és keletázsiai né
peket. Eszerint szorosabban: a magyarok, finnek,
észtek (lappok, zűrjének, mordvinok stb.), az ere
deti bolgárok, a törökök, tatárok, turkmének,
kirgizek, üzbégek, baskírok stb., tágabban pedig
özeken kívül még a japániak, koreaiak, mandzsuk,
mongolok, kínaiak, sziámok, annamiták, birmaiak,
tamulok, gurkhák és tibetiek tekinthetők turáni
népeknek. Turáni államok jelenleg: Finnország,
Észtország, Magyarország, Bulgária (részben),
Törökország, Japán, Kína, Sziám, Tibet és Nepál.
Történelmi turáni népeknek tekinthetők a szumirok, etruszkok, pelazgok, szkithák, masszagéták,
parthusok, hunnok, avarok, indoszkithák, bessenyők, palócok, jászok és kunok. Paikert szerint
ma több mint hatszáz millió ember tartozik a
turáni népcsoporthoz. A mozgalom minden tu
ráni államban, különösen pedig Magyarországon,
Törökországban és Japánban egyre terjed és erő
södik. V. ö. Paikert Alajos, Turáni Társaság (1910);
Ázsia jövője (1913); A turáni gondolat (1917 és
1922).
Turány (Turiany), kisk. Zemplén vm. sztropkói
j.-ban, d9io) 285 szlovák és német lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Turapatak (Tűrik), kisk. Liptó vm. rózsahe
gyi j.-ban, (i9io) 183 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
T a r b a (lat.) a. in. tömeg, nép. Jelzése a Passió
ban a nép kiáltozásának.
Turbaco, indiánus falu Colornbiában CartagenátólDK.-re, 3000lak. Iszapvulkánjai, a régi indiánus
városnak romjai és az indiánus sírok híresek.
Turbán (perzsa, diilbend), ama szövetdarab
neve, amelyet a mohammedánok fejfödöjük (ren
desen fez) köré csavarnak. A T. szövete külön
féle színű lehet, fehéret azonban C3ak mohamme
dánok használhatnak; más vallásúak rendesen
sötét színűt (az egyiptomi és szíriai keresztények
feketét) viselnek. A T. nagysága régibb időben az
illető személy rangjával és méltóságával állott
arányban. Nagy urak, különösen fejedelmi sze
mélyek, vezírek még ékkövekkel és madártollakkal is szokták díszíteni. Újabb időben e körök
mellőzik a T.-t és egyszerű fezzel érik be, míg
•<Í régi módú T.-t még csak leginkább a seikhek ós
molláhk, meg a régi szokásokat fenntartó körük
használják. Csak a serifnek (1. o.).van joga zöld
•izinű 1.~t használni, de nem mindnyájan veszik
igénybe; e szokás különben csak 1303. keletke
zett Egyiptomban.
Turbándinnye (n»v.), 1. Dinnye.
Turbánliiiom (uiiv.), 1. Liliom.
T u r b a t i o (lat.) a. m. zavarás, pusztítás; túr
tál, zavar, háborít. T. sacrorum, az istentiszte
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letnek, vallási szertartásnak megzavarása, meg
háborítana. T. sangvinis. A római jog szerint az
özvegy új házasságra a gyászév eltelte előtt —•
büntetés terhe alatt — nem léphetett. A róm. kat.
egyház a gyászév alatt történő házasságkötést
nem sújtja büntetéssel. Azonban a protestáns
egyházszabályzatok s az állami házasságjogok az
új házasságkötést az elhunyt házastárs halálától
számított bizonyos időnek — bár a római jogban
megszabottnál rövidebbnek — elteltével engedik
meg, hogy T., illetve a születendő gyermekek
származása iránti kétség ne származzék (ne quis
de prole dubitet). L. Házassági jog.
T a r b a t o r (lat.), zavarcsináló, rendzavaró,
zavargásra bujtogató.
Turbe (arab, törökös kiejtéssel: türbe), a. m.
sírbolt, síremlék; mauzoleuinszerü épületek a
mohammedán országokban. Építészeti tekintet
ben különösen nevezetes emlékek a szultánok T.-i
Brusszában és Konstantinápolyban, valamint a
mohammedán fejedelmek T.-i Indiában. A szent
személyek sírjai fölé épült emléket is T.-nek ne
vezik ; arab vidékeken inkább kubba (1. o.).
Turbék, Zsibóthoz tartozó puszta Somogy vm.
szigetvári j.-ban. Templomának helyén állott 1566.
II. Szolimán szultán sátra, melyben szept. 5. meg
halt ; a törökök föléje kőemléket (türbe), majd
mauzóleumot emeltek s ennek helyére épült ké
sőbb a templom, melynek oltárlépcsői alatt nyug
szik a szultán (emléktábla). A vasúti megálló mel
lett van a Szigetvár ostrománál elesett törökök
tömegsírja.
Turbékolok, 1. Galambfélék.
T u r b e l í a r i a (állat), 1. Örvényférgek.
Turbinák (két képmelléklettel), víz- v. gőz
erő kihasználására szolgálnak. A m. kir. földmívelésügyi minisztérium megbízásából hazánk
vízierőit Viczián Ede mérte föl s a völgyzáró
gátakkal tározott vízierők számát kb. 28 milli6
lóerőre teszi a történelmi Magyarországon, míg
a Csonkamagyarország víziereje csak mintegy
120 ezer lóerő az 1919. évi röpirata szerint. A
folyóinkban s patakjainkban lefolyó víz, eme
«fehér szén» elveszett az emberiségre nézve mind
addig, míg megfelelő vízerő-telepek felállításával
azok kellő kihasználásáról nem gondoskodunk.
Ez a kihasználás ma már sokkal könnj^ebb, mint
régen, mert a T. tengelyével közvetlenül kapcsolt
generátorok által létesített elektromos áram nagy
feszültséggel csekély veszteség mellett még 300
km.-nél messzebbre is könnyen elvezethető s ott
tetszés szerint kihasználható. De az olcsón ter
melt áram akár a helyszínén is könnyen föl
használható különféle ipari anyagok (pl. alumí
nium, karbid stb.) előállítására.
Ha egy folyó két pontja közti esését turbinával
ki akarjuk használni, akkor a felső mederbe épített
fenékgát v. más rendszerű duzzasztómű segélyé
vel a vizet földuzzasztjuk, miáltal bizonyos esés
magasságot nyerünk s így vezetjük a felső műcsatornán át a turbinához, amelyből a kihasználtan kiömlő vizet az alsó műcsatoma vezeti vissza
az alsó folyómederbe. Egy ilyen telep építése előtt
meg kell állapítanunk a folyó teljes esésmagas
ságát és az átfolyó víz mennyiségét. Az esés
magasságot szintező műszer (teodolit) segélyével

Turbinák

— 526 —

Turbinák

állapitjak meg, mely azonban a turbinában nem a vízszin fölött, alatt vagy egy szívócsőbea
lesz mind kihasználható, minthogy úgy a felső, helyezhető el, tehát az esésmagasság teljesen
-mint az alsó mücsatorna esése elvész belőle. A hasznosítható, miért is úgy kis-, mint nagyesésre
-vízmennyiség mérését a legpontosabban kell vé alkalmas. Az akciós T. legrégibb képviselője a
gezni ; patakokban ez igen egyszerűen történhet Girard-turbina, mely leginkább függélyes ten
oldal- s feDék-kontrakeiós átömléssel (1. ábra); gellyel s axiális beömlésseí késztilt. Szabályozása
h méret leolvasása után a hozzá tartozó másod csapólapátkákkal, tolattyúkkal stb. történt, ami
percenként átörnlő vízmennyiséget egy kis táblá itt azért könnyen kivihető, mivel akciós T.
zatból könnyen kiolvashatjuk. Nagyobb kereszt hatásfokát a részleges beömlés nem rontja. Igen
metszetű csatornákban s folyamokban pontos mé nagy esésnél ezen T. vízszintes tengelyű radiális
rés már csak a Woltmann-szárny (2. ábra) részleges beömlésseí készültek. Ilyen elrendezésű
•segélyével lehetséges, melynek F esavarját a víz a Schwamkrug-turbina is, melyet egyes helye
hajtja s hitelesítve lévén, a pontos vízsebességet ken még ma is készítenek igen nagy esés- és
« ez a kérdéses keresztmetszettel szorozva a víz csekély vízmennyiségre.
mennyiséget adja. A csatornák úgy készítendők,
Még jobban el van terjedve nagy esésnél a
hogy esésük kicsi s faluk lehetőleg sima legyen. Pelton-kerék (5. ábra), mely a többit mindis
A terepviszonyok gyakran olyanok, hogy a jobban kiszorítja. A víz majdnem érintőlegesen
csatorna a rétegvonal mentén nem is vezethető, ömlik a járókerékre s innen ered a tangentialhanem fölváltva nyilt, zárt alagútban lévő s völgy kerék elnevezés is. Lapátainak (6. ábra) kettős
fölött hídszerkezettol tartott íuficsatornát kell kanál formája van s a víz a középső élre ömölve
építeni. Ilyen pl. a jajcoi turbinatelep csatornája. s inoagási energiáját a lapátoknak átadva, két
Néha egy alkalmas völgyet szűkebb helyen oldalt igen kis sebességgel ömlik ki. Az alsólapátvölgyzáró gáttal zárhatunk el, miáltal nemcsak kimetszés arra való, hogy a vízsugarat minél
a víz színét tudjuk felduzzasztani, de a vizet össze közelebb hozhassuk a kerékhez s hogy a vizet
is tudjuk tárolni az így rendelkezésünkre álló neki ne csaphassa az utána következő lapát hátá
medence nagyságától függő időtartamra. így nak. B turbinával tudták eddig a legjobb hatás
pl. Erdélyben a kolozsvári villamos telep Hideg- fokot (— 95%) elérni, miért is nagy esésnél ma
Szamos völgyében lévő turbinatelepének völgy már minden mást kiszorít. Szabályozása tűszelep
záró gátja napi tárolásra ezolgál s midőn a ter segélyével történik, melyet vagy kézzel, vagy egy
helés nagyobb, akkor a második s esetleg a harma önműködő szabályozó szerkezet segélyével moz
dik turbina is a lezárt völgyből táplálkozik. A gathatunk.
turbina védelmére a felső mücsatorna elején egy
A reakciós T.-nak legrégibb képviselője volt a
durva s közvetlen a turbinaház előtt egy finom Fourneyrou-turbina, melyen a víz belülről kifelé
gereblyét szokás felállítani, amely a vízzel raga ömlött (centrifugál) radiálisán keresztül. Ma mái
dott piszkot, jeget stb. feltartja. Ez a gereblye ezt is teljesen kiszorította az 0-5 m. és 100 m.
laposvasrudakból áll, melyek fönn egy gerendá esések között alkalmazott Francis-turbina,
nak támaszkodnak s villával könnyen tisztíthatók. melynek igen nagy előnye, hogy úgy a vezető-,
A T. fölosztása a víz folyási iránya és működési mint a járókereke tisztítás végett igen könnyen
elve szerint történik. Az axiális T.-on a viz hozzáférhető. Három fő tipusa abban különbözik
tengelyirányban ömlik keresztül, míg a radiális egymástól, hogy a járókerék külső átmérője a
T.-ba a víz sugárirányba ömlik be, de a kiömlés lassiíjáraíimál nagyobb, a normáljáraiúnál
lehet tetszőleges. A víz működése szerint van vagy félarnerikainál közel egyenlő s a gyors
akciós vagy szabadsugár és reakciós vagy túl járatú vagy amerikai turbinánál kisebb, mint a
nyomású turbina. A vezetőkerekek lapátköze szívócső belső átmérője. A fordulatszámot azon
lefelé mindegyiknél szűkül s a víz Gt abszolút ban ezen jellegzetességekon kívül a lapátszögek
sebességgel ömlik ki (3. és 4. ábra); a járókerekek kellő megválasztásával is lehet módosítani. Kis
lapátaiba a víz rt relatív sebességgel s á lapátok esésnél 0*5 v. 5 m. között a függélyes tengelyű
éleihez érintőlegesen ömlik be és >-8 relatív sebes nyilt házú Francis-turbinát (7. ábra) lehet
séggel ömlik k i ; a valódi Q. kiáramlási sebesség alkalmazni. A vezetőkerék alsó koszorúja a fala
a relatív és V kerületi sebesség eredője s a kiöm- zaton fekszik föl s alatta van a szívóeső, mely
lési, forgási felületre lehetőleg merőleges legyen. a beton alapba van beépítve. A Fiiik-féle vezetőMíg az akciós turbina járólapátköze nem szűkül lapátok csapok közül kilengethetök egy közös
s a viz csak a homorú oldalt érintve ömölhet gyűrű segélyével, amely mindegyikbe kapaszkodik
rajta végig, a járókerék fölött s alatt is légköri s ily módon az átfolyó vízmennyiséget a terhelés
nyomás van, a vezetőkerékből a víz a teljes kn7 sel megfelelően igen könnyen be tudjuk szabá
eséssel megfelelő sebességgel ömölhet ki, a rela lyozni.
tív sebesség nem igen változik (Vt ^ r2/), föltétle
A turbina kamarazsilippel lezárható s egy mel
nül az alsó vízszin fölött kell elhelyezni, a járó lékcsatornán át vízteleníthető, miáltal a kerekek
kerék-magasság és a szabad függés (h\-\-ht) az tisztítás végett hozzáférhetővé válnak. Az erő
esésmagasságból teljesen elvész s így csak nagy átvitel a függőtengelyről kúpkerekek segélyével
esésnél lehet jó hatásfokú ; addig a reakciós tur történik, mi természetesen hatásfok-veszteséggel
bina "járólapátköze^lef elé keskenyedő s vízzel telt, jár, miért is szívesebben alkalmazzák 3—15 m.
a kerekek Jsözti résben túlnyomás van, ami miatt esés között a vízszintes tengelyű nyilt házú T.-at,
a vezetőlápátból kiömlő víz sebessége kisebb, a mely a transzmisszió-tengellyel akár közvetlen
járólapátban levő túlnyomás a»-, relatív sebes- is kapcsolható s ha a fordulatszámot növelni akar
vséget r a -re gyorsítja, a járókerék tetszés szerint' juk, két-három, sőt négy közös torrgelyre ékelt
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járókerékkel is készül, melyek egy közös szívó
csőbe bocsátják a vizet s a tengelyirányú nyo
mást is kiegyensúlyozzák, mi a vezető vagy fésűs
csapágyat tehermentesíti. Igen nagy esésnél (15
m.-en felül) már csak zárt házú turbinát szabad
készíteni; ez lehet iker elrendezésű is, de egy
kazánhoz hasonló ház veszi körül az egészet,
melybe egy csövön vezetjük a vizet a felső víz
tartóból. Még kedveltebb elrendezésű a spirál
Francis-turbina (8. ábra), melynek előnye, hogy
a vizet egy egyenletesen szűkülő spirális csövön
vezetjük a vezető lapáthoz és hogy a gépház padló
zatán lévén elhelyezve, minden része hozzáfér
hető s tengelye a dinamóval közvetlen kapcsol
ható. Ez is a Fink-féle lapátokkal szabályozható
s ha nagyobb fordulatszámot akarunk elérni, ké
szíthető szintén ikerelrendezésben v. két nyomó
csővel s egy szívócsővel, vagy egy nyomó- és két
szívócsővel.
A víz-T. szabályozása általában történhet kézzel,
egy mechanikai szabályozó szerkezettel s végül
ha a turbina nagy villamostelep generátorával
van kapcsolva, akkor okvetlen önműködő hid
raulikus szabályzó szerkezetet (9. ábra) kell
alkalmazni. Ez, áll egy regulatorból, amelynek
hüvelye a mindenkori terhelésnek megfelelő hely
zetben tartott jR tolattyú szerkezettel (relais) az
Sz servómotor hengerének egyik felébe nagy
nyomású vizet vezet s a másik feléből azt lebocsátja. A servómotor-dugattyú rúdja a Finkféle vezetőlapátokat mozgató szerkezettel lévén
kapcsolva, a turbinába a terhelésnek megfelelő
mennyiségű vizet bocsát. A dugattyúrúddaí kap
csolt szögemelő olyan visszavezető szerkezet,
mely a relais tolattyúját előbbi helyzetébe vissza
húzva, a regulátorhüvelynek hamarább nyugalmi
helyzetet teremt.
A vízikerék a vízturbinától abban különbözik,
hogy benne a víz főkép súlyával hat. Gsak kis
esésre s vízmennyiségre alkalmas s ha az esés
nő, a vízikerék mérete nagyobb, a turbináé kisebb
lesz. Hatásfoka mindig kisebb s jobban csökken,
mint a turbináé. A nagy fogaskerék-áttét, mely a
kis fordulatszánrmiatt mindig szükséges, a hatás
fokot még jobban rontja. Önműködő szabályozás
majdnem kivihetetlen. Könnyebben tisztítható, de
a befagyásnak jobban ki vasi téve. Az alsó vízszin
emelkedése ahatásfokát igen erősen rontja. Mérete
a turbináéhoz képest óriási, ami a költségét igen
emeli. Három fő tipusa a fölül-, középen v. hátul
és alul csapott vízikerék. Fölül csapott kereket
(10. ábra) 5—6 m. esésen felül alkalmaznak igen
kis (0*1—0-5 m»/sec.) vízmennyiségnél. A víz a
kereket a legfelsőbb pontjában találja s a lapátrekeszek félig megtelve vízzel, ennek súlya a ke
reket forgatja percenként 4—8 fordulattal. Egy
ilyen
jól szerkesztett kerék hatásfoka lehet 60—
800/0 is, de a lapátgörbületek készítésénél igen
kell ügyelni arra, hogy az ütközési veszteség is
kicsi legyen s a rekeszeket se hagyhassa el .a víz
túlkorán. A jobb lapátok vaslemezből készülnek,
de elterjedt az olcsóbb falapát is.
Hátid csapott kerék (11. ábra) 5 m.-nél ki
sebb esésnél alkalmazható. A vizet kellő irá
nyítás végett kulisszán át vezetjük rá s a kere
ket a korai vízkiömlés meggátlására teknőbeff
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járatjuk. A lapátok így zárt rekeszeket képeznek,
melyben a víz eleinte eleven erejével, de aztán
csak súlyával hat. A víz beömlési relatív sebes
sége tehát itt is érintőleges a lapátélekhez s
amellett a lapátgörbület olyan, hogy kiemelke
déskor semmi vizet sem kapkod.
Az alul csapott vízikereket szintén teknőben
járatjuk s csak igen kis esésnél (0 - l—1 m.) alkal
mazható. Ha lapátait megfelelően görbítjük (12.
ábra), akkor a hatásfoka 60—65%-ot is elér. A
vizet egy állítható zsilip tereli. Ilyen a Ponceletkerék, mely legjobban hasonlít a T.-hoz, mert
benne a víz tisztán csak az eleven erejével hat.
Fentiekben azt láttuk, hogy ma már a víz-T.nál a teret csak a Pelton- és Francis-T. uralják,
de ezeknek fő baja az, hogy fordulatszámuk25rend
kívül függ a H-eséstől és pedig annak H*' hat
ványával arányosan változik. E hibák kiküszöbö
lését célozzák a Bánki-és Kaplan-T., mint leg
újabb szerkezetok.
A Bánki-turbina nagyon hasonlít a vízikerék
hez, de benne a víz kétszer végez akció hatást, mert
először kívül ömlik rá s belül ki ós ugyanaz a víz
sugár belül a koszorú más pontján újra a lapá
tokra ömölve, kívül hagyja el a kereket. Előnye,
hogy bármely vízikerék helyére igen könynyen beépíthető, de azoknál sokkalta nagyobb
fordulatszámmal jár,fogaskerékáttétetnemkiván,
hatásfoka sokkal jobb, beszerzése olcsóbb s igen
jól szabályozható, úgy hogy dinamóval közvet
lenül is kapcsolható.
A Kaplan-turbina járókereke nagyon hason
lít egy gőzhajó csavarjához s a burkolt gép külső
tekintetre hasonlít a Francis-turbinához (7.
ábra) ; épp oly vezetőlapátai vannak, de annak
járókerék helye üres ós csak a víz kanyarodik át
benne tengelyirányban a propeller kerékre. Fő
.előnye, hogy még a legkisebb esésnél is óriási
a víznyelő képessége s emellett egy kerék magá
ban is sokkal nagyobb fordulatszámot képes szol
gáltatni, mint négy közös tengelyre szerelt gyorsfutó Francis-turbinakerék. Emellett a hatásfoka
rendkívül kiváló s gyakran a 90%-ot is eléri.
Csonka hazánk kis vízeséseinek kihasználásánál
mindenesetre nagy jövő vér rá.
A gőzturbina csak e század elején terjedt el,
do oly csodálatos gyorsasággal, mit főképp a
már teljesen kifejlett elektromos erőátvitelnek
köszönhet. Azelőtt a dinamőszerkesztők kény
telenek voltak a lassújáratú dugattyús gőzgépek
hez alkalmazkodni s ezért gépiik túlnagy s drága
volt. Ez a gyorsforgású gőz-T.-kal megszűnt. A
gyors elterjedéshez meg hozzájárult a kohászok
által előállított jobb anyag s az iijabb szerszám
gépekkel elérhető tökólotesebb megmunkálhatóság is. Valamint a víz-T.-ná], úgy itt is meg
különböztetünk akciós és reakciós gőz-T.-at, me
lyekben a gőz működési elve is teljesen ugyanaz,
mint amott a vízé. A különbség itt csak abban van,
hogy a gőz a kis tömege következtében sokkal
nagyobb sebességet vehet föl, mi igen nagy ke
rületi sebességet eredményez. Az ebből származó
nagy fordulatszámot vagy 1.. megfelelő fogas
kerék áttétellel (1. Gőzgépek, Laval-turbina),, v.
2. a gőz fokozatos kihasználásával csökkentjük.
A. fokozatos kihasználás úgy történhet, hogy több

Turbinák

—

528

járó- s vezetőkereket alkalmazva egymásután,
azokban vagy a nyomást, vagy az egyszerre nyert
sebességet fokozzuk le fokozatosan. A gőz-T.-ban
a gőz terjeszkedési munkája igen jól ki lesz hasz
nálva, mert míg a dugattyús gőzgépekben a gőz
eredeti térfogatéinak legfeljebb 22-szeresére ter
jedhet, addig a gőz-T.-ban 140-szeres expan
ziót is elérhetünk. Ennek dacára a sok gőzsurlódási s egyéb veszteségek folytán a gőzturbina leg
feljebb kevéssel jobb gazdasági hatásfokkal bír,
mint a dugattyús gőzgép. Laval 1883. szerkesz
tette az ő elsó hasznavehető turbináját, mely még
40,000 percenkénti fordulattal bírt s ma is csak
egy általa szerkesztett fogaskerék áttétellel redu
kálható hasznavehető fordulatra. Az egy feszült
ség fokozatban dolgozó akció3 gőzturbinába a gőz
Laval-féle fúvó kúpokon ömlik be (13. ábra),
mely egy kis tüszelep segélyével lezárható. A
kúpokban a gőz terjeszkedik s nagy nyomásesésnél ezen kúpból kiömlő gőzzel el tudunk érni
1500 m./sec. sebességet is.
Nyomásejtő akciós gőzturbina több egy közös
tengelyre helyezett oly akció3 gőzturbina-kerék
ből áll, melyek mindegyike a gőz rendelkezésére
álló melegtartalmának egyforma részét alakítja
át munkává. Ilyen pl. a Zoelly-gözturbina (Iá.
ábra), melyet nálunk a Láng L. gépgyár r.-t.
készít. A vezetőkerekek öntött vasból, a járó
kerekek pedig első minőségű kovácsolt acélból
készülnek. A gőz csak a vezetőkerekek lapátközei
ben terjeszkedik é3 pedig úgy, hogy mindegyik
ből ugyanazon abszolút sebességgel lép ki s az
utolsóból kilépő gőz már csak a kondenzátor
nyomásával bír. Az egyforma átmérővel bíró
járókorekek lapátai mind egyforma görbülettel
bírhatnak. Az első 4—5 vezetőkerék a gőz kis
térfogata miatt csak részleges beömlésű, innen
azonban a keresztmetszet-növelést már csak a
lapátmagasságok emelésével érhetjük el. A vezető
lapátokban elért kis gőzsebességgel sokkal kisebb
(n = 1000 — 3000) fordulatszámot kapunk, úgy
hogy ez a turbina már generátorral közvetlenül
igen előnyösen kapcsolható. Hátránya a nagy
nyomású fokozatok kisugárzási és a sok járó
kerék súrlódási vesztesége. A kisnyomású oldal
tömszelenea gyűrűi közé gőzt szokás vezetni,
mely a betörekvő levegőt visszahajtja s így a
légüres tér elromlását magakadályozza. Szabá
lyozása fojtással történik s a fojtó harangszelep
mozgatása (15. ábra) a servómótorról hasonló,
mint azt a víz-T. önmúködő szabályozásánál
láttuk, különbség főkép abban van, hogy itt a
relais nagyon egyszerű s csak két kis dugattyú
val bíró orsója van, mely szivattyúval szállított
nagynyomású olajat oszt el a servómótorhoz.
Biztonság kedvéért alkalmaznak még egy bizton
sági regulatort is, mely akkor jön működésbe,
ha a főregulátor fölmondja a szolgálatot ós ha a
fordulatszám kb. 15%-kal emelkedett, akkor egy
szelepet önműködően bezár s a turbina megáll.
A sebességejtő akciós gőzturbina Laval-féle
gőzkúpban alakítja át a gőz nyomását sebességgé,
de ezt a sebességet nom egyszerre alakítja át
munkává, hanem vagy két-három járókerékben
fokozatosan, mint amilyon a Gurtis-turbina,
vagy ugyanazon keréken oly módon, hogy a még
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elég sebesen kiömlő gőzt terelő lapátokkal az
eredeti járó lapátokra újból visszavezeti. Ez
utóbbihoz tartozik pl. az Elektra-turbina. A Gurtis-turbinát egy járókerékkel, de 2—3 járólapát
koszorúval készítik kis egységekhez szivattyú
stb. hajtására. Még inkább el van terjedve a Curtis-kerék alkalmazása a vegyes akciós göz-T.nál, melyek következő két elrendezésben ké
szülnek. 1. Két — öt nyomásfokozatban egy-egy
sobességlefokozó Curtis-kereket helyeznek el.
B rendszer fő előnye a szerkezet rövidsége. 2. A
másik rendszer szerint a nyomásejtő dob előtt
egy oly kótkoszorús Curtis-kereket helyeznek el,
mely a beömlesztő Laval-féle gőzkúpokban 1—3
athmoszféra nyomásig leexpandáltatott gőzt dol
goz fel két sebesség fokozatban (16. ábra) s az
innen kiömlő gőz tovább terjeszkedik a Zoellyturbinához hasonló szerkezetű nyomásejtő dob
vezetőlapát közeiben. Az 1. rendszer szerint készí
tette eddig s a 2. szerint készíti most az «AUgemeine Elektricitats-Gesellschaft» Berlinben a
turbináit. A Curtis-kerék átmérője egyforma is
lehet a nyomásejtő dob kerekeivel. A vezetőlapátak kétrészü öntöttvas tárcsákban vannak beöntve,
melyek a vízszintesen kettéválasztott házban erő
síttetnek meg s abban maradnak akkor is, ha
leszereléskor a járókerekek a tengellyel együtt
kivétetnek. Ezen Curtis-kerék alkalmazásával
egyrészt a nagynyomású oldal tömszelencéje
egyszerűbb, másrészt az egész turbina szerkezeti
hossza rövidebb lesz, a legfőbb előnye azonban,
hogy a kisugárzási veszteség erősen csökken s a
turbina rövidebb előmelegítéssel, tehát gyorsab
ban üzembe hozható.
A reakciós gőzturbinák közé tartozik a Parsonsgőzturbina (17. ábra), melynek nemcsak a vezető,
hanem a járólapát közeiben is terjeszkedik a gőz.
A vezetőlapátok vége a házra, a járólapátoké
pedig a forgó dob felületére van megerősítve. A
lapátvégek s a ház, illetve a dob közti résen át a túl
nyomás folytán résvesztesóg áll elő, mi különö
sen a nagynyomású oldal lapátainál káros hatású.
A forgó dob háromféle átmérőben készül s a
reakció hatás következtében előálló tengelyirányú
nyomás kiküszöbölésére k labirint-tömítéssel ellá
tott tehermentesítő forgó dugattyúk szolgálnak
ós egy kiegyenlítő cső a turbina kisnyomású olda
lára vezeti le a labirint-tömítésen átszűrődő gőzt.
A reakciós turbinák legnagyobb hátránya ép a
nagynyomású részben van, ennek lapátai, mint
hogy itt parciális beömlés nem lehetséges, igen
rövidre adódnak ki, amivel viszont nagy rés
vesztesóg jár. Épp azért reakciós T.-at csak igen
nagy teljesítményre alkalmaznak.
A vegyes akciós reakciós gőzturbina a magas
nyomású részben többnyire egy Curtis-kerékkel
bír, míg a közép-s kisnyomású rész tiszta reakciós
gőzturbina. Ezen egyesítés célja a tiszta reakciós
rendszer hátrányainak kiküszöbölése. A Curtiskerék a szerkezetet lényegesen megrövidíti, a
költség kisebb s a tengely is gyengébb lehet. A
nagynyomású rész ré3veszteségei elmaradnak s a
kisugárzási veszteség is kisebb lesz.
A tehermentesítő dugattyú a Curtis-kerék mel
lett szintén egyszerűbb lehet s a Laval-kúpokban
akkora nyomásesést létesíthetünk, hogy az eleő
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•1. ábra. Reakciós vízturbina lapátjai.

2. ábra. Wollmann-szárny vizmérésre.
11. ábra. Halul csapott vizikerék.

1. ábra. Rukógál vízmérésre.

5. ábra. Pelton-kerék lüszabályozóv;il.

3. ábra. Akciós vízturbina lapátjai.

'• '
Wlyes tengelyű gyorsfutó Francis^^^fc
turbina.

8. ábra. Spirál Francis-turbina.

6, ábra. a), b), c) Peltonkerék lapátja.

^^^^íi^Pott

vizikerék.

9. ábra.

önműködő

hidraulikus

12'. ábra. Alul csapott vizikerék.

szabályozó.
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17. ábra. lV.rsons-ííózlurbina.
11. ^ábra. /oelly-gózlurbina hosszmetszete.

19. ábra. Gőzturbinaajlású olajcentrifugál
szi\ :iit? úiDditásához.

13. ábra. Laval-féle fúvókán.

20. ábra. \Yeslin*-(house-LebIanr-féle száraz légszivattyú.

18. ábra. V e ö « i r i ^ ^ Köziurhina lapál-

15.

ábra.

Zoelly-gözturbina

szabályozása.

lti. ábra. Vegyes akciós gőzturbina.
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reakciós fok lapátai már megfelelő magassággal
bírnak. A18. ábra a Melms-Pfenninger-fóle ilyen
vegyes gőzturbina lapátszerkezeti rajzát mutatja.
Csak egy tehermentesítő dugattyúja van a Curtiskerékkel közvetlen összecsavarva s e mögött köz
vetlen a légritka tér hat. A ház és a lapátok közti
rés a 0urti8-keréknél 5 mm., a reakció3 lapátok
nál pedig csak 1—2 mm.
A gőz-T.-at többnyire olajszivattyúval (19.
ábra) indítják, mely a csapágyakat és szervo
motort árasztja el 3—5 atm. nyomású olajjal s
utóbbival a fojtószelepet is megnyitja.
A kondenzáció igen nagy fontosságát gőz-T.-nál
már láttuk s mivel magában a turbinaházban
semmi kenendő alkatrész sem fordul elő, Így a
gőz sem jöhet olajjal érintkezésbe s a kondenzvíz
teljesen olajmentesen újból visszavezethető a
kazánba. Ez különösen tengeri hajók gőzturbinái
nál s mindazon helyeken, hol a víz tisztítása ne
héz, igen nagy fontossággal bír. Az ily konden
záció természetesen csak felületi kondenzátor
segélyével vihetó" keresztül, amelyben a kiömlő
gőz a hűtővízzel nem érintkezik. E kondenzátorberendezés hasonló lehet a dugattyús gőzgépeké
hez, azonban a dugattyús szivattyúkkal szemben
a hajtás egyszerűsége végett — mely v. elektro
motor, v. külön erre a célra szolgáló gőzturbina
segélyével történik — a forgó rendszerű hűtővíz-,
kondenzvíz- és szárazlégszivattyúk sokkal meg
felelőbbek. A gőz-T.-nál szükséges igen nagyfokú
légritkitást csak igen tökéletes száraz légszivatytyúval érhetjük el, mely a még nem kondenzáló
dott gőzt s bekerült levegőt is jól el tudja távolí
tani. Legelterjedtebb a Westinghouse-Léblancféle rotációs légszivattyú (20. ábra). A vizet V
•csövön szívja föl s innen a csövön b járókerék
lapátai közé kerülve számos c sugár alakjában d
szűkülő kúpba dobja, úgy hogy a J csövön be
áramló gőz- s levegőkeveréket magával ragadja,
miközben vele hatásosan keveredve, a gőzt kon
denzálja s az egész keveréket a lefelé bővülő
csövön át a szabadba dobja. Kényelmes megindí
tás kedvéért ejektoron gőzt fúvattatnak keresz
tül, mely a vizet a járókerékbe légüres tér előidé
zésével fölrántja s ettől kezdve az egész berende
lés már üzemképes és az indítógőz elzárható. Az
(izem vize folytonos körforgásban van, mivel
ugyanazon tartányba dobja vissza, mint amelyik
ből fölkapta.
A különleges berendezésű gőz-T. a következők:
1. A kisnyomású gőzturbina ama fontos tulaj
donsággal bír, hogy a kisnyomású gőz munka
képességét sokkal jobban használja ki, mint á
dugattyús gőzgép. Ez utóbbiak közül sok pl. bá
nyafelvonógép v. gőzkalapácsok, hengerművek
hajtógépe stb. csak időközönként s akkor is nagy
töltéssel dolgozik. Ezeknek kiömlő"gőzét egy gőzt&roló közbekapcsolása által legelőnyösebben kis
nyomású gőzzel dolgozó turbinával használhatjuk
ki, melyek igen erős (0-05—0-03 atm.) kondenzá
cióval dolgozhatnak, míg -a dugattyús gőzgép leg
kisebb légritka tere kb. 0 12 atmoszféra.
A gőztároló egy kazánalakú tartány, amelyben
lévő víz a fölös gőzt kondenzálja, miközben a
tárolási nyomás és hőfok nő. Viszont ha a beömlő
gőz kevesebb, mint amennyit a kisnyomású gőz
Révai Nagy Lexikona. XVUL kőt.
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turbina fogyaszt, akkor gőz fejlődik meleg- és
nyomáscsökkenés mellett. A- víz tömegét annyira
vesszük, hogy a nyomás l 3—1*1 atm. között
maradhasson. Ennek dacára előfordulhat, hogy a
tároló nem tud elegendő gőzt szolgáltatni, mely
esetben a gőzdómra oly automatikus reduk&lószelepet alkalmazunk, mely a fáradt gőz nyomá
sára lefojtott friss gőzt bocsájt be. Ha azonban ez
gyakran előfordulhatna, akkor előnyösebb a vegyes nyomású gőzturbina alkalmazása, mely a
kisnyomásútól abban különbözik, hogy a kis
nyomású dob elé egy oly nagynyomású dobot
iktatnak, mely abban az esetben, ha a gőztaroló
nem tud elegendő gőzt szolgáltatni, egy önműködő
szabályozó szerkezettel bebocsájtott friss gőzzel
dolgozik s ha a terhelés elég kicsi v. a gőztároló
nak van elég gőze, akkor ugyanazon szabályozó
szerkezet zárása következtében a nagynyomású
rész üresen szalad.
2. A gőzelvétellel bíró vagy fűtőgöz-T. akkor
alkalmazhatók, ha fűtési, főzési, szárítási célra
gőzre van szükségünk. Ha a gőzelvétel a kiömlő
csővezetékből történik, akkor kondenzátor nincs
8 mivel a turbina nyomás ellenében dolgozik, azért
ellennyomású gőzturbinának nevezik.
Ha a gőzelvétel egy közbeeső fokozatból törté
nik, akkor a turbina mindig kondenzációval bír,
de ennek mértéke attól függ, hogy a közbeeső
fokozatból mennyi gőzt csapolunk le, miért is
ezeket csapolt gőzturbinának nevezzük. Tulaj
donsága, hogy a változó üzemekhez jobban alkal
mazkodik, mint az ellennyomású gőzturbina, sőt
ahhoz teljesen hasonló működésű lesz akkor, ha
fűtési célra a gőzét teljesen fölemésztettük, mikor
is a magasnyomású rész mint egy ellennyomású
turbina dolgozik, a kisnyomású rész pedig mel
lette üresen szalad s legfeljebb annyi gőzt bocsájtunk rajta keresztül, hogy a kondenzátor szivatytyúja szárazon ne szaladjon.
Fütőtelepeknek egyesítése gőzturbina hajtású
villamos központokkal mind óriásibb jelentő
ségre kezd szert tenni, mert evvel óriási szén
megtakarítás érhető le így pl., ha fűtési célra.
2 atmoszférás gőzhöz óránkint 17.900,000 kalória
volna szénben termelendő, de mellette egy 1000
kilowattos kondenzációs gőzturbina 12 atmosz
férás gőzbeömléssel óránkint 6.850,000 kalóriát
fogyasztana, úgy ezekkel szemben egy 2 atmosz
férás ellennyomású gőzturbina csak 19.550,000
kalóriát igényelne, ami az előbbiekkel szemben
5.200,000 kalória takarékmeleget, vagy más szó
val kb. 750 kg. jó porosz kőszén megtakarítását
jelentené óránkint.
Ilyen fűtőtelepek legjobban Amerikában terjed
tek el, hol érdekeiket a NationalDistrictHeating
Association képvisel i, számuk már 1914. kb. 350
volt s köztük egyik maga 1150 épületet látott
el fűtőgőzzel s a központjától 1000 m. távolban
is rendelkezett még kb. 5 atmoszférás gőzzel.
Ezeket a példákat tartva tehát szemünk előtt,
semmi akadályt sem láthatunk abban, hogy mi
is az okos energiagazdálkodásra áttérve s fő
vasúti vonalainknak villamosításával kapcsolat
ban a nagy gőzturbinás elektromos központok
számát szaporítva s azokat épp a legnépesebb
helyeken fölállítva, hazánk fővárosát, sőt több
Sí
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vidéki városát Í9, több ilyen célra berendezett
központokból ne fütsük.
A gőzturbina emellett az utóbbi években óriási
mértékben tökéletesedett. Az eddig használt
10—20 atmoszférás gőz helyett már kezdenek
50—60 atmoszférásat is sikerrel alkalmazni, sőt
már a 100 atmoszféra beömlési nyomás is sikerre
vezet, csak az ily nyomásra alkalmas kazánok
igen nagy ára vet egyelőre gyakorlati akadályt.
Ilyen nagy nyomásoknál a turbinát nagy-, középés kisnyomású részre szokás felosztani s a nagy
nyomású részt — amely a gőzt kb. 20 atmoszféráig
dolgozza fel — 6000—8000 percenkénti fordulat
tal járatják s ezzel — az akciós rendszere dacára
— a részleges beömlést s a vele járó ventillációveszteséget sikerült teljesen kiküszöbölni s az
eddig elért 17<>/o gazdasági hatásfokot még 28°/0-ra
is gyakorlatilag fölemelni.
A nagynyomású rész kiömlő gőzét rendesen
újból túlhevítik s így a kezdeti nagy nyomással

Turbokompresszor

de a kondenzátorokban veszendőkbe menő gőz
melegének fűtési célokra való alkalmazásával
kapcsolatban még hatszor annyi időre is hivatva
lesz föntartani.
T u r b o (állat), az Elülkopoltyús csigák (Prosobranchiata) rendjébe tartozó tengeri csiga-nem.
Házuk vastagfalú és pörgettyűhöz hasonló alakú
(ezért pörgettyűs csigáknak is nevezik). 200-nál
több fajuk a trópusi tengerekben honos. Ásatag
fajaiknak száma meghaladja a 400-at. Ismertebb
élő fajok: Márványos pörgettyűs csiga (1. marmoratus L.); zöld, fehér és barna márványos
foltokkal; az Indiai-óceánban honos; húsát eszik;:
héjából Sziámban kanalakat készítenek. Olajos
korsócsiga (T. olearius L.), az előbbihez nagyon
hasonlít; alapszíne világoszöld v. piszkos sötét
zöld, de nem márványozott; hossza 21 cm.; a
Molukki-szigeteken honos.
Turbócza (Turbufa), kisk. Szilágy vm. zsibói
j.-ban, (i9io) 547 román lak. (Tr. E.)

Turbokompresszor.

és túlzott túlhevítéssel együtt járó szilárdsági
bajokat a minimumra csökkentik.
Még nagyobb a jelentősége a nagynyomású
gőzök alkalmazásának
a fűtőgőz-T.-ra, mert amíg
pl. egy 0-07 atmoszféra kondenzátor nyomású
gőzturbina elméleti hatásfoka 20 atmoszférás beömlésre vonatkoztatva 100 atmoszférás gőznél
csak 24<>/o-os javulást mutat, addig a 3 atmosz
féra ellennyomású turbináé 69% javulást is elér.
Ezzel tehát a fütőgőz-T. alkalmazása a helyes
energiagazdálkodás szempontjából a jövőben még
kívánatosabb lesz.
Megcsonkított hazánk vízierejének legjava
részét elveszítvén, a jövőben még sokkal nagyobb
gondot kénytelen a helyesebb tüzelőanyag-gaz
dálkodásra fordítani, ebben pedig egyik leg
fontosabb szerepet fogja vinni a nagy gőz
turbináinknak az itt röviden vázolt okszerűbb
kiépítése és kihasználása, ami a fogyóban lévő
tüzelőanyag-készleteinket az általános országos
villamosítással kapcsolatban nemcsak háromszor,

Turbokompresszor oly nagynyomású levegS
előállítására szolgál, amelyet azelőtt csak du
gattyús légkompresszorban tudtak előállítani.
Szerkezeti rajza puszta rátekintésre olyan, mint
a többfeszültségfokozatban dolgozó centrifugál
szivattyúé (1. Szivattyúk II. 12. ábra). Mivel a.
T. minden egyes fokozata csak igen kis összenyomóképességgel bír, azért rendesen igen sok
fokozatú és az összenyomás következtében föl-melegedő levegőnek a munkaszükséglet lecsök
kentése ós a gyakorlati hőmérséklet elérése vé
gett való hűtése magában a gépben (l.a mellékelt
ábrát) úgy történik, hogy minden egyes járó
kerék egy vízhütőkamrával van körülvéve, me
lyekbe alul egy közös csővezetékből ömlik be a.
hideg víz s fölmelegedve fönn (balról) szabadon
folyik ki egy kémlőtölcsórbe, hol a gyakorlati
hőmérséklete könnyen ellenőrizhető. Tíz fokozat
nál többet egy házban alkalmazni nem szoktak,
hanem ha még több fokozatra van szükség, akkor
azokat egyenletesen több házban osztják szét. i
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így pl. egy Skoda T. 4000 m»/-óra levegőt 7 afc-ra
nyom össze 4 drb 9 fokozatos házban, melyek
500, 430, 400 és 370 mm. külső átmérőjű és
4350—4700 percenkénti fordulatszámmal járati ható kerekekkel bírnak. A T. gőzturbinával vagy
elektromotorral közvetlen kapcsolva hajtható
meg s nagyolvasztókhoz, acélművekben v. erő
átviteli célokra alkalmazzák.
Tarbolya (Athriscus Hoffm., n6v.), az Umbelliferae (Ernyősök) család génusza, melynek 10 faja
Európában és Keleten van elterjedve. Egyéves
füvek. Legismertebb az A. cerefolium(L.) Hoffm.
(zamatos T.). Levele 2—3-szor szárnyas, levélkéi
kihegyezettek. Szirmai fehérek, termése 1 cm.
hosszú, csőrös. Kellemes ánizsszagú és ízű, ezért
konyhai fűszer, termesztik, el is vadul. Hazája
valószinüleg Oroszország DK.-i része. Az A- silvestris Hoffm. réten, ligetben, mesgyén gyakori.
Kesernyés csípős ízű, de a jószág baj nélkül meg
eszi. Gyökere ehető.
Turbukháló, szerkezete azonos a tlikörhálóval,
csakhogy akként használják, hogy vele bekerítik
a nádüstöket, ahonnan rúddal kizavarják s a há
lóba belékergetik a halat.
Tiirl>nlcns (lat.), a. m. zajongó, lármás, za
vargó.
Turchányi Tihamér, történetíró, T. Gyulának,
a 60-as évek népszerű Írójának fia, szül. Jász
berényben 1874 máj. 19. Tanár volt több helyen,
végül Budapesten, közben beutazta egész Európát,
Észak-Amerikát, Észak-Afrikát s járt Ázsiában,
1906. pedig a római magyar történelmi intézet
nek volt tagja. Önálló művei: Krassó-Szörény
vármegye néprajzi viszonyai a mohácsi vész
efó'íi(1902); Királyi oklevelek formulái a XI—
XII. századokban (1903); Boger mester siral
mas éneke (1904); Krassó-Szörény vm. története
I. k. 1905, II. k. sajtó alatt); Magyarországi
monostorok gazdasági viszonyai a tatárjárás
előtt (1915); A Bessenyeiek Zemplénben (1916).
Turcsány (Turcanka),kisk. Nyitra vm. nyitrazsámbokréti j.-ban, (Í9ÍO) 142 szlovák lakossal.
(Tr. Cs.-Szl.)
Turcsok (Turcok), kisk. Gömör- és Kishont
vm. ratkói j.-ban, (1910) 841 szlovák és magyar
: lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Turcus Dániel, 1. Türk.
Turcz (Turf), nagyk. Ugocsa vm. tiszántúli
j.-ban, (i9io) 3692 román, német és magyar lak.
Határában ezüstércbányák vannak. (Tr. R.)
Turcz. v. Turtsch., növénynevek után Turczaninov Nikolai charkovi botanikus tanár ne
vének rövidítése. Megh. Taganrogban 1863. Fő: müve: Plora Baikalensi-Dahurica (21 részben,
Moszkva 1842—57).
Turczócz (Turcovce), kisk. Zemplén vm. homonnai j.-ban, (1910) 213 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Turdetánok, Ibéria, a mai Spanyolország ős
lakosai, a bibliai Tarsis népe, amely sokat érint
kezett Feniciával, a keleti kereskedelem és mű
veltség közvetítője lett, de jelentőségét már a
punok alatt elvesztette, utóbb romanizálódott.
TnrdUdac
(állat),
1.
'Rigófélék.
Turdossin (Tvrdosin), kisk. Árva vm. vári
K j.-ban, az Árva folyó mellett, (1910) 1599 szlovák,
•
magyar és német lak, A temető feletti magaslaton
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régi fatemplom van, renaissance ízlésű festett
mennyezettel (XVI. sz. elejéről). T. hajdan a Ga
lícia felé irányuló kereskedelem gócpontja volt;
híres gyolcskereskedése majdnem teljesen meg
szűnt. (Tr. Cs.-Szl.)
Turdulok. A turdetánok rokona, vagy tán vele
azonos nép Ibériában, hol főleg bányászattal és
földmíveléssel foglalkozott. Termékelt a turde
tánok értékesítették.
T n r d n s i n c r u l a (állat), 1. Feketerigó.
T u r d u s p i l a r i s (állat), 1. Fenyőrigó.
T u r d u s v i s c i v o r u s (állat), 1. Húros madár.
Turek, járási székhely Kalis volt orosz-lengyel
kormányzóságban, 8630 lakossal. Most Lengyel
országhoz tartozik.
Turenne (ejtsd: tűrenn), Henri de Latour d'Auvergne, Vicomte de T., francia hadvezér, szül.
Sedanban 1611 szept. 11., megh. 1675 júl. 27.
Bouülon Henrik herceg második fia volt s a pro
testáns vallásban nevelkedett. Előbb hollandi szol
gálatban állott, 1630. mint ezredes belépett a
francia seregbe s részt vett a lotharingiai, elszászi
és piemonti harcokban. 1644-ben tábornagy lett s
mint önálló hadvezér vezette seregét a Rajnán át
a császáriak ellen. Freiburgot felszabadította
ugyan az ostrom alól, de Mercy császári vezértől
1645 máj. 5. Mergentheim mellett vereséget szen
vedett. A kővetkező években újabb győzelmeket
vívott ki, miáltal siettette a vesztfáliai béke
(1648) megkötését. A Fronde-mozgalom (1. o.)
alatt kezdetben ő is az udvar ellen harcolt, de
1651. kibékült Anna királynéval s eddigi vezér
társát, Gondé herceget több csatában legyőzte.
Az 1667—68-iki háborúban XIV. Lajos névleges
főparancsnoksága alatt ő vezette a hadművelete
ket s 1668. a király kívánságára a katolikus hitre
tért. 1672-ben az Alsó-Rajna mellett harcolt sike
resen a brandenburgi választófejedelem ellen s
azt 1673. külön békére kényszerítette. 1674-ben
Lotharingiában győzött és Pfalzot kegyetlenül el
pusztította. 1675-ben Badenba nyomult, Sasbach
mellett ütközött meg Montecuccoli császári ve
zérrel, de csata közben egy ágyúgolyó megölte.
Holttestét XIV. Lajos a saint-denisi királyi sír
boltban temettette el, Napóleon pedig az invali
dusok templomában helyeztette el. T. Emlékiratai,
melyek 1643—58-ig terjednek, csak 1782. jelentek
meg (Collection des mémoires du maréchal de T.
(Paris, 2 kötet), ezeknek kiegészítése pedig leg
újabban 1901. Leveleit újabban Barthélemy (u. o.
1874) adta ki. Újabb életrajzírói közül említen
dők : Duruy (1889,5. kiad.); Hozier (London 1885).
V. ö. Boy, T., sa vle, et les institutions militaires
de son temps (Paris 1898,2. kiad.); Uinckemann,
Turennes letzer Peldzug 1675 (Halle 1883); Des
Bobért, Les campagnes de T. en Allemagne
(Nancy 1903); Hardy de Perini, T. et Condé
(Paris 1907).
Turenne d'Aynac, Gábriel Louis, gróf, francia
utazó, szül. 1843., megh. 1907 deo. Tanulmá
nyozta Észak-Amerikában a Manitoba környékét,
erről írta: Quatre mois dans l'Amérique du Nord
(1879) c. müvét.
Turenum, 1. Trani.
T u r f (ang., ejtsd: turf), sportműszó, tulajdon
képen az a gyepes tér, amelyen a lóversenyek
ur
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lefolynak. KOzönségeaen az egész versenypálya folyóiratban közölt kisebb elbeszélései, amelyek
neve, a teljes fölszerelést s a nézőtért is beleértve. összegyűjtve 1852. Egy vadász emlékiratai címen
Turfman (rendesen többes számát: turfmen hasz jelentek meg két kötetben. T. 1848. ismét külföldre
nálják) általánosságban mindenki, aki a lóver utazott, 1852. hazatért, de egy nekrológ miatt,
senypálya s az itt történtek iránt állandóan ér melyet Gogoly halálára írt a Moszkovszkíja Vjedomoszti-han, elfogták, internálták és csak 1855.
deklődik.
kapta vissza szabadságát. 1863 óta szakadatlanul
Turfa, 1. Tőzeg.
külföldön maradt. T. a világirodalom legkitű
Turfakátrány, 1. Kátrány.
Turfan, 10,000 lakosú város Keletturkesztán nőbbjei közt foglal helyet. Az orosz próza kiváló
kínai tartomány É.-i részén 76 m. t. sz. f. ma mestere, természetleírásai az orosz irodalomban
gasságban a luk-csuni 130 m. mély depresszió a legjobbak. Az orosz nemesség erkölcsi romlását
ban. Itt találkoznak össze a Kasgar ós Kanszu komor, de való színekkel festette; jellemrajzai
felől Dzsungáriába igyekvő utak. Lakói kínaiak kitűnőek, stílusa erőteljessége mellett finom. Han
ós földmívelő szártok, pamutszövéssel is foglal gulata általában erősen pesszimista. Egyik regé
koznak. Környékén sok régiséget és műemléket nyében, az Apák és fiúkban ő nevezte először
talált több expedíció. V. ö. Klementz, T. und seine az orosz forradalmárokat nihilistáknak s attól
Alterttlmer; W. Radloff, Altuigurisehe Sprach- kezdve világszerte használták ez elnevezést. Öszszes munkai 12 kötetben jelentek meg Szentprobe aus T. (Szent-Pétervár 1899).
Turfaolaj, turfakátrányból nyert könnyű olaj, Pétervárott. Magyarul megjelentek: A nemes
fészek, ford. G. (1862); Füst, ford. Fincziczky
szénhidrogének elegye.
Mihály (1868), utóbb Szabó Endre (1904); Orosz
T u r f m a n , 1. Turf.
Turgáj, orosz középázsiai vidék, területe beszélyek, ford. Fincziczky Mihály (1871); A ki
455,760 km*, (1910) 617,200 túlnyoinólag kirgiz sértet, ford. Váry Gellért (1874); Aszja, ford.
lakossal. Nagy része steppe, ÉNy.-i részét az Ural Ujkéri (1875), újra Trócsányi Zoltán (1918); Az
láncai ágazzak be, D.-i részén húzódik végig az óra, ford. Csukássi Józsefné (1876); Boldogtalan,
ú. n. Mugodzsar-hegység. Folyói az Ural az On ford. Timkő Iván (1880); Három találkozás, ford.
és Ilek nevű mellékfolyókkal, K.-i részén a Tobol. Pataky Antal (1880); Tavaszi hullámok, ford.
Többi folyói: Irgisz, Turgai, Ukoijak stb. édes, Timkó I. (1880); Költemények prózában, ford.
sós vagy keserű vizű tavakban: Csarchal, Csubar, Latkóczy Mihály (1883); u. a., ford. Csopey
Szarikopa stb. végződnek, amelyek összesen 16,540 László (1883); u. a., ford. Zempléni P. Gyula
km a területet borítanak. Éghajlata kontinentális, (1883), utóbb Wildner Ödön (1921); A halál után,
Irgisz évi közepes hőmérséklete 5° (július 24'5°, ford. Adorján Sándor (1883); Egy vadász iratai,
január —15'9°), a csapadók 150 mm. körül van. ford. Csopey L. (1885); Első szerelem, Kipp-kopp
Állat- és növényvilága némely helyen feltűnően (1887); A kém (Pesti Napló 1888); Bázaroff
dús, de a legtöbb helyen szerfölött szűkös. La (1889); A duhaj (Pesti Hirlap 1889); Dimitri
kossága főleg nomadizáló kirgizekből áll, kevés Rudin, Punin és Baburin (1892); Az ötödik kerék,
orosz telepes is van, földmívelést folytatnak, ter ford. Szabó Endre (1897); Pászinkov Jakov (Pesti
melnek kölest, búzát, zabot. A főfoglalkozás az Napló 1900); A kegyelemkenyér, színmű, ford.
állattenyésztés, juhot, lovat, szarvasmarhát, tevét, Barabás Ábel (1902); Zug, ford. Ambrozoincs
kecskét tenyésztenek, halásznak és a tavakból Dezső (1904); Apák és fiúk, ford. u. a. (1904);
évente mintegy 24 millió kg. sót termelnek ki. Pjetuskov, ford. u. a. (1907); A diadalmas szerelem
D.-i részén a Taskent—Orenburg vasútvonal szeli dala, ford. u. a. (1909); Óstalaj, A nemesi fészek,
át. 1920 óta a volt Orenburg kormányzóság déli ford. Szabó Endre (1910); A zsebóra, ford. u. a.
részével együttesen az Orenburg-Turgáj kor (1920); A kutya (1921); Milics Klára, Halál, ford.
mányzóságot alkotja, amely a kirgiz szabadállam Várnai Dániel (1921). V. ö. Zabel, T. (Berlin 1884);
E. Aumant,T. La vie et l'oeuvre (Paris 1906).
hoz tartozik.
Turgenyev, 1. Alékszándr Ivánovics, orosz
3. T, Nikolaj Ivánovics, orosz történetíró, szül.
régész és történetíró, szül. 1784., megh. Moszkvá 1790., megh. Parisban 1871 nov. 13. 1819-ben a
ban 1845 dec. 17. Szlávofll érzésű író. Munkáit az közjóléti szövetség tagjai sorába lépett s így bele
orosz archeográflai bizottság adta ki Históriáé keveredett az 1825-iki összeesküvésbe. Éppen
Bussiae Monumenta címen (2 köt, Szent-Pétervár külföldön utazott, mikor in eontumaciam háláira
1841-42, pótléka 1848).
ítélték. Ettől kezdve holtáig Parisban ólt. Mun
2. 1., Iván Szergejevics, orosz költő, szül. elő kája : La Russie et les Russes (3 köt., Paris 1847).
kelő nemesi családból Őreiben 1818 nov. 9. (okt.
T u r g e s c e n t i a (aöv.), 1. Turgor.
28.), megh. Bougivalban, Paris mellett, 1883 szept.
T u r g o n a s t l a (n5v.) a.m. hidronastia, a növény
3. (aug. 22.). 1833-ban, tehát alig 15 éves korában víztartalmának változása által bekövetkezett moz
beiratkozott a moszkvai. egyetemre, de egy év gások.
múlva Szent-Pétervárra ment s ott végezte be. T u r g o r (növ.), a sejttartalom nyomása a rugal
tanulmányait. Már ekkor kezdett verseket iro mas sejtfalra. A sejtnedvben oldott anyagok a
gatni. 1838-ban Berlinbe utazott, majd 1841. sejtfalon és a citoplazmán át a környezetből vizet
visszatérve hazájába, a belügyminisztériumban vesznek fel, ami által a sejt belsejében hidronyert alkalmazást, de hivataláról két év múlva statikus nyomás keletkezik, amely egészen 3—10 '
lemondott]és teljesen az irodalomnak élt. 1844-ben sőt több atmoszférát érhet el. E nyomás folytán
jelent meg első prózai elbeszélése: Andrej Kolo- a sejt turgescens lesz, a sejtfal megfeszül. Ha a
szov. Nagy feltűnést keltettek ós írói hírnevét egy turgescens sejtből vizet vonunk el, pl. párolgás
csapásra megalapították a Szovremennjik című folytán, a sejt feszültsége alábbhagy, az ilyen
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Turini gróf (Conte di Torino), Viktor Emá
sejtekből álló növényrész petyhüdt lesz, hervad.
A feszültséget csökkenteni lehet vízelvonó sze nuel herceg, Amadeo aostai herceg és volt spanyol
rekkel is: ez a plasmolysis. Különböző feszült király második fiának (szül. 1870 nov. 24.) címe.
Turini remete, így nevezték Kossuth Lajost
ségű sejtek, illetőleg szövetek egymással egybe
kapcsolódva hozzák létre a szövetfeszültséget és arról, hogy a hatvanas évek óta állandó lakása
ezáltal a fiatal növényrészek feszültségét. A T. Turinban (1. Torino) volt.
T u r i o (lat.) a. m. tőrügy, tőhajtás, sarkvessző,
előidézte nyomás nemcsak tisztán hidrostatikus
gyökérhajtas, tuskóhajtás, venyige.
nyomás, de voltaképen oszmotikus nyomás.
Túri patak, az Aranyos folyó bal mellékvize
Turgot (ejtsd: türgó), Anne Róbert Jaques,
Báron de VAulne, francia államférfiú és nemzet Torda-Aranyos vm.-ben, a róla elnevezett és a
gazda, szül. Parisban 1727 máj. 10., megh. 1781 Tordai hasadékkal (1. o.) hasonló eredetű, termé
ruárc. 8. Teológiát, majd jogot tanult s 1752. a szeti szépségekben gazdag Túri hasadékon folyik
párisi parlament (főtörvényszék) tagjává nevezték keresztül.
ki. Quesnay (1. o.) nemzetgazdasági müveinek
Túrirtovány (Porúbkapri Ziline), kisk. Trenhatása alatt ő is a fiziokrata iskola híve lett. csén vm. zsolnai j.-ban, (IMO) 387 szlovák lak.
1761—73-ban mint Limoges tartomány inten (Tr. Cs.-Szl.)
dánsa sok közhasznú reformot valósított meg.
Turis, folyó, 1. Guadalaviar.
XVI. Lajos 1774. a pénzügyek főellenőrévó ne
Turistaság (a francia tour, a. m. út, utazás
vezte ki. T. hozzá is fogott a pénzügyek rendezé szóból), az a rendszeresen űzött barangolás, amely
séhez, de reform-munkásságával magára haragí nek célja egyes szép vagy érdekes tájak fölkere
totta a kiváltságos osztályokat. Midőn az 1775-iki sése, ismeretlen vidékek tanulmányozása, továbbá,
rossz termés és drágaság miatt a vidéken több a természetkedveléssel egybekötött üdülés, szóra
felkelés támadt (lisztháború, guerre des farines), kozás. Rokon vele, de már nagyobb edzettséget
ezért is T.-t tették felelőssé, mire a király 1776. ós kitartást követel a hegymászás sportszerű
elbocsátotta. T. ezután tudományos tanulmányai űzése, amit alpinizmusnak neveznek. Magyar
nak élt. Összes műveit (Oeuvres) Dupont (Paris országon a T. csak néhány évtized óta ölt nagyobb
1808—11, 9 köt.) és Daire (u. o. 1844, 2 kötet) terjedelmet; szakirodalma, szemben a gazdag kül
adták ki. Egyik müvét: Észrevételek a javak kép földi turistairodalommal, szintén újabb keletű.
ződéséről és eloszlásáról Fenyvessy Adolf fordí
Túristvándi, kisk. Szatmár vm. fehérgyarmati
totta magyarra. V. ö. Tissot, T., sa vie, soh ad- j.-ban, (1920) 687 magyar lak.
ministration, ses ouvrages (Paris); Neymarck,
Túri süveg, 1. Magyar viselet.
T. et sesdoctrines(u. o. 1885, 2 köt.); Westphalen,
Túriszakállas (TurisakálkJ), kisk. Komárom
T.-s soziale Politik (Flensburg 1904); Say, T. vm. csallóközi j.-ban, (i9io) 398 magyar lak. (Tr.
(Paris 1904, 3. kiad.).
Cs.-Szl.)
Turhamirigy, a hipofízis (1. o.) elavult magyar
1nTja.(Turija), nagyk. Bács-Bodrog vm. óbeesei
neve.
j.-ban, (i9io) 3637 szerb lak. (Tr. SzHSz.)
Túri Béla, prel. kanonok, publicista, szül. Esz
Turjamező (Turjanská Pol'ana), kisk. ü n g
tergomban 1875 júl. 11. A teológiát a budapesti vm. perecsenyi j.-ban, (i9io) 904 rutén lak. (Tr.
egyetemen végezte; 1897. a nagyszombati f őgirn Cs.-Szl.)
názium tanárává nevezték ki. 1902-ben pár hó
Turjanski, község Lika-Korbava vm. otocsáni
napi lelkipásztorkodás után az Alkotmány napi j.-ban, (I9iq) 978 szerb lak. (Tr. SzHSz.)
lap belmunkatársa, 1906. a lap szerkesztője lett
Torjaremete (Remeta), kisk. Ung vm. pere
és 1919 márciusig szerkesztette, mikor a prole csenyi j.-ban, (i9io) 2041 rutén és magyar lak.
tárdiktatúra a lapot betiltotta. 1919-ben a Nem (Tr. Cs.-Szl.)
zeti Újság felelős, majd főszerkesztője lett. 1924
Turjasebes (Turjanské Bystré), kisk. Ung.
"ún.-ban esztergomi prel. kanonoknak nevezték vm. perecsenyi j.-ban, (1910) 1319 rutén, német és
1921-ben a Szent István-Társulat alelnökének magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.)
választották. A Szent István Akadémia r. tagja,
Turjavágás (Paseka), kisk. Ung vm. pere
zámos cikket és értekezést írt saját lapján kívül csenyi j.-ban, d9io) 1603 rutén lak. (Tr. Cs.-Szl.)
kat. folyóiratokba. Önállóan megjelent művei:
Turjit (Asv.), a hematit és goethit között levő
Az 1843. XX. t.-c. (Esztergom 1903); Elrendeli-e vasérc. Turjinski-bányák, Ural.
Turka, kerületi székhely Lengyelországban,
', 1848III. t.-c. a parlamentáris kormányt?
(Budapest 1906); A főkegyúri jog, különös tekin a kelet-galiciai Kárpátokban, (1910) 10,910 lak.;
tettel a vallás- és tanulmányalapokra (u. o. 1907); közelében naftaforrásokkal. Az 1914—18-iki világ
A háború belülről nézve (1916); Széchenyi nagy háborúban T. környéke heves harcok szinhelye
volt.
magyar szatírája (1923).
Turia, spanyol folyó, 1. Guadalaviar.
Turkana. A Rudolf-tó környékén élő félvérü
Turialba, vulkán Costarica középamerikai köz- néger törzs.
tersasagban, 3325 m. magas; három működő krá
Turka-rost (növ.), 1. Apocynum.
tere van. 1866-ban DNy.-i kráterének erős kitöTurkás-játék vagy turkajárás, a magyar
se volt.
regöléshez (1. o.) hasonló oláh népszokásnak, a
T n r i b n l n m , tömjéntartó, 1. Füstölő.
kolindálás-nak az a faja, amelyben a nálunk sze
Túri hasadék, 1. Túri patak.
replő csodaszarvast az ú. n. turka vagy curka
Turin, Torino (1. o.) olasz város német neve. (turca = bika) helyettesíti. A legények karácsony
Turina, kisk. Sáros vm. lemesi j.-ban, (IMO) kor, karácsony előestéjén, újévkor, vízkeresztkor,
851 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
sőt néhol húshagyókedden és Szt. György napján
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is csapatokba verődnek s alkalmi énekeikkel és
alakoskodásukkal sorra járják a falut, ajándékot
gyűjtögetve. V. ö. Sebestyén Gyula, A regösök
(1902); Orosz Endre, Oláh turkajárás Apahidán
(Bthnographia, 1911); Schmidt Tibolt, A turka
járas Hunyadrnegyében (Néprajzi Értesítő 1910).
Turkesztán (Turkisztán, a. m. «a törökök
földje», Dzsagatáj), a Tariui-, Amu- és Szir-darja
folyók vizvidékének egybefoglaló neve. Politikai
lag a Ny.-i része három országra oszlik, a K.-i
kínai terület. — I.T., volt orosz fökormányzóság
Közép-Ázsiában, 1898-ban alakítottak Szir-Darja,
Szamarkand, Ferghana, Szemirjecsenszk és AmuDar ja kerületekből, ide tartozik a Dervasz v. Darvaszkhánság
is, Bukharától K.-re, ter. 1.699,210
Tan8.7.064,000 lakossal, főhelye Asabad, 1922 óta
három tanácsköztársaság alakult, területén: Tur
kesztán, Bukhara és Khiva. T. tanácsköztársaság
•területe 1.481,050 km*, 7.200,000 lak. (Ezek közt 2-8
millió kirgiz^-3 millió szart, 433,000 Özbég, 328,000
perzsa, 296,000 orosz, 284,000 turkmén.) A belügyi
igazgatásban önálló, de a moszkvai központi kor
mány ellenőrzése alatt áll; külügyét és hadügyét
a moszkvai központi tanácskormány intézi. Hat
területet foglal magában: Transzkaszpia, Szamar
kand, Szemirjecsenszk. Szir-Darja, Fergana ós
Amu-Darja, fővárosa Taskend. Az egész terület
kétharmada terméketlen; csak az öntözhető részek
termékenyek. A gyapottermelós a világháború
óta hanyatlott. Ipara jelentéktelen. 1850-ben fog
lalták el az oroszok, 1867. felállították a főkormányzóságot. Az 1918. forradalom után önállónak
jelentette ki magát, de 1922-ben az oroszok lever
ték a mozgalmat s három szovjetköztársaságot
szerveztek.—2. Kelet-T., Thian-san-nan-lu, Alti
Sahar (Kan-szu-szin-ciang), a kínai birodalom
legnyugatibb tartománya a Kuen-lün és Tien-san
láncai közt. Területe 1.426,000 km*, lak. 1.768,000.
A hegységek lábát mindenütt jól termő róna bo
rítja. Folyói a Tarim felé sietnek, de a sivatagok
ban nem mindegyik éri el. A Tien-sanban ered a
a Klaidik-gol, Sah-jar, Ak-szu, Kizil-szu, Markanszu, a Karakorum-hegységből a Jarkand s a Kara
kas, a Kuen-lünből a Kerija és a Csercsen. Középső
részét a Takla-mákán (1. o.) nevű sivatag borítja.
Khotan vidékén a folyóhomokból aranyat és nef ritet gyűjtenek, Ak-szu és Turfan közelében nagy
széntelepei vannak, só kivirágzáskónt sok helyütt
fordul elő, ezüst-, ólom-, réz- ós vasércei is van
nak, de ezeket még nem használják ki. Éghajlata
rendkívül száraz, szélsőséges, Jarkandban a mini
mum — 20«, a maximum pedig 39'4°. A levegő
csaknem állandóan finom homokkal van tele, néha
heves viharok igen sok homokot kavarnak föl.
Állatai közt találjuk a tigrist, sakált, a Lop-nortól
K.-re a vad tevét s a steppéken az ázsiai vadlovat
és dzsiggetájt, antilopot. A Lop partjain számtalan
vízimadár él.Mint háziállatot tartanak juhot, tevét,
lovat, szamarat, kutyát, macskát, tyúkot, galambot
és sertést. A lakosság, különösen a városokban, erő
sen kevert, a törzslakosság letelepült török, de
Ny.-on árja keveredésű, a steppéken kirgizek, a
Lop mellékén kalmükök is élnek. Általában régies
török nyelven beszélnek, főtáplálékuk hús és hal,
italuk a tea. Az öntözött földeken jól terem a rizs,
kukorica, köles, árpa, búza, burgonya, lucerna,
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len, kender és mák (ópium), kertjeikben igen sok
féle gyümölcs. Fő kiviteli cikke a gyapjú; készí
tenek bőrárúkat, szőnyegeket, nemezt, pamut- és
selyemárúkat. Kereskedelme régebben Kínába irá
nyúit s főleg a sivatag hegyi szegélyén haladó nagy,
ősi karavanutakon bonyolódott le, 1867 óta az
angolok minden lehetőt elkövetnek, hogy Indiával
kereskedelmi összeköttetésbe hozhassák Lehen ke
resztül. A főkormányzó székhelye Urumcsi, ennek
van alávetve a kasgári, akszui és urumcsii kor
mányzó. —3. T., város a Szir-Darja területen, a taskend—orenburgi vasút mellett, 11,500 lak. Az orosz
hódítás előtt mohammedán búcsújáró hely volt.
Irodalom.Skrine-Ross, Heart of Asia, London 1898;Schwarz
P., Turkestan, Freitrarg 1900; Abasa, T. meghódítása,
oroszul, Szentpétervár 1902; v. Richthofen, China, I. kőt.,
Berlin 1877; Kuropatkin, Kasgária, oroszul Szentpétervár
1879, angolul London 1883; S. Hédin, Durch Asiens Wüsten,
Leipzig 1899, 2 kőt.; lm Herzen von Asien, u. o. 1903 és
Scientiflc results of a journey in Central Asia 1899—1902.
2 köt., Stockholm 1904; M. A. Stein, Sand buried ruins
of Khotan, u. o. 1903, magvarra ford. Halász Gyula; Se
rindia, London 1923, 6 kőt.; R. Pumpelly, Explorations
in Tnrkistan, Washington 1908, 2 kőt., Carnegie intézet.

Túrkeve, rend. tan. város Jász-Nagykun-Szol
nok vm.-ben, a Berettyó jobb partján, (1920) 3242
házzal és 12,973 lakossal, akik jó gazdálkodást
ós állattenyésztést és a gabonával élénk kereske
dést űznek; van takarékpénztára és népbankja,
fehémemügyára és ruhakészítő szövetkezete,
vasút-, posta- és táviróállomása és telefonállo
mása! Termékeny határa 18,299 ha.
Turkisztán, 1. Turkesztán.
Turkmónek (turkománok). A tulajdonképeni
türk népek egyik ága, neve szerint «turkság»
számos törzsre oszolva nomadizál a Kaspi-tenger,
Perzsia és Afgánia határainál, újabb telepeik van
nak Kis-Ázsiában, Szíriában, 7 főáguk maiglaii
szerepel: csmiÁurók Khiva és Kaspi-tenger között,
jomudok ezek mellett a tenger D.-partjain, a góklenek a Görgen és Etres folyók között, részben
Perzsia területén, a kubet-daghi tekkek, a rnurghati sárik, a merv-vidéki salorák és a KözépArmu mentén élő ersarik. Ezekből szakadtak ki
a megtelepült tarancsik Turkesztán területén,
mint az ujgurok utódai, a jerlik, kasgarlik stb.
A mi kunjaink is vérszerinti T. voltak. Irodal
munkban Vámbéry foglalkozott a T.-kal. L. még
Turkesztán.
Türk népek. Gyűjtő név, de tartalma az évezre
dek folyamán többször változott. Egykor az egész
ú. n. sárga fajt jelentette, később a különvált
tulajdonképeni mongolságon kívül Közép-Ázsia
összes népeit, amint azokat szomszédság, faj,
nyelv, vagy csak azonos kultúra összefűzte, tekin
tet nélkül arra, hogy az ott volt sok apró népet a
népvándorlás és harcok vihara mikép kuszálta
össze. Ázsia keleti egységes részének kivételével
földrajzilag és néprajzilag négy jól tagolt területre
oszlik, DNy.-on a sémi, a D.-i hegységben az árják,
E.-on az ősázsiai töredékek mellett a finn-ugo
rok, mellettük a mai értelemben is vett T. voltak,
de a két utóbbi gyakran együtt szerepel, mint
alkalmi szövetséges. így a japáni források szerint
Kr. u. az I. században együtt kalandoztak Indiába,
Kínába, eljutottak Koreáig, mindenütt csapatokat
hagyván hátra, velük jutott ide a vas ismerete
és megmunkálásának technikája. Azóta hosszú
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évszázadok kavarodása folyamán a flnn-ugorság
kivándorolt vagy É.-ra szorult, eltllntek a hunnok,
kazárok, besenyők és az itt rekedt Nagy-Magyar
ország népe, de Közép-Ázsiát ina is a T. birják:
kirgizek, özbégek, karakalpák, turkmének, jakutok, tarancsik, ujgurok, tágabb értelemben a
sziblriai tatárok, baskírok, csuvasok, az iráni
asserbaicsánok s mint Ny.-i ág a törökök (ozmá
nok). Testileg a T. mongoloidok, de kultúrájuk
fejlettebb. Egykor saját ókírásuk volt, de ezt az
»rab használata kiszorította. Művészete (Gandhara) görög-indiai hatás alatt. Mindezek a népek,
iivévea jakutokat.mohammedán vallásúak, intéz
ményeik tehát ehhez idomultak. Irodalmunk főleg
•e népek nyelvével foglalkozik, külön folyóirat a
Keleti Szemle (1. o.) és a Körösi Csorna Társaság
kiadványai.
Turkománok, 1. Turkmének.
Turks-szigetek, a Bahama-szigetek DK.-i cso
portja, a Caicos-szigetekkel együtt Jamaika kor
mányzósága alatt
áll. A T. és Caicos-szigetek
2
tarülete
575
km
,
míg a Grand Turk-szigete 18
km 2 , (i9ii) 1700 lak. A T. korállszigeteken ten
geri sót főznek. Spongyahalászás.
Turku, Abo (1. o.) flnn neve.
Turla, a Dnyesztr folyó török neve.
T u r l u p i n (franc, ejtsd: türifipeü), eredetileg
•egy fanatikus szekta neve, mely a XIII. és XIV.
sz.-ban bolyongott Franciaországban (1. Albigensek); aztán a XIII. Lajos korabeli komikusnak,
Legrand-nak mellékneve, innen a. m. bohóc.
Twrlupinade, bohóckodás.
T u r i n a (lat. a. in. tömeg, csapat), a római
lovasság legkisebb egységei; rendszerint 30 ember
ből állott és külön zászlaja volt.
Turmair, Johannes, 1. Aventinus.
Turmalin (Asv.), igen bonyolódott összetételű
szilikát. Állandó alkatrészei: kovasav, bórsav,
<üuminiuin, vas, magnézium, kalcium, nátrium,
kálium, hidrogén; ingadozók: lítium, mangán,
titán, foszfor, fluor. A ditrigonalis piramidális
osztályban kristályosodik; a kristályok tehát
hemimorfok, lapokban igen gazdagok és változa
tosak, többnyire hatszöges oszlopok; a kombiná
ciókban gyakran megjelenik a háromoldalú oszlop
is; elvétve rornboéderes termetűek. Sugaras-rostos
•és szemcsés halmazok. A vlztiszta és fekete között
mindenféle színben előfordul, gyakran a kristály
belső magja és köpenye, vagy pedig a két vége
különböző szinű. Üvegfényű, különféle mértékben
átlátszó, a feketék át nem látszók. Optikailag
gyakran abnormális; kitűnően poláris piroelektromos. A T.-ok három főcsoportba foglalhatók
•össze: 1. litium-T. színtelenek és világos színűek ;
2. magnézium-T. világos színűek; 3. vas-T. fe
kete-barnák, ezek a legközönségesebbek. Gyakori
járulékos elegyrész a gránitokban bennőve (fekete)
és fennőve (világos és fekete), a kontaktmetamorf
palazónában (T.-szaruszirt és kvarcos turmalinpala) topáz és fluorit társaságában mint pneumatolitos termék; néha a gnajszban és granulitban; igen elvétve dolomitban (Svájc), rézérctelepekben (Chile) vagy vasérctelepekben (Arendal).
Mikroszkopikus kristályok alakjában számos ttle•dékes kőzetben roppant elterjedt; nagyobb gör
getegek Ceylon- és Braziliában. Fajtái: nemese.,
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szép, színes, átlátszó kristályok ; drágakövek kü
lönféle elnevezéssel. Víztiszta T. az achroit (Elba).
A vöröseket mangán festi: szibiriai T. (Ural:
Mursink környékén), a karminpiros rubellit, ró
zsás szibérit, az őszibarackvirágszinü apirit
(Elba; Rozena, Morvaország, lepidolittal; Penig és
Wolkenburg, Szászország, Chesterfleld, Massachusetts; Paris, Maine; Pala, Calif ornia). Kék T. az
indigolit: Utösziget, Stockholm közelében, Goshen,
Massachusettsben (brazíliai zafír). Zöld T. a
brazíliai T. vagy brazíliai smaragd : Penig, St.
Gotthard dolomitban, Chesterfleld, Minas Geraes.
Sárgászöld a ceyloni T. (ceyloni krizolit). Barna
T. a dravit (Dobrowa, Karinthia; Ste. Colombe, Pyreneusok; Gouverneur, New-York; Texas,Penn
sylvaniában). Leggyakoribb a fekete T. (SchörlJ ;
lelőhelye: Urvölgy, Oláhpián, Offenbánya, Dobsina, Igló, Alsósajó. A Trip ceyloni barnássárga
T.; az afrizit vagy afrit szintén T., azt hitték ré
gente, hogy nem piroelektromos. A T. elnevezés a
turamali arab szóból ered; a hollandok hozták
Ceylonból legelőször Európába. Legértékesebb az
indigolit és rubellit. A T. átalakulhat muszkovittá,
steatit-, klorit- v. pinitté. — A T.-nap (T.-Sonne)
sugarasan elhelyezett T.-oszlopokDól felépülő
gömb. — A Zeuocit finom, zöldes-barna, erősen
dichroitikus T.-tűk halmazából áll; Huel Unity,
Cornwall.
Turmalinfogó, 1. Fénysarkítás.
Turmalin-nap, 1. Turmalin.
Túrmezei (turopolyai) nemesek szabad kerülete,illetve egyeteme (Universitas nobilium Campi
Turopolia), hajdan a zágrábi vár jobbágyok mezeje.
Kiváltságait IV. Bélától nyerte (1225) és e kivált
ságokat ritka vitézségük, a haza és a király iránt
tanúsított tántoríthatatlan hűségük jutalmául
tizenhat koronás király megerősítette, sőt újak
kal megtoldotta, majd pedig törvényeink (1659.
CVL, 1723. LXIX., 1741. LX.) is helybenhagyták.
T. 24 községből és mintegy 600 nemes családból
állott széleskörű önkormányzattal és külön köz
igazgatási szervezettel. Élén a túrmezei v. turo
polyai gróf (comes terrestris) állott; elüljárói az
alispán (vice comes), a fölkelő-csapatok kapitánya,
12 valóságos és több tiszteletbeli táblabíró, a jegy
zők, ügyész, számvevő stb. Közgyűlését Nagygoricán tartotta. V. ö. Pauler, Adalék a túrmezeiek
történetéhez, Űj M. Múzeum 1850, 393—396. old.
és Értekezés Túrmezőről az Atheneumban, 1842,
Ercsi Pál név alatt.
Túrmező (Turopolje), azelőtt kiváltságos ke
rület Zágráb vm.-ben, Zágrábtól D.-re, 24 község
gel, amelyek IV. Béla királytól nemességet és ki
váltságokat nyertek. Újabb időben már csak önálló
közigazgatással rendelkezett és a vármegye köz
gyűléseiben eomessel (zsupán) volt képviselve.
Fő községe Goriea velika. L. még Túrmezei ne
mesek szabad kerülete. (Tr. SzHSz.)
Túrmező (Turicpole), nagyközség Nógrád vm.
balassagyarmati j.-ban, (1910) 1096 szlovák lak.
(Tr. Cs.-Szl.)
Turn, falu Teplitz cseh kerületi kapitányság
ban, (i92i) 15,500 lak., bútorgyártással, porcellán
virág-, majolika-, terrakotta-, fém- és díszárú
készítéssel, kémiai iparral; fürdőintézettel és szép
parkkal; szénbányával.
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T u r n . , természetrajzi nevek mellett Turner
Dawson (1755—1856) angol bankár nevének rövi
dítése. Mint botanikus a zuzmókkal ós gombákkal
foglalkozott.
Turnbull-kék, ferroferrieiánid, Pe s Fe 2 (CN),5,
kék festékként szerepel. Ferrosók oldatából vörös
vérlúgsó oldatával csapható ki.
Turner (ejtsd: tBrner), 1. Dawson, botanikus,
1. Turn.
2. T., Joseph Mallord William, angol festő,
szül. Londonban 1775 ápr. 23., megh. Chelseaben
1854 dee. 19. Mint akvarellfestő kezdte meg pálya
futását és eleinte különösebb lendület nélkül ábrá
zolta a természetet, utóbb azonban, részben Claude
Lorrain, Cuyp és más hollandi festők hatása alatt
különösen a fény- és szinhatásokat, a légkör tüne
ményeit igyekezett visszaadni, még pedig mind
inkább szabad, a kézzelfogható dolgoktól elvonat
kozó módon. Képei — olajfestmények és akvarellek — olykor megkapó víziók gyanánt tűnnek
fel, festési módja mind szélesebbé válik és gyak
ran az impresszionistákra emlékeztet, akiknek
hatalmas előfutárául tekinthető. Drámaisága, káp
rázatos színessége, művészetének eredetisége
azonban páratlan a XIX. sz. egész töjképfestészetében, amelynek T. a legnagyobb mestere.
Festményei legnagyobb számmal a londoni
National Galleryben láthatók, ahová T. hagyatéka
került, mindenfajta képek, keresetlen tanulmá
nyoktól történeti alakokkal népesített heroikus
tájképekig. Műveinek egész sora van a londoni
Tate-Galleryban is. A National-Galleryban vannak
egyebek közt: A Themse folyó holdfényben (1797);
Szodoma pusztulása (1805); Nelson halála (1808);
Hannibál átkelése az Alpokon (1812); Aquileja
(1814); A Waterlooi csatatér (1815); Karthágó
alapítása (1815); A baiaei öböl (1823); Odysseus
menekülése Polyphemos elől (1829); Sir Dávid
Wilkle temetése (1842); A Fighting Temeraire
(1839); Velence napfénye (1843); ccRain, Steam
and Speed» (vasút esőben, 1844) stb. Claude Lor
rain mintájára «Liber studiorum»-ban hitelesítette
műveit. Az életében meg nem értett T. dicsősé
gének Euskin volt első és legbuzgóbb hirdetője.
Az ő iratain kívül v. ö. Thornbury (új kiad. Lon
don 1877); Daffbrne (u. o. 1878); Hamerton
(új kiad. u. o. 1895); Sivinburne (u. o. 1902);
Armstrong (u. o. 1902); Wyllie (u. o. 1905);
Monkhouse (u. o. 1906); Wh'itman (u. o. 1907)
monográfiáit.
T u r n é r a Plum. (növ.), 1. lumeraceae.
T n r n e r a c e a e (növ.), a szabadszirmú kétszi
kűek családja a Parietales-sorozatban mintegy
100 szubtropikus fajjal. Füvek, cserjék vagy fák.
Legnevezetesebb közülük a Turnéra aphrodisiaca
Ward. és a T. diffusa Willd., mely a damiana
nevű afrodiziakumot szolgáltatja, ezt valószínűleg
a levelek mirigyszőreiből nyerik.
Tumerit (ásv.), 1. Monacit.
T u r n é z o l (nSv.), 1. Ckrozophora.
Turnhout (ejtsd: törnhaat), város Antwerpen
belga tartományban, (1920) 25,072 lak., nagy vá
szon-, posztógyárakkal, kelmefestőkkel, bőr- és
kártyagyártással.
T u r n i c i d a e ((állat), 1. Guvatfürj-félék.
T u r n i x (áiiat), 1. Tyúkszerü madarak.

—
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T u r n o u t (ang., ejtsd: t8m aut) a. m. munka
abbahagyás, sztrájk.
T u r n s p i t (állat), az egyeneslábú tacskó angol
neve.
Turnú-Magurele, Teleorman romániai kerület
székhelye a Duna mellett, az Olt torkolata köze
lében, (i9ii) 8972 lak., folyami kikötővel, amely
ben élénk a gabonaforgalom. 1823-ban itt az oro
szok megütköztek a törökökkel.
T u r n u s (lat.) a. m. fordulat, sorrend.
Turnus, a római mondában a rutulusok királya-,
és a bevándorló trójaiak nagy ellensége, akit
Aeneas (1. o.) párbajban megöl.
Turnű-Szeverin
(Turnu-Severinu),
Méhedinti romániai kerület székhelye, vasút és a Duna.
mellett, a Drobeta síkon, (1920) 24,000 lak., ipar
iskolával, a dunagőzhajózási társaság hajóépítőműhelyeivel. Valamivel lejebb vezetett át az 10OO
m. széles, 6 m. mély Dunán Traján római császár
hídja, amelyből alacsony vízállás esetén 11 pillér
még látható. A városi parkban az ú. n. Severinustorony romjai láthatók, amelyről T. a nevét is
kapta. A világháborúban 1916 nov. 23., miután a.
románokat Orsováról is kiszorították, osztrákmagyar csapatok elfoglalták.
Túró, az a tejtermék, amelyet úgy nyerünk,
hogy a magától megaludt vagy ojtó segélyével
megaltatott tejet ritkásan szőtt vászonzacskóba
öntvén, a savót ki hagyjuk belőle csurogni. A
zacskóban visszamaradó gömböt gomolyúnak
mondjuk. T.-t tehén- és juhtejből készítenek.
A tehéntejből készített T.-t rendesen a konyhá
ban használják el, főkép kedvelt magyar tésztaneműekhez. A T. főleg kazeinből és savóból áll, dezsírt nagyon keveset tartalmaz. Ellenben ajuh-T.
igen kövér, mert a juhtej különben is kövérebb,
mint a tehéntej és mert a juhtejet nem szokás le
fölözni. A juh-T.-t rendesen bödönsajtok készí
tésére használják, aminő a liptai-T. A juh-T.-féle>
úgy készül, hogy a T.-zacskóból kikerülő gomolyát néhány napig szellős helyen száradni hagy
ják, azután meghámozzák, kézzel v. géppel meg
gyúrják, sózzák s végre bödönökbe nyomkodják.
A liptói-T. 1—2 kg. T.-t befogadó bödönökbencsakhamar elkészítése után jön forgalomba s
ezért szelíd ízű, ellenben a brinza, melyet a juh
tartó gazdák többnyire saját szükségletükre ké
szítenek, sajtárba v. hordóba nyomkodtatván, a.
savanyú káposztához hasonlóan kövekkel terhel
tetik meg és csak akkor kerül fogyasztásra, ha^
már csípős ízű lett.
Turócz, á történelmi Magyarország dunabal
parti részének egyik vármegyéje; határai Ny.-on>
Nyitra és Trencsén, E.-on az utóbbi és Árva, K.-enLiptó és Zólyom, D.-en Bars és Nyitra vm.
Állapota az 1920-iki trianoni békekötés előtt:
T e r ü l e t e 1123 km2. T. egy magas hegyektől
minden oldal felől körülvett katlant képez, mely
nek csak ÉK.-en és ÉNy.-on van természetes nyi
lasa, ahol ugyanis a Vág folyó a hegyövet áttöriÉ.-on a Kis-Fátra vagy Fátra-Kriván hegység
emelkedik, amely a Kis-Kriván csúcsában 1711 mmagasságot ér el. Ezt a Vág kralováni szorosa
választja el a Nagy-Fátrától, melynek hatalmas
hegytömege T. vm.-t Liptótól és Zólyomtól vá
lasztja el. E csoportnak kiválóbb kiemelkedései ^
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a Klak (1395 ni.). Javorina (1330 in.), Borisov
(1512 m.), Ploska (1533 in.), Pusztalója (1586 m.)
és Krizsna (1575 m.), niajd a hermánd-stubnyai
nyergen (891 m.) túl az Ahornbrunn (1266 in.) és
Vihnatova (1281 m.). DNy.-on a jóval alacsonyabb
Zsgyár-hegység (893 m.) alkotja a határt Bars
• vin. felé. Ezt a Nyitrafő és Znióváralja közti
! nyereg (621 m.) választja el a Veterna hola vagyis
a Eajeczi havasok csoportjától, ennek nagyobb
: emelkedései: a Klak vagy Orrkő (1353 m.), Velka
Luka (1477 m.) és Mincsol (1364 m.). Ezt a hegy
csoportot a Sztrecsnói szoros választja el a KisFátrától. Az ekként minden oldal felöl hatalmas
hegybástyáktól övezett feltérség D.-ről É. felé
! . lejt, míg amott 565 m.-nyire van a tenger fölött,
Euttkánál már csak 376 m.-t tesz. E síkságot a
T. folyó öntözi, mindkét oldalról igen sok bővizű
hegyi patakkal gyarapítva vizét. Ruttkánál a
Vagba ömlik, amely KNy.-i irányban hasítja a
vm.-t s egyúttal egyetlen tutajozható folyója is.
Vannak kisebb tavai, több szép vízesése (Suttó
mellett) és néhány ásványos forrása, köztük a
sztubnyai melegforrások. Éghajlata hegyes vidé
kének megfelelőleg meglehetősen zord, de egész
séges, csapadékban bővelkedő.
Terményei az ásványországból csekély szám
mal vannak. Földje a dombos részeken agyagos,
a keleti hegyvidéken meszes, míg a nyugati
hegyvidéken a szilikát-képződmények uralkod
nak; csakis a síkság alkalmas a földrnívelésra,
míg a magasabb hegységekben csak a kevésbbé
nemes gabonafajok teremnek meg és a havasi
legelők és erdőségek uralkodnak. A vármeorye
termőterületéből szántóföld 30,238 ha, kert 594,
rét 10,060, legelő 14,041 és erdő 53,630 ha. Ter
mészeti viszonyainál fogva a gabonaneműek kö
zül a legtöbb a zab, sok a burgonya, valamint
kölest, kendert, tatárkát és hüvelyes veteményeket is bőven termesztenek. Az erdőségek kiterje
dése a vármegye egész területének felét teszik ;
ezeknek */, része fenyves (36,310) és ebből ismét
legtöbb a lucfenyők alkotta erdő, »/» része bttkké8 más lomberdő. Állattenyésztésében első helyen
áll a juh, azután a szarvasmarha. Vad a hegysé
gekben bőven fordul elő.
Lakosok száma 1869-ben 45,346, 1910-ben
55,703 volt. A lakosok közt volt 5560 magyar
(10%), 10,993 német (19-7%), 38,432 szlovák
(69%) és 718 egyéb anyanyelvű. Hitfelekezet sze
rint volt 25,607 r. kat. (46-0%), 27,651 ág. evang.
(49-6%) és 1981 izrael. (3-6%). Foglalkozásra
nézve ekként oszlott meg a kereső népesség: ős
termelés 12,611, bányászat 8, ipar 5853, keres
kedelem és hitel 533, közlekedés 1189, közszolgá
lat és szabadfoglalkozások 584, véderő 89, nap
számos részi. nélk. 453, házi cseléd 1272, egyéb
foglalkozás 513. Az ipar nem nagy, legjelentéke
nyebb ága a faipar, volt több gőzfiirésze és fUrészm telepe, hajlított fabutorgyár (Turóczszentmárton,
K 300 munkással), egy cellulózegyár (u. o.), több
•f téglagyár és mésztelep, két kisebb rendű bőrgyár
B és 19 szeszgyár; legjelentékenyebb volt a ruttkai
m vasúti javító műhely (1100 munkás). A vármegyém ben volt 6 bank- és takarékpénztár és 10 szövetB kezet. Közlekedési eszközei: 70 km. vasút, 126
m km. törvényhatósági és 77 km. községi út.
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Közművelődési állapota: a 6 éven felüli
népességnek 23-3%-a sem írni, sem olvasni nem
tudott és a tanköteles gyermekek közül 751 nem
járt iskolába. A vármegyében összesen 160 tan
intézet volt, ú. m. 18 kisdedóvó, 71 elemi nép-, 44ált. ismétlő, 17 gazd. nép-, 3 iparosinas-, 4 polg.
iskola, 1 tanítóképzőintézet, 1 felsőkeresk. iskola
és 1 női keresk. tanfolyam (Turóczszentmárton).
A szellemi élet központja Turóczszentmárton.
Közigazgatás. T. vm. 1910-ben két járásra,
oszlott, ú. m.:

S!

E b l i l
m»gj»T

német

11

KlOTik

gs

Stubnyafuröői
Turóczszentmártoni

48 24,008
46 31,695

1552
4008

Összesen...

94 55,703

5560 10,993 38,43288,889'

9,290 12,947 3,962:
1,703 25,485 4,927

A vármegyében volt 1 nagy- és 93 kisközség.
A községek általában kicsinyek; 2000-nél több
lakosa csak 6 községnek volt, legnépesebb Ruttka6262 és Turóczszentmárton 4113 lakóval. Szék
helye Turóczszentmárton. Az országgyűlésbe T.
vm. 2 képviselőt küldött.
A trianoni b é k e s z e r z ő d é s a vm. egész te
rületét Cseh-Szlovákiának juttatta.
T ö r t é n e t e . Tömegesen előforduló bronzlele
tek tanúskodnak róla, hogy már az ősidőkben
lakott terület volt. Első Árpádházi királyaink
korában, mint királyi prediumon, királyi várjobbá
gyok népessége lakott vajmi gyéren a vármegye
területén. A XII. sz. második felében a szomszédos
Bars és Zólyom vm.-kből a bányák mivelése vé
gett letelepített szászok egy része ide költözött.
A XIII. sz. első felében egymásután keletkeznek
itt községek, amelyek templomainak építése az.
ipar emelésére szolgál alapul. IV. Béla a tatár
vészből menekülve, első menedékét a T.-i várban
találta. Ő alapította a premontreiek konventjét
1252., akiknek znióváraljai prépostsága aztán,
mint hiteles hely működött.
T. mint önálló vm.-i terület az önkormányza
tot és törvényhatósági jogokat csak a XIV. sz.
első felének utolsó tizedében kezdette gyakorolni.
A vm.-nek mint önálló törvényhatóságnak els6
főispánja 1350—57. Tamás volt, 1528-tól kezdve
a főispánok szakadatlan sorát a Révay-esalád
tagjai töltötték be 1707-ig. Tartózkodási helye volt
II. Istvánnak, IV. Bélának, míg később Nagy
Lajos, Zsigmond látogatták a vm.-t s mindannyi
szor T. várában tartózkodtak. Politikai viszontag
ságainak főbb mozzanatai a XV. sz. elejétől kez
dődnek, midőn Szentmiklósi Pongrác, a Felvidék
rettegett réme (Giskra, ill. a kissorú V. Lászlóhive I. Ulászlóval szemben) befészkelte magát
Blatnicza várába ; az ő fegyveres hordáihoz sora
koztak a husziták pusztításai. 1449-ben Hunyadi
Jánossal békét köt s az egyességbe Baliczky Mik
lóst is beleveszi szklabinyai várával. 1454-ben a
T.-i prépostság javait Neboysza Miklós bitorolja,
a közelében erődítéseket emel s ugyanez évben
Neboyszának a prépostság bitorlását Pongrác biz
tosítja Hunyadi Jánosnál, Szucsán várában pedig
István testvérét helyezi el. 1469-ben Komorovszky
Péterrel üldözik egymást ós Pongrác dúlásaival
T.-ot egészen hatalma alá keríti; herostratesi hir-
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nevet szerez: TA királynak hívják. T. vára is a
huszita harcok alatt a XV. sz.-ban a husziták
kezére kerül Hunyadi János kormányzósága alatt.
A mohácsi vész után Szapolyai János veszi bir
tokába ; később Nyári Ferencé, ettől a Révayak
Teszik át; a Tököly-mozgalom alatt lerointák.
A vármegye közigazgatásának központja Szent
márton volt, amely a korponaiakéhoz hasonló
szabadalmát 1340. Róbert Károlytól kapta. A vm.
területe négy járásra osztatván, eme járások
székhelyei a régi időkben Szklabinya, Blatnicza,
Mossócz és Znió voltak. 1709-ben új címert kap a
vm. azon alkalomból, hogy T. két követét (1707),
Rakovszky Menyhértet és Okolicsányi Kristófot
agyon vagdalták. Ennek emlékére a vm. új címe
rét az Okolicsányi-és Eakovszky-család címer
képéből állították össze s azóta használatban van,
valamint ez eset emlékére a vm. tanácstermének
asztala piros posztóval van borítva. A cseh
szlovák kormány mint önálló vm.-ét megszün
tette.
Turócz a Vág baloldali mellékfolyója, ered
T. vm. déli határán, a Nagy-Fátra hegységben,
a hegységből csakhamar kilépve, a termékeny
T.-i lapályt öntözi és ezt DB.-i irányban hasítva,
Ruttkánál a Vágba ömlik. Hossza mintegy 60 km.
Turóczábrahámfalva (Abramová), kisk. Tu
rócz vm. stubnyafurdői j.-ban, (1910) 241 szlovák
lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Turóczandrásf alva (Andrasová), kisk. Turócz
-vm. stubnyafurdői j.-ban, (1910) 112 szlovák lak.
<Tr. Cs.-Szl.)
Turóczbalázsfalva (Blázovce), kisk. Turócz
-vm. stubnyafurdői j.-ban, (1910) 96 szlovák lak.
<Tr. Cs.-Szl.)
Turóczbóla (BelápriNecpaloch), kisk. Turócz
vm. turóczszentmártoni j.-ban, (1910) 912 szlovák
lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Turóczbesztercze (Bystrická), kisk. Turócz
vm. turóczszentmártoni j.-ban, (1910) 635 szlovák
lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Turóczborkút (Budis), kisk. Turócz vm.
stubnyafurdői j.-ban, (1910) 264 szlovák lak. (Tr.
Cs.-Szl.)
Turóczdivék (Diviaky), kisk. Turócz vm.
•stubnyafurdői j.-ban, (1910) 107 szlovák lak. (Tr.
•Cs.-Szl.)
Turóczerdőd (IAesno), kisk. Turócz vm.
•stubnyafurdői j.-ban, (1910) 596 szlovák lak. (Tr.
€s.-Szl.)
Turóczi János, krónikaíró, jogtudós és szónok.
1470-ben a turóczi konvent világi jegyzője, 1488.
a király protonotáriusa. Könyve a Ghronica
Bungarorum, mely 1488. két budai könyvkeres
kedő (Peger Tibold és Euem György) költségén
•egyszerre két helyen: Augsburgban és Brünnben
jelent meg, számos fametszettel ellátva. MunkájábaD a magyarok történetét beszéli el a legrégibb
időktől egészen a saját koráig; a Mária királynő
-trónraléptétől Mátyás koráig terjedő részét tel
jesen saját kutatásai és feljegyzései alapján írta.
Turóczi és liptói regestrum, a XIV. sz. végén
•a turóczi és a liptói nemesi birtokokról szóló ok
levelekről készített összeállítás, amelyre az adott
•okot, hogy az «átkos emlékű» János diák («Johanaes litteratue, maledictae memoriae») oly nagy
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számban hamisított ily okleveleket, hogy szüksé
ges volt a két vármegye nemeseinek birtokában
lévő okleveleket megvizsgálni és hitelesíteni. Bebek Imre országbíró vezetésével és szakértők
közreműködésével foganatosított vizsgálatalapján
a liptói regestrum 84, a turóczi 71 esetre vonat
kozó oklevelet ismertet. Az eredetit a kir. kincs
tárban, másolati példányát a vármegyénél helyez
ték el. Több másolat van a múzeumban is. Az illető
vm.-ben fekvő birtokok iránti perekben 1848
előtt gyakran használták bizonyítékul. A T. köny
vét kritikai földolgozásban Horváth Sándor adta
ki. (Magyar Tört. Társulat, Budapest 1902.).
Turóczi f akönyv, nyírfahártyára írt állítólagos
magyar irodalmi emlék. Szabó Károly bebizonyí
totta, hogy Bél székely ábécéje segítségével szer
kesztett koholmány. Közzétették az Akadémia
Tudománytárában, új folyam 1840. VIII. köt.
Tttróczi király, 1. Pongrácz (család) és Turőcz
(tört.).
Turóczi prépostság, alapította IV. Béla király
Znióváralján 1248. a premontreiek részére. 1266ban a monostor népeit, a király s a prépostság
bíróságait kivéve, minden egyéb bíróság alól föl
mentette. Az utolsó turóczi prépost Majthónyi
Uriel volt(1506—41). A prépostság javait a király
1586. a jezsuitáknak adta; a rend eltörlése után
az egyetemi alap kapta meg. V. ö. Wertner Mór,
A T. alapításának éve (Századok 1896, 560 old.).
Turóczi-Trostler József, tanár, író, szül.
Moskóczon (Turócz vm.) 1888 okt. 1. Egyetemi
tanulmányait Budapesten végezte, 1912. mint ta
nár Berlinben folytatta. 1913-ban Temesvárra
nevezték ki főreáliskolai tanárnak. 1918-ban a
Károlyi-kormány alatt előadó a vallás- és köz
oktatásügyi minisztériumban, majd főiskolai és
egyetemi tanár. 1922 óta leánygimnáziumi tanár,
a Pester Lloyd munkatársa. írt verseket, tanul
mányokat a német filológia s magyar iroda
lomtörténet köréből. Fontosabb művei: E. T. A.
Hoffmann meséi (1911); Merck J. Henrik mint
kritikus (1912); Goethe és a Wilhelm Meister
ősalakja (1912); Német kalandorok Magyar
országon (1913); Dósa György a XVII. sz.
német irodalmában (1913); vajda Péter és a
német romanticizmus (1913); A Fülemile tárgy
történetéhez (1914) ; Magyar elemek a XVII.
sz. német irodalmában (1914,1916); A Magyar
Simplicissimus és Török Kalandor forrásai
(1915); Goethe mint természettudós (1916);
Orosz népmesék (1916); A Bánk-bán német
tárgytörténetéhez (1917); Stefan George (1920);
A német irodalom története (Wiegler—Bene
dek 1921); Egy fejezet a magyar irodalomtör
ténetkutatás történetéből (1922); Király György
emléke (1922); Újabb irányok a német irodalom
történeti kutatásban (1923); Babits és a magyar
essay (1924); A magyar Szimplicissimus (1924);
Magyar Bobinzonok (1924); Neuere Forsclrangen zur Gesch. der deutsch-ung. lit. Beziehungen
(Leipzig 1914); K. M. Kertbeny im Briefwechsel
(u. o. 1913); Ung. Stoffe in der d. Literatur des
XVII. Jahrhunderts (1915); Zur Stoffgesch. von
Sehillers Báliadén (u. o. ós Wien 1915); Zur
Quellengesch. des Simplicissimus (u. o. 1916).
Fordított Heine, Chamisso, Goethe, H. Löns, G.
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Hauptmann, Thom. Mann műveiből. E Lexikon
nak is munkatársa.
Turóczjeszenő (Turuianska Jasenova), kisk.
Turócz vm. stubnyafurdői j.-ban, (i9io) 355 szlo
vák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Turóczkárolyfalva (Rarlová), kisk. Turócz
vm. turóozszentmártoni j.-ban, (i9io) 114 szlovák
lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Turóczkelemenfalva (Kal'amenova),
kisk.
Turócz vm. stubnyafurdői j.-ban, (1910) 207 szlovák
lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Turóczkisfalu (Vieska), kisk. Turócz vm.
stubnyafurdői j.-ban, (1910) 554 szlovák és magyar
lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Turóczliget (Turciansky Háj), kisk. Turócz
vm. stubnyafurdői j.-ban, (i9io) 588 szlovák lak.
(Tr. Cs.-Szl.)
Turóczmeggyes (Ceremosné), kisk. Turócz
•vm. stubnyafurdői j.-ban, (i9io) 285 szlovák lak.
(Tr. Cs.-Szl.)
Turóczménes (Konské), kisk. Turócz vm.
turóczszentinártoni j.-ban, (Í9ÍO) 143 szlovák lak.
(Tr. Cs.-Szl.)
Turócznádasér (Nedozor), kisk. Turócz vm.
stubnyafurdői j.-ban, (i9io) 146 szlovák lak. (Tr.
Cs.-Szl.)
Turócznémeti (Sklenó), kisk. Turócz vm. stub
nyafurdői j.-ban, (i9io) 2660 németlak. (Tr. Cs.-Szl.)
Turóczremete (Vricko, Mönichuries), kisk.
Turócz vm. stubnyafurdői j.-ban, (1910) 2052 német
lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Turóczrudnó (Rudné), kisk. Turócz vm.
stubnyafurdői j.-ban, (1910) 348 szlovák lak. (Tr.
Cs.-Szl.)
Turóczszentgyörgy (Svaty T>ur), kisk. Turócz
vm. stubnyafurdői j.-ban, (1910) 74 szlovák lak.
(Tr. Cs.-Szl.)
Turóczszentmárton (Turciansky Svaty Mar
tin), fejlődő nagyk.Turócz vm. T.-i j.-ban, (1910) 4113
szlovák, magyar és német lak. T. a turóczi szép
fenlapályon fekszik. Az 1920,-i trianoni békekötés
előtt székhelye volt a vármegye törvényhatóságá
nak a T.-i járás szolgabírói hivatalának, királyi
járásbiróságnak, királyi körjegyzőségnek, királyi
tanf elügyelőségnek, állainépitószeti hivatalnak és
erdőfelugyelőségnek; van csúcsives temploma, a
Matica régi tót irod. és tud. egyesülete, múzeuma
és könyvtára, vigadója és szinháza, több pénzinté
zete ; volt állami felsőbb kereskedelmi és polgári
iskolája, ipartestülete, adóhivatala, vasúti-, postaés táviróhivatala és telefonállomása. Ipari válla
latai közül hajlított fabútorgyára, eellulózegyára és sörfőzője említendő. T. volt a gócpontja
a magyarországi tótok kulturális és politikai
mozgalmainak. (Tr. Cs.-Szl.)
Turóczszentmihály (Svaty Michal), kisk.
Turócz vm. stubnyafurdői j.-ban, (1910) 161 szlovák
lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Turóozszentpéter (Svaty Péter), kisk. Turócz
vm. T.-i j.-ban, (1910) 203 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Turóoztótfalu (Slovany), kisk. Turócz vm.
stubnyafurdői j.-ban, (1910) 556 szlovák lak. (Tr.
Cs.-Szl.)
Turóoztölgyes (Turcianske Dubovo), kisk.
Turócz vm. stubnyafurdői j.-ban, (1910) 943 szlovák
lak. (Tr. Cs.-Szl.)

—
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Turóczudvard (Dvorec), kisk. Turócz vm.
stubnyafurdői j.-ban, (1910) 95 magvar és szlovák
lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Túróeke, 1. Ekeszerű gépek.
Túrógép, a talaj 8—10 cm.-nél mélyebben fekvő
rétegeinek forgatásnélküli lazítására szolgáló ké
szülék, 1. Ekeszerü gépek.
Túrolás, 1. Balaton.
Turoldus, az ófrancia Chanson de Roland állító
lagos szerzője.
Turolla Emma, olasz származású operaéne
kesnő. 1883-ban egy olasz staggione-társulattal
járta Európát, Budapesten is vendégszerepelt
az Operaházban s hosszabb időre szerződött ven
dége maradt. Drámai erejű énekével és játékával
kedveltje lett a közönségnek. 1894—1895-ben
hangversenyeken lépett föl Budapesten.
Túron, 1. Kréta-szisztéma.
Túrony, kisk. Baranya vm. siklósi j.-ban, (1920)
321 magyar lak.
Turopolyai gróf, 1. Túrmezei (turopolyai) ne
mesek szabad területe.
Turopolyai nemesek szabad kerülete, 1. Túr
mezei (turopolyai) nemesek szabad területe.
Túrós enyv, vízálló enyv, amelyet friss vagy
szárított és őrlött túróból (kazein), oltott mészből
készítenek. Jobb ha tojásfehérjét, albumint (ökör
vér) vagy enyvet veszünk hozzá. Nátron-vízüveg
gel összekeverve még jobban állja a nedvességet
és a rovartámadást. Kiváló jó nedves helyeken
álló enyvezett tárgyakra.
Túróslepény, irósvajas v. kelt tésztából ké
szült étel. A kész vajas tésztát vékonyra kinyújt
ják, a sütőpléh nagysága szerint felvágják, majd
tejfelestúróval kisujjnyi vastagra megkenik s ka
porral meghintve a sütőbe teszik; gyors tűz mel
lett kell megsütni. Általánosabb a magyar aszta
lon a kelt tésztából készül; a túrót tojássárgájá
val, cukorral, esetleg mazsolával ízesítve kenik
a tésztára, néha kaporral hintik meg.
T u r p . , latin növónynév után Turpin Pierre
Jean Francois (1. o.) nevének rövidítése.
Turpán (állat), a vörös ásólúd (Tadorna casarca L.) népies orosz neve.
T u r p e t h u m m i n e r a l e , 1. Merkuri-sziilfát.
Turpin, Pierre Jean Frangois, francia bo
tanikus, szül. Parisban 1775 márc. 11., niegh. u. o.
1840 máj. 1. Főműve: Iconographie végétale
(Paris 1841).
Turpin-fóle robbanó szer, Turpin francia
mérnök 1885 találta fel; állpikrinsavból, amelynek
szemcséit nitrocellulózzal vonják be.
T u r p i s c a u s a (lat.) a. m. ocsmányság, er
kölcstelenség. A magánjogban az ügyleti célnak
a jó erkölcsökbe ütköző volta. Az ilyen ügyletet
(pl. jutalomdíj kikötését vadházasság folytatá
sáért, házassági közvetítésért, bűncselekmény el
követésért) bíróság előtt nem lehet érvényesíteni,
a megtörtént teljesítést sem lehet visszakövetelni.
Turquan (ejtsd.- tarkán), Joseph, francia törté
netíró, szül. Bastionban (Korzika) 1854. Souveraines et grandes dames c. több életrajzot írt.
Ilyenek: L'impóratriee Josőphine (1896); La reme
Hortense (1896); Les soeurs de Napóleon (1896);
Caroline Murát (1899); La baronne Krudener
(1900); Stóphanie de Beauharnais (1901) stb.
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T u r q u o i s e s (franc, ejtsd: tfirkoáz), pamutveüllókes ripszkötésű (1. Alapkötés) selyemszövet.
Túrréte (Turá JJúka), kisk. Nyitra vin. rniavai
j.-ban, (i9io) 2210 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Turrettin (Turrettini), svájci ref. teológus
család : T. Francois, genfi tanár, szül. Genfben
1623., rnegh. u. o. 1687., főszerzője volt a szigorú
református Consensus helveticusnak. — Fia Jean
Alfons, szül. Genfben 1671., inegh. u. o. 1737
máj. 1., szintén tanár, a Consensus eltörlésével
arra törekedett, hogy egyesítse a reformátusokat
a luteránusokkal. Művei: Nubes testium pro mo
derato et paciflco de rebus theologieis indicio
(1729); Cogitationes et dissertationes theologicae
(1711—37, 2 köt).
Túrricse, kisk. Szatmár vm. fehérgyarmati
j.-ban, (i92o) 601 magyar lak.
T u r r i s (lat.) a. m. torony.
T u r r i s a m b u l a t o r i a (lat.), mozgó torony,
ostromoknál a várfalakhoz tolták, hogy segélyük
kel az ostromlók a magas falakra hághassanak,
1. Ostromtorony.
Turritella (őslénytan). A kövült csigák Turritellidae családjába tartozik. A kövült T. héja karcsú,
toronyszerű, számos kanyarulatból áll, többnyire
spirálisan haladó bordákkal, vagy vonalzással
díszített; szájnyílása többnyire kerek, kis csator
nával. A triásztól máig él s kizárólag tengeri üle
dékekben található. A régebbi, mezozoikus alakok
többnyire kicsinyek, a harmadkoriak általában
nagyok. Hazánkban az eocénben, az oligocénben
s a mediterrán emeletekben gyakori.
Túrterebes (Turul lung), nagyk. Ugocsa vm.
tiszántúli j.-ban, (1910) 3792 magyar lak. (Tr. R.)
T u r t l e (angol, ejtsd törti), a teknős és a gerle,
kacagó galamb (Turtur) angol neve.
Turton, város Lancashire angol countyban,
(i92i) 12,157 lak. Pamutipar.
T u r t s c h . , 1. Turcz.
Turtucai (bolgárul Tutrakan), város Romá
niában, a Duna jobbpartján, (1920) 10,490 bolgár,
román és török lak., egy kolostorral. T. a római
Transmarisca volt. A balkáni háború után a buka
resti szerződés értelmében Románia birtokába
került, amely ott erős hídfőt épített. A világhábo
rúban Románia hadüzenete után a bolgárok a ne
metek segítségével 1916 ezept. 2. ostrom alá vet
ték és véres harcok után szept. 6. rohammal el
foglalták, több mint 100 ágyút és 28,000 foglyot
ejtve zsákmányul. A békekötés után ismét Romá
nia birtokába jutott.
T u r t u r , 1. Gerle és Kacagó galamb.
Turubanszk, 1. vidék Jenisszejszk orosz-sziblriai kormányzóság E.-i részén az Északi Jeges
tenger é3 2a Tunguszka között, területe kb. l - 8
millió km , mintegy 11,000 lak. Lakói tunguzok,
szamojédok, jakutok és száműzött oroszok; halá
szattal, vadászattal és rénszarvas-tenyésztéssel
foglalkoznak.
2. T., város, a hasonló nevű kerület székhelye
Jenisszejszk orosz kormányzóságban a Turukan
(700 km.) folyó torkolatában, mintegy 200 lakosa
orosz száműzött és kozák.
Turul, a magyar ősi mondákban szereplő madár,
melynek faját terniészetrajzilag pontosan meg
határozni nem lehet. Szabó Károly szerint a T.
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név krónikáinkban a sok másolás okozta fordítás
nak eredménye; a T. név eredetileg curul volt,
ami karvalyt jelent. A karvaly (== curul) pedig
gyűjtőnév s a magyarság nagy általánosságban
vérengző, ragadozó madarat jelöl e névvel. A
T.-madár tehát lehetett sas, sólyom, karvaly, héja,
sőt talán keselyű Is, bár ez utóbbi nem valószínű,
mert őseink csak nemes ragadozó madarat válasz
tottak jelképül. Legközelebb jár az igazsághoz
Chernél István, kinek megállapítása szerint «alig
hibázunk, ha a T.-ban a nemes ragadozómadár
típusát eszményítő madáralakot látunk, mely a
ránk maradt rajzok nyomán legelőbb még sas le
hetett)). Szakembereink közül többen azon a véle
ményen vannak, hogy a T. fekete sas v. fekete
sólyom volt.
A T. (kurul, karaly) a hadra kelt népet vezette
a mondák szerint; a vezérek korában zászlaikon
is ábrázolták s még 1321-ből is ösmeretes Emich
fia Miklós csicsói várnagy, mint Erdély sasának
hordozója, vagyis zászlótartója. Az erdélyi óma
gyar nemzető ősi jogon még 1538. fölvette címe
rébe s 1659 óta félsas alakjában az ország ma is
használja a nagy címer erdélyi pajzsában. Árpá
dot, mint a T.-tól megáldott Emese ivadékát Kézai
a T.-nemzetségből származtatta. Az ezredév em
lékére Bánhidán, hol Árpád Szvatoplukot legyőzte
s az ország több helyén T.-madaras emlékeket
állítottak fel. A legrégibb magyar címerről T. a
neve a magyar heraldikai és geneológiai társaság
közlönyének is. V. ö. Nagy Gyula, A turulról
(Turul 1883,1. 29—33. old.).
Turunja Pórin, finn kormányzóság, 1. AboBjörneborg.
T u r u s (állat), a Kecske (Capra) nem egyik
al neme. Ide tartozik a tur (Capra [Turus] caucasica Güld) és a spanyol kőszáli kecske (C. [T.J
pyraenaica Schinz.).
Túrvékonya (Tur), kisk. Szatmár vm. avasi
j.-ban, (i9io) 964 román és magyar lak. Az Avas
hegységben az ú. n. Mária-völgyben több égvényes konyhasós forrás fakad, mellettük elhanya
golt fürdő van. (Tr. R.)
Túry, 1. Gyula, festő, szül. Czeglóden 1866
júl. 14. A Mintarajziskolán, Lotz mesteriskolájá
ban, majd a bécsi akadémián Eisenmengernél ta
nult s rövidebb római tartózkodás után 1899.
Budapesten telepedett le. Eleinte életképeket fes
tett (pl. Hazatérő novicius, 1890), aztán főképp
vallásos tárgyakkal foglalkozott (a budai kir. vár
palota Szt. István-kápolnájának oltárképe, Angyali
üdvözlet a féltoronyi főhercegi kastély kápolná
jában, Sz. Gellért a temesvári püspöki palotában,
Magyarországi Sz. Erzsébet a pozsonyi r. kat.
főgimnáziumban stb.). Számos templomot díszített
falfestményekkel (Nagy-Várad, Jászladány, Sorok
sár, Újszász, Gyöngyösön az újjáépült Sz. Berta
lan-templom 6 mennyezetfestménye stb.). Falképek
kel látta el a pannonhalmi főapátság káptalani
termét. Fiumara (1901) és a Via Carlotta
Lacroma szigetén című festményei a Szépmű
vészeti Múzeumban vannak. Elhagyott bánya c.
festménye a velencei kiállításról a Morosinigalleriába került.
2. T. Sándor, kir. kúriai tanácselnök, szül.
Makón 1856 máre. 1. Jogi tanulmányait befejezve
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1886. ügyvédi irodát nyitott. Közhivatali pályára
1888 jan.-ban lépett. A kassai, majd a budapesti
törvényszéken és a budapesti táblán folytatott
birói működése után 1907. kúriai biró, 1918. kúriai
tanácselnök lett. Dárday S. Igazságügyi törvény
tárának IV. Hitel-, kereskedelmi és ipari törvé
nyek c. kötetét szerkesztette, amely 1908. önállóan
is megjelent. Nagyobb munkája még a Magyar
szabadalmi j og kézikönyve (Budapest 1911).
3. T. Sándor Kornél, jogi író, T. 2. fia, szül. Kas
sán 1892 máj. 7. A budapesti tudományegyetemen
1914. a jogi tudományok doktorává avatták fel.
1916-ban bírósági jegyző lett, 1918. az igazság
ügyminisztériumba került, ahol 1921. birósági,
majd miniszteri titkárrá nevezték ki. A buda
pesti tudományos egyetemen 1924. a kereske
delmi jog magántanárává képesítették. A kereske
delmi és váltói megtartási jogról írt monográfiáját
(1915), A végrendelet elleni öröklés kifejlődése
a római jogban c. tanulmányát (1917) a budapesti
egyetem pályadíjjal tüntette ki; a jogi szaklapok
ban számos kisebb-nagyobb értekezése jelent meg,
a Magyar Jogi Szemlének helyettes szerkesztője.
Főmunkája a Felelősségbiztosítás c. tanulmánya
(Budapest 1923).
Túrzás, máskép kutatás, a bányajogban hasz
nos ásványoknak természeti fekvónyeikben müszerü felkeresése. A T.-nak három fő osztályát
szokás megkülönböztetni: a) a tulajdonképeni T.,
bizonyos távolságban egymástól kutató-vermek
ásása; b) az árkolás s c) a fúrás. T.-ra a bánya
kapitányság engedélye szükséges; még a föld
tulajdonosa is csak ily engedéllyel eszközölhet
T.-t. Megkülönböztetendő a közönséges T. és a
szabad T. A közönséges T.-i engedély nem ad ki
zárólagos jogot, sőt ugyanazon téren egyszerre
több személynek is adható ily engedély; az 1854-iki
bányatörvény által behozott szabad T. ellenben
kizárólagos kutatási jogot ad s a bányaadomá
nyozásra elsőbbségi jogot biztosít. A szabad T.
elnyorésére szükséges, hogy a túrzó a pontot,
amelyen a kutató vájást megkezdeni s a szabad
T.-i jegyet felállítani szándékozik, a bányaható- ságnak bejelentse; ha ezt teszi, akkor attól az
időponttól fogva, midőn jelentése a bányaható
sághoz érkezik, a bejelentett pontra nézve kizáró
lagos T.-i joga van. A T.-i jogosítvány elenyészik
az idő eltelte után, amelyre azt adták vagy meg
hosszabbították s lemondás folytán. Megemlítendő
végül a földalatti T., mely földalatti kutató vaja
sok, az ú. n. reményvágatok által történik. A föld
alatti T. által másnak szerzett jogait sérteni nem
szabad; bányajogi hatásához szükséges a bánya
hatósághoz való bejelentése.
Turzófalva (Turzovka), nagyk. Trencsén vm.
csaczai j.-ban, (toio) 8434 szlovák és német lak.
(Tr. Cs.-Szl.)
Turzófüred (Tlmrzófüred), Gölniczbányához
tartozó fürdő Szepes vm.-ben; a csak 1889. ala
pított fürdő rengeteg fenyves erdők közepett,
mesterségesen duzzasztott tó partján, igen szép
vidéken (572 m. tenger feletti magasságban) épült,
magas hegyektől körülvett. A fürdőházban van
hidegvízgyógyintézet, kádfürdők és lápfürdő. A
fürdő felett emelkedik az 1030 m. magas Tlmrzóhegy (Klippberg). (Tr. Cs.-Szl.)

—

Tuskő

Tus (franc, touche), eredetileg a. m. ecset
kezelés. A németek a rajzok színezésére szolgáló
festékek egy nemét nevezik így, amelyet vízben
könnyen oldó ragasztóanyaggal (enyv, gummi,
tragant) tésztává gyúrnak s formákba préselten,
megszárítva árúba bocsátanak. Az ily módon pre
parált fekete festéket nevezik T.-nak, ennek
legjobb faja a kínai 1. (franc, encre de Chine).
Ez legfinomabb minőségű koromból készül, me
lyet állati enyvvel s illatszerekkel: kámforral s
mosuszporral kevernek. A vízzel hígított T.-sal
kidolgozott rajzot T.-rajznak (franc, dessin au
lavis) nevezzük.
Tus, hármashangzatokra épült, többnyire rög
tönzött fanfar, amelyben trombiták és üstdobok
viszik a szót.
Tusa (ném. Kőiben), a fegyveragy vége, kö
vetkező részekkel: T.-borító (ném. Kolbenschuh),
T.-borító-esavar (Kolbenschuh-Sehraube), T.-lap
(Kolbenflache), T.-nyak (Kolbenhals), T.-pofa (Kolbenbacken), T.-tár (Kolbenmagazin); jelenti to
vábbá a küzdelmet, harcot.
Tusa (Tasice), kisk. Zempléu vm. gálszécsi
j.-ban, (i9io) 624 szlovák és inagyar lak. (Tr.
Cs.-Szl.)
Tusaújfalu (TusickáNová Ves). kisk.Zemplén
vm. gálszécsi j.-ban, (1910) 452 szlovák és magyar
lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Tuscarora-expediciók, 1. Tengeri tudomá
nyos expedíciók.
Tuscarora-indiánusok. Régebben Észak-Karoliniában, a XVIII. sz.-ban Kanadában laktak, de
belső viszályaikban, majd az angolokkal folyta
tott harcaikban felőrlődtek; ma csekély marad
ványuk él a newyorki Reservationban.
Tuscia, 1. Etruria.
Tusoulum, ókori város Latiumban. A latin
háborúban (340—S30) T. Róma eilen küzdött, de
legyőzetése után enyhe bánásmódban részesült.
Itt született az idősebb Cato. A köztársaság vége
felé környékén sok előkelő római épített villát,
különösen híres lett Ciceróé, a Tiisculamim. A
középkorban T. Rómával rossz viszonyban volt,
mert a császári párthoz szított. De midőn 1191.
III. Coelestin és IV. Henrik békét kötöttek, a ró
maiak elpusztították a várost. Romjai (színház,
amfiteátrum, várfalak) DK.-re vannak Frascati
fölött (1. Frascati). V. ö. Canini, Descrizione
del antico T. (Róma 1841). — Átvitt értelemben
T. (tuszkulánum) a falusi csendes otthont jelenti
a fővárosi izgatott életű ember számára.
Tuscusok (Tusci), az ókori Etruriának, tehát
a mai Toscanának etruszk népe, tengerük, maré
Tiiscum, a tirrhéni tenger.
Tusima, Csing-nai délkoreai hadi kikötő' új
japáni neve.
Tuskancsik (állat), a lófejű egér (Alactaga
saliens Gm.) népies neve (T. = nyulacska).
Tuskar (ejtsd: teszkár), sziklasziget világító
toronnyal Írország DK.-i csúcsánál a Szent
György tengerszorosban 10 km.-nyire Carusore
Pointtól.
Tuskó, tusok v. tusak, a fás növények, fák
főgyökerének a föld szülére emelkedő része, amely
már a fa törzsébe megy át, a fa levágásakor mint
csonk megmarad és ha életben van, kihajt.
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Tusnádfürdő, 1. Tusnád.
Tuskóirtás, ledöntött fa földben visszamaradt
Tusok, 1. közép-kaukázusi, a Kúra folyó mentén
részeinek kiszedése; akkor és ott alkalmazzuk,
ahol a fának nagy értéke v. bárminő más körül élő kartli (kartvéli) nép egyik állattenyésztő ága.
mény azt szükségessé teszi. A kellőképen körlil- — 2. Hamita nép elszakadt töredéke a bántunégerek (1. o.) területén, amely a maga testi saját
ságait és ősi nyelvét ép úgy megtartotta, mint
fajrokonai, a vahunák.
Tuson (Tus-in), kisk. Kolozs vm. nagysármásí
j.-ban, (íoio) 826 román és magyar lak. (Tr. R.)
Tuss, 1. Tus.
Tussakfű (növ.), 1. Festuca.
T u s s i l a g o L. (növ.), a Fészkesek csöves vi
rágú génusza; egyetlen faja a T. farfara L. (16körinü szattyú, lókörömfű, szamárlapu, marti
lapu). Elterjedt Európában, Észak-Afrikában és
Ázsia mérsékelt övén, vizek mentén, agyagos
helyeken terem. Tőkocsányszerű szárán csak
pikkelylevelek vannak és a magános, élénksárga
1. ábra. Fordító liorog.
virágú fészek. Levelei mind tőlevelek, csak jóval
irtott tuskó (1. Favágás) kiszedésére az irtógépo- a virágzás után jelennek meg, a ló vagy szamár
ken (1. o.) kívül a fordító horog (1. az ábrákat) lábnyomához hasonlítanak. Keserű anyaga és
és más egyszerű emelőszerkezetek előnnyel fel nyálkatartalma folytán (radix, herba, flores tussihasználhatók, vagy pedig széthasogatva egyes laginis) medicinális. Köhögés és rekedtség elleni
szer. Levele, az erdélyiek marti Zapw-ja, káposzta,
gyanánt használt ízletes főzelék.
m\is&i8,\.Köhögés; T. convulsiva, 1. Szamár
köhögés.
T u s s o l , mandulasavas antipirin, antipirin
és mandulasav összeolvasztása útján előállított
fehér por. Kb. 15 sr. víz, továbbá szesz bőségesen
oldja. Lúar, úgyszintén tej is alkotórészeire bontja.
Hörgőhurutnál jó eredménnyel használják.
Tussur-selyem v. tussah-seli/em, a vad selyem
fajok legfontosabbika, az Antheraea Mylitta nevű
selyemlepke hernyójának terméke. A T.-ből plüst,
selyemszöveteket, bundautánzatokat, selyem
szőnyegeket készítenek. L. Selyem.
Tusszo, indiai hoeszmérték = 2-86 cm.
2. ábra. Kiíordító liorog.
Tuster, perzsa város, 1. Sttster.
darabokban szedjük ki. Igen vastag tuskókat rob
Tustya (Tustea), kisk. Hunyad vm. hátszegi
bantás útján távolítunk el. L. Irtás.
j.-ban, (i9io) 59b román és magyar lak. (Tr. R.)
Tusmódszer. Bakteriológiai eljárás, amelynek
Túsz, romváros Perzsiában, 1, Meshed.
lényege, hogy híg tussal kevert baktériumtar
Túsz (néin. Geisel, franc, otage, gör. androtalmú folyadék vékony rétegében a baktériumok lapsia). A régi időben szokásban volt a kötele
mikroszkóp alatt fénylő foltok alakjában jelen zettségek biztosítására, amelyek államszerződé
nek meg. Különösen a szifllis okozójának kimu seken alapultak, egyes egyéneket a másik szer
tatására és a baktériumok tiszta kitenyésztésére ződő fél hatalmába adni. Ma ilyen szokás nincs és
használják. Feltalálta Burri.
a túszok intézménye csak a háborúban ismeretes.
'Susaá.á(Tvsnad), kisk. Cfeik vm. kaszonalcsíki A háborúban az egyik hadviselő fél a másik fél
j.-ban, (i9io) 2285 magyar lak. A hozzátartozó nek egyes polgári egyéneit, akik hatalmába estek,
Tusnádfürdö egyike Erdély legszebb fürdőinek kényszeríti arra, hogy vele jöjjenek s ezzel mint
ós klimatikus gyógyhelyeinek, az Olt folyó kes egy vissza akarja riasztani a másik felet bizonyos
keny völgyében gyönyörű fenyveserdők és park tevékenységtói, amelynek esetleg a túszok is
közepette 656 m. magasságban fekszik. Kilenc for megadnák az árát. Vitás, hogy szabad-e az ellen
rása közül a fokút kiváló alkalikus savanyúvíz, a fél polgári egyéneit túszokul fölhasználni. T.-oktöbbi langyos sós-vasas savanyúvíz. Vize leginkább nak nevezték el azokat a közélet terén szerepelt
ivásra (Fokút-, Rezső-, Mikes- és Apor-forrás) szol férfiakat is, akiket a proletárdiktatúra alatt letar
gál, de fürdőnek is használnak 4 forrást; vasláp- és tóztattak és a budapesti gyűjtőfogházba vittek,,
fenyőlevél-fürdő szintén van. T.-ot leginkább vér noha letartóztatásuk a legtöbb esetben csupán po
szegénység, kimerülés, kezdődő gümőkór, huru litikai boszúból eredt. T.-ként tartott vissza az
tok és csúzos bántalmak ellen használják. A fürdő oroszországi szovjet-uralom sok magyar foglyot,
szövetkezet tulajdona. A fürdőnek van vasúti állo akiket azután a magyar bíróságoktól elitélt vezetó
mása, posta- és táviróhivatala és telefonállomása. komunisták megmentése végett, merőben népjog
Környékének legszebb pontja a Szent Anna-tava, ellenesen, csak kicserélés útján engedett vissza.
Nagy-Csomádhegy, Sólyomkő és a torjai Büdös
Tuszatelke (Tusa), kisk. Szilágy vm. krasznal
barlang. (Tr. R.)
j.-ban, d9io) 811 román és szlovák lak. (Tr. R.)
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Tuszkai Ödön, orvos-szakíró, tanár, szül. Szé
kesfehérvárott 1863. Egyetemi tanulmányait
Budapesten végezte. Leginkább szociálhigienés és
orvospedagógiai bnvárlatokkal foglalkozott. Szer
kesztette több éven át Budapesten a Pester Mediziniseh-Chirurgisehe Presse szaklapot. Munkái
részint magyarul, részint német, francia, angol
nyelven jelentek meg. Főbb munkái: Klinikai
szülészi műtétek (Budapest 1892); Zur Prage
der Hyperemsis gravidarum (Berlin 1895); Über
den Zusammenhang zwischen Uterus und Magenleiden (u. o. 1900); Szívbántalmak a terhesség
alatt (Budapest 1901); Mentöörség szervezete
az iskolákban (u. o. 1912); Reformgondolatok
(n. o. 1913); Cultura és hyqiéne (u. o. 1913);
Újabb irány a nőgyógyászaiban és szülészetben
(u. o. 1916); Embergazdaság (u. o. 1921); Menschenoekonomie (Berlin 1922). Sajtó alatt Lip
csében : Das hygienische Prineip in der Volkswirtschaftslehre.
Tusz-kul, belsőázsiai tó, 1. Isszik-kul.
Tuszkulánum, 1. Tusculum.
Túszok, 1. Túsz.

Tutaj

szerkezete által érik el, mi első sorban attól függ r
vájjon erdei v. folyami tutajozásról van-e szó.
1. Az erdei T.-nak három fő kötésmódja van,
ú. m. mozgó kötés, me
lyet 5-8-12%-nyi esés
nél alkalmaznak, hol se
kély vizén és szűk me
derben nagy méretű szál
fákat kell kiszállítani;
a félig feszes kötésű T.,
1—5%-nyi esésű v. sok
helyen ós hirtelen ka
nyarodó vizeken, hol a
vezetésen kívül még fé
kezésről is kell gondos
kodni, van helyén; ahol
avíz esése 1%-nál nem
nagyobb, ahol tehát a
T.-ok vezetése evezők
vagy kormánylapátok
segélyével történhetik, ott legcélszerűbb a fe
szes kötésű T.-ok alkalmazása, a) Mozgó kötésa szálfák és fürésztönkök szállítása céljából az.

4. ábra. Vezér- és kormánj'talp felülről nézve.

Tuszokfü (növ.), 1. Trollius.
Tuta, egy 1100 táján kelt oklevél szerint a
subeni kolostor alapitója, a formbachi kolostor
alapitójának, Himiltrudnak nővére, Hesso vagyis
II. Henrik formbachi és neuburgi grófnak, tehát
nem valamely magyar királynak leánya volt,
mint több forrás, sőt állítólag subeni sírfelirata
is mondja, amely szerint Tuta 1136 máj. 1. hunyt
el. V. ö. Wertner, Árpádok (586—589).
Tutaj, több talp (1. o.) egyesítéséből származik
(ámbár az egyenkint úszó talpakat is T.-nak szo
kás nevezni), melyeket aztán tűzi- vagy szerszám
fával v. deszkákkal megterhelve bocsátanak vízre
és így szállítanak rendeltetési helyére. Legáltalá
nosabban fenyőszálfát ós vastag rudakat szokás
T.-ba kötni; mélyebb vizeken a tölgyfa kivételé
vel a többi lombfa magában szintén köthető T.-ba,
a tölgy azonban csak fenyőszálfák közé részará
nyosán beosztva T.-ozható. A T.-kötéshez szük
séges anyagok ugyanazok, mint a talpaknál, t. i.
hevederek,faszegekósgúz8. HogyaT.vezetése úgy
a csendes mély vizén, mint a vadon száguldó hegyi
patakon is kivihető legyen, azt a T. különböző

úgynevezett óriási T.-oknál alkalmaztatik, hoí
a mozgó kötésű talpak egymáshoz olyan rendben
kapcsoltatnak, hogy a legkönnyebbek legeiül ésígy fokozatosan hátrafelé mindinkább nehezeb
bek, leghátrabb pedig a legnehezebbek kerüljenek,
melyeket aztán a könnyebben úszó első talpak
húznak. A szálfák előkészítése s a gúzslyukak
elkészítése után, mi lyukasztó fejszével ós lapos
fúróval (1. 1. és 2. ábra) történik, a talpakba
és T.-ba való kötés vétetik elő. Az első két talp,,
mely 10—12 cm. vastag, 5 m. hosszú, 5—6 drb.,
két oldalról bárdolt szárból áll és feszes kötésű (13. és 4. ábra). A legelső v. vezértalp (a) eleje orrlapáttal (c) szereltetik fel s közepére gúzsokkal
kormányrúd (d) van erősítve, mely a második,
vagyis kormánytalp (b) közepéig ér. A harmadik
és negyedik talp csak elül feszes, hátul mozgó kö
tésű, a többi pedig egészen mozgó kötésű s a fék
talpak és utolsó vagy fartalp (csikó) kivételével
egyenlő szerkezetű. A négy első talp hátul egy
másra van kapcsolva, a többi azonban csak egy
más mellé. A megerősítés és kapcsolás erős gúzsok
segélyével történik, mely munkálatnál a gúzs-
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vastagabb végének megfogására a gúzs-szaru (1.
S. ábra t t j s a kötések alatti áthúzásra a gúzsemlő
tövis (1. o. ábra b) szolgál. A T. szélessége az útba
eső surrantok s a viziút nagysága szerint 4—7
m., élűiről hátrafelé növekszik s az egyes talpak
szélességével azonos. Az egy T.-ba köthető talpak

Tuta)

jelentik. Az óriási T.-ok felszereléséhez tartozik:
gúzskészlet, fékfák, fúrók, fejszék, gajmók, csák
lyák, T.-os póznák, sodrony- s kenderkötelek, hajó
lánc stb.; vezetését 24—30 emberből álló szakasz

száma és maximális hossza a fa méreteitől, a
meder szélességétől, valamint a víz mélységétől
függ ; kisebb vizeken a T. mindig hosszabb lehet,
8. ábra. Féktalp felülről nézve.
mint nagyobbakon. Az óriási T. túlságos sebessé
gének mérséklésére, sőt telje3 megszüntetésére a eszközli, mely áll 1 vezetőből a T. közepén, 6—8
T.-ba 2—á helyen, és'pedig az utolsó előttin, innen fékező legényből a fékműveknél s 17—21 T.-osból,
az 5., 9. ós a 15. vagy 16-ik talpon alkalmazott kik a talpaknak partoktól való távoltartása céljá
ból rendesen az első hat talpon vannak felosztva.

fékművek szolgálnak, melyeknek szerkezete a
7. és <S. ábrából látható, hol c—d a nyílás, e és t
a keresztfák, g—g a kettős tartófák. melyek
gúzsokkal vannak a talphoz és egymáshoz erő
sítve; h a kötőfa, mely i gúzszsal e keresztfához
van kötve és k gúzssyűrű h kötőfa másik végére

felhúzható. Fékezés céljából l fékfa a nyíláson át
a vízbe oresztetik, s midőn a meder fenekét el
érte, a menő T. haladása folytán elül a h kötőfára,
hátul e keresztfához támaszkodva a T.-t gyors
haladásában akadályozza. Feloldása egyszerűen

b) A félig feszes kötésű T.-okat a hasonló szerke
zetű talpakból állítják össze, melyeknek előrésze
feszes kötésű s néha elül több heveder is van alkal
mazva, sőt azok gyámolitására párhuzamosan ki
feszített gúzskötél van kampós szögekkel a talp-

azáltal történik, hogy k gúzsgyűrűt fejsze foká
val a h kötőfáről leütik, minek következtében
a fékfa ezt visszanyomván, a nyílásba esik
s a további fékezés megszűnik; ez a müvelet
annyiszor, ahányszor a szükség kívánja, ismétlendő. A T. utolsó, vagyis fartalpa vagy csikója,
melybe a legnagyobb szálfákat (a Görgény folyón
pl. 10—25 m'-eseket) kötik be, a legmozgóbb kö
tésű s hátsó részének szerkezete a 9. ábrából ki
vehető, hol a b c a szálakat összekötő gúzsokat

hoz szorítva. A hátsó rész laza kötésű, v. csak a
két szélső szál van gúzzsal egymáshoz kapcsolva.
.Ha a félig feszes kötésű T. csak egy talp
ból áll, fél T.-nak nevezik; gúzskötéllel össze
kötött két talp kettős talpú T.-t vagy bokrot alkot,
c) Feszes kötésű T.-okat a hasonló szerkezetű
talpakból állítanak össze akkép, hogy két talpat
T.-já úgy egyesítenek, hogy a második, amely
mindig a kisebbik, farával köttetik kapcsoló gú
zsok segélyével az elsőhöz s azután úgy elül,;
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mint hátul sokszor kettős kormányrudakkal is
felszerelik, d) Deszka T.-ok összeállítása céljából
10—15 deszkát egymásra raknak s ilyen 10—15
köteg egymás mellé állítása által táblát alkotnak,
melynek két végét vagy egy pár széldeszka közé,
vagy rendes hevederek közé fogják s faszegekkel
és gúzszsal összekapcsolják; több deszkatalpat
azután kapcsoló gúzsok segélyével T.-já egyesí
tenek. A félig és egészen feszes kötésű T.-ok fel
szereléséhez tartozik a fejsze, fúró, faszegek,
gúzsdarab, emelőrudak, gúzskötél stb.
2. A folyami T. két vagy több talpnak egymás
mellé és egymás után való kapcsolása által szár
mazik ; lehet pedig feszes vagy mozgó kötésű. A
T. hosszúságát több talp teszi s a kormányrudak
Bzáma elül kettő vagy több is. A garami, vági és
árvái T.-ok egy-két talpból állanak. A máramarosi félig feszes kötésű erdei T.-okat Bocskón,
vagy Bustyaházán feszes kötésüekké alakítják
át. Tiszaújlakon 5—6—7, sőt 8-at is egymásután
kötésekbe egyesítenek ós Szolnoknál két egyenlő
hosszú kötést a 10. ábrán látható magyar kötéssé
alakítanak. L. még Tutajozás.
Tutaj os csiga (Janthina, illat), az Elülkopoltyús csigák (Prosobranchiata) rendjébe tartozó
csiganem, amely arról nevezetes, hogy elválasz
tott nyalkájából, melybe sok légbuborékot sodor
be, tutajt készít és ebbe belekapaszkodva, ezzel
viteti magát ide-oda a tengerben. A trópusi ten
gerekben honos. Legismertebb faja az ibolyaszínű
házú J. fragilis Lam.
Tutajozás, a fának vízen való olyan szállítása,
midőn a termelt fákból több darabot talpakká
egyesítve, tehát kötött állapotban oly erős folyó
vízre bocsajtanak, mely azt minden egyéb külön
vonóerő alkalmazása nélkül, de emberek közvet
len vezetése mellett tovább szállítja. A T. meg
indítása céljából erdei vízépítmények foganatosítandók és egyúttal bekötő és kifogó helyek
ről is kell gondoskodni. A T. ideje a tavasz az
árvizek lefolyása után, midőn legtöbb helyen
3—4 héten keresztül vízduzzasztás nélkül lehet
tutajozni; a később beálló vízhiányon a vízgyüj-"7c segítenek, melyeket kezdetben hetenkint
—3-szor, nyáron pedig csak egyszer nyitnak
eg. Ettől eltérőleg a mozgó kötésű vagy óriási
.-nál a főévad nem a kora tavasz, hanem a nyár,
ert kisebb vizén több fa köthető be, mint nagyobb
zen. L. Tutaj, Fa-szállítás, Usztatás.
Tutajozási jog, Az erdőtörvény (1879. XXXI.
t-c.) értelmében a tutajozást a hajózható folyó
kon, valamint azon folyószakaszokon vagy pata' kokon, melyeken mesterséges vizépltmények léte
sítése nélkül, előbb is állandóan gyakorlatban
volt, a folyó-, csatorna- és tóhajózási rendszabá
lyok megtartásával mindenki szabadon gyakorol
hatja. Azokon a nem hajózható folyókon, folyós
zakaszokon és patakokon pedig, melyeken a tuta
jozás előmozdítása érdekében mesterséges épít
ményeket létesítettek, csak hatósági engedéllyel
lehet gyakorolni. L. Vontatás.
Tntania, 1. Királyné-fém, Britannia-fém.
Tutankhámon, egyiptomi fáraó, aki az 1923.
Lord Garnarvon és Howard Carter Biban-élmolukban (Théba mellett) folytatott ásatásai által
feltárt királysír révén a leghíresebb ókori uralko
Révai Nagy
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dók egyikévé lett. Mint 4. Amenhotep királynak,
a,nagy vallásreformátornak veje, híve volt az
-áíon-kultusznak (1. o.); neve is Tut-ankh-Álon
volt és csak annak a palotaforradalomnak, amely
nek élén az Amon-papság állott, köszönhette trón
ját, amiért is — mint akaratnélküli báb a papság
kezében — T.-ra változtatta nevét. De nemsokára
(uralkodásának 4. óvóben) már elvesztette trónját;
valószínű tehát, sőt bizonyos, hogy a neki tulaj
donított sírkamrában talált kincsek ós művészeti
tárgyak (legnevezetesebbek köztük a harci kocsi
és a trónszók), dacára az ott szereplő királynevek
nek, nem neki, hanem apósának, 4. Amenhotepnek
s más elődjeinek tulajdonítandók. V. ö. H. Carter
és A. C. Mace, Tut-ench-Amun (Leipzig 1924,
magyarra fordította dr. Balassa József Budapest
1924); Jean Gapart, Tout-Ankh-Amon (Bruxelles
1924); Mahler E., Ujabb leletek az ókori Kelet
földjén (Budapesti Szemle, CLVIII. köt.).
T a t e l a (lat.) a. m. védelem, oltalom, gyám
ság; aztán valamely hely vagy személy védő
istene. L. Genius.
Tutenag, v. tutanego, kínai ötvény, mely az
alpakkához hasonlít s 8 rész rézből, 6'5 rész cink
ből és 3 rész nikkelből való.
Tutikorin (Tuttukudi), kikötőváros Tirunelveli előindiai kerületben a Manar-öböl ÉNy.-i
partján, lakosainak száma 25,207.Végpontja a délindiai vasútnak, van katolikus missziója, gyöngy
halászata, kereskedelme jelentékeny.
Tutmozisz vagy Totmesz, 1. Thutmosis.
T u t o r (lat.), gyám, tágabb értelemben szellemi
vezető, erkölcsi gondviselő. Angol college-ekben
a hivatalosan alkalmazott felügyelők, tanulmányi
vezetők (college tutors) vagy egyesek által foga
dott magántanítók (priváté tutors) neve.
Tutor h o n o r a r i u s (lat. a. m. tiszteletbeli
gyám), a rj.-ban az olyan gyám, kinek nincsen
ügyviteli jogosultsága. Előfordult ugyanis, hogy
ugyanannak a gyámoltnak több gyámot rendel
tek (pl. végrendeleti intézkedés alapján, vagy
annak folytán, hogy többen voltak egyenlő közel
ségű rokonság címén törvényes gyámságra jogo
sultak). Ilyen esetben volt egy, aki az ügyeket
vezette: tutor gerens; a többi: T.; szerepük
semmi más, mint a tutor gerens ellenőrzése.
Tutrakan, bolgár város, 1. Turtukai.
Tutsek Anna, írónő, 1. Tábori Bóbertné.
T a t t á la fbrza (olasz), zenei kifejezés, a. m.
teljes erővel.
T u t t e ( l e ) c o r d e , olasz zenei műszó annak
a jelölésére, hogy a zongorán az una corda-va\
jelzett bal-pedált elengedjük, így a kalapács mind
a három húrt érinti.
T u t t i (ol., a tutto többes száma), zenei műszó
annak jelölésére, hogy egy hangszer v. énekhang
szélóját valamennyi hangszer, vagy az énekkar
váltja fel.
T u t t i - f r u t t i (olasz, minden gyümölcs), olasz
étel, amelyet különféle főzelékből és gyümölcsből
főznek össze. Van T. sütemény is, T. fagylalt,
amolyeket többféle gyümölccsel ízesítenek.
Tuttlingen, az ugyanily nevű württembergi
járás székhelye a Schwarzwald kerületben, (1919)
15,718 lak., cipő, sebészeti szerek, kések készíté
sével, bőrcserzéssel. A város fölött láthatók a 30
35
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éves háborúban feldúlt Honberg erősségnek
romjai. 1643 nov. 24. a Mercy vezérlete alatt álló
osztoák-bajor sereg itt győzte le a franciákat.
Tuttukudi, előindiai kikötőváros, 1. Tutikorin.
Tutuila, vulkáni sziget a Száinoa-szigetcsoportban, hossza 30 kin., területe 199 kma, (1920)
8056 lak., a mélyen bevágodó Pago-Pago (1. o.)
öböl közepe táján ketté osztja. Főhelye Leoni,
misszió-épülettel. 1899 nov. az angol-német szer
ződés értelmében az Bszakamenkai EgyesültÁllamoknak engedték át.
Tuvumba, város, 1. Toowoomba.
Tuxer-Alpok, a Zillertali Alpok egyik hegy
csoportja a Tuxer-lál és a Zennu-Tal (a Ziller
meŰókvizei) közt Tirolban, legmagasabb csúcsa
az Olperer (3480 m.).
Tuxtla Gutiérrez, székhelye Chiapas mexikói
állam T. járásának a Rio Meseolapa mellett,
10,952 lak. Egy ideig Chiapas állam fővárosa volt.
Túy, város Pontevedra spanyol tartományban,
a Minő jobb partján, Valenca do Minho portu
gáliai határvárral szemben, (1910) 11,000 lak.,
9 km.-nyire van Galdelas de Túy fürdőhely,
42—49"-os kénes gyógyforrásokkal.
Tuz Csöllü (a. in. sós tó, vagy Tuz Göl a. m.
sós puszta), 90 km. hosszú és 20 km. széles sós tó
940 m. magasban Konia kisázsiai török vilajeté
ben, ókori neve Tattá. D. felől a Bajaz-szu táp
lálja vízzel, lefolyása nincs és ezért vizében kon
centrálódik a só, amely már 32%-ig van össze
gyűlve benne, környékén a földet is 10 cm. vas
tagon mindenütt sókóreg borítja, amelyet a Régié
coíntéressée kihasznál s tevékkel viteti el. A tó te
rülete 1700 km2, legnagyobb mélysége is csak 1 in.
V. ö. Sarre, Reise in Kleinasien (Berlin 1896).
Tuz Göl, sós tó Kis-Ázsiában, 1. Tuz Csöllü.
Tuz-Kul, tó, 1. Isszik-kul.
Tuzla, boszniai város, 1. Dolnja Tuzla. L. még
Larnaka.
Tuzla, sós tó, 1. Szak.
Túzok (állat), 1. Túzok-félék.
Túzok-félék (Otididae, régibb néven : Alectoridae, állat), a Daruszerű madarak (Gruiformes)
rendjének egyik családja. Fajaik (szám szerint
32) nagy vagy középnagy, nehéz testű madarak.
Fejük meglehetősen nagy. Csőrük rövid, zömök
s akkora hosszú vagy rövidebb, mint a fejük;
ormója hajlott s a tyúkfélék csőréhez hasonló.
Lábaik vaskosak, nagyon erősek. Csak 3 előre
álló lábujjuk van, ezek rövidek, de szélestalpúak; hüvelykujjuk hiányzik. Kormánytollaik
száma 16—20. Tollazatúk durva, de testhez si
muló ; a fejen és nyakon levő tollak rendesen
meghosszabbodottak vagy legalább is igen élénk
színűek. Fartőmirigyük nincsen. Fajaik közül
23 csak Afrikában él, 5 kizárólag Ázsiában, 3
Afrikában, Ázsiában és Európában egyaránt elő
fordul és 1 faj (Eupodotis australis Gray) Ausztrá
liában honos. Legörömestebb a steppéken, pusz
tákon tartózkodnak, de több fajuk már a mívelt
területeken, a nagy síkságokon és nyilt mezőkön
való élethez alkalmazkodott. Növényi anyagok
kal, a fiatalok főleg rovarokkal táplálkoznak.
Hazánkban két fajuk ól. 1. Túzok (Otis tarda L.).
Hazánk legnagyobb szárazföldi madara. Feje,
nyaka és szárnyának felső részei világos hamu-

Tuzson
szürkék; háta rozsdasárga, fekete harántcsikolással; hasa szennyesfehér; farka rozsdavörös é3
fehér csúcsa előtt fekete szalaggal díszített. A vén
hím álla alatt a tollak mindkét oldalon szétágazó,
hosszú, laza szakállt formálnak. Nagyon sajátsá
gos a hím körtealakú torokzacskója, mely elül,
közvetlenül a bőr alatt, a gége és légcső előtt
helyezkedik el és a villacsontig lenyúlik; nyílása
fönt, a nyelv alatt van. Ezt a torokzacskót, amely
csak e faj sajátsága, a dürgő kakas a nemi gerjedelem idején levegővel felfújja. A tojó hasonlít a
hímhez, de annál jóval kisebb; szakállt alkotó tollai
hiányzanak; hátának alapszíne kevésbbó élénk,
mustrázata sűrűbb. A hím teljes hossza (csőre
csúcsától farka hegyéig mérve) kb. 110, szárnya
60, farka 30—32, csüdje 17 cm. Dél-Európában,
Észak-Afrikában és Közép-Ázsiában Indiáig ho
nos. Hazánkban az Alföldön állandó madár. Népie8
nevei vad póka és tűzi. — 2. Reznek vagy törpe
túzok (Tetrax tetrax L., régibb néven: Otis tet
rax). A túzoknál jóval kisebb; alig nagyobb a
házi tyúknál, de annál zömökebb. A kifejlett hím
nász idején hátán és feje tetején fehéres sárgás
barna, fekete foltokkal és zegzugos vonalkás raj
zolattal sűrűn tarkítva; feje oldala és torka kékes
szürke ; nyaka fekete, elül nagy V alakú fehér rajz
zal; hasa és fekete sávval díszített, begye fehér;
nagyobb szárnyfedői fehérek; farka fehér, barna
zegzugos vonalakkal tarkított széles szalaggal;
fekete hegyű csőre szürkésbarna; lábai szürkés
barnák. Dél-Európában, Észak-Afrikában és Kö
zép-Ázsiában Indiáig honos. Hazánkban átvonulás
kor és télen fordul elő, de mindenütt meglehetősen
ritkán. — Az európai madarakhoz kell még számí
tanunk a galléros túzokot (Houbara macqiwem
Gray et Hardw.), melyet Németországban is észlel
tek. A galléros túzok Ázsiában honos, innen került
el Németországba (Baden, Frankfurt a. M., Mecklenburg), Olaszországba, Csehországba stb. Való
színűleg hazánk területén is jártak már galléros
túzokok, azonban a figyelmet eddig elkerülték.
Túzoklile (állat), 1. Ugartyúk-félék.
Túzoksneff (állat), 1. Ugartyúk-félék.
Tuzsér, nagyobb tégladarab, amely a gyékényes
háló felehosszában az alinra van kötve.
Tuzsér, kisk. Szabolcs vm. tiszai j.-ban, (1920);
1525 magyar lak.
;
Tuzson János (polyáni), botanikus, szül. Szász
csanádon 1870 máj. 10. Nagyszebenben, Buda
pesten tanult, 1887—90. a selmeczbányai erdészeti
főiskolát végezte, 1890—93. a kincstári erdészet
szolgálatában állott, 1894—8. az erdészeti aka
démia tanársegéde, 1896—97. Münchenben tanult,
1898. a selmeczbányai erdészeti kísérleti állomás
adjunktusa, 1899. Kolozsváron bölcsészetdoktor,
1901. európai tanulmányutat tett, u. e. évben meg
bízták mint f őerdészt, majd erdőmestert a selmecz
bányai főiskolán a növénytan előadásával, 1903.
külföldön, főleg Berlinben és Kopenhágában dolgo
zott. 1903-ban a budapesti Műegyetemen magán
tanár, 1904. u. 0. növénytani adjunktus lett.
1905-ben a növényhistológiából budapesti egyet,
magántanár, 1912. a növényrendszertan előadója,
1914. egyetemi rendkívüli, 1918. rendes tanár.
Botanikai működése eleintén a fásnövények szö
vettana, a mykológia és pathológia terén indul, de
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később teljesen a rendszertan és növényföldrajz
felé fordult, mely irányban főleg fejlődéstörténeti
alapon munkálkodott. Megalapította és szervezte
a budapesti tudományegyetem növényrendszertani
^s növényföldrajzi intézetét. 1909-ben a M. Tud.
Akadémia levelező tagja. 1907—12-ben szerkesz
tette a Botanikai Közleményeket. Nevezetesebb
munkái a Botanikai Közleményekben, Földtani
Közlönyben, az Akadémiai Értesítőben és több
külföldi szakfolyóiratban jelentek meg. A Művelt
ség Könyvtára Élők Világa kötetében Irta az
általános botanikai és szisztematikai részt; szer
kesztette a Révai Nagy Lexikona botanikai
részét és írta ugyanebbe a növényrendszertani és
növényföldrajzi részt. Az Akadémia adta ki Kitaibel Pál emlékezete című tanulmányát. Nagyobb,
önállóan megjelent müve a Rendszeres Növény
tan. Számos tanulmányutat tett a nyugati álla
mok területére, több ízben a Balkán-félszigetre,
valamint 1912. subarktikus Oroszországtól kezdve
DK. felé a Délorosz pusztákon át Ázsia Ny.-i
részéig. Az ezekre vonatkozó cikkei szaklapokban
jelentek meg és kiterjedt növénygyűjtései a buda
pesti egyetem herbáriumában vannak elhelyezve.
Nagyobb munkája jelent meg A bükkfa korhadása
és konzerválása cím alatt magyarul Budapesten
(1904), németül Berlinben (Július Springernél,
1906) ós A magyar Alföld növény földrajzáról az
Akadémia kiadásában (1915). Számos riövényőslénytani müvei közül nagyobbak: A tarnóczi
kövült fáról (1901); A balatoni fosszilis fák
ról (1908) című munkái. A háború utáni nehéz
időkben a budapesti egyetemen több ifjúságjóléti
intézmény megalapítója; a kommunizmus alatt
szétdúlt intézetét újból rendbe hozta ós 1925. ki
adta Kendszeres Növénytana II. (Virágos növé
nyek) kötetét.
Tü, oly eszköz, amellyel szöveteket ós másféle
szálas anyagokat közvetlenül v. közvetve össze
tűznek. Megkülönböztetnek tűző- s kapcsoló-,
továbbá varró- s fűzötűket. Az első csoport leg
elterjedtebb alakja a gombostű, a másodiknak
a kézi varrótű. Készítésük módja a következő :
A gombostűket (1. ábra) kézműipari- és gyár
ipari módon készítik. A kézműipari gombostűnek
ráillesztett, a gyáriparinak pedig duzzasztott feje
van. Anyaguk sárgaréz- vagy vasdrót, amelyet
üregeken való áthúzással egyenesítenek s ezután
a kézműipari eljárásnál kettős, a gyáriparinál
egyszerű tühosszra vágnak. A kézműipari el
járásnál a drótdarabokat (2. ábra) gyorsan forgó
tárcsaalakü reszelőkkel mindkét végükön meg
hegyezik, ezután a tűhegyeket finom köszörű
köveken egyengetik s végre kettévágják. Ezt
követőleg minden tüszár végére lágy drótból
készült tekercsgyűrüt helyeznek el (3. ábra) s
ezt sajtókon vagy ütőmüveken gömbalakra saj
tolják (4. ábra). A szárnak a fej sajtolásakor
szenvedett alakváltozása (5. ábra) a fej lecsúszá
sát akadályozza meg. Az üvegfejű gombostűket
úgy gyártják, hogy a szár fokára forrasztólámpással megolvasztott üveget cseppentenek.
A hajtűt szintén drótból gyártják. A levágott
drótszálakat U alakra görbítik, végül pedig kékre
futtatják vagy lenolaj beégetéssel feketítik.
A kötőtűt 200—250 mm. hosszú acéldrót darabok
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ból gyártják, amelyeket géppel egyengetnek, ez
után a drótdarab mindkét végét tompán leköszö-

rulik, majd edzik, megeresztik és csiszolják.
A gyáripari eljárásnál a drótdarabok egyik vegét

G. ábra. Tühegyezo gép.

szegecsfejjé duzzasztják, másik végét pedig tárcsa
alakú reszelőkkel (6. ábra) meghegyezik:. Az L

7. ábra. Koptató gép.

Lt tartóban forgathatóan befogott tüszárat G rúd
ide-oda osúsztatja az A B tárcsaalakú reszelők
között. A sárgarézgombostüket pótlólag megónoz36*
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zák. A kereskedelemben a gombostűket vagy súly
vagy darabszám szerint árulják; az első esetben
dobozokba csomagolják, az utóbbi esetben pedig
papirosba (lemezekbe) tűzik.
A varrótű anyaga rendszerint acéldrót s azt
gyáriparilag a következő módon készitik. A drótot
üregeken való áthúzással egyenesítik, ezután
kettős tühosszra vágják s a drótdarabok mindkét
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köldököt, mire az SS kölyü (patric) és odor
(matrie) az etető-készülékkel szabályosan közéjük
helyezett tüszár derekából a fület és barázdát ki
sajtolja (9. ábra). A felesleges sorját (sajtolási
ólt) külön géppel távolítják el, mely a f Ulet is ki
lyukasztja. Lyukasztás után a kettős tüszárat a
tűfejek között levő helyen eltörik. A további
munka: a fejrészeken maradt anyagtöbblet lekoptatása és az elgörbült tűk kiegyenesítése;
ezután következik az edzés, megeresztés, csiszo
lás és fülek kékre futtatása. A többi tüfajok
gyártása a gombostű s varrótű gyártásával lénye
gileg azonos, csak a munkaszakok sorrendje
módosul a tű alakjának változásával. A leggyak
rabban használt kézitűket a 10—18. ábrák, a
géptüket pedig a 19—22. ábrák szemléltetik.

8. ábra. Útőinü tüfölek alakítására.

végét meghegyezik a 6. ábrában előtiintetett gép
pel, melynek AB tárcsás reszelői helyett korund(smirgli) vagy karborundumtárcsákat használnak.
Hegyezés után a drótdarabokat azokon a helye
ken, ahová a tűk fülei jönnek, kissé laposra kop
tatják. Az e célra használt koptató gép (7. ábra)
szerkezete a következő: A T tartóban felhalmo
zott tűszárakat C korong súrlódása magával
10. ábra. Vakok számára készült varrótű íüle. 11. Tíizőtű.
12. Kárpittft. 13. Zsáktü. 14. Kütötü. 15. Horgolótű. 16. Hálókötö-tü. 17—18. Bpékelö tü.

ábra. Az alakverüijűl
kikerült tüszár.

19—20. ábra. Géprarrótű.
21. Gépbimzőtü. 22. Gépkötőtü.

rántja és a bőrrel bevont S pofa közé gördíti.
A lassan tovagördülő tüszárakat B csiszoló
(smirgli-) szalag koptatja, de nem folytonosan,
mert a B szalagot az excentrikusan felékelt A
korong támasztja alá s így a szalag csak kis
ideig érintkezik a tűkkel. A részleges koptatás
után a tűfUlek alakját hidegen sajtolják. B célra
használt gép (8. ábra) fő tengelye (A) a P jelű
köldököt hátratolja, ami által az F jelű rúgó
megfeszül. Ez a rúgó kellő pillanatban belöki a

Tübingen, az ugyanily nevű járás székhelye
a württembergi Schwarzwald kerületben, (1919>
20,481 lak., könyvsajtókkal, tudományos és orvosi
műszerek készítésével, Uhland, Silcher, Hölderlin
és Wildermuth Ottilia emlékével, XV. sz.-beli
templommal. A város fölött áll a renaissance
ízlésben épített Hohentübingen kastély (XVI. sz,),
amelyben az egyetemi könyvtár (kb. 350,000
kötettol) van elhelyezve. T.-t leginkább Szakállas
Eberhard alapította egyeteme teszi ismeretessé.
T.-t az okiratok 1078. említik először. 1514 júl. 8.
itt jött létre a T.-i egyezség, a württembergi
alkotmány alapja. 1519-ben elfoglalta a sváb
szövetség, 1647. Turenne és 1688. Peysonnel, aki
a vár falait is leromboltatta.
Tübingeni iskola, a Baur Ferdinánd Christian
(1. o.) által Tübingenben alapított teológiai iskola
vagy irányzat, mely az üj-testamentomi iratok és
az őskeresztény irodalom lehetőleg éles kritikája
útján a kereszténység előállását tisztán történel
mileg igyekezett kimagyarázni.
Tűcsipke, 1. Csipke.
Tücskök (állat), 1. lücsök félék.
Tücsök (Aiiat), 1. Tücsökfélék.
Tücsökfélék (Gryllidae állat), az Egyenes
szárnyúak (1. o.) rovarrendje Szökdelők (Saltatoria) alrendjének egyik családja. Mint a Szöcske
féléknek (1. o.) és a Sáskáknak (1. o.), hátsó lábaik
combja megvastagodott és szökdelésre kiválóan
alkalmas. Fejük gömbölyű vagy félgömbalakú.
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tojásdad vagy lapított szívalakú. Csápjuk hosszú,
fonalos. Szárnyfedőjük rövid, vízszintesen fekvő,
hátsó szárnyaik jóval nagyobbak. Potrohvógükön két rövidebb vagy hosszabb áralakú függelé
ket viselnek. A nősténynek még szálkaalakú tojócsöve is van. Szárnyaikkal zenélnek: cirpelnek
vagy pirregnek. A hím szárnyán kiálló, külön
böző szerkezetű erek (reszelő, ivecske) egymásra
dörzsöléséből származik az éles tücsökhang. Legtöbbnyire földbe vájt odúban laknak s állati és
növényi anyagokkal táplálkoznak. Némelyik fajuk
kártékony. Említendők: a mezők vidám, fekete
muzsikusa, a mezei tücsök (Gryllus campestris
L.); sárgásbarna testvére, a háztartásokban élő
házi tücsök (Gryllus domesticus L.), mely külö
nösen a pékműhelyekben érzi jól magát (mind
kettőnek képét 1. Egyenesszárnyúak alatt); a
mezőgazdaságilag kártevő feketetücsök (Gryllus
melas Charp.); a lomb közt élő, petéit a fiatal
hajtásokba, gyakran szőllővenyigékbe, rakó pirregö tücsök (Oecanthus pellucens Scop.); a
kertészetekben különösen kártékony lótetű (1. o.)
vagy lótücsök (Gryllotalpa vulgáris Latr.); a
kicsi, hangyáknál vendégeskedő hangi/ás tücsök
(Myrmecophila acervorum Panz) stb. A T.-kel
kimerítően foglalkozik Pungur Gyula alapvető
munkája: A magyarországi T. természetrajza
(Budapest 1891).
Tücsökmadár (Locustella, állat), az Éneklők
rendjébe, a Poszáta-félék családjába tartozó
inadárnem, melynek farka középhosszuságú, szé
les és lépcsőzetes; a 2- és 3-ik evezőtollai a leghosszabbak, csüdje középhosszúságú. 8 faja is
meretes. Hangja a tücsökcirpelésre emlékeztető.
Hazánkban jobbára lapos és vizenyős réteken
fordul elő, de sehol sem gyakori a közönséges T.
(L. naevia Bodd.). Háta olajszürke, fején ós hátán
tojásdadalakú barnafekete foltokkal, torka fehér,
hasa sárgásfehér. Hossza 13"5, szárnyhossza 6,
farkhossza 5 cm. Előfordul Közép-Európában.
Költözködő madár, mely nádasainkban máj.-tól
ezept.-ig a Dunántúl a Pertőn és a Hanságban a
leggyakoribb.
Tüdő (pulmo), a gerinces állatok lélegző szerve.
A bélcsatorna elülső részéből fejlődik. Halaknál
az úszóhólyag (1. o.) analóg képződmény, amely
lélegzésre is szolgálhat. A kétéltűeknek már igazi
T.-jUk van, A madarak T.-je mélyen a hasüregbe
is beterjed s kapcsolatban áll a végtagok léghólyagjaival is.
Az ember T.-je kétszárnyú; a bal szárny két,
a jobb három lebenyből áll. Levegő nélkül 800—
1200 cm», levegővel telve egész 9500 cm» űrtar
talmú. A felszint a mellhártya (1. o.) lemeze bo
rítja (pleura pulmonalis). A T. voltaképen csupa
apró, 0-2 mm. átmérőjű hólyagocskákból (lóghólyagocekák vagy Malpighi-fóle hólyagok) áll,
melyek az egyre vékonyabb ágakra oszlott lég
csövek, hörgők (1. o.) legfinomabb ágain (bronchiolus) ülnek. Kötőszövetes falukat vékony sejt
réteg borítja, az alatt igen sűrű és igen bő érhálózat biztosítja, hogy sok vér nagy fölszínen
érintkezhessek a levegővel. A légcsövek és a nagy
erek belépési helyét a T. gyökerének (hilus) mond
juk. L. Lélegző szervek, Lélegzés.
Tüdőatelektázia, 1. Tüdölegtélenség.

TüdőelkérgesedéS

Tüdőbeteggondozó intézet (franc, dispensaire, ejtsd: diszpanzsr, a német Fürsorgestelle).
A tüdővész mint népbetegség elleni küzdelem
nek jelenleg kétségtelenül legfontosabb fegyvere.
Olyan jótékonysági alapon létesült vagy hatósági
intézmény, amelynek feladata a hozzáforduló
vagyontalan embereket díjtalanul behatóan meg
vizsgálni arra nézve, van-e gümőkórjuk. Ha van,
akkor a gondozó intézet első sorban ingyen orvosi
tanáccsal, részben gyógyszerrel is ellátja a bete
get s utána néz ú. n. látogató-biztosa v. látogatónővérje útján, hogy vájjon minő állapotok ural- •
kodnak az illetőnek az otthonában ? Az így nyert
imformáeióhoz szabja a T. a további gondosko
dását. Lehetetlen lakásban élő súlyos tüdővészest
kórházban igyekszik elhelyezni, hogy a fertőző
beteg eltávolításával s a lakás kellő fertőtlenítése.
után a honmaradt egészséges családtagoknak
ragálymentes lakóhelyet biztosítson. Könnyebb,
de szintén már fertőző tüdőbajost szanatóriumba
igyekszik juttatni, egészen könnyű betegeknek
pedig lehetőleg módot nyújt arra, hogy ember
hez méltó lakást bérelhessenek s magukat job
ban táplálva, kímélhessék s amellett a T.-ben be
járó betegként kezeltethessenek. Lakbérpótlékok,
élelmiszersegély, esetleg a csak tűrhetőn is higié
nikus élethez megkívánt használati tárgyak (külön
ágy, mosdó-, evő-, ivókészlet, a legszükségesebb
fehérnemű) beszerzésére szánt segedelmek alkot
ják a gondozó intézetek direkt anyagi gyámolítását a gondjukba vett szegény néppel szemben,
amely gyámolítás folytatását vagy megvonását az
intézmény attól teszi függővé, vájjon az illető az
orvosoktól, a látogatóbiztostól nyert higiénikus
tanácsokat otthon kellőképen betartja-e ? A dispensaire megvizsgálja a beteg családja tagjait
is; sápadt, vérszegény gyermekét szünidei üdülő
telepre igyekszik juttatni, skrofulás csemetéjét
tóparti vagy tengerparti gyermekszanatóriumban
(hospice) törekszik elhelyezni. Amellett nagy
gondja van a dispensairenak a beteg otthoná
nak orvosi tisztaságára és arra, hogy a ház népe
a ragályozás ellen helyesen, okosan, a betegtől
való rémüldözés nélkül, védekezni megtanuljon.
A köpetfertőzés direkt meggátlására sok helyütt
köpőcsészéket és köpőüvegeket is osztogat. Az
intézmény aránylag csekély költséggel végtelen
hasznot hajt ós igen alkalmas arra, hogy — ha
vele behálózzuk az országot — a tüdővész nép
betegségének vasgyűrüjét általa megtörhessük.
Tüdőcső (hörgő, bronchus). A gégecső (1. o.)
oszlásával keletkező részei a levegőt a tüdőbe
szállító csőrendszernek. Porcos vázú, csillószőrös
nyálkahártyával bevont csövek, amelyek villa
alakú oszlással egyre vékonyabbakká válnak,
míg a legvékonyabbak (bronchiolus) közvetlenül
átmennek a tüdőbe.
Tüdőcsúcshurut, a tüdők csúcsára szorítkozó
hurut; kezdődő, avagy enyhe lefolyású tüdőtuber
kulózisnak gyakran egyetlen klinikai vizsgálattal
kimutatható tünete.
Tüdőelkérgesedés (induratio pulmonum), a
tüdő kötőszövetének megvastagodasa, elkórgesedése enyhe, idült gyuladás következtében, ami
miatt az egész tüdőszövet tömöttebb és szívósabb
lesz. Szívbajosokban a barna T. onnan ered, hogy
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a hosszas vérpangás következtében apró vérzések fájdalmakról, nehéz lélegzésről panaszkodik, kö
következnek be, a vérfesték lerakódik a tüdő hög. Köpete rozsdabarna, tapadós, kis levegőhókötőszövetébe s ennek elkérgesedéséhez vezet. A lyagokat tartalmaz. Az arc kipirult, rajta gya
vérfestók utóbb barna festékké alakul. B festéket kori a sömör (herpesz). A hőmérséklet 39—40*
színtelen vértestek (phagoeyták) falják fel, ame állandóan. A pulzus 100—120, a lélegzés 30—60
lyek a ttldőalveolusokba is bejutnak s a beteg kö és erőltetett, de felületes (dyspnoe). Helybeli tüne
petében is kimutathatók (szívbajsejték). A T.-t tek : a megbetegedett, rendesen egy egész tüdőokozhatja pornak, koromnak, vasreszeléknek be lebeny, vagy annak nagy része, néha egyidejűleg
több tüdőlebenynek területe fölött eleinte érdes,
lélegzése is, 1. Porbelékgzési betegségek.
gyöngült lélegzés, a gyuladásos belöveltség és
Tüdö-smfizéma, 1. Emfizéma.
Tüdőférgesség neve alatt a házi állatok oly kezdődő izzadmányképződós miatt csökkent lég
tüdőbetegségeit szokás összefoglalni, melyeket a tartalomnak megfelelőleg (engouement). A le
hörgőkbe és a tüdőkbe jutott fonálszerű férgek vegőtartalom csökkenésével, a tüdőszövet ellazu
(strongylusok) okoznak. A férgek fiatal ébrényei lásával a kopogtatási hang dobos lesz. Minél
tavasszal vagy nyár elején kerülnek eddig isme tovább halad a tüdő levegőtartalmának kisebberetlen módon a tüdők hörgőibe, hol elérik ivar- dése, a kopogtatási hang annál inkább tompul,
érettségüket, sőt itt még a petékből ébrények is végre teljesen tompává lesz. B közben a lélegzés
fejlődnek, mire azután a beteg állat a kifejlett eleinte határozatlanná, később hörgővé válik.
férgeket a petékkel és az ébrényekkel együtt ki Addig, míg az alveolusokba levegő bejuthat, kreköhögi. Legnagyobb jelentőségű a juhok T.-e, pitáció hallható. Ilyenkor a tüdőhólyagocskákat
mert némely években tömeges elhullásokat okoz, rostanyós tömeg tölti ki s az egész tüdőszövet
míg sertések és szarvasmarhák jobban állják ki. olyan tömegű, akár a máj (hepatisatio). A gyulaKevés kivétellel csak a fiatal, legfeljebb egy éves dás sokszor a mellhártyára is ráterjed ós ilyenkor
állatok szokták a betegséget megkapni, mely az említett tünetekhez dörzsölő zörej csatlakozik.
többnyire ősszel kezd kifejlődni a következő főbb Körülbelül egy hét múlva a hőmérséklet gyors le
tünetek közt: az állatok köhögnek és köhögés eséssel (krízis) normálissá válik, vagy még ez alá
közben nyálkatömegeket löknek ki, melyek sok sülyed. A helybeli elváltozás és ennek fizikai jelei
szor a kis gombolyagokká összefonódott, cérna ezután legkésőbb pár hét alatt visszafejlődnek. A
vastagságú fehér férgeket tartalmazzák. Egyide tüdőbeli elváltozáson kívül az általános fertőzés
jűleg nehezen, erőltetve és szaporán lélegzenek különösen fontos következménye a szívgyenge
(pihegés), majd étvágyuk leromlik, soványodnak ség, különösen előhaladottabb korban. Az ideg
és gyengülnek s végül elhullnak. A könnyebb rendszer működési zavara különösen alkoholisták
esetekben a hetegség megállapodik és a férgek nál szokott előtérbe lépni. A leírt lefolyástól sok
köhögéssel kiüríttetvén, az állatok lassankint szor észlelhetők oltérések. Egyes esetekben a
feljavulnak és ha krónikus tüdőbaj nem marad betegség alig tart pár napig, máskor annak tar
tama a rendest sokszorosan felülmúlja. Mint
vissza, tökéletesen meggyógyulnak.
A betegség gyógyításánál elsősorban a betegek komplikációk mellhártyagyuladás, vesegyuladás
megfelelő táplálása és jó erőben tartása fontos, stb. említendők. Tüdőüszök, tüdőtályog, zsugoro
B célból fehérjében gazdag szemes takarmány dás a legfontosabb utóbetegségek. A gyógyítás a
etetésén kívül, főleg vastartalmú gyógyszerek betegség tartamát alig képes befolyásolni. Leg
beadása ajánlatos. A férgek eltávolítása végett főbb feladat az erő fenntartása általában s külö
régóta különböző bűzös anyagokkal történő füs nösen a szívműködés ellenőrzése és erősítése.* A
tölések vannak szokásban, melyek a légutakat fájdalmak ellen borogatások ajánlhatók. A beteg
izgatván, a betegeket erősebb köhögésre ingerlik; magatartására nézve általában a heveny fertőző
e kezelés értéke azonban nagyon kétséges. Sike betegségeknél fennálló szabályok érvényesek.
resebb oly anyagoknak egyenesen a légcsőbe való
A hurutos T. (bronehopneumonia, pneumonia
fecskendezése, amelyek a férgeket elbódítják vagy catarrhalis) a hörghurutnak a legkisebb hörgőkbe
el is ölik, mely célra különösen a terpentinolaj s a tüdőbe terjedésével támad. Rendesen nem
alkalmas. Mindezek az orvoslási módok azonban egész tüdőlebenyre terjed, hanem a tüdő apró
kétes értékűek lévén, a baj megelőzésére kell a fő- részei betegszenek meg (1. Bronchitis). Lázzal,
figyelmet fordítani, amely célból a beteg tüdők és a köhögéssel járó betegség, mely különösen agg
kiköhögött váladék megsemmisítésén kívül a ned korban és csecsemőkorban veszélyes lehet.
ves, állóvizes legelőkön való legeltetés kerülendő.
A nyelést (aspirációs) T. fólrenyelt és a hör
Tüdöfű (növ.), 1. Pulmonaria.
gőkben elakadt idegen test körül keletkező gyulaTüdőgyuladás v. tiidölob (pneumonia crou- dásnak a tüdőre terjedésével támad.
posa, fibrinosa s. genuina). A krupos T. okozója
A sülyedéses (hypostatikus) T. gyönge véraz ú. n. pneumokokkusz (1. Baktérium), mely keringésű — rendesen öreg — embereken támad,
már egészséges ember nyálában is elég gyakran főként ha tartós fekvés alatt a tüdő hátsó alsó
feltalálható. Mint fertőző betegség néha valóságos részeiben állandó vórpangás van.
járványokban fordul elő. Leggyakrabban télen és
Mint különös alakjai a T.-nak megemlíthetők
tavasszal észleljük. Fiatal és öreg egyének gyak még a sajtos T. (pn. caseosa), mint a tuberkulózis
rabban betegednek meg, mint középkorúak, el egyik alakja; a szövetközti T. (pn. intorstitialis) stb.
gyengültek gyakrabban, mint teljesen egészsége
Tüdőhiperémia, 1. Tüdövérböség.
sek. Kiállott T. újabbnak megszerzésére hajla
Tüdőhurut, hámleválással és gyuladásos kimosít. A betegség típusos lefolyása a következő: izzadással járó folyamat a tüdőben. Leggyakrab
Hirtelen rázó hideggel láz lép fel. A beteg oldal ban a legkisebb hörgők megbetegedéséhez csatla-
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kőzik (1. Bronchitis). Lehet önálló betegség, vagy
más baj (kanyaró, influenza, tifusz stb.) tünete.
Különös alakja a tüdőcsúcshurut, inely majdnem
mindenkor tuberkulótikus eredetű.
Tüdó'induráció, kórtani folyamat, mely a tudó
kötőszövetének inegvastagodásában és megkemé. nyedésében áll. A tüdő kiperaemiájának (1. Tüdővérbőség) és tartós hurutos betegségének követ
kezménye. L. Tüdőelkérgesedés.
Tüdőinfarktus (infarctus
haemorrhagicus
pulmonum), a tudó körülírt részeinek vérzéses
beszűrődése a tüdőverőér-ágak embóliája követ
keztében. A T. rendszerint a tudó felületén fek
szik, rendetlen kúpalakú, a tUdő hylusa felé te
kintő csúccsal, tömött májtapintatú, törékeny,
légtelen, sötétvörös vagy szederjes. Leggyak
rabban a jobb szív trombózisa után következik
be. A trombus egyes részei leszakadnak s mint
embolusok a tüdőverőér ágaiban akadnak meg.
Ha a T.-t okozó embolus fertózött, a T. elgenyed,
elüszkösödik, tüdőtályog lesz belőle. A T. leggya
koribb szívbajosokban, keletkezését hirtelen léleg
zési nehézségek és vérköpós árulják el. A T. keze
lése tlineti, fő az alapbetegség (pl. szívbaj) kezelése.
Tüdöír (növ.), 1. Pulmonaria.
Tüdőkö (hörgkö), kisebb nagyobb, rendetlen
alakú, kemény meszes csomó a tüdőszövetben v.
a hörgőben, amely többnyire gumós gócok, gumós
nyirokcsomók elmeszesedésóből származik. Na
gyobb köhögési roham alatt ki is köhögheti a
beteg.
Tüdőlebenyek, 1. Tüdő.
Tüdőlégdaganat (empliysema pulmonum), 1.
Emfizéma.
Tüdőlégpróba, a tüdőpróbák egyike, törvény
széki szempontból bír jelentőséggel, az ólveszülöttség bizonyítására, 1. Tüdőpróba.
Tüdőlégtelenség (atelektázia) az az állapot,
midőn a tüdőhólyagocskák (alveolusok) levegőt
nem tartalmaznak. Ilyen állapotban van a tüdő az
embrionális életben egészen a megszületésig, az
első légvételig. Előfordulhat, hogy egyes alveo
lusok vagy kisebb tüdőrészletek az egész életen
át ebben az állapotban maradnak. T.-ot okoz
továbbá, ha a tüdő egyes részletei huzamosabb
ideig nyomásnak vannak kitéve, valamint ha a
hozzájuk vezető levegő-út, tiidőcső bármi ok miatt
elzáródik: ilyenkor a hólyagocskákban lévő le
vegő lassanként felszívódik. Nem soroljuk ide
azokat a beteg viszonyokat, amikor az alveolueokból a levegőt izzadmány szorítja ki (tüdőgyuladás).
Tüdölob, 1. Tüdögyuladás.
Tüdőmájasodás, 1. Tüdögyuladás.
Tüdőmedúza (Bhizostoma, illat), 1. Tömlősök
és Bhizostoma.
Tüdőmoha (növ.) a. m. tüdőzuzmó (1. o.).
Tüdőpróba, egyike ama törvényszéki szem
pontból fontos próbáknak, melyek együtt a mag
zat élveszülöttségét, illetőleg hosszabb méhen
kívüli élettartamát bizonyítják. Lényege az, hogy
lélegzett tüdő kisebb fajsúlyánál fogva a vízen
úszik: ez a levegöpróba. Fontos kiegészítője ennek
a vérpróba, meiynek lényege, hogy az ébrényi vér
keringés megszűnte után a tüdő gázcserét közve
títő hajszálerei vérrel telnek meg, ami objektíve
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bizonyítja levegő jelenléte mellett, hogy a magzat
élve született. Ki kell zárni azonban a lehetőségét
annak, hogy a tüdő más okból, pl. rothadási gázok
vagy befúvott levegő folytán úszhassék, másrészt
tekintetbe kell venni azt, hogy élve született mag
zat tüdeje is alámerül, ha nem, vagy igen keveset
lélegzett, avagy pedig méhen belül szerzett tüdőgyuladással jött a világra.
Tüdős István, ref. püspök, egyházi író, szül.
Mihályiban (Zemplén vm.) 1866 dec. 22., megh.
Miskolczon 1918okt. 8. TeoLtanulmányait Jenában
és Kolozsvárott végezte. 1895 őszén sárospataki
teol. tanár, 1905. miskolczi lelkész, 1914. pedig a
tiszáninneni ref. egyházkerület püspöke lett, 1915.
a főrendiház tagja. A Sárospataki Lapoknak 1897—
1904-ig szerkesztője volt. Főbb müvei: Zwingli
mint dogmatikus (Sárospatak 1892); Mirandulai
Pieus János élete és bölcsészete(Kolo2.svá,T 1892);
Dévai Biró Mátyás (Prot. Szemle 1893); A dogmák jelentősége napjainkban (Sárospaták 1896);
Dolgozatok a gyakorlati lelkészet köréből (Miskolcz 1897); Levelek a jezsuiták erkölcstanáról
(Budapest 1901);
Tanulmányok Augusztinus
tanrendszeréből (Pozsony 1903); Pásztor Sámuel
emlékezete (Sárospatak 1904); Március 15 (u. o.
1905); Beköszöntő egyházibeszéd (Miskolcz 1905);
Jelentés a genfi 'Kálvin-emlékünnepélyről (u. o.
1909); Jelentés a miskolczi református egyház
állapotáról 1905—1915 (u. o. 1915).
Tüdős csigák (állat), 1. Csigák.
Tüdő-sebészet, a sebészetnek az a fejezete,
amely a tüdőbeli betegségeknek sebészeti úton
való gyógyításával foglalkozik. A legutóbbi éve
kig néhány elvétett esettől eltekintve, a tüdő se
bészi megközelítése kevés eredménnyel járt, mint
hogy minden műtét, amellyel a mellkas üregében
elhelyezett tüdőt iparkodunk feltárni, a mellkas
üregének levegővel való rnegtelődését (tüdő-lég
mell, pneumothorax) idézte elő, ami legtöbbször
halálos végű volt. A legutóbbi évtizedben sikerült
e súlyos akadálynak legyőzéso azáltal, hogy a
mellkasüregbeli csökkent légnyomás ellensúlyozá
sára oly eljárásokat gondoltak ki, amelyek a tüdő
nek hirtelen üsszeesósét a mollüreg megnyitása
kor meggátolják. Az eljárások egy része a mell
kas körül létesített csökkent légnyomás (Unterdruckverfahren), másik része a tüdő felől létesí
tett fokozott nyomáson alapul (Überdruckverfahren). A kezdetben szerkesztett nehézkes beren
dezések helyére ma könnyen kezelhető, jól alkal
mazható nyomáskülönbséget teremtő gépek jöttek,
amelyek a T. számára nagy jövőt Ígérnek. A tüdő
ben fejlődött gyuladásos gócok (tályog, tüdő
üszög, tüdő-daganat, tüdő-echinococcus) eltávolí
tására megnyílt a lehetőség s ma az ilyen beteg
ségekből kigyógyított egyének száma egyre nö
vekszik. A T. körébe tartozik a gümőkóros tüdő
összenyomására kigondolt eljárásoknak sora is,
amidőn a tüdőt vagy a mellüregbe beszorított
nitrogénnel nyomjuk össze, vagy a mellkas cson
tos falát mozgósítjuk és bocsátjuk rá a tüdőre
úgy, hogy az összelapul. Ugyancsak sebószileg
iparkodunk javítani a tüdő-légdaganaton (emphysema) is a bordaporcoknak átmetszésével.
Tüdőshalak v. Kettöslélegzetű halak (Dipnoi,
illat), a halak osztályának egyik rendje. Az összes
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többi halaktól abban különböznek, hogy jóllehet
kopoltyükkal lélegzenek, úszóhólyagjuk időszakonkint tüdőként szerepel és a körlevegőből való
lélegzésre szolgál. További jellemvonásuk, hogy
míg a többi halaknál az orrüreg vakon végződik,
addig a T.-nál az orrüreg a szájüregbe nyíló belső
orrnyílások (choanae) útján a szájüreggel lép
kapcsolatba. A magasabbrendű szárazföldi gerin
cesekhez (Kétéltűek) való szervezetbeli közeledés
nek jele az is, hogy szívükön megvan a bal arteriális és jobb vénás szívfélre való tagolódás kez
dete. A T. egyébként külsőleg teljesen a halakhoz
hasonlítanak. Testüket cyoloid-pikkelyek fedik,
melyek azonban egyes fajoknál vissza is fejlőd
hetnek. Fejük szóles, háromszögletű és számos
csontlemezzel vértezett. Szájuk széles. Szájüregükben igen jellemző alkotású foglemezeik van
nak, melyek számtalan bőrfog összeolvadásából
keletkeztek. Páros végtagjaik sajátszerű alkotásúak: nyelesek ós vagy szélesek, levélszerűek,
vagy pedig lándzsaalakúak vagy éppenséggel
vékony fonalakká redukálódottak. Háti, farki és
alsó páratlan úszójuk egybeolvadt és puha suga
raktól támasztott, egységes úszóredő alakjában
a test hosszanti középvonalában a hát közepótöl
a test hátulsó oldalán, a farkon és a hasoldal hátsó
részén végighúzódva, az alfeli nyílásnál végző
dik. A farkúszó kétoldali részarányos és hegyben
végződik. Kopoltyúik többé-kevésbbé visszafejlődöttek, kopoltyúréseiket függélyes irányú szűk
nyílással ellátott kopoltyúfedő zárja el. Fiatal
korukban olyan f aszerüleg elágazó külső kopoltyújuk van, mint az ebihalaknak. Gerinchúrjuk
(chorda dorsális) egész életükön megmarad. Igazi
csigolyáik ós bordáik nincsenek. Kiválasztó szer
veik és nemi szerveik az Őshalakéira és a Kétéltűekóre emlékeztetnek. Három nemük ismeretes,
melyek valamennyien édesvizekben élnek, még
pedig 1—1 nem Ausztráliában, Afrikában és DélAmerikában. Különösen olyan folyamokban és
mocsarakban élnek, amelyek a forró évszakban
kiszáradnak. Fajai közül nevezetesek: 1. Barramunda v. ausztráliai tiidöshal (Ceratodus ForsteriKxettt.). Két méter hosszúra is megnő. Sárgás
barna alapszínű; úszói sötétebbek, majdnem fe
keték. Ausztráliában Queensland folyóiban honos.
Vízi állatokkal táplálkozik. Hazájában djelleh né
ven ismerik. — 2. Afrikai gőtehal (Protopterus
annectens Owen). Hossza 1—2 m. Sötétbarna ós
hasoldalán világosabb alapszínét számos kerekded,
elmosódott, szürkés színű folt teszi elevenné.
Afrika trópusi részeinek nagyobb folyóiban honos,
így a Nilus felső részében, Szenegálban és Gambiában. Helyenkint tömegesen fordul elő s húsát
a benszülöttek eszik. A száraz időszak beköszön
tével az iszapba ássa be magát úgy, hogy bősé
gesen elválasztott nyálával kitapasztja rejtekét,
mely a nyál megkeményedése után szilárd tokot
formál körülötte. — 3. Karámuru v. pikkelyes
gőte (Lepidosiren paradoxus Fitz.). Hossza i—
1V4 m. Barnásszürke v. olajzöld alapszínét vilá
gosabb, kerek foltok mustrázzák. Dél-Amerikában
az Amazon-folyóban és nagyobb mellékfolyói
ban (Ucayali, Madeira, Rio Negro, Tapajóz), to
vábbá a Paraguay folyóban és a Gran Chaco-i
mocsarakban hono?. Termete angolnaszerü; páros
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úszói gyengén fejlettek, fonalalakúak. — A Lepi
dosiren- és Protopterus-neraekbe tartozó fajok
nak páros tüdejük van, ezért a Dipneumona
(=z Kéttüdősek) alrendjébe szokás egyesíteni.
Velük szemben állanak a Ceratodus-nem fajai,
melyek egyszerű tüdővel birnak, ezért a Monopneumona (Bgytüdősek) alrendbe sorozzák őket.
Tüdősorvadás, 1. Tüdővész.
Tüdős táska, a levestészták egyike, úgy
készül, hogy a gyúrott tésztát finomra kinyújt
ják, finomra vágott s abált hússal megrakjak,
majd újból egy levél tésztával betakarják, koc
kákra vágják s húslevesben öt percnyi forralással
megfőzik.
Tüdő tágulás (emphysema pulmonum), igen
gyakori megbetegedés, melynek lényege a tüdőhólyagocskák kitágulása (alveolarektasia) a tüdő
rugalmasságának csökkenése következtében. L.
bővebben Emfizéma.
Tüdőtályog a tulajdonkópeni tüdőszövet genyes gyuladásai nyomán jön létre. Ha a genyes
szövet ellágyul, elfolyósodik, gennyel, szövetcafatokkal telt üreg, tályog keletkezik, amely
eleinte rendszerint a bronchusokkal összefüggés
ben nincsen, idővel azonban áttörhet azokba,
esetleg a mellhártyaüregbe. Gyakran keletkezik
T. a tüdőbe került, belégzett (aspirált) idegen tes
tek körül, aminek a lehetősége főleg öntudatlan,
altatott, epilepsziás avagy részeg embereknél
van meg. Lehet hányadék, ételrészlet, nyálka,
por stb., amely a tüdőbe kerülve mechanikus és
kémiás ingereivel, de elsősorban a benne levő
baktériumok hatásával ott gyuladást, genyedést,
tályogot okoz. T. keletkezhetik, bár ritkán, a kö
zönséges tüdőgyuladás, gyakrabban az influenzás
tüdőgyuladás kapcsán, amikor is pneumococcusok,
ill. az influenza-bacillusok mellett nagy mennyi
ségű staphylo- és streptococcusok vannak a genyben. A T. keletkezésének másik forrása a vér
áram révén a tüdőbe jutó mikroorganizmusok.
Ha a szervezetben bárhol zárt genyedés van, a
baktériumok belekerülhetnek a vérkeringésbe 8
a tüdőhajszálerekben megrekedve, T.-ot okozhat
nak, így keletkezhetik T. elsősorban gyermek
ágyiláz, genyes középfülgyuladás stb. kapcsán.
A T. nagysága változik a borsószemtől egész az
ökölnagyságig. Igen súlyos, életveszélyes meg
betegedés, amely ritkán magától is meggyógyul
hat, ha t. i. a T. áttör a bronchusokba s ott tel
jesen kiürül. Gyógyítása a T. műtét általi meg
nyitása.
Tüdőtuberkulózis, 1. Tüdővész.
Tüdőüszkösödés (gangraena pulmonum), az
egész tüdőnek vagy gyakrabban csak borsónyi,
mogyorónyi részeinek pusztulása, elhalása, rotha
dási mikroorganizmusok behatása folytán. T.-nél
a tüdőszövet zöldesfekete, rendkívül bűzös, későb
ben ellágyuló eves anyaggá válik, melyet a beteg
kiköhög s helyén üregek (caverna) keletkezhetnek.
Igen súlyos megbetegedés.
Tüdő vérbőség (tiidöhyperaemia, hyperaemia
pulmonum) a. m. túlságos vérteltség a tüdőben.
Rendesen vérpangás, a bal szívfél működészavara
következtében. Nehéz lélegzés, tartós hurut a jelei;
tüdővizenyőre vezethet. Kezelésében az alapbántalom gyógyítandó. Tartós fennállása tüdöindurá-

"füdövérzés

— 553

—-

TUdövész

cióra (1. o.) vezet. Megemlítendő a rossz vérkerin ban és talán az élet egész folyamán nem fejlődik
gési!, íelületesen lélegző, fekvő betegeken, külö ki vele kapcsolatban T. Máskor egy már letokolt,
nösen magasabb korban, a tüdő hátsó alsó részei tehát megnyugodottnak látszó ú. n. hilus folya
ben kifejlődő sülyedéses T. (hipostasis), mely mat mellett főleg új tömeges (masszív) fertőzés
nél megindul egy exsudativ gócképződés a tüdő
tüdőgyuladással végződhet.
Tüdővérzés, vérzés a tiidőszövetből a légcsö ben, mely hamar elsajtosodik, beletör a hörgőrend
vekbe. Különböző fokú lehet; nagyon kismennyi- szerbe, egy része a köpettel kiürül, egy része azon
ségü vér a köpethez keveredve véres csíkok alak ban a merevfalú hörgőrendszerben tovább sodródik
jában ürülhet, nagyobb mennyiségű vér köhögés (canalicularis továbbterjedés), új területre jut és
sel vagy anélkül tisztán ürül. Oly nagyfokú is így mindig újabb és újabb góc képződik.
lehet, hogy azonnali elvérzést okozhat. T.-t okoz
A T. kezdete rendesen homályos tünetekkel jár.
nak a tüdő fekélyesedő folyamatai (tuberkulózis), Bágyadtságról, fáradtságról panaszkodnak a be
széteső daganatok (rák stb.), továbbá a tüdőerek tegek, itt-ott szúrásokat éreznek, néha meg tompa
eltömődése (infarktus, főleg szívbajoknál). Nem fájdalmakat, étvágytalanok lesznek, elkezdenek
nevezhetjük T.-nek a gyuladásos folyamatOK fogyni és ha testhőmérséküket ellenőrzik, rend
vagy vérpangás kapcsán a bronchuaokba jutott szerint este néhány tizednyi hőemelkedést álla
véres savó megjelenését a köpetben. L. még Vér pítanak meg. E kezdeti tünetek lassan fokozódnak,
köpés.
köhögés, majd köpet, esetleg vérköpés mutatkozik,
Tüdővész (phtysis, izolált phtysis, népiesen a hőmérsék lassanként emelkedik és a betegség
hektika). A gümős fertőzés bizonyos szakában a mindig kifejezettebbé válik.
Hogy a megbetegedés jó- vagy rosszindulatú
megbetegedés főleg a tüdőkre lokalizálódik és bi
zonyos allergiás és immunitási stádiumban az itt lesz-e, azt a betegség elején csak a legpontosabb és
megfészkelt fertőzés megindítja a gümő (1. Tu leggondosabb megfigyeléssel tudja megállapítani
berkulózis) képződéssel járó tüdőfolyamatot, mely a szakember ós ezért igen fontos, hogy a tünetek
továbbfejlődésében a T. neve alatt ismert többé- megjelenésének kezdetén már szorgos vizsgálat
kevésbbé súlyos megbetegedéshez vezet. A T. végeztessék. A betegség további folyamán a tüdő
újabb időkben történt pontosabb klinikai észlelése ép szövetének pusztulása mindjobban előrehalad,
meglehetősen tisztázta azt, hogy mi a várható a beteg testi állapota mindjobban leromlik. Az el
sorsa a kezdődő tuberkulózisos megbetegedésnek. halt és rendesen elsajtosodott és a hörgőkön át
Azt már régen tudtuk, hogy a T. lefolyásában köhögés útján kilökődő és bacillusokat tartal
igen különböző. Vannak tüdőbetegek, akik rövi mazó massza másodlagosan fertőzheti a gégét
debb-hosszabb idő után teljesen meggyógyulnak, (gégetuberkulózis), a köpet lenyelése útján a belet
mások esetleg rövidebb v. hosszabb időszakokban (béltuberkulózis), a lázak magas fokot érnek el
újból és újból betegségi tüneteket mutatnak, de és a hőmérsék leesésével kapcsolatban erős izza
emellett évtizedekig elélnek és talán nem is T.-ben, dás gyötri a beteget (hektikus lázak). Az erőbeli
hanem valami közbejött más betegségben halnak állapot romlása most már rapidé következik és
meg. "Viszont megint mások aránylag gyorsan beáll a tragikus vég.
esnek a T. áldozatául.
A T. gyógyításában első helyen tulajdonkópen
A jóindulatú, gyógyulásra leghajlamosabb for a betegség megelőzése, az ú. n. prophylaxis áll.
mája a T.-nek az, amelynél a fertőzés behatására Már megbetegedett és bacillusokat ürítő ú. n.
Bejtszaporodás, szövotképződés indul meg a beteg nyilt tuberkulózisban szenvedő betegnél gondos
gócban és a körül, amely úgyszólván letokolja, kodni kell annak lehető izolálásáról, a köpet zárt
elzárja a gócot és később zsugorodással, esetleg edényben való felfogásáról és fertőtlenítéséről.
Köhögő beteget kitanítanak, hogy köhögésnél
elmeszesedéssel gyógyul. (Produktív alak.)
Ezzel szemben a gyors lefolyású rosszindulatú zsebkendőjét, vagy legalább a kezét tartsa a
esetekben inkább nedvszivárgás, savóképződés szája elé stb. Tekintve, hogy a T. gyógyításában
indul meg a megbetegedés helyén, mely nem ma az oroszlánszerepet maga a szervezet játsza, gon
rad körülírt, könnyen továbbterjed, a sejtdús vá doskodni kell, hogy a szervezet védekező erejét
ladék az elsajtosodásra, elhalásra hajlamos (ex- megfelelő táplálással és higiénikus viszonyokkal
sudativ alak). Az elsajtosodott, elhalt massza (jó levegő, testi és lelki nyugalom) fokozzuk (ú. n.
lassanként kilökődvén, kisebb-nagyobb üregek hygieno-diétás kezelés). Ezt legeredményesebben
(kavernák) képződhetnek a tüdőben. Ha az exsu- és leghatásosabban erre a célra berendezett intéz
dativ hajlandóság igen kifejezett, létre hozza a ményekben (szanatóriumok) érjük el. Az erőbeli
már régen ismert sajtos tüdőgyuladást (pneumonia állapot javítását elérhetjük különböző gyógy
et bronchopneumonia caseosa), ami «Galoppie- szerek (arzén, vas) adagolásával is.
rende Schwindsucht» név alatt ismeretes.
Egyéb gyógyszerek közt eredménnyel használ
A két forma a két véglet, melyen belül az ese ják a különböző creosot- és guajakol-készítményetek túlnyomó számában mindkét forma rendsze ket, illó olajokat stb. A különböző gyógysavókkal
rint keverve fordul elő és az adja meg a betegség (Marmorek, Maragliano) való kísérletezések meg
súlyosságának mértékét, hogy egyik vagy másik fogható eredményekkel nem jártak. A még Koch
alak mennyire jut előtérbe.
Róbert által megkezdett és a tüdőbacillusok tenyé
A T. megjelenésének kezdete Bokszor össze szetéből előállított praeparátumok (tuberkulinok,
függésben van a tuberkulózisnál leírt nyirok 1. o.) az esetek kiválogatott részében és igen óva
mirigy-megbetegedéssel, de viszont hangsúlyozni tos adagolás mellett a legtöbb vizsgáló szerint érté
kell, hogy a gümős nyirokmirigy megbetegedés kes eredményeket produkáltak. Az ú. n. Friedteljes gyógyulásra vezethet már a gyermekkor- ' mann-szérumról a legtöbb búvár úgy nyilatkozik,
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hogy főleg ú. n. sebészi tuberkulózis: csont, izületi
stb. megbetegedésnél látott eredményt. A legújab
ban a dán Moellgard által felfedezett sanocrysinról végleges vélemény még nem mondható.
Tüdővész elleni biztosítás, 1. Biztosítás.
Tüdővizenyő (oedema v. hydrops pulmonum),
nagyobb mennyiségű savós folyadék megjelenése
a tüdőhólyagocskákban (alveolusokban). A folya
dék nem más, mint a tüdő hajszálereiből átszűrő
dött vérnedv, esetleg vérrel keverve. Rendesen a
halált megelőző tünetek egyike; oka az, hogy a
szív bal oldalának fokozatos megbénulása folytán
a jobb oldal relative túlsúlyba jut, ez vérpangást
okoz a tüdő ereiben, minek folytán a vérnedv
azokból az alveolusokba jut. Főleg súlyos szívbaj
ban szenvedők végső stádiumában lép fel. T. elő
fordulhat gyuladásos tüdőrészletek körül, továbbá
mint önálló jelenség vesebajosoknál. Az utóbbi
esetben hasonló jelenség az egyéb testrészeken
is előforduló ödémákhoz. A T. néha elmulasztható
a szív erélyes ingerlése, érvágás, oxigénbeléleg
zés stb. segélyével.
Tüdőzuzmó (tiidőmoha, LobariaSohiéb., nBv.),
Nagyobbfajta levélszerü zuzmó. Korábbi elavult
neve: Sticta. A L- pulmonaria (L.) Hoffm. te
lepe bőrnemü, öblösen karéjos, hálózatosán göd
rös, zöldes, szárazon barnás, termése piros-barna.

A tadöznimó apotbeciamokkal.

Vén bükk és tölgy aljában nő, azelőtt tüdőmoha
(muscus pulmonarius v. herba pulmonariae alboreae) néven orvosság volt. A hegyi lakosság
most is annak használja. Szibíriában a komlót
pótolja.
Tüdőzsugorodás (cirrhosis pulmonis), a tüdő
kötőszövetének hosszú ideig tartó inger hatása
alatt való megvastagodása, elkérgesedése ós zsu
gorodása. Az ilyen tüdőrészlet légszegény v. légtelen, kérges, szívós és ellenálló, a benne lerakódott
koromtól palaszürke. T.-t okozhat minden króniku
san ható inger, pl. belélegzett por, korom lerakódása
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a tüdőszövetben, leggyakoribb oka azonban a tüdőgümőkór. Hosszú ideig fennálló mellhártyagyulaSáskor a tüdő szintén összezsugorodhatik.
Tűére (ásv.) a. m. Patrinit v. Aikinit.
Tüfestés, alakos képeket ábrázoló lapos öltésü
v. gobelinszerü hímzés, aminővel kiváló festők
tervei nyomán főleg a XV. sz. remekelt. — T.
(arabul szuzandzsird.) a neve a perzsaszőnyegek
legrégibb technikájának, amelyeknél csomózás
helyett tűvel fűzik össze a fonalakat a mintás
kelmével. V. ö. Karbaceh, Die persische Nadelmalerei Susandschird (Leipzig 1881).
Tüf Eer (szlovénül Lasko), község és fürdőhely
Dél-Stájerországban, (IMO) 953 lak., három meleg
(35—38 C°) forrással. 8 km.-nyire tőle van Römerbad. A st.-germaini béke alapján a Szerb-HorvátSzlovén királyság birtokába került.
Tü-fok, az Aqulhas foknak (1. o.), Afrika leg
délibb csúcsának neve.
Tühal (Syngnathus, aiiat), a Csontoshalak rend
jébe és a Bojtkopoltyúsak (Lophóbranchii) al
rendjébe tartozó halnem. Teste igen hosszúra
nyúlt, szegletes, többnyire határozottan kétélű;
hatúszója nagy és kormányúszója jól fejlett. A
hímnek költőzacskója van, amelyben a felvett pe
ték továbbfejlődnek. 50 faja ismeretes, amelyek
az összes tengerekben honosak. Leggyakoribb a
közönséges 1. (S. acus L.), 30—90 cm. hosszú ;
vékony íekerekitett orrmánya és hátullekerekftett
farkúszója van; szine változó, de rendesen halványbarna, sötétbarna pasztákkal; az Atlanti-óceán
K.-i részében (Észak-Európától a Kap-földig), a
Földközi- és a Fekete-tengerben honos; a Keleti
tengerben nagyon ritka; a nőstény petéit a hím
farkán levő költőzacskóba rakja.
Tuhal-félék (Syngnathidae, állat), a Csontoshalak rendjébe, a Bojtkopoltyúsak (Lophóbran
chii) alrendjébe tartozó halcsalád. 120 fajuk is
meretes, melyek a forró és mérsékelt égövi összes
tengerekben honosak. Ide tartoznak: a tühal (Syn
gnathus), a csikóhal (Hippocampus) és a caf
ranghal (Phyllopteryx).
Tükör. 1. Régente csiszolt ezüstlemezeket, je
lenleg pedig az egyik oldalán fémmel bevont üveg
táblákat használják T. gyanánt. Az üveg bevoná
sára leginkább ónfoncsor szolgál, de mivel a hi
gannyal való munka nagyon egészségtelen és a
T.-készítőket minden óvintézkedés mellett is a
krónikus higanymérgezéstől megóvni nem bírják,
újabban ezüsttel igyekeztek az ónfoncsort pótolni,
de az ezüst-T. még nem szorította ki a tartósabb
higanytükröt. Apróbb olcsóbb tükröket közönsé
ges táblaüvegből
is készítenek, de a jobb minő
ségű, nagjrobb tükröt csak csiszolt üvegből állít
ják elő. L. üveg (T.-üveg.) Az ezüsttükrök készí
tésére rendszerint ammonikálikus ezüstoldatot
redukáló anyagok (szegfűolaj, aldehid, invertcukor, tejcukor) oldatával közvetlenül az alkal
mazás előtt kevernek össze, a keveréket tiszta
üvegtáblára öntik, amelyen a redukált ezüst ked
vező viszonyok között 10—15 perc alatt kiválik.
A tükröt ezután jól megmossák és a vékony ezüst
réteget szárítás után belakkozzák, hogy meg ne
sérülhessen.
2. T., orvosi vizsgálóeszköz a testüregek meg
tekintésére. Megkülönböztetünk valóban tükröz*

TUkörboltozat

TUkrös-kör

Tükörkép, 1. Tükrözés.
eszközöket, minő pl. a szein-T., a gége-T.; csőTükörkéreg, 1. Cser-erdő.
Bzerü készttlékeket (speculum), minő pl. a fül-,
Tükörkereszt, régibb fajta szögkitüző műszer,
a húgycső-, a végbél-, a méh- stb. T., s bonyolult
összetételű, külön világító szerkezettel ellátott helyette ma inkább a, prizmakeresztet (1. o.) hasz
készülékeket, minő pl. a cystoskop, gastroskop, nálják erre a célra. Két egymásra merőleges,
helyes használatkor függőlegesen álló síktükör
bronchoskop, rekto-romanoskop stb.
3. T. (geoi.). Vetődések, áttolódások által az ből van összetéve, amelyeknek szerepe ugyanaz,
egymás fölött vagy mellett nagy nyomás mellett mint a prizmakeresztben a prizmák átfogó lap
elcsúszó kőzettestek érintkező lapjai nemcsak jaié. Feltalálója állítólag Lupkens mérnök, 1844.
simára, hanem sokszor fényesre, sőt tükrözővé is Berlin mérnök ismertette először a Grunerts
csiszolódnak. Az ilyen tektonikai mozgások szülte Archívban.
tükrökön mutatkozó párhuzamos egyenes vona
Tükörkő, a. m. átlátszó, finom lemezekre ha
lak iránya megegyezik az elcsúszott tömegek sítható gipsz vagy Mária-üveg, Zay Mineralógiájámozgása irányával.
ban használja e nevet.
4. T. a nyomdászatban, a már kiszedett kézirat
Tükörleolvasás, sík tükröknek Poggendorffrészeknek a szerző, illetőleg a szerkesztő által és Gausstól eredő felhasználása kis szögek pontos
való berendezése, amelynek alapján a tördelés lemérésére galvanométerek-, magnetométerekvégrehajtandó.
és egyéb műszereknél. Sodratlan selyemszálon
Tükör boltozat, lapos boltozat, melynél a gyám függő mágnes közepe felett kis tükör van meg
falakon nyugvó féldongák által határolt középső erősítve, amelyben szemközt elhelyezett észlelőrészt, a tükröt, vízszintes födém vagy igen lapos távcsövön át nézve, vízszintes helyzetű millimé
boltozat egészíti ki. L. Boltozat.
ter-skála tükörképe látszik. Ha a mágnes tengelye
Tükörcsalódások, a szemlélőre nézve elrejtett a távcsőével egy vonalba esik, a skála nullapontja
tükrökkel létrehozott csalódások. Vagy közönsé összeesik a táveső fonálkeresztjével. Ha a mág
ges tükröket, vagy átlátszó üveglapokat használ nes eme helyzetből kissé kitér, a fonálkereszt a
nak, amelyek alkalmas elhelyezésével elérhető, skála más osztásvonalával esik egybe. A skálán
hogy a szemlélő a tárgyakat és személyeket a leolvasott hosszúságból, valamint a tükör és skála
valóságtól eltérő helyen vagy helyzetben lássa. egymástól való távolságából meghatározható a
A színpadokon átlátszó és a nézők felé ferdén álló mágnes kis elfordulási szöge. Ugyanez az eljárás
üveglapokkal sokféle csalódás kelthető, amennyi alkalmazható a csavarási mérleg használatakor pl.
ben változó világitassal vagy csak a színpadnak tömegek kölcsönös vonzásának megállapítására.
Tükör-rend, japáni császári érdemrend, Mucugyengén megvilágított hátterét látni az üveg
lapon keresztül, vagy pedig az erősen megvilá hito japáni császár 1888 jan. 3-án alapította;
gított s mélyedésben elhelyezett személyek tükör nyolc osztálya van.
képeit is. A világítás megszüntetésével a tükör
Tükörskála, tükörsávba karcolt milliméter
képek a levegőben szétfoszlanak. Ily módon lát skála, mely mint mérőléc a lemérendő tárgy, pl.
tatják a kísérteties szellemalakokat is. Sokszor higanyoszlop mögé van helyezve. Ha az észlelő
használt fogás az is, hogy három tükröt állítanak szeme oly helyzetben van, hogy a pupilla tükör
fel, melyek egymással 60°-nyi szöget zárnak be. képe a higanykúppal összeesik, a látóvonal a skálát
A hasábos térbe lépő emberek valóságos sokadal merőlegesen éri és a ferde nézéskor keletkező leol
mat látnak a tükrökben.
vasási hiba (a parallaxis) kikerülhető. Ilyen T. van
Tükörfém az a rézötvény, melyből már az pl. a Jolly-féle léghőmérőn és rugós mérlegen is.
ókorban fehér szine, keménysége és csiszolhatóTükör-szextáns, 1. Sextans.
saga miatt tükröket készítettek. Jelenleg optikai
Tükörszög, 1. Tükrös műszerek.
célokra használják. A római tükrök összetétele
Tükörtávcsö (reflektor), 1. Távcső.
63-4% réz, 19-0% én és 17-3% 0élőm, a kinai
Tükörteleszkóp, 1. Távcső ós Asztrofizikai,
tükrök összetétele 80-8°/0 réz, 8-4 /0 antimon és ill. Azstronómiai műszerek.
9-7<yo ólom. A birr-castlei 5000 kg. nehéz teleTükörüveg, 1. Üveg.
szkóptükör 70-24% rézből, 29-11«/0 ónból s kevés
Tükörvirág (növ.), 1. Specularia.
vasból, nikolból és cinkből való. A braunschweigi
Tűkristály (n5v., raphis), tűalakú kristály a
politechnikum tükrét
65-10/,, r é z és 32-8% én al sejtben, 1. Kristály.
kotja. Általában 66!/58/o rézből és 33V,% °nból
Tükrös cin (állat), a széncinke (Parus major
való ötvóny, az ú. n. tükörbronz a szóban forgó h.) népies neve.
célra igen jó.
Tükrös fa, 1. Fürészárú.
Tükörfürdő, a. m. nagy vízfelszinű medence
Tükrös galvanométer, 1. Galvanométerek.
fürdő.
Tükrös-kör v. prizmakör, a szextánshoz ha
Tükörháló, kecsegefogásra való, szerkezet sonló szögmérő műszer s attól csak abban külön
szerint hármas falú olyan háló, amelyiknek külső bözik, hogy körszektor helyett teljes körrel van
falait öregszemü, vastagabb fonalú, a belsőt pe felszerelve, mely elrendezés mellett az alhidad©
dig finom, könnyen engedő léhés alkotja; az excentricitásától származó hiba kiküszöbölhető.
utóbbit a menekülni akaró kecsege a tükrök kö Borda (1787), majd újabban Pistor tökéletesítették
zött könnyen zacskószerüvé alakltja s ebben fogó a T.-t. Amici (1820) és Steinheil (1883) a tükröket
dik aztán meg.
prizmákkal helyettesítették. V.ö. WolfB., Handbuch der Astronoinie (1892); Jordán W., GrundTükör-hatod, a. m. szextáns, 1. Sextans.
züge der astronom. Zeit- und Ortsbesttmmung
Tükörírás, 1. Betegek írása.
(1885) stb.
Tükörkánon, 1. Kánon, 4.
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Tükrös messzelátó (reflektor), 1. Asztronó
miai műszerek és Távcső.
Tükrös műszerek, szögek mérésére való ké
szülékek, rendesen két tükörrel, melyek egyike,
az okulártükör csak f élmagasságig, a másik, az
objektivtükör egész felületén amalgámozott. A
két tükör vagy szilárdan van egymással szemben
ferdén elhelyezve, vagy úgy, hogy az egyik for
gatható, a másik rögzített. A megfigyelt tárgytól
érkező sugarat az objetivtükör az okulártükörre
veti s onnan kerül az észlelő szemébe. Ha a tük
röző lapok párhuzamosak, a belépő sugár szintén
párhuzamos a kilépővel; az észlelő a tárgyat az
okulártükör be nem fedett részén át közvetlenül
látja, alatta pedig annak tükörképét. Ha a tükrök
valamilyen szöget zárnak be, a be- és kilépő sugár
irányeltérése kétszer oly nagy, mint a tükröké. A
két tükör hajlásszöge forgatható karral határoz
ható meg, mely az eszköz alapsíkján levő kör
osztályzat fölött mozog.—A T.-hez tartozik az egy
szerű szögtükör, mellyel derékszöget lehet meg
állapítani. A két tükör közös hüvelyben van meg
erősítve, egymással 45°-nyi szöget alkotva. Egy
inásik, hasonló műszerben több tükröt egyesítenek,
úgy hogy 15, 30, 45, 60, 90°-nyi szögeket lehet
lemérni. L. Sextans.
Tükrös ponty (állat), 1. Ponty.
Tükrös vas, 1. Vas.
Tükrözés, szabályszerű visszaverődése a fény
nek. Ha fénysugár, fn (1. ábra) ss' tükörre, azaz
teljesen sima lapra esik, annak egy része egé-

szén meghatározott irányban (nd) verődik vissza
ugyanazon térbe, amelyből a sugár jött. Az érkező
és visszavert sugár pontos megjelölése végett a
tükröző lapon, a sugár beesési pontjában merőle
gest képzelünk (pn), az ú. n. beesési merőlegestAz ezen merőlegesen és a beeső sugáron átfekte
tett sík, amely a tükröző lapra merőleges, a be
esési sík. Ugyanezen sík foglalja magában a
"visszavert sugarat is, ez a sík tehát egyúttal a
visszaverődés síkja is. A szög, melyet a beeső
sugár a beesési merőlegessel alkot (i), az ú. n.
beesési szög, mig a merőleges és a visszavert
sugár alkotta szög (r) a visszaverődési szög.
A T. törvénye az, hogy a beesési szög a visszaverődósivel egyenlő ós hogy a két sugár egyazon
síkban, a beesési síkban fekszik. A tükörre merő
leges sugár önmagába verődik vissza. Ezen tör
vényből következik, hogy a sugarak, melyek vala
mely fénylő pontból sík tükörre esnek, a vissza
verődés után oly irányúak, mintha a tükör mö
gött levő olyan pontból indultak volna ki, mely

annyira van a tükör mögött, mint amennyire a
fénylő pont van a tükör előtt. Ha pl. a 2. ábrán
l egy fénylő pont, a visszavert sugarak visszafelé
meghosszabbítva V pontban találkoznak ; ez az l
pont tükörképe. Fénylő tárgy minden pontjának
van ilyen képe; ezek összessége adja a tárgy tükör
képét. Ez a tárggyal nagyságra, alakra ós színre

nézve megegyezik, de különbség mégis van,
amennyiben a képen baloldalt van, ami a tárgyon
jobboldalt és viszont. A tükörkép úgy viselkedik
más tükörre nézve, mint valóságos fénylő tárgy.
Szemben levő tükörben pl. szintén hoz létre tükör
képet s így párhuzamos helyzetben szemközt el
helyezett két tükörben egész sorozatát látjuk a
M

képeknek, ha közöttük fénylő tárgy, pl. gyertya
láng van. Vagy szög alatt elhelyezett két tükör
közé fénylő tárgyat téve, körben fekvő képsoro
zatot kapunk. A. 3. ábrán MNéa RN tükrök
72 °-nyi szöget zárnakbe. Az A tárgynak B, Bf, G,C.
képei jönnek létre
és több kép ez eset
ben nincs is. Ez al
kalmazást talál a
kálejdoszkópnál (1.
o.). Ha a tükröző
felület gömbrész,
akkor homorú vagy
domború (gömb) tü
kör keletkezik. Gömbfelület egy része úgyneve
zett gömbsüveg, ha homorú oldala tükröző,
homorú tükröt alkot, ellenkező esetben domborút.
Azon gömb középpontja, melynek a tükör részét
teszi, ennek görbületi vagy geometriai közép
pontja; az ezen átmenő minden egyenes: ten
gelye a tükörnek. Azon tengely, mely a tükröt
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középső pontján, az ti. n. optikai középpontban
találja, a tükör optikai tengelye vagy fő tengelye.
Minden fénysugár, mely tengelymentében találja
a tükröt, erre merőleges és önmagába verődik
vissza. A tükörre eső párhuzamos sugárnyaláb
sugárkúp alakjában verődik vissza. Ezen kúp
csúcspontja F (í. ábra), mely a tükör előtt, a
beeső sugarakkal párhuzamos tengelyen fekszik,
az ezen tengelyhez tartozó gyújtópont. Égető
hatása miatt nevezték el gyújtópontnak, a homorú

—
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hatók, mert valósággal találkozó sugarak hozzák
létre, míg a képzetes kép azon a helyen látszik,
amelyen a meghosszabbított sugarak találkoznak.
Ilyen látszólagosak a sík tükrök képei is. A ho
morú tükörnél keletkező látszólagos képet a 8.
ábra tünteti föl. Ha a gömb részét alkotó tükör
a domború oldalon van tükrözővé téve, létrejő a
domború tükör. Az elnevezések itt ugyanazok,
mint a homorúnál, de a gyújtópont itt csak kép
zetes. Ez t. i. azon pont, amelyben a tükörre eső

5. ábra. Valódi képpont.

tükröt pedig gyújtó tükörnek. A gyújtópont az
illető tengelyen az optikai és geometriai közép
pont között, középütt van. Egy-egy pontban a tük
röt síknak tekinthetni s Így a T. törvénye itt is
alkalmazható, csakhogy minden ponthoz más-más
merőleges tartozik. Mennél messzebb van a be
esési pont az optikai középponttól, annál erőseb
ben hajlik a beesési merőleges a tengelyhez (4.
ábra). Ugyanaz történik a párhuzamos sugarak
kal is és ezért egyesülnek visszaverődés után egy

8. ábra. Látszólagos kép keletkezése homorú tükörnél.

párhuzamos sugarak visszaverődés után meg
hosszabbítva találkoznak. A visszavert sugarak
tényleg széthajlóan hagyják el a tükröt (szóró
tükör), mintha a tükör mögött levő pontból, t. i.
a látszólagos gyújtópontból indultak volna ki.
Valamely tárgy képe a tükörben kicsinyítve egye
nes helyzetben látszik. Ez látszólagos kép (9.

6. ábra. Képzetes vagy nem valódi képpont.

9. ábra. Domború tükör által létrehozott kép.

pontban. Ha a világító tárgy a gyújtópontban van,
a sugarak párhuzamos nyalábként hagyják el a
tükröt (világító tornyok, reflektorok). Ha vala
mely fénylő pont (a) az F és G pontok közé esik
(5. ábra), a tükörre eső sugarak nom esnek erre
oly ferdén, mint .F-ből s azért T. után kovésbbé
téríttetnek el a tengelytől, mint az _F-ből kiindu
lok. Egy pontban találkoznak (A), mely az a
pont képe és pedig ernyőn felfogható, tehát
«valódi» képe. Ha a fénylő tárgy viszont „.1-ban

ábra). Ha a gömbtükröknél a sugarak az optikai
középponttól távolabb érik a tükröt, a visszavert
sugarak már nem egy pontban találkoznak s
emiatt a képek elmosódottakká lesznek (szferikus
eltérés).
Tűlevél (növ.), 1. Levél.
Tűlevelűek (növ.), 1. Coniferae.
Tülkös, a magyar marhának az a szarva, mely
kifelé ívelődve megy fölfelé, a lapálymarhánál
pedig az, mely előre ívelődik s heggyel egymás
felé hajlik.
Tülkösszarvúak (Cavicomia vagy BoviAae,
állat), a Párosujjú patások (TJngulata, Artiodactyla) rendjének egyik családja. Legszembetűnőbb
bélyegük, hogy homlokfüggelékük, ha megvan,
nem lehulló agancs, hanem állandó szarv (l.Szarv).
Nagyszámú fajaik főleg az ó-világban igen elter
jedtek, az új-világban ellenben sokkal kevesebb
fajuk ól s itt is csakis az É.-i mérsékelt égövi és
sarki tájékokon honosak. Ide tartozó fontosabb
alcsaládjaik: 1. Tehénantilóp-formák (Babalinae). 2. Bóbitás antilóp-formák (Cephalophinae). 3. Törpe antilóp-formák (Neotraginae).
4. Kecskeantilóp-formák (Cervicaprinae).
5.
Igazi antilóp-formák(Antilopinae). d.Lóantilópformák (Hippotraginae). 7.
Tulokantilóp-formák (Tragelaphinae). 8. Kecskeantilópok (Rupicaprinae). 9. Kecske-formák (Caprinae). 10.
Tulok-formák
(Bovinae).

7. ábra. Valódi kép keletkezése homorú tükörnél.

van, képe a-ban jő létre. Ezek összetartozó, ú. n.
konjugált pontok. Ha a fénylő pont közelebb van
a tükörhöz, mint a gyújtópont (1.6. ábra A pont),
akkor a visszavert sugarak széjjel mennek és
csak visszafelé meghosszabbítva találkoznak. Az
a pont itt nem valódi, vagy képzetes képpont,
amely ernyőn nem fogható fel. Ha az A fénylő
pont helyett valamely tárgy van közel a tükör
höz, a kép a tükör mögött nagyított alakban s a
tárggyal egyenlő helyzetben látható. A valódi
képek fordítottak (7. ábra). Ezek ernyőn felfog
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Tüntetés

Tüll, angol, finom fonalú, sejtszerű likacsok ahol a híres Morgana tündér is lakik; egy alvi
kal bíró fonatos szövet. L. Böbbinet.
lágit és a breton mondák Brezilian nevű erdejét.
Ugyanitt említjük meg még azt is, hogy tün
Ifilök, szaruállományú hüvely (1. Szarv), mely
ből fúvóhangszert, lőportartót, kaszakőtartót stb. dér szavunk e jelentésen kívül még a következők
kel fordul elő a régibb nyelvben: 1. Varázsló
készítenek.
Tülök (nBv.), a pálhák összenövése folytán ke (mágus, praestigiator), aki tetszése szerint külön
letkezett, süveghez hasonló burok, amely a fiatal féle alakot ölthet. 2. Kisértet (portentum, speclevelet ós a hajtás tenyészőesúcsát befedi, de trum, lárva), amely értelemben különösen a «sze
rencse)) szóval kapcsolatban fordul elő, kivált a
a levél kifejlődésekor lehull.
Tümmo-hegység, a Szaharában Murzuktól XVII. és XVIII. sz. költőinél (Gyöngyösi, Faludi,
D.-re levő hegység, a Tümmo (840 m. magasban) Amadé, Orczy stb.) és prózaíróinál (Pázmány, Fa
oázis-föl van elnevezve, ez a Murzuktól a Csad-tó ludi, Mikes stb.).
felé vezető karavánút egyik állomása.
Irodalom. Keightley, Fairy mythology, nt5m. ford. WolffTündelevény,acfew«;ér magyar tájszólasineve tói, 1828; Maury, Les fées du moyen-age, Paris 1843;
Schreiber, Die Peen in Európa, Freiburg 1842 ; Halliwell,
{Kreszneriosnél és a régi Tájszótárban), mely tün- Illustrations of the fairy mythology of Midsummer Night's
demény és tündevény változatokban is előfordul. Dream, London 1845; Ritson, Fairy mythology; Grőber,
Azonosítják a vámpírral is. De a tündér képzeté Grnndriss der romanischen Philologie, 1893. — Magyar:
vel nem hozható összefüggésbe, mint azt Ipolyi Ipolyi, Magy. mythol., Kandra Kaoos, Magy. rnythol.
véli M. mithológiájában..
Tündérek útja, 1. Hadak útja.
Tandérasztalok, 1. Áldozókövek.
Tündéres (Yilovo), nagyk. Bács-Bodrog vin.
Tündórcsér (Gygis, állat), a Sirály-félék család titeli j.-ban, (mo) 1241 szerb lak. (Tr. SzHSz.)
jába tartozó madárnem. Legismertebb faja a fehér
Tündérfátyol (nOv.), 1. Limnanthemum.
T. (G. candida Gm.). Termete karcsú; csőre
Tündérfenyő, 1. Fenyő.
hosszú, gyengén, de határozottan fölfelé hajló;
Tündérfürt (növ.), 1. Aruncus.
szárnya hosszú; farka mélyen kimetszett; lába
Tündérike (nOv.), 1. Limnanthemum.
rövid és kis úszóhártyával ellátott. Tollazata
Tündér Ilona, népmeséink s azok egy részének
selyempuha és ezüstfehér; szemének szivárvány forrásai, az ú. n. ponyvairodalmi füzetek, sűrűn
hártyája fekete; csőre tövén sötétkék, hegyén emlegetik a tündérkirályné Ilona nevét, melyben
fekete; lábai sáfránysárgák. Valamivel kisebb a Ipolyi valamely ősi magyar tündér nevét gyanítja,
küszvágó csérnél. A Csendes- és Indiai-tengereken s még régebben Otrokocsi Póris Ferenc a tyndarosi
honos.
Helénát (a trójai háború okát) sejtette. Minthogy
Tündérek. A tündér szó a német Fee és a fran ugyancsak Oktrokoesi e tündérnevet azzal az igen
cia fée egyértékűje gyanánt lévén ma közkeletű, népszerű széphistóriával kapcsolatban említi,
első sorban a kelta-román T.-ről szólunk. Ezek őse amely a Gyergyai olaszból fordított Árgirusának
a román népeknél járatos neveik (ol. fata, franc. valamely változata lehetett, közeli az a feltevés,
fée, portugál fada, spany. hada stb.) tanúsága hogy a Gyergyai Albert «olasz krónikájá»-nak
szerint a latin fata (a hímnemű fatus párja és az valamely változatából került e név nemcsak hoz
elvont fátum kétnemű személyesítőinek egyike), zánk magyarokhoz, hanem az oláhsághoz is, ahol
tehát a sorsistennő, a görög párkák (1. Moirák) az lleana szintén igen kedvelt tündérnév. L. még
római megfelelője. Ilyen fátája az itáliai néphit Argirus.
szerint minden nőnek volt, épp úgy, mint minden
Tündérlak, kisk. Zala vm. csáktornyai j.-ban,
férfinak fatusa, aki születése pillanatától fogva (ÍMO) 205 horvát és magyar lak. (Tr. SzHSz.)
haláláig sorsának intézője maradt. Más felfogás
Tündérország, 1. Tündérek.
szerint e sorsnők száma, mint a görög párkákó,
Tündérrózsa (n8v.), 1. Nymphaea, Limnanthe
csupán három. így a germán nornáké (1. o.). A mum.
— T.-félék, 1. Nymphaeaceae.
szláv urisnicák 9-es száma talán szintén csak az
Tündértánc. A többnyire csoportokban együtt
eredeti 3-as szám trigeminációja. E párkaszerű élőknek
képzelt tündérek (1. o.) tánca, melyről
T.-től némileg különböző eredeti kelta néphitbeli számos rege
szól nemcsak a magyar, hanem
alakok elegyedtek a középkor kezdetén az antik egyéb népek folkloréjában
is.
hagyományokkal és így keletkezett a régibb nyu
Tünemény a. m. jelenség (1. o. és Fenomenagateurópai tündérképzet, amelyhez utóbb még
a keleti perik analóg alakjainak egynémely vo lizmus).
Tünet (symptoma) a. m. kórjel (1. o.).
nása vegyült. Ma már egy európai nép folkloréTüntetés, (utcai) csoportosulás vagy utcai kör
jában sem lehet a tündérképzet eredeti alkotó
elemeit a hozzájuk elegyedett idegen s gyakran menet, amellyel a tömegek bizonyos politikai
irodalmi hatásokra visszavezethető járuléktól tisz irány, párt, tény vagy tényező irányában együtt
tára különválasztani. A középkori tündérképzet érzésüket v. tiltakozásukat, illetőleg ellenszenvü
szerint a T. majdnem kizárólag csakis nőnemű ket juttatják kifejezésre. Arendzavarással v. bünte
lények (holott a régi római faták mellett, mint tendő cselekmények elkövetésével kapcsolatos T.
láttuk, fatusok is voltak). B rendesen csodaszép megakadályozása és eloszlatása a rendőrség fel
női alakok külön tündérhonokban (tündérország) adata. L. Egyesülési és gyülekezési szabadság.
T. Harcászati v. hadászati cselekmény, amely- •
laknak, aminőkül hagyományaink egyfelül Er
délyt, másrészt a Csallóközt emlegetik; a nyugat nek nem az ellenség leverése a célja, hanem az,
európai kelta-román és kelta-germán tündérregék hogy az ellenség figyelmét magáraterelvén, el- •
pedig kiválóképen három ily tündérországot is vonja arról a helyről, ahol a döntő támadást, a
mernek: a mesés Avalon szigetet az óceánban, I folyón való átkelést, vagy az ellenséges harc
vonalon való áttörést akarjuk végrehajtani.
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Tüpénz vagy orsópénz, 1. Gombostűpénz.
Tűr (Tiur), kisk. Alsó-Fehér vin. balázsfalvi
j.-ban, (i9io) 1720román ós magyarlak., keserűvíz
forrással. (Tr. R.)
Türbe, 1. Turbe és Kubba.
Tűre (Tiurea), kisk. Kolozs vm. nádasmenti
j.-ban, (i9io) 902 magyar és román lak. (Tr. R.)
Türelem, a magauralomnak, a lelki bátorság
nak, nyugalomnak megőrzése oly körülmények
közt, melyek e tulajdonságainkat próbára teszik;
cselekvóleg vagyunk türelmesek, ha az akadályok
vissza nem riasztanak bennünket munkánkban,
szenvedőleg, ha kedvezőtlen körülmények közt
sem esünk kétségbe, vagy uralkodunk magun
kon stb. Némileg eltérő jelentése van a szónak,
ha nem vonatkozik tevékenységünk akadályaira
vagy ránk törő szenvedésekre, hanem a miénktől
eltérő nézetekre, hitre stb., amelyeket eltűrünk,
mintha ez az eltűrés is ránk nézve szenvedés
volna. Egymás hitét tűrni, sőt tisztelni (tolerantia) az újkori világfelfogás nagy diadala.
Türelmi adó, 1. Zsidók Magyarországon.
Türelmi bárca. A prostitúció ellenőrzésére
szolgál. Oly nő, ki a kéjelgést keresetképen űzni
szándékozik, köteles a személyazonossága meg
állapítására vonatkozó hatósági okmányaival
együtt mindenekelőtt a főkapitányság erkölcs
rendészeti osztályánál jelentkezni, hol elhatározá
sának következményeire figyelmeztetik. Ha szán
déka mellett megmarad, a főorvos megvizsgálja és
ha egészségesnek találja ós egyéb akadály fenn
nem forog, részére T.-t állítanak ki. Az ilyen
nő ezentúl folytonos rendőri és orvosi felügye
let alatt áll, lakását a főkapitányság tudta nélkül
el nem hagyhatja, sem meg nem változtathatja
s a T.-át tulajdonosaik mindig magukkal hordani
kötelesek.
Türelmi javaslat (ném. Toleranzantrag), a
német birodalmi gyűlésben az 1900—1901. ülés
szakban benyújtott, 1902-ben elfogadott, de a biro
dalmi tanács által tárgyalás alá nem vett s 1910
február 10-én végleg elvetett törvényjavaslat,
amely a szabad vallásgyakorlás még fennálló
állami korlátozásait kívánta megszüntetni.
Türelmi parancsv. rendelet (pátens), II. József
által 1781 okt. 29. kiadott nyilt parancs, amellyel
úgy Magyarországban, mint német örökös tar
tományaiban a protestánsok számára a vallássza
badságot biztosítja. A protestánsok a T.-ot nagy
örömmel fogadták, minthogy az addigi nyomasztó
viszonyokkal, sőt üldöztetésekkel szemben nyu
godtabb életet igért. A 16 pontot tartalmazó T.
főbb tételei a következők: A protestánsoknak
megengedtetik, hogy azon helyeken kivül is, ahol
eddig már nyilvános vallásgyakorlattal birtak,
ha csak legalább 100 család él együtt, amely képes
lelkészt és iskolatanítót tartani, imaházat és isko
lát építhetnek. A hivatal viselésre, akadémiai fokok
elnyerhetésére, tulajdonjog szerzésére és egyéb
polgárjogok gyakorlására képesíttetnek, még
Horvát-Szlavon-Dalmátországokban is, ahol eddig
azokból ki voltak zárva. A kat. istenitisztelet láto
gatása és szertartások gyakorlása alól felmentet
nek. Esküt nem köteleztetnek más alakban letenni,
mint ahogy azt vallásuk előírja. A vegyes házas
ságoknál, ha az atya katolikus, minden gyermek
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a katolikus, ahol pedig az atya evangélikus, csak
a fiúgyermekek neveltetnek az evangélikus val
lásban. A prot. lelkészek betegeiket szabadon láto
gathatják, kat. lelkészek prot. betegeknél, hal
doklóknál csak akkor jelenhetnek meg, ha ezek
maguk kívánják. A római kat. püspökök által
történt evang. egyházak látogatása, a lelkészek
megvizsgálása jövőre megszüntettetik.
Türemlés (vernatio,praefoliatio, n6v.), a lomb
levél ráncosodása, hajlása stb. a rügy belsejében,
amely a rügyben rendelkezésre álló hely legalkal
masabb kihasználására irányul, a növényfajokon
állandó és azokra jellemző. L. Rügy.
Türheim, 1. ülrich von Türheim.
Türingia (Tlmringen), földrajzilag KözépNémetországnak egyrészt a Harz-hegység és a
Türingiai-erdő, másrészt a Werra és Saale folyók
közötti része ; jobbára termékeny dombos vidékü.
Politikai értelemben 1920 óta a Németbirodal m
egyik szabad állama, mely a T.-i hercegségekből
és fejedelemségekből alakult, nevezetesen SzászAltenburg, Szász-Weirnar-Eisenach, Szász-Gotha,
a két Schwarzburg hercegség, Reuss hercegség
és Szász-Meiningen országokból Thiiringen ál
lammá, az 1920 ápr. 30-iki birodalmi törvény alap
ján. Az egyes országok 1923 márc.-ig megmarad
tak mint külön kormányzatú területek, ettől
fogva az egységes T. 9 városi és 15 vidéki
kerü
letre van osztva. Területe 11,762 km 8 , (1919)
1.511,876 lak. Törvényhozása 54 tagú ország
gyűlés, amely a kormányt (minisztériumot) vá
lasztja ; elnök nincs. Fővárosa Weimar, közigaz
gatási bírósága Jenában van, u. o. az egyetem.
Címere vörös mezőben hét ezüst csillag; lobogója
piros-fehér.
Története. A T.-iak (düringek) valószínűleg a
hermandurok utódai; Kr. e. az V. sz.-ban említtet
nek először. Nagy Károly 804. egy T.-i kerületet
alakított a szorbok támadásai ellen való védőfalul.
904-ben Ottó szász herceg kiterjesztette hatal
mát egész T.-ra, mely attól fogva a szász hatalom
zömét alkotta s amelyet I. Ekkehard (985—1002)
Meissennel egyesített. A weimari gróf rövid
uralma után Szakállas Lajos alapította meg a
T.-i őrgróf! dinasztiát. Lajos fiának uralma alatt
T. heves küzdelmek színhelye volt (1056—1123).
Ezen időben épült a legtöbb vár, pl. a Wartburg
is. IV. Henrik császár alatt a T.-iak annak ellen
ségeivel szövetkeztek. Fia Lajos, mint őrgróf
I. Lajos, szerezte meg Hessen nagy részét is bir
tokához, alatta kezdődik T. virágzása (1123—40).
II. Vas Lajos (1140—72), Barbarossa I. Frigyes
sógora részt vett a császár olaszországi hadjára
tain. III. Szelid Lajos (1172—1190) gyermektele
nül halt meg Ciprus szigetén. Fivére Hermann
(1190—1217) a vándorhegedősök (Minnesanger)
híres pártfogója. Utóda IV. szent Lajos, II. Endre
magyar király leányának (szent) Erzsébetnek
férje, Otrantóban halt meg a keresztes hadjáratok
alatt. Miután fia II. Hermann csak négy éves volt,
Lajos fivére Henrik vette át az uralmat, aki szent
Erzsébetet elűzte és Hermann halála után (1242)
őrgróf is lett. Vele kihalt a Szakállas Lajos által
megalapított T.-i dinasztia (1247). Meisseni Hen
rik gróf vette át az uralmat. Fia, a kicsapongó
Albert lett utóda, de három fiával háborúba kéve-
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redvén az 1228. elhalt meisseni Henrik öröksége
miatt, 1294. eladta T.-t 12,000 ezüst márkáért
nassaui Adolf királynak. Hosszas harcok után
végre mégis Adolf fia Frigyes került 1307. T.
trónjára. II. Komoly Frigyes alatt (1325—49) is
mét belviszályok zavarták az ország békéjét.
Halála után fiai: Frigyes, Boldizsár és Vilmos
közösen uralkodtak és alattuk sokkal nagyobbo
dott T. területe ; 1379. felosztották egymás közt
birodalmukat. T.-t Boldizsár kapta, amely halála
után 1406. fiára, Jámbor Frigyesre szállott, aki
gyermektelenül halt meg s így T. birtokán Fri
gyes és Vilmos osztozkodtak. 1482-ben Vilmos is
utódok nélkül halt meg és T. Frigyes fiaira, Ernő
és Albertre maradt. Ezek felosztották egymás
közt birtokaikat 1485-ben: Ernő választófejede
lem nyerte el T.-t. Későbbi felosztásokkal alakult
a négy szász hercegség, amelyek 1918-ig önálló
fejedelemségek maradtak, Koburg azonban nem
lépett be T.-ba, hanem Bajorországhoz csatlako
zott. 1923-ban belzavarok támadtak az új ország
ban, úgy hogy a birodalmi csapatoknak kellett
közbelépniük s ennek következtében a szocialista
kisebbség által kierőszakolt kormány megbukott,
a visszaéléseket elkövetett Hermann belügymi
nisztert pedig a birodalmi kormány elfogatta.
Türingiai erdő (Thüringer Wald), a Gr.Bcerbergben 983 m.-ig emelkedő röghegység a
német türingiai államok területén a Saale és
"Werra folyók között. É.-feló a Türingiai terrasz
nevű triaszkori (keuper, kagylósmész és tarka
homokkőből) rétegekből álló alacsonyabb halom
vidékben folytatódik.
Türingiai terrasz, 1. Türingiai erdő.
Tűrje, kisk. Zala vm. zalaszentgróti j.-ban,
(1920) 2642 magyar lak., premontrei prépostság
gal, vasúttal, posta- és táviróhivatallaí. Élénk
marhavásárai vannak. Prépostságát 1. lürjei
prépostság.
Türjei prépostság, Zala vm.-ében Gyümölcs
oltó Boldogasszony tiszteletére 1184. Tűrje Lainbert gróf alapította és a premontrei rendre bízta.
1242-ben Dénes bán új adományokkal gazdagí
totta. 15G6-ben Kövessy Benedek az utolsó pré
postot, Sittkey Mihályt menekülésre kényszerí
tette. A prépostságot 1625. ideiglenesen a vasvári
káptalanhoz csatolták. 1703-ban I. Lipót a T.-ot
visszaadta a premontreieknek, 1766 után a pré
postság elszakadt a csornaitól, 1786. pedig II. Jó
zsef ezzel együtt megszüntette és a csornaival
egyesítve csak I. Ferenc állította vissza 1802-ben.
Türk Dániel (lat. Turcus), lőcsei biró, naplóíró, szül. Kassán az 1510-es évek végén, inegh.,
1570 körül. Lőcsén az elsők közt csatlakozott a
reformációhoz. 1542-ben mint egyházi férfiú tanít
Lőcsén; 1550—1559-ig a város országgyűlési
követe; időközben 1552. a világi pályára menve
át, lőcsei jegyző, majd 3 év múlva biró s 1558.
városi tanácsos lett. 1548-tól 1559 szept. 24-ig
igen becses történelmi naplót vezetett, mely
Danielis Turci Diarium címen 600 lapra terjed s
a Nemzeti Múzeumban őrzik.
Türkheim, város Elszász-Lotaringia felső
elzászi kerületben, (i9io) 2522 lak., 1675 jan. 5.
Turenne itt fényes győzelmet vívott ki a német
császári hadakon.

TUrr

Türkisz (ásv., képét 1. a Drágakövek cikk
színes képmellékletén), kállait, víztartalmú bázikus aluminiumfoszfát, pontos képlete ismeret
len, mindig tartalmaz néhány % rezet is. Látszólag
amorf, azonban mikroszkopikus részecskékből
vagy rostokból áll. Ereket, vese- v. cseppkőszerü
halmazokat és kérgeket alkot, kék-zöld, karca
zöldesfehór, kissé fénylő, alig áttetsző. A keleti
T. Maden mellett az Ali-Mirsai hegylánc déli ol
dalán Kotosán és Nisapur között mállott trachitos
breccsiában ereket alkot; Turkesztánban a KaraTube-hegységben Szamarkand mellett; a Kirgiz
pusztákon Karkaralinszk kerületben; a Sinaihegységben a Megara-völgyben a karbonhomokkő
repedéseiben; New-Mexikoban a Cerillos-hegységben a mállott trachitban ; Arizona és Nevada.
Kevésbbé szép darabok : Jordansmühl, Szilézia;
Oelsnitz, Szászország.
Főkép keleten becsült drágakő; amulettek gya
nánt szolgál. A legnagyobb darabot (7 - 6X2'5 cm.)
Moszkvában őrzik. Roppant ügyesen utánozzák.
A kereskedelmi T. többnyire ú. n. csont-T., az ele
fántcsont, a mammut, a masztodon és dinotherium
zománcos fogainak festése útján készül (ú. n.
occidentalis T. v. odontolit); a valódinál lá
gyabb, a világosságon gyorsan fakul.
Tüxkisz-zöld (kobalt-zöld), kobaltooxydcinkoxyd (Rinmann-zöld), cinksó kobaltovegyülettel
lecseppentve s gyengén kiizzítva adja.
Türkös (l'urches, Türköndorf,
Türkeschdorf), nagyk. Brassó vm. hétfalusi j.-ban, egyike
az ú. n. Hétfalunak, (1910) 3235 magyar és román
lak. (Tr. R.)
Türlin (Türlein), 1. Heinrich von dem Türlin
ós Ulrich von dem Türlin.
Türr István, olasz királyi altábornagy, a ma
gyar emigráció egyik vezéralakja, szül. Baján
1825 aug. 11., megh. Budapesten 1908 máj. 3.
Önként beállott az 52. gyalogezredbe s már had
nagy volt, amikor ezredével együtt 1848. az olasz
forradalom ellen mozgósították. T. 1849 jan. 19.
átszökött a piemontiakhoz, majd az olasz forra
dalom bukása után részt vett a badeni fölkelésben
s ezredessé lépett elő. Ezután Svájcban élt. A
krimi háború kitörésekor angol szolgálatba lépett.
1855-ben az osztrákok elfogták s haditörvényszék
elé állították, azonban Viktória angol királynő
közbenjárására kegyelmet kapott. 1856-ban a cser
keszek oldalán harcolt az oroszok ellen, 1859. az
olasz hadsereg kötelékében az osztrákok ellen,
majd Garibaldi oldalán 1860 máj. 6. résztvett a
marsalai ezer vállalkozásában s érdemeiért Gari
baldi tábornokká s Nápoly kormányzójává, majd
altábornaggyá nevezte ki. A hadjárat után az
olasz kormány átvette szolgálatba s II. Viktor
Emánuel szárnysegéde lett. 1861 szept. 10. nőül
vette III. Napóleon unokahugát ÉuonaparteWyse Adél hercegnőt. 1866-ban Belgrádban egy
magyar légió fölszerelésével foglalkozott. A ki
egyezés után amnesztiát kapott s élénk részt vett
az ország közművelődési és gazdasági életében.
Elnöke volt a Ferenc-csatorna társaságnak. 1876.
ő kezdeményezte a Panama-csatorna építését, ő
készítette el sógora, B.-Wyse Lucien tengerész
tiszt vezetése alatt a terveket, amelyeknek végre
hajtására Lesseps elnöklete alatt társulat alakult.
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Tengeri

üstökös csillag (Coiratu'a nieditorranea
Lk.) Terin, nagys. (Crinoidea.)

Tengeri liliom. <i) Pentacrinus rajiul Medusa Lam. Vs.
b) Ugyanennek kehelykorongja felülről nézve, levágott
karokkal. Teitn. nagys. (Crinoidea.)

Tengeri esillag (Erhinaster senius L.) V». (Asleroidea.)

Tengeri ugorka (Cucumaria) kiterjesztett ta
pogatókkal
(T)
és ambulakralis
lábakkal
(Af)Mt.
Holothurioidea.)

Ehető tengeri sün (Echinus esculentus
L.), felerészben (bal
oldalt) tüskéitől megtisztítva. 2/a nagys. (Echinoidea.)
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Tűrt vallás

TUskésbőrde*

Tüskés (Pichne), kisk. Zemplém vm. szinnai
188Í. engedélyt nyert a görög kormánytól a koríntusi földszoroson csatorna építésére. Számos poli j.-ban, (i9io) 397 rután lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Tüskés bibic (állat), 1. Bibic.
tikai missziót is végzett. Müvei: Emlékeimből
(Magyar Hirlap 1903 okt.); Arrestation, procés
Tüskésbőrűek (Echinodermata, állat; L a kép
et condainnation du generál T., racontés par lui mellékletet}, az állatország egyik főtörzse (phymérne (1863); Solution paciflque de la question lum). Testük sugarasrészarányos szerkezetével
d'Orient (1882); La Maison d'Autriche et la lényegesen és határozottan különböznek az összes
Hongrie (1865); La question egyptienne devant többi állatoktól. Rajtuk kívül csak még a Tömlő
le congrés de í'Institut internationale (1885). Szá söknek (Goelenterata) van sugaras részarányos
mos politikai cikket írt bel- és külföldi lapokba testük, azonban tőlük is élesen eltérnek a követ
és folyóiratokba. V. ö. Gonda Béla, T. tábornok kező jellemvonásokban: 1. A Tömlősök sugaras
(Budapest 1925).
részarányosságában a 4-es és 6-os szám az ural
Tűrt vallás, az oly vallás, amely sem nem kodó, ellenben a T.-nél az 5-ös szám; vagyis
törvényesen bevett, sem nem törvényesen el a T.-nél a test főtengelye körül (melynek egyik
ismert, de csak úgy eltűrik. Ilyen volt nálunk sarka a hasoldal közepén lévő szájnyílás, má
sokáig a zsidó vallás. L. még Türelmi parancs. sika [típusos kifejlődés esetén] a hátoldalon
vele szemben fekvő alfeli nyílás) ötös, vagy
Tűsgát, 1. Mozgógát.
Tüske (növ.), kemény, hegyes, szúrós szerv, az ötös szám sokszorosa szerinti számban ren
amely az epidermisből, vagy az ezzel határos dezkednek el a szervek. 2. A Tömlősöknél a
szövetekből keletkezik, nem átalakult képlet, sugaras-részarányosság primitív, ősi jellemvo
mint a tövis (1. o.), amellyel együtt az állatok nás, ellenben a T.-nél a sugaras-részarányos
bántalmazása ellen védi a növényt v. kapaszkodó ság másodlagosan szerzett jellemvonás. A T.
lárvái kétoldali-részarányos állatok, melyek csak
szerv (rózsa). L. Emergencia.
a fejlődés későbbi szakán, a vízedényrendszer
Tiiskebó'rűek, 1. Tüskésbőrűek.
Tüskebujkáló (állat), az ökörszem népies neve (hydrocoel) kifejlődése idején válnak sugarasrészarányos állatokká. Minden jel arra vall, hogy
Dunántúl.
Tüskeparások (Tüskeparás halak, Tüskés- a T. ősei féregszerű, kétoldali-részarányos álla
szárnyúak, Keményparások, Fésűszárnyú ha tok voltak, amelyek másodlagosan tértek vissza
lak, Ácanthopterygii, állat), a Csontoshalak (Tele- a sokkal kezdetlegesebb sugaras-részarányos test
ostei) rendjének egyik alrendje, mely nevét onnan szervezeti típushoz. 3. A T.-nak igazi testüregük
kapta, hogy az ide tartozó halak hátúszójának és (coeloma) van, ellenben a Tömlősöknek — tudva
alsó úszójának sugarai nem izeitek és alapjuktól levőleg — nincsen. A T.-re jellemző egyéb tulaj
csúcsukig kemények. Ez a jellemvonás azonban donságok között első helyen kell említenünk bő
nem kizárólagos tulajdona a T.-nak, mert más rük alkotását. A bőrük külső rétegét alkotó hám
halcsoportok egyes tagjain is megtalálható. Igen réteg (epidermis) alatt levő és a középső csirajellemző azonban a T.-ra a hasúszók (= hátulsó levélből (mesoderma) származó kötőszöveti ré
páros végtagok) elhelyezkedése a testen: a has tegben (irha = corium) mészlemezek fejlődnek,
úszók mindig messzire, előre húzódnak s vagy a melyek a testet külső vázként veszik körül. Ezek
mellúszók (= elülső páros végtagok) között, vagy a mészlemezkék rendesen kiugró kiemelkedések
ezek előtt helyezkednek el, az ide tartozó halak kel és tüskékkel kapcsolatosak; a testet borító
tehát mellparásak, illetőleg torokparásak. A has tüskék annyira elterjedtek és annyira jellemzők
úszók mindig a vállövvel (az ú. n. kulcscsonttal = a T.-re, hogy innen kapták nevüket is. A tüskék
davicula) lépnek szilárd kapcsolatba. A Csontos- alakja és nagysága igen különböző; kifejlődésük
halak rendjében a T. a legnagyobb csoportot al módja rendszertani szempontból fontos; lehetnek
kotják, mert kb. 6000 fajuk ismeretes. A Föld tömörek, ritkán üresek s el lehetnek méreggel is
története során a T. meglehetősen későn léptek látva, sokszor pedig érzókszőrökkel vannak be
az élet színpadára (első ásatag maradványaik a borítva. A tüskék feladata: védelem, a helyvál
kréta-korból valók), azóta azonban hatalmas ará toztatásban, a táplálék megragadásában és száj
nyokban fejlődtek ki és számos családra és nemre hoz szállításban való segédkezés, a felületre ta
differenciálódtak, melyek az összes tengerekben padt piszok eltakarítása és az érzékelés. Módosult
és édesvizekben elterjedtek úgy, hogy bátran be tüskék: a száj közelében levő és érzékszervként
szélhetünk e csoport mostani virágzási koráról. működő sphaeridiumok, továbbá a test külön
Az ide tartozó fajokat könnyebb áttekinthetőség böző pontjain elhelyezkedő és csiptetőhöz hasonló
kedvéért csoportokba szokás osztani, meljsek kö pedicellariák. A tüskék mellett igen jellemző
szerve a T.-nek a vízedényrendszer vagy ambuzül fontos; bbak:
lákrális edényrendszer (hydrocoel), mely a T.-en
1. Lazac-sügérek (Salmopercae) ; 2. Nyálka- kívül másutt sehol sem fordul elő. A vízedény
fejűek (Beryciformes) ; 3. Sügér-alakúak (Perci- rendszer a hátoldalon egy szitaszerűen nyílások
formes); i. Géb-alakúak (Gobiiforrnes); 5. kal áttört mészlemezkével, a madrepora-lemezGályatartóhal-alakúak (Echeneiáiformes); 6. zel kezdődik; a madrepora-lemez az ú. n. kőcsaPáncélosarcúak (Scorpaeniformes); 7. Nyálkás- tornában folytatódik, amely egyenesen lefelé, a
hel-alakúak (Bleniiformes) ; 8. Makréla-alakúak hasoldal felé tart s a szájnyílás körül a köralakú
(Scombriformes); 9. Kurtus-alakúak (Ourtifor- körcsatornát alkotja. A körcsatornából az ötös
mes); 10. Laposhal-alakúak (Zeorhombiformes); szimmetriának megfelelőleg öt sugáredény indul
11. Pénylőhal-alakúak (Lampridiformes); 12. ki s minden sugáredény oldalán jobbról és balról
Nyilascsőrűhal-alakúak (Mastacembeliformes) ; többes számban oldaledények ágaznak ki, melyek
13. Tőkehal-alakúak (Gadiformes).
Révai

Nagy
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egyfelül a testüregben maradó Poli-féle hólyag
nál, másfelül a test szabad felületére jutó ambu
lakrális lábakkal állnak kapcsolatban. Az ambu
lakrális lábak, melyek rendesen tapadó korongok
kal vannak ellátva, helyváltoztatásra (vagy kivé
telesen érzékelésre) szolgálnak.
Az ambulakrális edényrendszer alakja meg
szabja a többi szervek kifejlődését és alakját.
A körcsatorna mellett foglal helyet a szintén
köralakú vérérgyűrü, melyből az öt ambulakrális
sugáredénynek megfelelőleg öt sugárértörzs in
dul ki. Ezekhez a főbb erekhez járul még rendesen
két nagyobb hosszanti ér, ezek a bél két oldalán
futnak végig. Az idegrendszernek felületes orális
és mély orális része szintén nyomon követi alak
ban és elhelyezkedésben az ambulakrális edény
rendszert ; e két idegrendszeri rész is áll egy-egy
ideggyürűből ós belőle kiinduló öt-öt sugárideg
törzsből : e két idegrendszerhez járul még a száj
ellenes részen levő ú. n. apicalis idegrendszer.
A beleső jól fejlett; a szájnyílástól az alfeli nyílás
felé húzódik s közben a testüregen végigvonulva,
mesenteriummal és mesenteriális fonalakkal kü
lönböző módon van a test falához hozzá erősítve.
A bél maga három részre különül: előbélre, mely
a táplálék felvételére és az emésztésre való elké
szítésére való; középbélre (mesenteron), mely az
emésztés és felszívás munkáját végzi; utóbélre,
mely a hasznavehetetlen és meg nem emésztett
anyagok összegyűjtésére és a testből való kikü
szöbölésére szolgál. A T. jobbára mind ragadozók
s így más állatokkal táplálkoznak; csak a tengeri
sünök között vannak növényevők. Lélegzésre
különböző szervek szolgálnak, így első sorban az
ambulakrális lábak és külső kopoltyúk, egye
seknél azonfelül a mellékbél (a tengeri sünöknél),
a vízi tüdő (a tengeri ugorkáknál) és a bursae
néven ismeretes táskák (kígyókarúaknái). Külön
kiválasztó szerveik nincsenek; valószínűleg a
lélegzésnél szereplő szervek végzik a kiválasztás
munkáját is. Az érzékszervek a többi állatokhoz
képest a differenciálódásnak igen alacsony fokán
állanak. Többnyire csak a bőr érzék differenciálat
lan érzékszervei vannak jól kifejlődve. Azonkívül
megvannak még a szájtapogatók, melyek szaglóés ízlőszervek, továbbá egyeseknél a látószervek.
Nemi tekintetben a T. váltivarúak. Ivarszerveik
nagy egyszerűségükkel tűnnek ki: párzó szerveik,
járulékos mirigyeik, bonyolódott ivarvezetékeik
nincsenek; csak a csirasejteket termelő mirigyek
(petefészek és here) vannak meg, melyek ötös
számban az ambulakrális edények közti téren,
tehát interambulakrálisan helyezkednek el. A hlmnősség nagyon ritka; eddig csak néhány fajon
(Synapta, Asterina ós Amphiura) észlelték.
Átalakulással (metamorphosis) fejlődnek. •Lár
váik kétoldali részarányos szerkezetűek és a raj
tuk levő lebenyes kiemelkedések és mészvázzal
megszilárdított karjaik sajátos alakulata miatt
meglehetősen különös alakúak. B lárváik jpluteus,
brachiolaria, bipinnaria és auricularia néven
Ismeretesek.
A T. valamennyien tengeriek és az összes ten
gerekben el vannak terjedve. Legtöbb közöttük
a fenéklakó. Csak kevesen tudnak közöttük úszni
és rendkívül ritkák soraikban a pelágikus álla

Tüskésfarkú gyíkok

tok. A sarki tájékokon élőknél gyakori az ivadék
gondozás jelensége s itt aránylag gyakoribbak a
pelágikus életmódú fajok is. A ma ismert összes
fajok száma 4000.
Rendszertani
beosztásuk:
I. altörzs: Nyeles tüskésbőrűek (Pelmatozoa).
Állandóan vagy ideiglenesen helyhez kötött élet
módot folytatnak. Szájnyílásuk és orális (száj
végi) oldaluk felfelé tekint; alfeli nyílásuk több
nyire oldalt az orális oldalra húzódott, sohasem
fordul elő az aborális (szájellenes) oldalon. Ambu
lakrális lábaik rendesen hiányzanak, ha pedig
megvannak, akkor sohasem szolgálnak hely
változtatásra, hanem lélegzésre és érzéklésre.
Ide tartozik a Gystoidea, Blastoidea, E&rioasteroidea, Thecoiaea és Grinoidea (Tengeri
liliomok) osztálya. Ezek közül ma csak a Ten
geri liliomok (Grinoidea) élnek. L. Tengeri
liliomok.
II. altörzs: Szabadon élő vagy nyeletlen
T. (Eleutherozoa). Nyelük soha sincs és szaba
don mozgó életmódot folytatnak. Testtartásuk
olyan, hogy szájnyílásuk lefelé, az alzat felé
néz, ha pedig a szájnyílás nincsen lefelé fordítva,
akkor az állatok egyik oldalukon a tenger fene
kén csúsznak s akkor testük főtengelye vízszin
tes helyzetű. Fajaikat a következő négy osztályba
sorozzuk:
1. osztály:
Tengeriugorkák(Hólothurioidea).
L. Tengeri ugorkák.
2. osztály: Tengeri sünök (Ecliinoidea). L.
Tengeri sünök.
3. osztály: Tengeri csillagok (Asteroidea). L.
Tengeri csillagok.
4. osztály: Kígyókarú tengeri csillagok
(Opliiuroidea). L. Kígyókarú tengeri csillagok.
T. (Őslénytan), A T. törzsébe sugaras, vagy bila
terális részarányos kövült állatok tartoznak, ame
lyeknek jól kifejlődött mésztestecskékből vagy
mészlemezekből álló bőrvázuk volt. Ezekhez
gyakran mozgatható függelékek (tüskék) is Ízűi
tek. Az ötös rószarányosság uralkodik a T.-en.
A kövült T. mészváza mindig átkristályosodik,
úgy hogy minden egyes darabja egy-egy önálló
mészpátkristályként viselkedik. Az összes T.
tengeri állatok voltak; már a legrégibb geológiai
korok üledékeiben találhatók s ma is élnek. A kö
vült T.-et a következőleg osztják föl:
A) Pelmatozoa. 1. Crinoidea. (Tengeri liliomok).
2. Cystoidea. 3. Blastoidea. (A 2. és 3. a palaeosoikumban éltek s teljesen kihaltak.
B) Asterozoa. i. Opliiuroidea. 2. Asteroidea
(tengeri csillagok).
C) Echinozoa. 1. Ecliinoidea i (tengeri sünök).
2. Holothuroidea. (Tengeri ugorkák).
Leggyakoribbak a erinoidóák és az echinoideák,
amelyek hazánk különböző korú rétegeiben is
előfordulnak.
Tüskés cápa (állat), 1. Acanthias és Cápa.
Tüskés disznó (illat), a közönséges sündisznó
népies neve.
Tüskés drót, I. Drótkötél.
Tüskésfaxkúak (Acronuridae, *ii*t). L Acronuridae.
Tüskésfarkú gyíkok (Uromastix, illat), a«
Agáma-félék családjába tartozó gyík-nem. Fejtik

TUskésfarkü halak

— 563 —

háromoldalú, laposra nyomott, majdnem a teknős
fejéhez hasonló. Törzsük rövid, széles és alacsony.
Farkuk lapított és felső részét tüskés pikkelyek
harántsorai borítják. Lábuk rövid, izmos s ujjai
kat erősen hajlott karmok fegyverzik. Legismer
tebb fajuk az egyiptomi tüskésfarkú gyík v. dabb
(V. spinipes Merr. = újabb néven: U. aegyptius
L.). Felső testének színe egyenletes sárgás vagy
szürkésbarna, olykor olajzöldes; állkapcsainak
szélein és homlokán gyakran kékeszöld, a vég
tagok felső része sötétbarnán pontozott; hasoldala
zöldessárga. Elérhet 60 cm. hosszúságot is, e
hosszúságból azonban 25 cm. esik a farkára; ki
vételesen vannak 75 cm. hosszú példányai is.
Egyiptomban, Arábiában, Palesztinában és Kréta
szigeten kopár, köves helyeken honos és növényi
táplálékkal él. Megtámadva, farkával hatalmas
ütéseket mér támadójára, harapásra azonban rit
kán szánja el magát. A beduinok ízletes húsáért
kitartással vadásszák, sőt az elfogyasztásig hiz
lalják is. Kisebb, de elterjedtebb a franciáktól hely
telenül pálmagyíknak («lézard desvalmiers»)
nevezett U. acanthinurus Bell. — Eszak-Indiában és Beludzsisztánban honos az indiai tüskés
farkú gyík ( U. hardwickei Gray), melynek hossza
mindössze 28 cm. s ebből is mintegy a fele a
farkra esik.
Tüskésfarkú halak (állat), 1. Acronuridae és
Acanthurus chirurgus.
Tüskésfarkú kígyó (AcanthopJiis, állat), 1. Tö
vises kígyó.
Tüskésf arú madarak (áilat),l. Gampephagidae.
Tüskésfejűek (állat), a Buzogányfejűek (Acaníhocephali) másik neve. L. Buzogányfejűek.
Tüskés hal (állat), 1. Durbincs.
Tüskés hymenium (nőv.). A Hydnum-féle gom
bák (Gereben gomba). Termőtestük alsó felületén
a spórákat viselő termőréteg tüskés.
Tüskés legyek (állat), 1. Straitomyidae.
Tüskés ludak (Plectropterinae, állat), 1. Réce
félék.
Tüskésorrú hal (Hemerocoetes, állat), a Nyálkáshal-alakúak (Blenniifórmes) csoportjába tar
tozó halnem. Leggyakoribb faja az újzélandi 1.
(H. acanthorhynchus Forst.). Szine vöröses olaj
barna. Új-Zéland partjain honos.
Tüskés rája (állat), 1. Bája-félék.
Tüskés szárnyúak vagy Tüskeparásók (illat),
1. Tüskeparásók.
Tüskeszentgyörgy (Gorican), Msk. Zala vm.
perlaki j.-ban, (IMO) 264 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Tüskeszentpéter, kisk. Zala vm. zalaszentgróti j.-ban, (1920) 442 magyar lak.
Tüskeszer, kisk. Zala vm. alsólendvai j.-ban,
<i3io) 826 vend lak. (Tr. SzHSz.)
Tüskevár, kisk. Veszprém vm. devecseri j.-ban,
<i92o> 1177 magyar lak.
Tűs-kő, tűformájú hegyi kristály, azaz kvarc.
Tűs ónórc (ásv.), tűalakú ónkőkristályok, 1.
Őnkő.
Tüsszentés, az orr nyálkahártyájában levő
idegvégződések ingerlése folytán támadt reflex
mozgás. Az ingerlés lehet mechanikai vagy kémiai,
az utóbbit erős szagú, csípős szerek idézik elő,
mint p. a burnót. T. kíséri természetesen az orr
nyálkahártyájának hurutját (nátha) is. A T.-t
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néha erős fény behatása is előidézi, sőt lehet as
ideges jelenség is. A T. lényegében mély belégzést követő gyors, görcsös, rövid, de igen
heves kilégzésből áll, nyitott gége mellett. Az
erős levegőáram áttöri a lágyszájpadlás ellen
állását s az orrjáratokon át jut ki, magával
ragadván az orrnyálkahártya váladékát. Egy
szersmind mellékáram jut a szájba, amely a jel
lemző hangot adja.
Tüsszentőfa (n5v.), 1. Ptaeroxylon.
Tüsszentő szerek, por alakjában az orrba fel
szívott szerek; ilyenek: a tubák, a fehér zsázsa,
ipekakuanha, szasszaparilla-gyökér és ennek ható-'
anyaga a szaponin, továbbá az euforbium-gyanta.
Manapság e szereket nem használják, régebben
heves fejfájás, siketség ellen, légcsőbe jutott
idegen testek eltávolítása céljából, a magzat ki
tolása idején szülésnél stb. adták.
Tüsz a törvényszéki ügyviteli szabályok, Jüsz
a járásbirósági ügyviteli szabályok, Fiisz afelsőbirósági ügyviteli szabályok rövidítése. L. Ügy
vitel.
Tüsző (lat. folliculus a. m. kis bőrzacskó,
tömlő), a köztakarón és a nyálkahártyákban elő
forduló, a hámréteg kesztyüujjszerű kitüremke
déséből származó, hámmal bélelt csöves miri
gyek, amelyek e hártyákon szabadon nyílnak;
ilyenek a bél csöves Lieberkühn-mirigyei, a bőr
szőr-T.-i a beléjük szájadzó faggyúmirigyekkel.
Egyes szervekben (pajzsmirigy, petefészek) a T.-k
golyóalakúak és zártak; de ezek is a hám betürődéséből s másodlagos lefűződóséből származnak.
Vannak azonban nem hámból képződő, hámot
nem tartalmazó, hanem nyirokszövetből (limfadenoid szövetből) álló képletek, melyeket szintén
T. névvel jelöl az anatómia. Ilyenek a nyirok
mirigyek kéregállományában fekvő nyirok-T.-k;
a nyelv gyökén, a garatban, a belekben elő
forduló gombostüfejnyi és nagyobb, helyenkint
(Peyer-plaque) nagyobb szigetekké összeálló
képletek; a lépben előforduló Malpighi-féle T.-k.
A köztakarón gyakran válnak lob székhelyeivó
(T.-s bőrlobok: akne). A szőr-T.-k gyuladása
okozza a furunkulust. A mandula nyirok-T.-inek
gyuladása a T.-s mandulagyuladás. T. Torok
betegségek.
Tüszőatkák (haj- és szőr-T., Demodicidae,
állat), az Atkák (Acarina) egyik családja. Az ide
tartozó fajok kis, hosszútestü, féregalakú atkák.
Bőrük a potrohon finoman gyűrűzött. Lábaik igen
rövidek, lábcsonkokra emlékeztetnek, csak három
ízből állanak; számuk négy pár, a lárváknál há
rom pár. Szájrészeik kis orrmányt alkotnak; ta
pogatóik (pedipalpus) kétízűek. Különböző emlő
sök szőrtüszőiben és verejtékmirigyeiben élős
ködnek és elszaporodva nagyon súlyos tünetekkel
járó rühösséget okozhatnak. Legközönségesebb
az ember szörtüsző-atkája (Demodex foüiculorum G. Simon), 1. Hajtüsző-atka. E fajnak na
gyon sok változatát ismerjük, melyek különböző
emlősökön élősködnek s melyeket sokan külön
fajoknak is tartanak. Ilyen változataik élnek a
szarvasmarha, kecske, sertés, macska és kutya
szőrtüszőiben s ha elszaporodnak, nagyon súlyos
és nehezen gyógyítható rühösséget, ú. n. acaruartíhösséget okoznak.
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Tüszős mandulagyuladás, 1. Torokbetegségek.
Tüszőtermés (folliculus, n8v.), a felnyíló, szá. raz, maghullató termések faja, amely megéréskor
a hasi varrat egész hosszában üyílikfel. T.-e van
pl. a Boglárkaféléknek.
Tüvasérc (ásv.), 1. Goethit.
Tűz, 1. Égés és Láng.
Tüzakna, 1. Torpedó.
Tűzáldozat, vagy égő áldozat abban áll, hogy
az áldozati állatoknak némely részeit az isteni
lények tiszteletére tűzbe vetik. Egyike a legősibb
_és máig legelterjedtebb vallási aktusoknak, és
"minden pogány népnél, de kivált a keletieknél
nagy szerepet vitt. Az ó-zsidó vallásban szintén
megvolt s céljaira külön áldozóoltár állt a jeru
zsálemi templomban.
Tűzálló, oly anyagok jelzője, amelyek vagy
egyáltalában nem égnek, vagy pedig csak felette
nagy hőfokok behatása alatt gyuládnak meg és
szenvednek alakváltozást. Kis alakban és menynyiségben tulajdonképen egyik anyag sem tűzálló,
mert a gyújtóttikör gyújtópontjában még a gyé
mánt is elég, vékony lemezekben a fémek is. T.-nak
nevezzük tehát főleg azt a testet, amely lángba
nem borúi. A fa- és szövetneműek tüzállósítására
az ú. n. telítés (1. o.) szolgál. A 1.-szekrények, aj
tók (Wertheim-szekrények) egyrészt a betörés el
len kívánnak biztonságot nyújtani, másrészt a
tűz behatása ellen is. Ez utóbbi okból két fém
lemez között vagy légíireg hagyatik, vagy pedig
kitöltik az üreget hamuval, gipsszel, azbeszt
cementtel, kemény fával, szóval rossz hővezető
vel, mely lehetetlenné teszi a belső üreg áthevülését még akkor is, hogyha a külső lemez már
teljesen izzóvá lett.
Tűzálló agyagárúk, a téglák, görebek, tége
lyek és más kohászati és ipari célokra szolgáló
kemencék alkotórészei tiszta, kövér, tűzálló
agyagból (1. o.) készülnek. Az agyag annál tűz
állóbb, minél több benne az aluminiumoxid és
aránylag minél kevesebb a kovasav és minél ki
sebb mennyiségben találhatók benne vasoxid, kal
ciumoxid, magnéziumoxid és alkáliák, mely fém
oxidokat olvadó anyagok név alatt
foglaljuk
össze. Jó tűzálló agyagban 30—356/0 aluminium
oxid van; az olvadó anyag pedig 2—3%-náltöb
bet nem tesz ki. A tűzálló agyagok nagyon kövé
rek szoktak lenni és ezért rendszerint magukban
nem dolgozhatók fel. Az agyagot tehát soványítani szokták. Az agyag soványltására vagy chamotteot, azaz égetett ós aprított tűzálló agyagot,
v. égetett és zúzott kvarcot alkalmaznak (1. Ghamotte és Dinas-tégla). A ehamotteos árúkhoz
némelykor kvarcot is kevernek, hogy az árúk,
különösen boltozatnak való téglák, magas hőfok
nál ne húzódjanak nagyon össze. Különleges T. a
tiszta kvarctéglák, a magnéziatégla és végre
a grafltos agyagárúk. A grafittégelyeken kívül
újabban a vasolvasztók számára grafltos téglákat
is készítenek. A T. készítésére a tűzálló agyagot
szárazon aprítják, a soványító anyagokkal (chamotte, kvarc, grafit) összekeverik és csak ezután
áztatják be ós több ízben gyúrják. Az össze
gyúrt agyagot rendszerint 6 hétig, de tovább is,
pincékben vagy gödrökben tartják, miáltal a ke
verék jobban f eldolgozhatóvá lesz és csak ezután
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formálják belőle a tárgyakat. Különleges T.
agyagárúk a bauxit-téglák (alumiuiumtéglák),
melyeknek tűzállóságát azzal fokozzák, hogy a
tűzállóagyaghoz bauxitot (v. tiszta aluminiumoxidot) kevernek; továbbá a magnezittéglák, 1. o.
és Olvasztó tégely.
Tűzálló ía, 1. Impregnálás.
Tűzálló festékek, 1. Agyagipar.
Tűzálló ragaszok, 1. Ragasz.
Tűzálló téglák, 1. Tűzálló agyagáruk.
Tűzbiztosítás, 1. Biztosítás.
Tűzcsap, 1. Hidráns.
Tűzeső, a gőzkazánok belsején keresztül vonuló
fűtőgázok kivezetésére szolgál. Egyik vége a
kazán mellső, másik vége pedig annak hátsó
falába illeszkedik, hová erős nyomás alatt erre
alkalmas szerszámmal, az ú. n. csősajtókkal
szokták belesajtolni. A kisebb kazánokba 25—30,
a nagyobbakba pedig 200—250 darabot illesz
tenek, hogy a gázokat akadály nélkül kivezet
hesse.
Tüzelektromosság a. m. piroelektromosság
(1. o.)
Tüzelés (kat.), 1. Lövés.
Tüzelőanyag, 1. Tüzelőszer.
Tüzelő-berendezések, olyan készülékek, ame
lyekkel a tttzelőszerekböl meleget állíthatunk
elő. Az emberiség régente a tüzelőszereket egy
szerűen elégette; később igyekezett a tüzelő
szerekben levő hőenergiát lehetőleg kizsákmár
nyolni. így a fújtatót, később a kéményeket is
alkalmazta. A T.-nek az a feladatuk, hogy a
tüzelő-anyaghoz elegendő levegőt juttasson, a.
füstöt eltávolítsa és a hamut a még el nem égett
anyagtól különválassza. E célból három rész, jele
sül: 1. a tüzelőhelyiség, 2. a rostély és 3. a kémény
alkotja. A tüzelöhelyiség ma már rendesen két
részből áll, ú. m.: a tulajdonképeni tüzelőhelyiségből és a hamufogóból. A tüzelőhelyiség elég
nagy legyen a kellő mennyiségű tüzelőszer befo
gadására és a láng teljes kifejtésére. Külső szer-,
kezete attól függ, vájjon belül vagy kívül hasz
nálják-e fel a meleget. Első esetben a fal rossz:
hővezető, utóbbi esetben jó hővezető legyen. A
vas gyártására való magas kemencéknek dupla
fala között homokot helyeznek el, mert ez rossz,
hővezető; a vaskályhák ellenben jó hővezetők*
A hamut a még el nem égett tüzelőszertől el
választja a rostély (L o.). A tüzelőberendezés igen
fontos része a kémény (1. o.) 1. Fűtés, Gáztüze
lés és Gőzkazán.
Tüzelőszer, tüzelőanyag, fűtőanyag, minden
szerves anyag, mely a levegő oxigénjével hő- v»
fénytünemény mellett egyesül, tehát ide a féme
ket, ként, foszfort s más szervetlen anyagot nem
számítjuk, noha ezek is oxidálódnak, elégnek.
Természetes T. a kőszén, barnaszén, tőzeg, fa.
és a nyerspetróleum, mesterséges T. a koksz,,
faszén, briket, a generátor- és más fűtő gáz, a
barnaszén-kátrányolaj stb. Tágabb értelemben
T.-nek minősíthető a világítógáz, a sztearin s a
zsírok is, de ezeket inkább fény és világosságkifejtésére használják. A T.-ek célja, hogy hőt
fejtsenek ki; a hő vegyfolyamat eredménye,,
amikor a T.-ben levő szén átalakul szónoxiddV
a benne levő hidrogén pedig vízzé és így a T.-ek,
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hőfejtő képessége (hőeffektusa) azok szén- és hid most bolygó tüzek v. lidércek (1. o.) alakjában
rémítgetik a velük éjszakánakidején találkozókat,
rogéntartalmától függ.
8 l é n . Hidrogénmindaddig, amíg valamikép meg nem váltják
tartalma tartalma
őket. Másféle tüzes rémekről is tud a magyar
Az antracit
— 94
3
néphit, amelyek különféle állati (ló, bika, disznó
a kőszén
_
~ — — 86
4
a barnaszén — —
— 66
5
stb.) alakjaiban szintén elkárhozott lelkek kisér
a fa
_ — — —
*9
6
tenek és többnyire mint kinesőrző lények szerepel
A T. fűtőértéke annál nagyobb, mennél több nek a mondában. V. ö. Bán Aladár, Kincskeresés
hőt fejt ki, illetőleg minél kevesebb a hamtáar- a néphitben (Ethnogr. 1915).
takna, vagyis az a szervetlen alkotó rész, amelyik
Tüzes fazék (franc, pot a feu; ném. Feuernem képes oxigénnel vegyülni, továbbá minél töpfe, Sturmtopf, Sturmhafen), gyujtóanyaggal
szárazabb; de függ a hőkifejtés aT. mennyiségé telt edény, melyet régente kézzel v. mozsárból ha
től és a tttzelőhelyiség nagyságától is. A T.-ek jítottak. Az edénynek 3—4 füle volt, ezeken az
hőkifejtő képességét kalóriával mérik (1. Hő- égő kanócot s a hajításhoz szükséges kötelet erő
egység). A T. hőfejtőkópességót kiszámíthatjuk a sítették meg. Az edényekben gyakran kézi gráná
Dulong-féle képlettel, ha ismerjük annak víz-, tok és vasdarabok is voltak.
szén-, hidrogén-, kén-, nitrogén-, és hamutartal
Tüzes Gábor, eredeti nevén Gabrieli Rafael,
mát. Igen jó a Fischer-féle hőértékmérő is. Az olasz Ferencrendi barát. Nizza vidékéről szárma
antracit hőfejtőképessége 8200, a kőszéné 8000, zott. Az 1686-iki felszabadító háborúban I. Lipót
abarnaszéné 5700 és a légszáraz fáé •iOOOhőegység. királytól engedélyt kapott, hogy az általa feltalált
Az épen felsorolt T.-ek hőfejtóképességüket a olthatatlan tüzanyaggal résztvehessen Buda ostro
naptól kölcsönzik, mert a nap melege alkotja mában. Evégből Bécsből hajón hozta le laborató
széndioxidból és vízből a sejtanyagot (CG H10 0 6 ), riumát. Júl. 26. a bajor választó 40 katonát bocsá
s ez a növények tulajdonképeni életfolyamata. tott rendelkezésére s ezek segítségével lángba
Égéskor a sejtanyag bomlik szét széndioxidra s borította a Gellérthegyen épített facölöpsort.
vízre, mialatt hőt fejt ki. A T.-eknél még tekin Ekkor kapta a T. nevet a magyar harcosoktól. A
tetbe jön annak kigyúlási képessége, égési tar király hálából 1687. a budavári tüzérség főnökévé
tama és lángzókópessége. A kigyúlási képesség nevezte ki. Zichy István kérelmére tűzszerszámaiannál nagyobb, azaz a T. annál hamarabb gyúl val Csókakő és Palota várainak elfoglalásában is
ki, minél több benne az illó anyag. A láng annál közreműködött. Halálának ideje ismeretlen.
nagyobb, minél több benne a hidrogén, az égési
Tüzes golyó, 1. Gyújtó lövedék és Lövedék.
tartam pedig a sejtanyag: mennyiségétől függ
Tüzes mennykő a. m. gyújtó villámcsapás,
különben egyenlő körülmények mellett (hőfok, ellentéte a száraz mennykő, mely rombol ós nem
légvonat stb.).
gyújt. L. Zivatar.
Tüzér, 1. Tüzérség.
Tüzes rémek, 1. Tüzes emberek.
Tüzérakadémia, katonai képzőintézet, mely
Tüzes sárkányok, a bombáknak egy neme,
ben a hadsereg tüzértisztjeit képezik ki jövendő amelyeket egy Smith J. nevű kapitány 1601.
hivatásukra. A volt cs. és kir. közös hadseregben Székesfejérvárostrománálalkalmazott. V.ö. Meya mödlingi műszaki akadémia szolgálta ezt a célt. nert, Kriegswesen der Ungarn (Wien 1876).
Nálunk külön T. nincs, hanem a Ludovika Akadé
Tüzesvas-próba, 1. Istenitéletek.
mia tüzérségi osztálya szolgál tökéletes pótlásául.
Tűzfal, két ház tetőzete vagy egy hosszú te
Tűzeredésü kőzet, 1. Eruptív kőzetek.
tőzet részei között tűzálló anyagból emelt fal,
Tüzérség (Artillerie), feladatához tartozik amely a háztető síkját legalább 30 cm.-rel meg
nagy Űrméretű lövőfegyverekkel (ágyúkkal, löve haladván, a tűznek egyik házról a másikra való
gekkel) már messze távolból az ellenséget vagy átterjedését van hivatva meggátolni. Ez okból a
az ellenség oltalmára szolgáló erősségeket lődözni T.-ban nyílásokat alkalmazni tilos. A fal erőssége
és ezáltal a másik két fegyvernemnek harci mun 15—30 cm. szokott lenni és minden 25—30 m.
káját megkönnyíteni. A lövegeknek különféle távolban szakít meg hosszabb tetőzeteket, amelye
ellenálló erővel bíró, álló és mozgó célokra való ket 0'5—1-0 m.-rel halad meg.
alkalmazásából kifolyólag a T. tábori (1. o.) és
Tűzf ecskendő, a tűzoltásra használt szivattyúk,
vár-T.-re (1. o.), esetleg még tábori erődítések le fecskendők népies neve. h. Fecskendőrombolására szolgáló állás-T.-re tagozódik. A T.
Tűzfolt, 1. Anyajegy és Teleangiektária.
egyes tagjait tüzérnek, régen pattantyúsnak ne
Tűzföld (Tierra delFuego), territórium Argen
vezték.
tínában, területe 21,580 km2, (1919) 2548 lak.
Tüzérségi főfelügyelő (ném. General-ArtilTűzföld, Tűzföldi szigetcsoport (Tierra dél
lerie-Inspector), tüzérségi fegyvernembeli maga Fuego), szigetcsoport a D. sz. 52—56° közt,
sabb rendfokozatú tábornok, ki az összes tüzérség Amerika D-i végében, amelytől a Magalhaesés képzőintézetei fölötti felügyelettel volt meg szoros választja el, területe 73,746 km'. Narbobízva.
rough angol utazó a T.-t Károly király föld
Tűz- és betörés ellen biztos szekrények, 1. jének nevezte el. Alkotó részei: a Tierra del
Fuego, a legnagyobb, a Navarin, Hoste Hardy
Vas- és fémbútorok.
Tüzes emberek, e néven a szlávval egyező ma félszigettel, Gordon, Londonderry, Stewart és
gyar néphit (V. ö. Ipolyi, Magy. myth. 361. s Wood, amelyeket a Beagle-csatorna választ el a
köv. lapokon közölt adatok) olyan bolygó lelkeket fő szigettől, Dawson, Clarence ós Desolation és
ismer, akik földi életükben valami igazságtalan sok apróbb sziget. A szigetek folytatásai a chilei
ságot követtek el, amiért nem tettek eleget és parti hegységnek; palákból és homokkövekből
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állanak. D-en és DK-en előttük van még Hermite-,
Wollaston-, Lennox-, New Islaud és a Staten Inlet.
Ez utóbbi és a tulajdonképeni Tierra del Fuegónak
K. fele (a 68° 3á'-nyi délkörtől K-re) Argentíná
hoz tartozik (összesen 210 km8) 25á8 lakóval,
míg a többi sziget 52.698 km« 1881 óta chilei
birtok pár száz lélekkel. A T. szigetek nagyobb
része nem oly terméketlen, mint azelőtt hitték.
É-on széles, jól öntözött völgyeiben legelők,
D-en ós a Sierra Balmaceda Ny-i lejtőjén erdők
vannak, a magasabb hegyeit örökös hó takarja;
legelői juhtenyésztésre alkalmasak. Éghajlata
hűvös, erős szélsőségek nélkül. Az eső (520 mm)
meglehetős egyenletesen oszlik el az év külön
böző részeiben. Növényzete antarktikus. Állat
világa szintén szegényes; négylábú állatai egy
kutyaféleség és a guanako; vízi állatokban (cet,
fóka, rozmár,kagylók és vízi madarakban)tengerei
gazdagok. A benszülöttek, összesen mintegy 3000,
nyelvre és eredetre nézve három törzsre oszlanak
(három benszülött színes képét 1. az Amerikai
népfajok mellékleten). A fő sziget K. részében la
kik az'onaindiánus törzs, erős és nagyobbára szálas
emberek. A D-i és Ny-i részeken az öblök és fjor
dok mellett halászó és vadászó törzsek vannak;
ezek a tulajdonképeni T.-iek, akiket a régibb
utazók peseréknek kereszteltek el. A Beaglecsatornától D-re a Hoorn-fok közelében van a jahgan és tőle Ny-ra az alacaluf törzs. Mindannyian
vadászatból és halászatból élnek; ágakból össze
rótt kunyhókban laknak és a hideg ellen vállaikat
takaró bőrköpenyeggel védekeznek. 1863 óta
protestáns hittérítők működnek közöttük. 1520-ban
Magalhaes fedezte fel, T.-nek ő nevezte el, mert
éjjel nagy tüzeket látott. T.-t Cordova, King,
Fitzroy és Darwin tanyulmányozták. 1881 óta a
T. átkutatásában különösen Argentína tett sokat.
A szigetvilág belsejének megismertetésére leg
többet tett 1886. Ramon Lista. A legújabb T.-i
utazók: Popper, Eousson és Willem (1890—92) és
Nordenskjöld (1895—6). V. ö. Ramon Lista, Viaje
al Pais de los Onas (Buenos Aires 1887); A. Nor
denskjöld Das Peuerland und seine Bewohner
(Geogr. Zeitsohrift 1896); Frán Eldslandet (Stock
holm 1898); Babot La Térre de Peu (Paris 1902);
F. A. Gook, Die erste Südoolarnaeht 1898—99
(Kempten 1903).
Tüz-gép az olyan gép, amelyet valamely gáz
vagy égő cseppfolyós anyag levegővel való ke
verékének elégéséből keletkező gázak feszítő
erejének hatása mozgat, és a tűz égése a motor
vagy gép munkahengerének belsejében megy
végbe. Ezeket a gépeket az összefoglaló T. elneve
zésükön kívül a gyakorlatban a legtöbbször hajtó
anyaguk neve után benzin-, petróleum-, benzol-,
nyersolaj-, gáz-, gazolin- stb. motornak nevezik.
Működésük elve általában a négyütemű rend
szeren alapszik, mely rendszerben a dugattyú
a legtöbb esetben elől nyitott hengerben mozog s
midőn a szívólöket alatt a hengerből kifelé halad,
a szívónyiláson keresztül tele szívja a hengert
karburáit levegővel, mely többnyire 1 rész gáz
v. cseppfolyós porlasztott anyag és 8 rész levegő
keverékéből áll. Ezt a keveréket aztán a második
löket alatt, midőn befelé halad, összenyomja é—5
légkörnyomásra és a holtpont előtt meggyújtja,
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a harmadik löket alatt aztán az égési melegtől
nagy feszültségre emelkedett légkeverék terjesz
kedve folytonosan kisebbedő nyomással végzi a
munkát s mire a henger külső végét eléri, a kiömlesztő nyilas megnyíltával az immár elhasznált
gázok kipuffannak, mire a dugattyú visszaindulva
a negyedik löket alatt a még benn maradt gázokat
kitolja. Ezzel szemben vannak kétütemű tűzgépek
is, amelyek hengeréből az égéstermékeket egy
kissé előre összenyomott levegő a terjeszkedő
löket után kilöki úgy, hogy mire a dugattyú e hen
ger '/a részét eléri, már az atm. nyomásnál ma
gasabb nyomású tiszta levegővel van tele és mire
a löket végét eléri, egy külön tápláló olajszivattyú
egy megfelelő porlasztón keresztül beleszorítja a
szétporlasztott cseppfolyós anyagot.
A gyújtás úgy ezeknél, valamint a négyüteműeknél is villamos izzógömb vagy izzó lég segítségé
vel megy végbe.
Ide tartozik a Diesel-motor is, amely szintén
négyütemben dolgozva, a külön beszívott tiszta
levegőt 30—40 atm. nyomásra sajtolja össze és
ez 50 atm. nyomású levegővel porlasztja közé a
melegtartó anyagokat. Bővebb magyarázatot 1.
Jalsoviczky Géza: A tűzgépek (motorok) szerke
zete és kezelése c. müvében (2. kiad. 1925).
Tűzgerjesztés. Az emberi művelődésnek egyik
legjellemzőbb vívmánya a T. A T . eddig ismert
főbb módjai a következők: I. Fát fához dörzsö
lés; ennek eszközei: 1. a tüzvályú. Egy száraz
fahasábba hosszúkás mélyedést vájnak s ebben egy
keményebb fából való botot gyorsan ide-oda húzo
gatnak úgy, hogy fürészpor keletkezik, mely szik
rát fogva, a vályú mélyedésébe hull s az oda tett
kócot, csepűt meggyújtja. Ez eszköz legismertebb
Polinézia, Mikronézia és Borneo bonszülöttjei
nél; — 2. a tűzfúró. Egy keményfa-deszkába
lyukat fúrnak, melybe száraz puhafapálcát dug
nak s ezt fúró gyanánt forgatják. A lehulló por
az aláhelyezett gyújtóanyagot szikrájával alig
pár perc alatt lángra lobbantja. Elterjedése majd
nem általános; Európa számos országában dívott.
Egyik érdekes változata hazánk rutén népénél
(Máramarosban) szintén ismert; — 3. a tüzfürész;
ennél a meleg nyerésére szükséges súrlódás fül-észszerű eszköz vonogatása folytán származik. Két
egymásra helyezett fadarabból áll. El van ter
jedve a malájoknál, Ausztrália és Új-Guinea benn
szülöttjeinél. A máramarosi huculoknál egy érde
kes változata ismeretes; itt kötelet vonnak fiirészszerüen egy fakarón. — II. Követ kőhöz ütés,
azaz csiholás; ennek egyik változata, midőn acélt
ütnek kőhöz. Ismeretes Amerika indiánjainál, de
legelterjedtebb Ázsiában, hol e tűzszerszám a leg
nagyobb fejlettséget mutatja. Hazánkban még a
XIX. sz. elején általánosan el volt terjedve az
acél-kova-tapló használata, de a gyújtó lassanként
kiszorította. — III. A T. harmadik tipikus eszköze
a tüzköpü, mely pneumatikus cső — olyanforma,
minő a gyermekek vízipuskája. Egy facsöben
föl-le járó nyél van, melynek alsó végére csepűt
erősítenek. A hirtelen összenyomott levegő me
lege adja a szikrát, mely a csepűt meggyújtja.
Használatos Hátsó-Indiában és Borneóban. —
IV. A tűzütő-üveg; használata mint a tűzkőé.
Csak Szikkimben élnek vele.
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Irodalom. M. Plánok, Die Penerzenge der Griechen and Ko
rner and ihre Verwendnng zn profánén und sakralen Zwecken,
1884; A. Kuhn, Die Herahkunft des Feners nnd des Göttertrankes, 1886 ; Lippert, Knlturgescnichte der Menschheit,
1886, II. köt. ; Wenle, Kaltnr der Kulturlosen, 1910;
Hongh, The methods of flre-making, Smithsonian-Report,
188S, 1S90, 1892 ; Hermán Ottó, Az ősfoglalkozások, 1898;
64. és köv. 1. ; Timkó György, Acél-kova-tapló a magyar
ság kezén, Néprajzi Értesítő, 1906; u. a., Kínai és tnrkesztáni tözszerszám-készségek, n. o, 1906 ; Dr. Sztripszky
Hiador, Ösfoglalkozási dolgok Máramarosból. n. o. 1909;
u. a., A T. hazai két új adaléka, n. o. 191* ; Orosz Endre,
Egy érdekes tüzcsiholó tipnsról, u. o. 1911; Kiss Lajos,
A csiholó acélokról, n. o. 1910.

Tűzgolyó, a. m. gömbvillám, L Zivatar.
Tűzgömb, 1. Csillaghullás.
Tűz halom, Kézdivásárhely mellettidomb, mely
hez az a hagyományos szokás fűződik (Ipolyi,
Magyar Mythologia, 490.), hogy ott minden mel
lette elhaladó székely ember megpihen, amiben
Ipolyi régi pogánykori áldozóhely emlékét sejti.
(Tr. R.)
Tűzhányó, 1. Vulkánizmus.
Tűzharc a támadó vagy védő harcnak az a
része, amelyet a kézi lőfegyverekkel és ágyúk
kal vívnak, — szemben a harcnak befejező részé
vel, a kézitusával, melyben a szálfegyverek (szu
rony, kard, fokos) és a kézigránát használtatnak.
Tűzhasú béka (állat), 1, Bombinator.
Tűzhely, szoros értelemben az a hely, ahol
a főzéshez szükséges tüz ég. Átvitt értelemben
T.-nek a családi otthont nevezik, mivel már az
ókorban a legfontosabb családi események a T.
körül történtek, amely ennélfogva szent és sért
hetetlen volt előttük. Az idegen, ki a család T.-énél
keresett menedéket, a családfő oltalma alatt állott.
Családi gyász esetén a T.-en nem raktak tüzet.
A főzéshez használt T.-ek igen nagy átalakuláson
mentek keresztül. L. Takaréktűzhely.
Tűzhelypest, 1. Kemence.
Tűzhenger (állat), a Pyrosoma (1. o.) magyar
neve.
Tűzhorog (csáklya), 3—4 m. hosszú farúdra
erősített egy vagy több vashorog, amelyet égő
tetőrészek lebontására használnak.
Tűzi aranyozás, 1. Aranyozás.
Tűzifa, a fának a műfa feldolgozása után fenn
maradó része (1. Erdei faválasztékok). A T.-darabok az állami erdőkben, de nagyrészt a magán
erdőkben is 1 m. hosszúak és mennyiségük meg
állapítása végett többnyire az alábbiak szerint
választékolva ürmóterekbe rakják; a rőzsefát
kévékbe kötik. Úgy a vastagság, mint az alak
szempontjából megkülönböztetünk: 1. hasáb fát,
2. dorongfát, 3. galy- vagy rőzsefát, 4. tuskófát,
mely utóbbi alatt a tuskók és gyökereknek meg
felelően apróra hasogatott fáját értjük. (L. Gyökérfa). A hasábfa a 15 cm. vagy ennél nagyobb
átmérőjű törzs- vagy ágrészek felhasogatásából
ered; dorongfának az 5—14 cm. vastagságú
darabokból álló, fel nem hasított T.-t nevezzük,
míg galy- vagy rőzsefa alatt az 5 cm.-nél véko
nyabb ágakból termelt T.-t értjük. A T. árusítása
az^erdőn és a raktárakban rendszerint ürméterek
ben, azonkívül pedig vasúti kocsirakományonkint súly szerint is történik. 10,000 kg.-ra fa
nem és nedvességi fok szerint 13—22 ürméter
fa számítható. Aprított T. célszerűen csakis súly
szerint árusíttatik. A T. fütőképessége lényege
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sen függ annak nedvességtartalmától, úgyszintén
súlya is. Ezért fontos, hogy csak jól száradt fát
vásároljon a közönség. A légen száradt, még min
dig 10—12% vizot tartalmazó, egészséges T. hőértéke 3500—4000 kalória. Az úsztatott T., ha a
rakodón jól kiszáradhatott, nem veszített fűtőerejében. Az egyes fafajok, ha a gyertyánhasáb
fáét 1000-re tesszük, következő fűtőértékkel bír
nak: bükk 966, tölgy 960, nyír 855, fenyőfélók
690, nyárfa 570, fűzfa 508.
Tűzifeoskendő, 1. Fecskendő, Szivattyú és
Tűzoltás.
Tűzijáték, fény- és hanghatások előállítása
könnyen égő és explodáló anyagokból. Az egyea
szerek részint mozdulatlanok, részint mozgók. Á
mozdulatlan szerek közé tartoznak a legkülönbö
zőbb formájú gyujtócsövek kombinációi, így liba
láb-, legyező-, nap-, csillag- stb. alakok és az ú. n.
dekorációk. Az utóbbiak színes tűzből állanak,
amely vagy az előállítandó egész képet, vagy
annak csak architektonikus vonalait vagy kon
túrjait emeli M. Ilyen a bengáli tűz is. Elérhető
különböző fajta anyagok kellő elrendezésével ai
is, hogy a színek időközben változnak. A dekorá
ciók egyszerre gyúlnak fel, amit azáltal érnek
el, hogy gyujtózsinórt vezetnek minden gyújtó
ponthoz. A mozgó szerek vagy vízszintes vagy
függőleges irányban mozognak; a mozgás vagy
tengely körül v. csapon történik. Ide tartoznak a
tüzkerekek, a szélmalom, a spirális stb. Az égő
anyaggal teli papiroscsöveket úgy szegezik aljazatukra, hogy a gáz ereje a kiömléskor az aljazatot is körülforgatja, úgy hogy a tűznek kör
alakja van. Ezeknél is használják a színes tüzet,
mivel azonban ez lassabban ég, közönséges (fehér)
tűzzel eszközlik a forgatást.
Tűzi kutya, L Vasmüvesség.
Tűzilámpás, a toronyőrök által éjjel a tűz irá
nyában kitűzött lámpás.
Tűzimádás, 1. Tüztisztelet.
Tűzimádók, Zoroaszter által alapított vallás
hívei. L. Parszik, Parszizmus és Tüztisztelet.
Tűzi szellemek, 1. Elemi szellemek, Tüztisz
telet.
Tűzi szerszámok, 1. Kovácsolás.
Tűzjelzés, valamely keletkezett tűznek kihir
detése és közlése az oltására hivatott tűzoltóság
gal. Az élőszón kívül lövés, harangtttés, vörös
zászló v. lámpásnak a tűz irányában való kifüg
gesztése által történik, továbbá villamos csengőn,
telefonon s villamos önműködő tűzjelzőn. Igen
lényeges dolog lévén a tüz színhelyének pontos
ismerete, a jelzést akkép állapítják meg, hogy pL
a harangkongás, vagy lövés, vagy zászlók száma
jelzi a kerület, a negyed számát. Sokkal megbíz
hatóbb természetesen a villamos úton továbbított
jelzés, amely célra az automatikus villamos tűz
jelző gépezetek szolgálnak, ezek segélyével
nemcsak a feladó állomás, hanem egyúttal a tűz
minősége is jelezhető, úgy hogy a tűzoltóság tel
jes tájékozást nyer és az erők, eszközök kirende
lését e szerint végezheti. Teljes tűzjelző berende
zés mellett a város főbb, egymástól 5—800 m.
távol fekvő pontjain tűzjelző állomások rendszeresítendők, melyek a tüzőrségre futnak be és
azonkívül a toronyőrség is fenntartandó, amely
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azután az optikai, illetőleg akusztikai T. keresztül
vitelével is megbízható. Az automata tűzjelzők
helye felirattal felismerhetővé teendő.
Tűzkár, 1. Biztosítás.
Tűzkeresztség az az alkalom, melynél a hadba
vonult katona legelső izben kerül az ellenséges
agyú- és puskatűz hatásos körletébe.
Tűzklozet, 1. Árnyékszékrendszerek.
Tűzkő v. flint a mészkövekben és márgákban
gumókat alkot; leginkább a krétában van elter
jedve. Lényegében kovasav; organikus eredetű;
radioláriak kovavázának halmazából áll. Színe
sárga, barna, veres, fekete, gyakran sávos, fol
tos, felhős; többnyire fehér meszes laza kéreg
borítja. Régebben a puskához csiholókövet ütö£
tek belőle. A kőkorszakban igen fontos szerepe
volt. Ma is készítenek apróbb tárgyakat belőle.
Izzítva, megőrölve és iszapolva az üveg- és víz
üveggyártásra alkalmas tiszta kovasavat ad. Az
angol puddingkő tarka T.-gumókból kovasawal
-összecementáít konglomerát; dísztárgyakat ké
szítenek belőle.
Tűzkultusz, 1. Tűztisztelet.
Tüzlégfűtés, 1. Fűtés.
Tűzlemez, 1. Kazánlemez.
Tűzmentes, 1. Tűzálló.
Tűzmérő, 1. Pirométer.
Tűznyilak (lat. falaricae), 1. Fálarika.
Tűzokádó, a tűzhányó hegyek, vulkánok
pies elnevezése.
Tűzoltás, valamely keletkezett tűz elfojtására
szükséges intézkedések összessége, kapcsolatban a
veszélyeztetett élet- és vagyonmentési munkála
tokkal. A tűz oltásánál követendő elv t. i. lehetőleg
csekély károkozás mellett minél több értéket ere
deti állapotában megtartani, első sorban azonban a
veszélyeztetett emberi és állati életet megmen
teni, emellett, ha a rendelkezésre álló erők elég
ségesek, a tűz határolását is megkísérelni s a tüzet
eloltani anélkül, hogy a felesleges vízzel épületben
és ingókban kár essék. Amennyiben a rendelke
zésre álló víz nem elég, akkor a tűz előtt lévő
gyúlékony anyagok eltávolitandók, lebontandók,
; hogy így a tűz tápláló anyagát elvonjuk. A tűz
t taktikai megtámadását akként intézzük, hogy első
[sorban a terjedési irányban álljuk útját, majd
! direkt oltásra rendelünk sugarat, a támadó
^eljárás mellett ne feledkezzünk meg a szél alatt
[ lévő veszélyeztetett szomszédság védelméről se,
> kivált ha erős sziporkahullásnak vannak kitéve ;
ez esetben megszállatjuk azokat is, locsolván őket
vízzel v. beborítván őket vizes takaróponyvákkal.
Zárt helyen mindaddig nem szabad ajtót, ablakot
kinyitni, míg az oltó sugár felszerelve készen nem
áll, mivel az előidézett léghuzam a tüzet élénkít
hetné. Robbanó gázok és folyadékok égésekor a
robbanás bekövetkezését elhárítandó, illetve annak
erejét gyengítendő, lehetőleg minden nyílást ki
nyitunk; gázokkal telt helyiségbe csak biztos
sági lámpással szabad belépni. Üzleti helyisé
gekben, értékes tárgyak mellett lehetőleg kevés
vizet kell alkalmazni. Gyors és látható ered
ményt csakis rendszeres T. mellett lehet elérni.
Ehhez azonban rendszeres, szervezett tűzoltóság
szükséges, mely megfelelő felszereléssel is el
Van látva.
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A tűzoltói intézmény feloszlik 3 nemre, t. i. 1.
hatósági, 2. magán- és 3. társadalmira, aszerint,
amint azt a hatóság, magánosok vagy a társada
lom tartja fenn. A ma^áji-tűzoltósag leginkább
gyárakban, telepeken, uradalmi majorokban ta
lálható és elsősorban saját védelmükre valók, csak
másodsorban a szomszédság védelmére. Az ön
kéntes tűzoltó-intézmény az, amely társadalmi
egyesületek alakjában van leginkább elterjedve,
mivel itt a terheket a község helyett nagyobbrészt
maga a társadalom viseli. Ujabb időben mind
inkább a hatósági tűzoltóság kezd helyükbe lépni,
vagy velük kombinative szervezkedik. A hatósági
tűzoltóság háromféle alapon szerveztetik, t. i. mint
hivatásos tűzoltóság, amelynek tagjai ezt a szol
gálatot megfelelő fizetésért életpályájuk gyanánt
végzik, állandóan kaszárnyában vannak és külön
hivatalnok-tiszt vezénylete alatt folytonosan ké
szenlétet tartanak ; továbbá mint fizetett tűzoltó
ság, amely önkéntes alapokon nyugszik ugyan, de
szolgálatáért szintén megfelelő díjazásban része
sül, és végül mint kötelezett tűzoltóság, melyben
szabályrendelet alapján az összes lakosság 18—40
éves tagjai kötelesek szolgálatot teljesíteni, vagy
a megállapított váltságdíjat fizetni. Külföldön és
háborúban, a várakban katonai tűzoltósággal is
találkozunk (Paris, Konstantinápoly).
A tűzoltóság belső szervezete éppen ezen minéműsége szerint különböző : a hivatásos és fize
tett csapatok (néha a kötelezett is) tagjai minden
szakmájukba vágó teendőkre egyformán be van
nak tanítva és alkalmazva, míg ellenben az ön
kéntes, gyári és kötelezett tűzoltók 3 csoportba
osztatnak, t. i. mászókra, szivattyúsokra és
rendfenntartókra; az első csoport kezeli a létrákat,
mentést és bontást végez, tehát lehetőleg építő
iparosokból sorakozik; a rend fenntartására in
kább az idősebbek alkalmasak, míg a többi a
fecskendők kezelésére osztatik be ; ez az utóbbi
csoport mindig a legnagyobb. A tűzoltók szolgá
latban hatósági közegek lévén, azok megkülön
böztetésül jelvénnyel, meg egyenruhával láttat
nak el. A rangjelzés és egyenruházat nálunk mi
niszteri jóváhagyást nyert és általánosan kötelező
az önkéntes egyesületekre.
A tűzoltóság célja és feladata lévén mielőbb
segélyt nyújtani, a hivatásos csapatok erre való
tekintetből állandó készenléti őrségekre vannak
elosztva és folytonos őrködést végeznek (torony
őrség is), a város különböző pontjairól pedig tűz
jelző állomások által hívhatók. Az önkéntes és kö
telezett tűzoltóság tagjai lakásukon tartózkodván,
ily készenlétük polgári foglalkozásuk miatt sem
lehet, azonban éjjel, vásárok alkalmával, ünnep
napokon felvonuló őrségeket tartanak, a községben
őrjáratokat alkalmaznak.
Igen lényeges a tűzoltóságnak a helyi viszo
nyoknak megfelelő felszerelése is. A tűzoltóság
fő eszköze a fecskendő a hozzávaló tömlőkész
lettel. A tömlők szállítására felette előnyös a
tömlőmotóla. A fecskendőn kívül fő szerepet ját
szanak a vízhordók, létrák és városokban a mentő
eszközök is. A létrák között első sorban a tá
masztólétra, a dugólétra, támrudas dugólétra és
magas épületekhez a gépezotes tolólétra jön al
kalmazásba. A mentőeszközök sorában legjobb a
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mentőtömlő és ott, ahol felhatolni többé nem lehet,
a nem minden veszély nélküli ugróponyva; kevésbbé ajánlatos a mentőponyva és a mentőzsák.
Megemlítendők továbbá a lélegzőkészülékek, me
lyek sorában az oxigént szolgáltató, valamint a
kívülről beszivattyúzott levegővel alkalmazandó
König-féle füstálarc említendő első helyen.
A tűzoltóság első nyoma már az egyiptomiak
nál és később Augustus római császár idejében
található, aki már 7000 főnyi rendőrtüzoltóságot
tartott fenn. Azután csak a XIII. sz.-ban merül
nek fel újabb adatok, míg végre 1518. Plattner
Antal Augsburgban újból feltalálja a fecskendőt,
vander Heide pedig 1672. Amsterdamban a szívóés nyomótömlőt és a légüstös fecskendőt. Az első
szervezett tűzoltóság a párisi volt, melyet 1675.
szerveztek ; az első önkéntes és kötelezett tűzoltó
ság 1846. alakult Németországban.
Hazánkban a rendszeres tűzoltóság első nyo
mai 1834 körül találhatók, amidőn Aradon a pol
gárság létesített tűzoltói csapatot. De a tulajdonképeni kezdeményezője az önkéntes intézmény
nek hazánkban 1860 körül Széchenyi Ödön gróf
volt, aki a budapesti önkéntes egyesületet létesí
tette. Nemsokára Sopron, Pozsony, Nagyvárad stb.
városok követték Budapest példáját, később
minden városban. Az 1888-ban kibocsátott kor
mányrendelet végül életbe hívta a kötelezett
tűzoltói intézményt, mig 1870. Budapest főváros
szervezte az első hivatásos csapatot.
A tűzoltóságok saját érdekeik megvédése cél
jából országosan egyesültek, ú. n. szövetségeket
alkottak, amelyek 2—3 évenként tüzoltószerkiállltásokkal és versenyekkel egybekötött közgyűlé
seket tartanak, mindig más és más városban. Az
európai államok tűzoltószövetségei pedig megala
kították a nemzetközi szövetséget. Hazánkban az
Országos tűzoltó-szövetség elnöksége a miniszté
rium szakközege ; felette áll a vármegyei alszövetségek elnökeiből álló választmány, majd az
egyesületek képviselőiből alakuló közgyűlés. A
tüzfelügyelői intézmény nálunk csak egyes vár
megyékben van rendszeresítve. A baleset érte
tűzoltók és családjaik segélyezésére megalakult
az országos tűzoltószövetséggel kapcsolatosan a
Tűzoltók segélyző szövetsége is. A tűzoltó-ügy
érdekében működnek a Tűzoltótisztek országos
egyesülete, továbbá a Budapesten szerkesztett és
kiadott Tüzrendészeti Közlöny stb., a közigazga
tási tanfolyamok s más alkalmakból rendezett
tűzoltói szaktanfolyamok.
Irodalom. Breuer Szilárd. A szivattyú és annak kezelése;
Tűzoltók zsebkönyve, 4 köt. ; A mászó- és mentő Serek:
A T. és tűzrendészet kézikönyve; Tűzoltói útmutatások,
magyar és német; Gyakorlószabáíyzat, magyar és német;
A tűzoltás szabályai * (taktika); Markusovszky Béla, Meg
előző tűzrendészet: Szily József dr., A vízszerzés; A cső
vezetés ; Gyakorlószabáíyzat: Szokoly Ignác, Tűzoltók kézi
könyve ; Dőhring W., Handbuch des Feuerlősch- und Rettungswesens ; Magirus C. D., Das Feuerlőschwesen in allén
seinen Theilen; Krameyer, Feuerlöschtaktik; Schumann R.,
Taktik der Berufsfeuerwehr ; Chitil, Handbuch der Wiener
Berufsfeuerwehr; Jung, Für Feuerwehren.

Tűzoltó-anyag gyanánt a vizén kívül más
anyagokat is alkalmaznak, ilyenek: az égő tárgy
burkolására föld, homok (főleg égő olajoknál és
zsiradékoknál); továbbá zárt helyiségben a víz
gőzt és fojtó gázokat létesítő vegyi anyagokat.
Ez utóbbiak között említésre méltó az oltószelence
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(1. o.). Alkalmazásba jöttek továbbá oly sókeverékek, amelyek a vízben feloldatván és azzal az égő
tárgyra kiöntetvén, azon sókérget alkottak s így
az égést lehetetlenné tették (oltógránát); ugyan
ezen sók oldatába kénsav vagy borkősav vezet
tetvén, szénsav fejlesztetik, amely arra szolgál,
hogy a zárt edényből magát az oldatot is kihajtja
a sugárcső nyílásán (extinktőrök). Miller német
gépész oly keverő gépet szerkesztett, amely az
oltó port a fecskendőben annak vizébe keveri,
úgy hogy a fecskendő sugara tulajdonképen sóoldatot lövel ki. Ilyen oltó anyagok összetélele
rendesen a következő anyagot mutatja: szóda,
klórnátrium, timsó, vasvitriol, nátronüveg, agyag
föld stb. Végül alkalmazták a szénsavat is oltó
anyag gyanánt, mégpedig mind közvetlenül (oltó
porral kombinálva), mind az oltó víznek valamely
zárt edényből való kihajtására, a reá gyakorolt
nyomás által. L. Eoctincteur, Szénsav fecskendő.
Tűzoltó-balta, 1. Balta.
Tűzoltó-eszközök, 1. Tűzoltószerek, Tűzoltás.
Tűzoltók búváröltözete, búváröltözetszerű
lélegzökészülék, amely a hőség ellen vízlocsoló
szerkezettel védi a benlévőt. L. Búvár-, Mentő
eszköz.
Tűzoltó-őrség, tűzörség, a tűzoltóság készen
léti helye, része. L. Tűzoltás.
Tűzoltóság, a tűzvédelem gyakorlati kivite
lére szervezett csapat. L. Tűzoltás.
Tüzoltószerek mindazon szerek, szerelvények,
felszerelési tárgyak, melyeket a tűzoltóság a tűz
eloltásához, a veszélyben forgó emberek és tár
gyak megmentésére, az épületek bontására és az
ilyen munkálatok elősegítésére használ. L. Fecs
kendő, Tömlő, Létra, Tolólétra, Extincteur,
Mentőeszköz, Tűzoltás.
Tűzoltószövetség, a tűzoltóságok országos, il
letőleg vármegyék szerinti egyesülése. L. Magyar
országos tűzoltószövetség és Tűzoltás.
Tűzoltóveder. Közönséges értelemben a T. víz
hordásra és vízemelésre szolgáló edény. A tűz
oltóságok leginkább összenyomható vászonvedre
ket használnak akkép, hogy a fecskendő és víz
forrás között az ú. n. vederláncot alkotják, t. i.
két sor embert állítanak fel, az egyik sor a telt
vedreket a fecskendőhöz, másika pedig az ürese
ket a vízhez kézről-kézre visszaadogatja.
Tűzopál, 1. Opál.
Tűzorgona, 1. Pirofón.
Tűzoszlop, 1. Felhő- és tűzoszlop.
Tűzörség, 1. Tűzoltás.
Tűzőszigony, 1. Halászat.
Tűzpillék (Pyralidae, üiat), az Apró pillék
(1. o.) egyik, fajokban igen gazdag családja. Este
szeretnek a fény körül repülni, innen nevük. Sok
apró faj mellett tekintélyes nagyok is akadnak.
Pőjellegük a karcsúság és a hosszú, vékony láb.
Nyugalmi állapotban szárnyukat háztetőszerüleg
csukják össze. Hernyóik rendszerint csupaszok
vagy gyéren szőrözöttek. Némely faj kártékony.
A sok közül említendő: a viaszmoly (Galleria
méllonéüa L.), a lisztmoly (Ephiesta kuehniella
Z.), muszkamoly (Phlyctaenodes sticticalis L.),
kukoricamoly (Pyransta niibilalis Hb.) stb.
Tűzpinty v. vörös szövőmadár (Pyromélana
franciscana Isert, állat), a Szövőmadár-félék (Plo-
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ceidae) családjába tartozó madárfaj. Hazája Ke
let- és Közép-Afrika. Hossza 12, szárnyhossza 6
cm. Háta és feje cinóbervörös, hasa, szárnyai és
farka fekete. Ültetvényekre káros. Állatkertek
ben gyakori.
Tüzpróba, 1. Istenítéletek.
Tűzrendészet, a rendészetnek az az ága, mely
a tűzvédelemmel foglalkozik. Általában feloszt
ható 3 főrészre, ú. m. a megelőző és utólagos tűz
rendészetre és a kazuisztikára. Az első tartal
mazza mindazon rendelkezéseket, amelyek a tűz
keletkezését és elterjedését megakadályozni hiva
tottak, tehát az építkezés tűzbiztonsági követelmé
nyeit; a gyúlékony, lobbanékony, robbanó anyagok
kezelési és raktározási szabályait; a közönség be
fogadására szolgáló helyiségek biztonsági berende
zését stb. Az utólagos tűzrendészet a megtörtént
esetből levont tanulságok alapján az eset meg
ismétlődését kívánja megakadályozni.
Tüzrendörség, tűzvész megakadályozására vo
natkozó jogszabályoknak foglalatja, másrészt e
szabályokat kezelő hatósági közegek. V. ö. Breuer
Szilárd, A tűzoltás és tűzrendészet kézikönyve;
Markusovszky Béla, Megelőző tűzrendészet.
Tfizriadó a megtörtént tűzjelzés után a tűzoltói
erők mozgósítását célzó riadó, mely harangkongatással, lövöldözéssel, kürtöléssel, nagyobb váro
sokban villamos csongőberendezés segélyével
történik.
Tüzszekrény, a lokomotív- és lokomobilkazánok szekrényalakú részének belsejében elhelyezett
szekrény, melynek alsó része a tüzelőanyagot
tartó rostély. Ebben foglal helyet a tüzelőanyag.
Az első lapján van kivágva a fűtő nyílás, a hátsón
pedig a fűtő gázok elvezetésére való tűzcsövek
vannak beleerősitve. A T. és a kazánszekrény
között köröskörül néhány cm.-nyi hézagot hagy
nak, hogy az oldalait mindenütt víz boríthassa,
oldalfalait álló szegecsekkel kapcsolják a kazán
szekrény falaihoz, felső lapját pedig élére állított
vasbordákkal merevítik, hogy a gőz nyomásának
jobban ellenállhasson, vagy némely esetben hul
lámosan készítik.
Tűzszemle, a tűzrendészeti hatóság által időn
ként a tűzveszélyes állapotok megszüntetése végett
megejtett helyszíni szemle, melyet a tűzrendészeti
szabályrendelet alapján ejt meg. Szakértőként a
tűzoltóparancsnok vagy tűzrendészeti felügyelő
szerepel.
Tüz-szentelés, a kat. egyházban nagyszom
baton szokásos szertartás. Abból áll, hogy ková
ból tüzet ütnek, amelyben a múlt évből maradt
szentelt olajokat égetik el. A tűz megáldatik és
belőle gyújtják meg a templom gyertyáit és
lámpáit. A tűz jelenti a sziklasirboltból feltámadt
Jézust, ki az Isten és a felebarát szeretetének az
ószövetségben majdnem egészen kialudt tüzét fel
elevenítette és a szentírásban sziklának, szeglet
kőnek neveztetik. V. ö. Lonovics, Archeológia
(I. 205.).
Tüzszerszám, a hajdan használt szikragyujtó
készség, amellyel a kovára fektetett taplóba a
kovából acéllal szikrát csiholunk, ez a szikra
aztán a könnyen tüzet fogó taplót meggyújtja;
, ezzel a taplóval gyújtják meg a pipában levő do
hányt. Ma már a benzines gyújtót használják.
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Tűztávolság, az a távolság, amelyen belül épí
teni, gyúlékony anyagokat felhalmozni vagy egy
általán tilos, vagy pedig csak bizonyos kikötések
mellett van megengedve. Vasutainknál pl. a T. 60
méterben van megállapítva, mely távolságon be
lül, ha épület épül, az csakis tűzbiztos (többnyire
pléh-) tetővel látható el; minden gyúlékony anyag
gal vagy épülettel szemben a vasút e távolságon
belül nem vállal felelősséget a mozdony szikrái ál
tal történt meggyújtás esetén. Erre nézve az 1881.
XLI. t.-c. 18. §-a, továbbá a kereskedelemügyi
miniszter 1891 febr. 19-én 163. szám alatt kelt
rendelete mérvadó. Másutt az illető törvényható
ság építési vagy tüzrendőri szabályrendelete írja
elő, hogy milyen T.-nak kell lenni a községi külön
leges viszonyok tekintetbevételóvel, pL a mező
gazdasági termények elhelyezésénél, a fakészletek, lobbanó és robbanó anyagok raktározásánál;
az erdőnél, épületnél való tűzgyújtásnál stb.
Tűztisztelet. Az ú. n. elemek (L o.) sorában a
legáltalánosabban tiszteltek egyike a tűz, amely
nek kultusza versenyez a holtak tiszteletével.
Mindjárt eredetében szembetűnően mutatkozhattak
azok az indítékok, melyeket a földi tűznek égi szár
mazása keltett az elmélkedő emberi szellemben.
Másfelől a vulkánikus földi tűz az alvilág felé
irányítja az okkereső ősemberi elmét, amely ilyen
formán elég hamar bizonyos rendszerbe foglalta
a tüztüneményeket. B rendszerben a nap, a felle
gekből lecsapó villám, a föld gyomrából előtörő
vulkáni tűz az isteni őserő más-más alakban való
jelentkezéseinek ismerszenek fel.
Itt a T.-nek csak legjellemzőbb típusait akarván
megjelölni, a házi és utóbb törzs-szerkezeti, majd
nemzeti község tűzhelyének tiszteletét említjük
első helyen, amely a római Vesta-kultuszban jutott
legszervezettebb kialakulásra. A tűz égi erede
téről táplált egyetemes emberi felfogás egyik
legszebb mitikus hajtása a Prometheus-féle tűz
rabló demiurgok hitregetörténeti családja. A nap,
mint minden földi élet tüzforrása, e minőségét
tudatosabban kifejező kultusz tárgyává lesz, sőt
helyenkint, mint pl. az azték népeknél, centrális
helyre is emelkedik a többi T.-i formák sorában.
Földi tűzzel való szimbolizálásából magyarázható
az a sok valláséleti maradvány, aminők pL a
keresztény ünnepi szokásokkal elegyült téli és
tavaszi meg nyári (karácsonyi, húsvéti és pilnkösdi v. Szent-István napi) T.-i népünnepek. Dua
lisztikus vallásrendszerró az árja népcsalád iráni
ága fejlesztette már régi időben a T.-et, meglehető
sen tiszta szellemi fokra emelvén azt abban a
tanításban, amely Zoroaszter nevéhez fűződik, 8
melynek mai napság is elég számos hívét a parszizmus (1. o.) követőiben látjuk. A föld gyomrá
ban működő vulkánikus erőknek már ez az elneve
zése is a róluk hajdan táplált mitológiai felfogás
emléke, mely a görög Hepliaislosnák ós latin
megfelelőjének (Vulcanus) kultuszában érte el
legteljesebb virágzását. Mennyi eredeti vonás van
a germán Löki eddai alakjában (1. a Löki és Edda
cikkeket), azt a Bang K. és Bugge S. nyomain
megindult kutatás törekszik tisztázni. A keresz
ténység szertartásaiban és legendáiban szintén
számos nyoma van a pogány T.-nek (tüzszentelés,
tisztítótűz).
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A magyarok ősi vallásában is bizonyára szere
pelt a T., de ami a magyar néphit még ma is élő
és ellenőrizhető, vagy biztos adatok fonalán fel
deríthető régibb elemeiből T.-i nyomokra enged
következtetést, az alig különbözik a többi középeurópai népek analóg népéleti jelenségeitől, s ne
hezen lesz így specifikus ősvaÜási maradvány.
Tűzvédelem, a tűz keletkezésének megaka
dályozására, gyors jelzésére, eloltására és határolására vonatkozó intézkedések összessége, vagyis
a tűzrendészet és a tűzoltás és mentés; távolabbi
értelemben a tűzbiztosítás intézménye az, mely a
kellő tűzvédelmet biztosítja.
Tűzvész, így nevezik az olyan tűzesetet, amely
nagyobb vagy több épületre átterjedvén, a szo
kottnál tetemesen nagyobb mérveket ölt és na
gyobb veszélyt rejt magában. L. még Gyújto
gatás.
Tűzveszélyes árúk a vasúti és hajózási for
galom értelmében a különösen gyúlékony folya
dékok, mint ásványolaj nyers és finomított alakban,
kénéter, faszesz, nitrobenzol, szénkéneg stb. Ezek
az árúk csak feltételesen fogadtatnak el vasúti
szállításra s tűzveszélyes voltukat a vasúti kocsik
oldalán «Tűzveszélyes» feliratú bárcával kell
jelezni. A T. másik csoportja azok az árúk, ame
lyek a mozdonyszikrától gyúladhatnak, mint
széna, szalma stb. Ezek a tűzveszély ellen csoma
golással, botakarással védendők.
Tűzveszélyes folyadékok (pl. benzin) raktáro
zására óloinköpenybe burkolt vaskazánt használ
nak, melyet legalább 1 m. mélyen a földszíne alá
jól falazott gödörbe ágyaznak. Robbanás meggátlására a raktárhelyiségbe és a csővezetékhez szén
savgázt vezetnek és gondoskodnak arról is, hogy
a csővezeték és a csapok törése vagy rossz keze
lés következtében a folyadék ne ömölhessen ki.
Tüzvészokozás vétsége, gyújtogatás (1. o.)
vétkes gondatlanságból, ezért törvényes kellékei
is ugyanazok azzal az eltéréssel, hogy a szándék
helyét a gondatlanság foglalja el. T.-ét (btk. 425 §.)
az követi el, aki olyan tárgyat, amelyen a gyújtoga
tás elkövethető, gondatlanságból gyújt fel. A bün
tetés 1—2 évig terjedhedő fogház és pénzbüntetés,
ha pedig ezáltal valakinek halála okoztatott, öt
évig terjedhető fogház. Aki véletlenségből okoz
tüzet, nem büntethető, valamint az sem, aki a
tulajdonát tevő tárgyat — bár gondatlanságból —
gyújtja fel, ha fekvése olyan volt, hogy felgyúj
tása másnak sem személyére, sem vagyonára nézve
veszélyt nem okozott. Az eljárás hivatalból indí
tandó meg és a törvényszék hatáskörébe tartozik.
Tűzveszteség vagy háló az a fémveszteség,
mely a fémek izzításakor, azok oxidációja (revésedése) következtében keletkezik.
Tűzvonal (harcászat). A tulajdonképeni tűzharc
keresztülvitelére a rajvonal van hivatva, mely a
mögötte álló tartalék által támogatást, kiegészí
tést és erősbítést nyer. A tartalék tehát a raj vonal
kiegészítő részét teszi és vele együtt T.-nak ne
veztetik. A T. egyes szakaszokból alakul, melyek
vagy szárnyonkint egymás mellett, mindegyik
rajvonalra és tartalékra osztva, vagy szakaszonkint egymás mögött állíttatnak föl, amidőn t. i.
egész szakaszok teszik a rajvonalat és szintén
egész szakaszok a tartalékokat. A tüzérségnél a
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T.-ban a lövegek egy vonalban egymástól 20 lé
pésnyi térközt vesznek. Az első kocsilépcsőt alkotó
lőszerkocsik 50—100 lépésnyire, a második kocsi
lépcső pedig 500—600 lépésnyire marad az üteg
mögött. Hatásos tflzkörben az üteg lehetőleg T.-ban
mozog. T.-nak nevezzük továbbá sáncoknál a mell
véd tarajvonalát (Kammlinie), ha a védőőrség
e fölött az ellenségre lő.
Tvardovszki, a lengyel néphagyomány szerint
egy XVI. sz.-beli nemes ember, aki eladta magát
az ördögnek, hogy természetfeletti tudást és gyö
nyöröket szerezzen. Sok mulatságos kaland után
végre az ördög el akarta vinni, de T. egy vallásos
énekkel megmentette magát, teste azonban az ég
és föld között fog lebegni ítéletnapig. E monda a
német Faust-monda lengyel változata, amelyet
lengyel költők sokszor feldolgoztak. V. ö. Yogl,
T., der polnische Faust (Wien 1861.)
Tvarozsna (Tvarozná riad Vahom), kisk.
Liptó vm. németlipcsei j.-ban, (íoio) 338 szlovák
lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Tvartkó, két boszniai király neve, 1. Bosznia
(III. köt. 600—604. old.)
T-vas, egyszerű és kettós T.-vas, 1. Hengerelt
vas és Szelvény.
Tver, 1. orosz kormányzóság Közép-Orosz
országban, területe 54,955 km3, (1920) 1.813,404
lakossal, népsűrűsége 36. Felszíne 200—300 m.
magasságú síkság. Van 7 ásványvízforrása. Leg
fontosabb folyója a Volga, amely itt fölveszi a
Vaszuza, Sósa, Dubna, Szelisarovka, Tverza, Medojedica és Mologa nevű mellékvizeit, amelyek
mind hajó.zhatók. Számtalan sekély tava közül
nagyobbak a Szeliger, Ochvat-Sedeni, Szters,
Usztino, Udomlya tavak. Területének 34°/o-a erdő,
26-4%-a
rét és legelő, 27-5%-a szántóföld és
12 - l°/ 0 terméketlen.
Évi közepes hőmérséklete T.
városban 3-9a. Lakói gabonát és lent termelnek,
utóbbi termelésében Szmolenszk kormányzóság
után a második helyen áll Oroszországban. Halá
szata főleg a Szeliger-tóban jelentékeny. Házi
ipara elég fejlett; fatárgyakat, házi eszközöket és
kovácsmunkákat készítenek. Torzsok híres szép
szaffián-bőreiről. Gyáriparából fejlett a pamut
fonás és szövés, malom-, szesz-, papiros-, bőr-,
fayence gyártása. Kereskedelme Rzsev, Torzsok,
Bjezseck és Bologoje városokban koncentrálódik
s ipari cikkeken kívül búzát, fát és lent forgal
maz. 12 járásra oszlik: Bjezseck, Kalyaszin, Kasin,
Korcsva, Novotorzsok, Osztaskov, Rzsev, Sztaricn,Szubzovo,T.,VesszjegenszkósVisne-Volocsok.
Eredeti lakói finn eredetűek voltak, de őket a be
jövő szlávok É. felé szorították. A Mologa-rnenti
kurgánokról még nem tudják, hogy finn vagy
szláv eredetűek-e? Jaroszlav fiai uralma ide
jén Oroszország több részre oszlott a XII. sz.ban, ekkor Szmolenszk, Szuszdal és Novgorod
részekre szakadt, ugyanekkor keletkezett T. her
cegség is. 1484-ben Moszkvával egyesítették. —•
2. T., a hasonlónevű orosz kormányzóság szék
helye az itt 213 m. széles Volga mindkét partján,
amely itt veszi föl a Tvercát és Tjmakát. Két oldala
hajóhíddal van összeköttetésben. Szép utcái, terei
vannak, volt császári palotája, régészeti múzeuma,
szinháza, II. Katalin czárnőnek szobra. Lakos
sága (1920) 65,415; pamutfonó- és szövőipara,'
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vaggongyártása, szesz- és viaszgyertyagyártása,
malomipara jelentékeny. Itt válik a Volga hajóz
hatóvá s így élénk kereskedelme van. A város
közelében van két vasas forrás. Görög-ortodox
érseki székhely. 1182-ben alapították Novgorod
szabad állam ellen, 1763. tűzvész pusztította el,
de csakhamar újraépült.
Tverca, a Volga 174 km. hosszú bal mellék
folyója Tver orosz kormányzóságban, nagy része
hajózható, a Visne-Volocsok csatornarendszerhez
"tartozik.
Twain (ejtsd: tyén), Mark, családi nevén Sámuel
Langhorne Clemens, amerikai humorista, szül.
Floridában (Missouri) 1835 nov. 30., megh. Stormfleldben, Kedding mellett (Connecticut) 1910ápr.21.
Volt nyomdász, hajós, megfordult Kanadában, Ka
liforniában s miután újságíró lett, beutazta Euró
pát ; Budapesten is megfordult (1899 mára). A való
élet után írta Roughing it (1872), The Adventures
of Tom Sawyer (1876) és The Adventures of
Huckleberry Finn (1885) c. történeteit; önélet
rajzi elemeketnyujtaLifeontheMississippi(1871).
Népszerű művei még Pudd'nhead Wilson és Huck
leberry Finn (1884). Legtökéletesebb munkái: The
prince and the pauper és a Charles Dudley Warnerrel együtt írt The gilded age (1873), melyet
•színpadra is feldolgoztak. Összegyűjtött művei
Complete works címen jelentek meg (1903—1908,
25 köt.). Magyar nyelven megjelentek: Az ara
nyozott kor, ford. Mudrony Pál (1876); Sawyer
Tom kalandjai (reg., Pesti Hírlap 1884); Rajzok,
ford. Gyalui Farkas (1890); Az amerikai örökös,
ford. Győry Ilona (1890); A milliomos bankár(reg.,
Pesti Napió 1893); Koldus és királyfi, elb., ford.
Fái J.Béla (1897, új kiadás 1920); ugyanazt ford.
Oaal Mózes (1906); Utazásom a föld körül (reg.,
Pesti Napló 1898-99); A hájfejü Wilson (Magyar
Hírlap 1897, később önállóan Az ostoba Wilson
•címmel 1904 és 1918); Tamás úrfi csinyjei és ka
landjai (1904); Az 1.000,000 fontos bankó és egyéb
elbeszélések, ford.BáZtóLajos(1915);Humoreszk,
fordította Nemes Jenő (1917); Az ellopott fehér
elefánt (1919); Tamás úrfi mint detektív. Huck
Finn, ford. Halász Gyula (1920); Wicklow a kém
és egyéb elbeszélések, ford. Bálint Lajos (1920);
Nyugtalan éj, ford. Reichard Piroska (1920);
Tamás úrfi léghajón, ford. Halász Gyula (1920);
Huckleberry Finn kalandjai, ford. Rákosi Jenő
<1921); Ahajqsélet(í92í); Utazás a Mississippin,
ford Zigány Árpád.
Twardowski, 1. Tvardovszki.
Tweed (ejtsd: tvíd), 156 km. hosszú folyó DélSkóciában ; ered a Hart Feli hegytől Ny.-ra, Coldstreamtől Berwickig Anglia felé határul szolgál,
az Északi-tengerbe ömlik. Sok mellékfolyója van,
vize lazacokban igen gazdag.
Tweeddale, skót grófság, 1. Peeblesshire.
Tweedmouth, 1. Benvick-upon-Tweed.
Twelwe Pins (ejtsd: tvelv) a. m. 12 tű, az ír
országi Connemara-hegység 730 m.-ig emelkedő
csúcsai Galway grófságban.
Twenthe, Overyssel hollandi tartománynak
legfontosabb, iparűző Ny.-i része. Nevét a hajdanta
ott lakó tubantok ősnépétől nyerte.
Twickenham (ejtsd: tvikkenem), város Middlesex
angol countyban, (1921) 34,805 lak., szép fekvéssel,
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számos nyaralóval. Bacon, Popé, Fielding ós más
angol íróknak volt kedvelt lakóhelye.
Twiel, vár, 1. Hohentwiel.
Twiss, Travers, sir, angol jogtudós, szül. West
minsterben 1809 márc. 19., megh. Londonban 1897
jan. 15.1842—47-ig a nemzetgazdaságtan tanára
volt Oxfordban, 1852. a nemzetközi jog tanára lett
a londoni King's College-en, 1884. II. Lipót belga
király megbízásából a Kongó állam részére alkot
mányt dolgozott ki. Főbb müvei: Epitorne of
Niebuhr's History of Romé (Oxford 1837, 2 köt.);
The Oregon question examined (London 1846);
View of the progress of political econoiny in
Europe sinee the XVI. century (u. o. 1847); On
the relations of the duchies of Schleswig and
Holstein to the crown of Denmark (u. o. 1848);
Lectures on the science of international law (u. 0.
1856); The law of nations considered as independant political communities (Oxford 1861, 2. kiad.
1884); Law of nations in time of war (1863, 2.
kiad. 1875); The black book of adiniralty (London
1871—76, 4 köt.); Belligerent right on the high
seas (u. o. 1884).
T w o - s t e p (ejtsd: tú-sztep), divatos amerikai
tánc,2 refrénes
dalformában, szinkópákkal tarkí
tott /4" es polkaritmusban.
Tyana, ókori város Kappadókia déli részében,
a T.-i Appolonios filozófus hazája. Caracalla csá
szár korában római kolónia lett. Romjai Kilisse
Hissar mellett láthatók.
Tybein, 1. Duino
Tyburn (ejtsd.- taiböm), azelőtt falu Londontól
Ny.-ra Middlesex grófságban, most London leg
szebb városrészeinek egyike; 1783-ig itt volt a
londoni nyilvános kivégzések színhelye. A Hyde
Parktól É.-ra a XIX. sz.-ban keletkezett város
részt Tyburniának nevezték el.
Tyche, a görög mitológiában a jó szerencsének,
majd a balszerencsének is istenasszonya (1. Fortuna), Hesiodos szerint Okeanos és Tethys leánya,
Pindaros a Moirák közt említi Zeus leányaként.
Mindenben tőle függ a siker, ő adhat egyeseknek
és államoknak minden vállalatban áldást. Ezért
ábrázolták bőségszaruval és kormányrúddal s mi
vel változó, kerékkel, golyóval és szárnyakkal. Az
egyes városoknak megvolt a maguk T.-je s őt ábrá
zoló szobruk, neki szentelt templomuk. Eutychides
Antiochia városa számára, mint védő és áldó isten
séget, falkoronával és kalásszal ábrázolta, amint
jobb lábát Orontes folyamistennek a vállára teszi
(1. az 573. old. levő ábrát). V. ö. Aliégre, Etudes
sur la déesse grecque T. (Paris 1892).
Tychikus, szent, ázsiai (Efezus?) születésű.
Kísérője és társa Szt. Pálnak a római fogságá
ban. Ünnepe ápr. 29.
T y c l i i t (ásv.), 1. Tichit.
Tycho Brahe, dán csillagász, szül. Knudstrupban (Helsingborg mellett) 1546 dec. 14., régi svéd
családból, megh. Prágában 1601 okt. 24. Kezdet
ben jogot tanult, de mindig nagy kedvvel foglal
kozott a csillagászattal. 1567 körül Baselban meg
ismerkedett Ramus Péterrel, az Aristoteles-féle
filozófia híres ellenségével. Augsburgban pedig
Hainzel testvéreknél, kik csillagászattal foglal
koztak, egy nagy quadranst állított fel és ezzel
tett megfigyeléseket. 1571-ben visszatért hazájába,
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Jiol nagybátyja, Steen Bille, egy régi kolostorban
obszervatóriumot rendezett be számára. Itt figyelte
meg az 1572-iki új csillagot, mely a Cassiopeiában jelent meg. Az erről írott jelentés tette T.
nevét a tudós világban ismertté. II. Frigyes kívá
natára csillagászatot adott elő a kopenhágai egye
temen. 1575-ben ismét utazásra indult. Midőn
visszatért, a dán király neki adományozta Hven
szigetet minden jövedelmével és számára ott
csillagvizsgáló és kémiai intézetet alapított. Ez
volt az Uranienborg, melyben T. 1580. kezdte meg
munkásságát. Csakhamar számos tanítvány vette
körül, kik közül különösen kiváló Christian Severin (Longomontanus). 1588-ban meghalt II. Fri
gyes és az új király kevésbbó érdeklődött a csilla
gászat iránt, T. jövedelmeit folyton csökkentette,
úgy hogy nemcsak az Uranienborg ment tönkre,
hanem még családját sem tudta eltartani. így
tehát II. Rudolf császárhoz fordult, ki őt császári
csillagászává nevezte ki. Prágában nagyobbszerü
obszervatóriumot rendezett be. 1601 febr. 1. kez
dette meg itt munkásságát, de nemsokára meg
halt. Gyászbeszédet magyar ember, Nagyjeszeni
Jeszeni János udvari orvos mondott fölötte. Sírja
a prágai Thein-templomban van. Műszerei gyorsan
tönkre mentek, iratait pedig Keppler használta,
aki Prágában T. segédje volt.
T. mint igen kiváló észlelő igen sok javítást
tett a csillagászati műszereken, valamint a meg
figyelés módszereit is sokban javította. Ő fedezte
fel a Hold mozgásának azt az egyenetlenségét,
melyet variációnak nevezünk. T. Coppernicus
rendszerét nem fogadta el. Szerinte a Föld a világ
középpontja, haladó mozgást ugyan nem végez,
hanem mindennap saját tengelye körül egyszer
megfordul. Ugyanezen tengely és a Föld közép
pontja körül forog egy hónap alatt a Hold és 13-4
hónap alatt a Nap. Ezt a világrendszert De mundi
aetherei recentioribua phaenomenis c. munkájá
ban tárgyalja. Nevezetesebb munkája: Tychonis
Brahe astronomiae instauratae progymnasmata
(Kopenhága 1589, Prága 1603, Frankfurt 1610);
Opera omnia (Prága 1611, Frankfurt 1648). Ujab
ban Kopenhágában jelent meg összes müveinek
díszes kiadása.
Irodalom. Gassendi, De vita Tychonis, Paris 1655 ; né
metül Leipzig és Kopenhagen 1756: Tyge Brahe, Kopenhagen 1781; Helfrecht, T. Brahe, geschildert nach seinem
Lében, Meynnngen und Schriften, Hof 1798 ; Eckert, T.
Brahe nnd sein Planetensystem, Basel 1846 ; Schinz, Wttrdingung des T.-nischen Weltsystems ans dem Standpunkte
des XVI. Jahrtmnderts, Halle 1856; Weinek, Die Tychonischen Instrumente auf der Prager Sternwarte, Prag 1901.

Tycho-íéle csillag, a Tycho Brahétól 1572. a
Cassiopeiában felfedezett új csillag, Nova Cassiopeiae v. Tychonis. Jelenleg B Cassiopeiae jelzés
sel szerepel a csillagtérképeken.
Tydeus, Oineus kalydoni király és Periboia (v.
Gorge) fia; egyik rokonának megölése miatt
Argosba menekült Adrastos királyhoz, ki nőül
adta hozzá leányát, Deipylét. B házasságból szü
letett Diomedes (1. o.). Részt vett a hét vezérnek
Téba elleni hadjáratában (Aischylos drámája).
A csatában Melanippostól halálos sebet kapott.
Athene halhatatlanná akarta tenni, de T. régi ellen
sége, Amphiaraos ekkor levágta Melanippos fejét
8 odaadta, T.-nak, aki vad dühvel kettéhasította
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és agyvelejét felsztircsölte. Ezen a vadságon
Athene is elszörnyed és halni engedi.
Tyendana (szantálfa-bozót), fizumba szigeté
nek (1. o.) kevésbbé ismert elnevezése.
Tyldesley (ejtsd: tiiiszií), város Lancaster angol
grófságban, a Leigh é3 vasút mellett, (192D 15,651
lak.; pamutiparral és szénbányákkal.
T y l e n c l i u s (állat), 1. Heterodera.
T y l e n c l i u s d c v a s t a t r i x , lásd Ananászbetegség.
Tyler (ejtsd: tájier), város Texas északarnerikai
államban, a Sabine és vasutak mellett, (1910) 10,400
lak., élénk pamut- és marhakereskedelem.

Tyche (Róma, Vatikán).

Tyler (ejtsd: tájier), 1. John, az Egyesült-Állftmok 10. elnöke, szül. 1790 márc. 29., megh. Richmondban 1862 jan. 18. A képviselőházba 1816.
választották be, azután Virginia kormányzója
volt s 1827—36. képviselte ez államot a szená
tusban, 1840. a whig-párt az Egyesült-Államok
alelnökévé választotta. Harrison elnök váratlan
halála után 1841 ápr. 4. hivatalból az EgyesültÁllamok elnöke lett. Kormánya alatt (1841—44)
állandóan összeütközésben állott a kongresszus
sal. A polgárháború kitörése után 1861. beyálasztatta magát a déli államok szenátusába. Életraj
zát fia, Lyon Gardiner T. írta meg (Richmond
1884, 2 köt.).
2. T., az 1381-iki parasztzendülós vezére, L
Wat lyler.
T y l o d e n d r o n (növ.). 1. Araucarioxylon.
T y l o i n a a. m. kérgesedés; különösen a talpon
levő fájdalmas bőrkeményedéseket értik alatta.
T y l o p o d a (állat), 1. Kérgestalpúák és Teve
félék.
Tylor, Edward Burnett, angol antropológus,
szül. CamberweUben 1832 okt. 2., megh. Wel-
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lingtonban (Somerset) 1917 ]'an. 2. Oxfordban
1883. az egyetemi múzeum igazgatója, u. o. 1896.
egyetemi tanár lett. Az angol antropológiai tár
saságnak elnöke volt. Főbb munkái, melyek kö
zül több német nyelven is megjelent: Anahuac
or Mexieo and the Mexicans (London 1861); Early
history of mankind and of civilisation (1865);
Primitive culture (1871, 4. kiad. 1903); Anthropology (1881).
Tympanalis szervek, a Szöc3ke-félék érzék
ezervei, melyek valószínűleg a hanghullámok fel
fogására valók. Ilyen szervek vannak a sáskákon
a potroh első gyűrűjén, a szöcskéken és tücskökön
az első láb lábszárán (tibia). Leglényegesebb ré
szeik a hosszúra nyúlt, húralakú hallósejtek, me
lyek rendesen többes számban vannak a test fala
és a testüreg között kifeszítve. Ezeket a húrokat
a hanghullámok rezgésbe hozzák s arezgés okozta
ingerületet a velük összefüggő agydúcba viszik,
ahol valószínűleg mint hangérzés az állat tudo
mására jut. A hallósejtek előtt a hang erősítése
céljából sok állaton erős chitinkeretbe foglalt
hártya (dobhártya) van kifeszítve, mögötte pedig
ugyané célból a tracheanagy hólyaggáduzzad fel.
T y m p a n i t e s , timpanismus, tympania, tympanitis, 1. Felfúvódás.
T y m p a n o n , 1. Kitöltés.
T y m p a n o p h o n i a , 1. Autofonia.
T y m p a n u c l r a s (állat), 1. Prairie-tyúk.
T y m p a n n c l m s a m e r i c a n u s (állat), 1. Fajd
félék.
Tymphrestos, a Veltichi (1. o.) hegység ókori
neve.
Tymus, Magyarország ókori vízrajzában a Tetnes folyó neve.
Tyndale (ejtsd: tindéi) vagy Tindale William,
angol reformátor, szül. Gloucester grófságban
1483 körül, megégették Vilvoordban (Brüsszel
mellett) 1536 okt. 6. Tanult Oxfordban és Cambridgeben. 1523-ban Londonba menvén, megkezdte az
újtestamentomnak angol nyelvre fordítását, de
nem nyervén meg a várt pártfogást, 1524. Német
országba ment. Itt adta ki újtestamentomi biblia
fordítását 1525. vagy 1526. s átvitte azt hazájába.
1533-ban Hollandiában telepedett le s a következő
két év alatt kiadta két kiadásban az egész újtesta
mentum fordítását. 1535-ben fogságra Tetették s
16 hónapi múlva mint eretneket megégették.
Tyndall (ejtsd: tindeii), John, angol fizikus, szül.
Leighlin Bridgeben (Írország) 1820 aug. 21., megh.
Hind Head nevű birtokán 1898 dec. 4. Részt vett
Nagy-Britannia trigonometriai felvételében. 18531887-ig a londoni Royal Institution tanára volt.
Vizsgálatai az energia megmaradásának törvé
nyére, diamágnességre, hősugárzásra, a hang ter
jedésére és visszaverődésére stb. vonatkoznak.
A gleccsereket behatóan tanulmányozta. Főbb
munkái: The glaciers of the Alps (London 1860);
Sound (1867); On radiation (1865); Contributions
to molecular physics (1872); Heat, as a mode of
motion (7. kiad. 1887. Megjelent magyarul is: A
hő, mint a mozgás egy neme, ford. Jezsovics
Károly, Budapest 1874.)
Tyndareos, mitikus spártai király, Pericres és
Gorgoplione, vagy Oibalos és Bateia fia, Léda
férje, ki tőle Klytaimnestrát és Kastort, Zeustól
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Helénát ós Polydeukest szülte. Testvére Hippokoon elűzte Spártából, de Herakles ismét trónjára
segítette. Mikor Heléna kezéért annyian verseng
tek, Odysseus tanácsára T. megeskette őket, hogy a
választandó férjet minden jogtalanság ellen meg
védik. Ezért voltak kénytelenek Trója ellen hadat
indítani, mikor Paris trójai királyfi Helénát elra
bolta. T. trónját Menelaos örökölte.
Tyndaridai, Tyndareos fiai, 1. Diosktirok.
Tyndaris, ókori görög város Sicilia É.-i part
ján ; helyén ma Patti (1. o.) áll.
Tyne (ejtsd: tejn), folyó ÉK.-Í Angliában; ered
a Cheviot hegységben fakadó North T. (52 km.
hosszú) és a Crossfellen eredő South 1. (54 km.)
egyesüléséből s innen számítva 49 km.-nyi folyás
után az Északi-tengerbe ömlik Tynemouthnál.
A Derwent mellékfolyójától kezdve hajózható s
rajta sok szenet szállítanak. A világháborúban
a torkolatánál épült katonai és ipartelepeket több
ször bombázták és részben elpusztították 1915
aug.-ban németrepülők, 1916 ápr. 2—3. német lég
hajók, 1917 dec,12.pedig egy német hajórajtámadta
meg az ott levő kereskedelmi és hadihajókat,
s közülök többet elslilyesztett.
Tynemouth (ejtsd: tejnmöth), város Northumberland angol countyban, (1921) 63,786 lak., tengeri
fürdővel, nagy szénkivitellel.
T y p h a L., gyékény (növ.), a Typhaceae család
egyetlen génusza; 9 faja évelő, kúszó rhizomás,
nádtermetű mocsári növény, hosszú, szálas leve
lekkel, ágatlan szárral s ennek vége felé tömött,
hengeres buzogányban 1 lakú, lepeltelen, apró
virágokkal; a csúcson a porzós virágok, alattuk
a termős virágok. A termés makkocska vagy szem,
fehér szőrözet (bakaselyem) övezi. Forró és mér
sékelt övi mocsarakban vannak elterjedve. 4 faj
hazánkban is terem. Legelterjedtebb a T. latifolia
L. (széleslevelű gyékény, bodnározó gyékény,
bakaselyem, buzogányfü, kákabot, nádbotikó,
buzogánysás, páklya). Leveléből gyékényt, puha
kosarat fonnak, a bodnár pedig hordódongák
közé eresztéknek használja. Szárával tüzel
nek vagy házat fednek. A szegény nép ter
mése gyapjával magában vagy tollal keverve
ágyneműt tölt meg. Lisztes tőkéjét, a böngyölét
(1. o.) táplálékul használták. V. ö. Dietz S. Ter
mészetrajzi Füzetek X. (1886); Kronfeld, Monographie der Gattung T. (Bécs 1889); Borbás,
A hazai gyékényfélék földr. elterjedése (Termé
szettudományi Közlöny 189. f üz.), u. a. Zur Verbreitung und Teratologie von T. (Oesterr. Bot.
Zeitschr., 1886).
T y p h a c e a e , Gyékényfélék <n5v.), az egy
szikűek családja a Pandanalas sorozatban. Egyet
len génusza a Typha (1. o.)
Typhaon, 1. Typhon.
TypMiclitliys subterranens
Gírard
(állat), 1. Vakhalak.
T y p M i t i s (typhlon a. m. vakbél), a tulajdonképeni vakbél gyuladása, mely gyakran a féregnyujtvány gyuladásával (appendlcitis) együtt jár
(a köznyelvben ez utóbbit értik vakbélgyuladáson),
de önállóan is előfordulhat.
T y p h l o m o l g e R a t h b n n i Stejn. (*JU«), a
Szalamandra-félék (Salamandridae) családjába
tartozó gőtefaj, melyet 1895. Texasban (San Marco
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mellett) egy artézi kút fúrása alkalmával fedez
tek fel. Az európai karsztbarlangokban élő Proteushoz hasonlít: szeme visszafejlődött, kttlső
kopoltyúbojtja van, teste teljesen pigmentnólküli
és oldalt összenyomott evezőfarka van; lábai
hosszúak. Temmerson Ellen 1905. kimutatta róla,
hogy nem önálló faj, hanem valamely eddig isme
retlen fajú Spelerpes-nék. érettivarú (neoteniás)
lárvája.
T y p l i l o n i y s (állat), a Pele-félék (Myoocidae)
családjába tartozó állatnem, amelynek egyetlen
faja, a T. cinereus A. M. E. ismeretes. Dél-Kíná
ban honos.
T y p h l o p i d a e (állat), 1. Vakkígyók.
T y p h l o p s (állat), 1. Yakkígyők.
T y p h l o s o l i s , csöalakú képződmény a földi
giliszták bélcsövének hátoldalán, mely a bélcsövet
bélelő hám betűrődéséböl jött létre.
Typhoid megbetegedés, 1. Tifoid megbete
gedés.
Typhon (lyphaon, Typhoeus), mesés görög
óriás, Tartaros ós Gaia fia, kinek 100 sárkány
feje volt, villámló szeme és mindenféle hangot
tudott adni. Nyilván a föld belsejében romboló
gőzök, tüzek ós a fergetegek megszemélyesítése;
a pusztító szelek ós viharok tőle erednek. Bchidnával ő nemzette Orthrost, Kerberost és a lernai
kígyót. Zeussal való nagy harcát (a többi isten
Egyiptomba menekült s állatalakba bújt előle),
ki őt borzasztó küzdelem után végre villámával
a Tartarosba taszította, leirja Hesiodos (Theogonia 820 skk.). Más változat szerint (Aischylos) az
Etnát vetette rá Zeus, s az alól most is tüzet
okádik. —Később egybeolvasztották T.-t az egyip
tomi Set (1. o.) istennel, aki mindenféle bajnak
forrása volt s testvérét, Osirist (1. o.) is megölte.
T y p l i o n s (angol) a geológiában érctömzsöt
jelent; tifonikus pedig annyi, mint tömzsszerü. E
kifejezés Pr. Posepnytól való. (V. ö. Die Bleitmd Galenit-Lagerstatten von Raibl in Kárnten.
Jb. d. kgl. geol. E.-Anst. XXIII. 317).
T y p h o o n , a taifun angol elnevezése, 1. Oiklon.
T y p n u s , 1. Hasi Jiagymáz.
T y p i l o b n s Stol. (állat). Az Oxystomidae csa
ládjába tartozó kövült rövidfarkú tengeri ráknem,
amelynek eddig csakis két faja ismeretes, a T.
granulosus Stol. az indiai nummulit-képződményekből és a T. Semseyanus Lőrent. Ez eddig
csakis a budapesti Kis Svábhegy felső-eocénkori
nummulit-mészköveiből ismeretes.
T y p o g r a p h , 1. Szedőgépek.
T y p o g r a p h i a , 1. Könyvnyomtatás.
T y p o m e t r i a , 1. Térképnyomás.
T f p o p h o n e , 49 felhangolt hangvillából álló
zongora. (MusteL Paris 1865.) Helyette újabban a
celesta került forgalomba.
T y p o s e o p , 1. Kalejdoszkop.
T y p u s , 1. Típus.
Tyr (ó-skand. Tyr, ó-felném. Ziu), a germán
mitológiában a három főistén egyike. Neve két
ségkívül rokonságban van az ó-ind Dyaus, gör.
ZeOc, lat. Juppiter (Diespiter) névalakokkal s ere
detileg az indogermán őskorban ő volt a legfőbb
istenség, a «fénylő», a mennyei isten. A germán
korban (ősgermán neve Tiwaz lehetett) azután
mindinkább háttérbe szorul s Wodan-nal (1. o.) és

Tyrolt

Donar-rai. (1. o.) együtt teszi a germánok isteni
háromságát. Népistenné lett, majd (főleg északon)
a háború istenévé; jelképe a kard. A latin írok
épp ezért Mars néven is nevezik T.-t. Német
országban főkép a svévek törzsénél részesült ki
váló tiszteletben; a szász törzseknél Saxnot né
ven ismerték. A hét harmadik napja, a kedd (ném.
Dienstag, Zistag) ő neki volt szentelve.
T y r a n n i d a e (Királygébics-félék, állat), a
Verébalkatúak (Passeriformes) rendjébe tartozó
madárcsalád. Az ide tartozó 87 nembe tartozó 617
faj a mi gébicseink és légykapóink jellemvoná
sait egyesíti. Kis- és középnagyságú madarak,
melyeknek legnagyobbja is alig ér el rigónagy
ságot. Amerikában (Kanada É.-i részétói a Tus
földig), Nyugat-Indiában, a Galopagos- és Tüzföldi-szigeteken honosak. Feltűnő, mindenkinek
szemébe ötlő madarak, amelyek bizalmasan szinte
tolakodnak az ember közelébe. Rovarokkal táp
lálkoznak. Fajaik közül közönségesebbek és is
mertebbek : a királymadár (Tyrannus tyrannus
L.) a bentovi (Pitangus sulphuratus L.) és a
koronás királygébics (Onycliorliynchus coronar
tus P. L. S. Müil.).
T y r a n n o s (gör.), a. m. zsarnok (1. o.)
T y r a n n u s (állat), 1. Tyrannidae.
Tyras, a Dnyeszter folyónak torkolatánál ala
kult milétoszi gyarmatnak (1. Akkerman) ókori
neve.
Tyrconnel grófok, L O'Donnett.
Tyree sziget, 1. Tiree.
Tyrker, a sagákban említett türk vagy magyar,
Szent István korában elkísérte Lejfr Eriksont
amerikai útjában s azt a területet, amelyen szőlőt
talált, Vinlandnak nevezték el.
Tyro, a görög mítoszban Salmoneus leánya,
Poseidontól Neleus és Peliase anyja.
T y r o g l y p h i d a e (Sajtatkák, állat), 1. Atkafélék.
T y r o g l y p h n s (Sajtatka, állat), 1. Atka-félék.
Tyrol, 1. Tirol.
Tyroler József, rézmetsző, megh. Pesten az
1860-as évek elején. Tizenötéves korában került
Arvamegyéből Pestre s mester ós iskoía nélkül
tanulván meg rajzolni, nemsokára az TJngar c
lap számára rendszeresen készített rajzokat, met
szeteket, köztük szatirikus lapokat is, főképp pedig
számos divatképet, azonkívül kőnyomatú arcké
peket (egyik nagy lapja József nádor arcképe). Az
ő metszetei a Kossuth Lajos által kibocsátott papirpónzek («Kossuth-bankók»), ezek készítéséért
T. fogságot is szenvedett. Az ötvenes évek elején
népies nőalakokat rajzolt az almanachok és em
lékkönyvek számára. V. ö. Évkönyv, kiadja az
Izr. Magy. írod. Társulat, 1910.
Tyrolt, Hudolf, osztrák színész, szül. Eottenmannban (Stájerország), 18é8 nov. 23. Pozsony
ban végezte a gimnáziumot s miután Grazban jogi
doktorátust tett, színész lett. Grazban és Brünnben működött, 1872. Bécsbe szerződtettek, 1884. a
Burg-szinház tagja lett, 1889. a Deutsches Theaterhoz ment á t ; 1902. visszavonult gutensteini
birtokára. Irodalmi művei: Aus der Theaterwátt
(1879); Chronik des Wiener Stadttheaters (1889);
Allerlei vom Theater und Kunst (Wien és Lefpzig 1909).

Tyrone
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Tyrone (ejtsd: tirón), eounty Ulster ir tarto
mányban, Londonderry, Donegal, Fermanagh,
Monaghan, Armagh és a Lough Neagh között,
3264 km» területtel, (i9ii) 142,437 lak.
Tyros, 1. Tirusz.
T y r o s i n , 1. Tirozin.
T y r o t o x i n , 1. Sajtméreg.
Tyrrell, George, modernista teológus, szül.
Dublinban 1861 febr. 6., megh. Storringtonban
(Sussex) 1909 júl. 15. Előbb Jézus társ. atya volt,
később azonban téves tanításai miatt e társaság
ból elbocsátották (1906). Modernista iratai: Nova
et vetera (1897), Lex orandi (1903), Lex credendi
(1906) stb. Amikor a Pascendi enciklika meg
jelent, T. tiltakozott ellene, mire 1907. az egyház
ból kizárták.
Tyrrhenia, 1. Etruria.
Tyrrheniek, 1. Tirrlieniék.
Tyrrheni-tenger, 1. Tirrheni-tenger.
Tyrsus, szardíniái folyó, 1. Tirso.
Tyrtaios (Tyrtaeus), ó-görög elégiaköltő, ki
harci elégiáivaí kitartásra buzdította a spártaiakat
a lázadó messeneiek ellen, a Kr. e. 7. sz. végén.
Az athéniek a magukénak hirdették és azt mesél
ték, hogy ők küldték egy jóslat értelmében az
aphidnai sánta tanítót a spártaiaknak segít
ségére. Valószínűbb, hogy kisázsiai ión eredetű
volt. Fennmaradt 3 elégiája egyszerű, de férfias
hangon dicsőíti a hősi halált s rajzolja a gyáva
szökevény nyomorult sorsát. Ezért nevezték el
Petőfit is magyar T.-nak. Fennmaradt költemé
nyeit a kétségbe vont menetdalokkal (embateria)
együtt közli Bergk, Poetae lyrici, Graeci 2 köt.
Magyar fordítói: Boros Gábor, Fináczi/ Ernő és
Latkóczy Mihály (E. Phil. közi. VII, VIII., X. évf.).

—

Tyúlc

Tyrus, ókori város, 1. Tirusz.
TySmienica (ejtsd: tüsmjenica), város a volt
T-hnnacz galíciai kerületi kapitányságban, (i9io>
10,094 nagyobbára rutén lak. Környéke, az ú. n»
Pokucia, Galícia egyik legtermékenyebb vidéke.
Most Lengyelországhoz tartozik.
Tysonit (ásv.), a eórium-, lantánnak s didimnek
fluoritja (Cs, La, Di) F a . Üveg-zsírfónyü, világos
viaszsárga, a bázis szerint kitűnően hasadó hat
szöges prizmák. A földpátban: Pikes Peak, Colo
rado, az idevaló hamartil (bastnasit) T. után való,
pszeudomorfóza.
Tyssa (Tisá), falu Tetschen cseh kerületi kapi
tányságban, (1910) 2710 ném. lak. Közelében van
nak a látogatott, ú. n. Tyssaer Wande (550—627
m. sziklafalak), amelyek az adersbachi és wekelsdorfl sziklákhoz hasonlítanak.
T y s u s a. m. bőrkeményedés.
Tzetter Sámuel, 1. Czetter.
Tzetzes, Johannes, görög költő és grammatikus
Konstantinápolyból, Kr. u. 1110—1185-ig élt.
Bámulatos olvasottságú, de megbízhatatlan és el
bizakodott tudós. Nev. művei: Biblosz hisztorion
(rendesen: Chiliades) közel 13,000 politikai versből
álló verses kommentár saját leveleihez (kiadta
Kiessling, Leipzig 1826); Allegóriák az Iliashoz
és Odysselához 10,000 versben; kommentár az
Iliashoz, Hesiodoshoz, Aristophaneshez stb; Car
mina Iliaca scholionokkal (kiadta Lehrs, Paris
1840); Theogonia, verses mythologia. V. ö. Krumbacher: Geschichto der byzantinischen Literatur
(München 1897. 526 1.).
Tzimiskes János, bizánci császár, 1. János, 9.
Tzour, Konstantinos Porphyrogennetos szerint
a besenyők második nemzetsége.

Ty.
Ty, ty, a magyar ábécé 31. betűje ; a t betűből
úgy van alakítva, mint ny és ly az n és l betűk
ből, 1. Helyesírás.
Ty hang, a nyelvtanban, az ínyhangok közé
tartozó kemény zárhang; a megfelelő lágy íny
hang a gy. L. Hangok.
,
TyapessófTapesovo,), kisk. Arvavm.námesztói
j.-ban, (1910) 317 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Tyej (Teiu), kisk. Hunyad vm. marosillyei
j.-ban, (i9io) 463 román lak. (Tr. E.)
Tyiszága (áiiat), a,dévéTkeszeg(Abramisbrama
L.) népies neve.
Tyiulesd (Tiule§ti), kisk. Hunyad vm. körösbányai j.-ban, (1910) 297 román lak. (Tr. R.)
Tyúk (taréjos tyúk, Gallus L.), a tyúkfélék
rendjébe és a fácánfélék családjába (Pliasianide)
tartozik. Húsos tarajü és két áll-lebbenyt visel.
A szárnyak rövidek és legömbölyítettek, a farok
középhosszú, fedélszerű, magasan hordott. A farok
középső tollai a kakasoknál hosszúak és sarlószerűek. Igen sok fajtája és változata van. Ceylon
szigetén él a dzsungel tyúk (Gall. Lafayetti
Temm.). Ugyancsak Ázsiában található a sonnerat tyúk (G. Sonnerati Temm.), továbbá a ban-

kiva tyúk (Kasintu, G. gallus L.), ez utóbbi a
legjobban van elterjedve és a Himalájától lo
egészen Jáva szigetéig található. Itt található
az úgynevezett villás vagy törpe tyúk (Gangégar, G. varius Shaw.) is. Ezek a tyúkok vad
állapotban fordulnak elő és úgy élnek, mint a
házityúkok, szintén törzsekben, amelyek több
nyire 1 kakasból és 20 tyúkból állnak. A házi
tyúktól a hangban térnek el. A kakasok igen har
ciasak. A bankivá tyúk 8—12 tejfehér tojást tojik
és éppen úgy költi ki ós neveli fel a csibéket, mint
a házityúk. Néha előfordul, hogy a házityúkkal
kereszteződik. A vad tyúkokat meg lehet szelídí
teni és a fogságban is szaporodnak. V. ö. Temminck, Histoire naturelle généralo des Gallinacées
(Amsterdam 1815, 3 köt.); Fitzinger, Arten und
Rassen der Hühner (Wien 1877).
A házityúk származása.
A mai házityúk őse valószínűleg a Kelet-Indiá
ban még ma is előforduló bankivá tyúk. A házityúk az É.-i és D.-i sarkvidékeket kitéve, az
egész földön el van terjedve, legnagyobb terme
lési képességót azonban a mérsékelt égöv alatt
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éri el. Részben a klimatikus viszonyok beha
tása következtében, részben véletlen keresztezé
sek folytán, részben pedig az ember céltudatos
beavatkozása következtében, igen sokféle fajta,
tájfajta és változat keletkezett. Minden fajta ezen
kívül több ezínváltozatra is feloszlik. Egyes faj
tákat már a rómaiak hoztak Európába, amikor az
Indiába vezető viziutat felfedezték. Egyes ősfajták csak a legújabb időkben kerültek Indiából,
Kínából és Japánból Európába. A legújabb időben
Európában és Észak-Amerikában különböző fajták
öeszekeresztezéséből létesítettek új fajtákat.
A tyúkot általában gazdasági értékeért tartják.
Van azonban kedvteléses, passzionátus tenyésztés
is, amikor a tyúkot különleges szépsége vagy
különleges formája miatt tartják. A művelt or
szágokban több baromfitenyésztő egyesület mű
ködik, részben hogy a tyúktenyésztést gazdasági
szempontból fellendítsék, részben hogy a kedv
teléses tenyésztést előmozdítsák. Vannak egyesü
letek, amelyek mindkét irány érdekeit szolgálják.
Ilyen a Magyarországon működő Baromfitenyész
tők Országos Egyesülete, Budapest IX. Üllői-út
25. Minthogy a gazdasági irány egészen mást
követel a tyúkoktól, mint a kedvteléses vagy
sporttenyésztés, ennélfogva a létező tyúkfajtákat
beosztották gazdasági és díszfajtákra. A két cso
portnak azonban nincsen éles határa.
Tyúkfajták.
A magyar parlagi tyúk. Egyike a legértéke
sebb fajtáknak. Taraja egyszerű, a tyúké lehajló.
A bőr és lábszár színe sárga. Zsírja is sárga színű.
Előfordul minden lehető színben, leggyakoribb
azonban a kendermagos, sárga, fehér és fogolyszínű. Kitűnő tojó. Rendkívül edzett, jó élelem
kereső, gyorsan tollasodik. A kakasok igen har
ciasak. Újabban a földmívelésügyi kormány és a
társadalmi intézmények igyekeztek a tyúk test
nagyságát növelni és ezt különféle fajták ke
resztezése által igyekeztek elérni. E célra régeb
ben felhasználták a cochint és a brahmát, de mivel
ezek a fajták nem feleltek meg a célnak, áttértek
a modern fajtákra és felhasználták e célra a plymouthot, langshant, orpingtont, wyandotteot,
rhode islandot. Ez a nemesitési eljárás teljes si
kerrel járt. A magyar parlagi tyúknak van egy
érdekes változata: az erdélyi kopasznyakú tyúk,
amely abban tér el a többi ismert tyúkfajtától,
hogy a nyaka egészen a begyig teljesen kopasz
és élénk vörös színben ragyog. A begy is mint
egy vörös golyó csillan ki a tollazatból. Sőt a
begytől a végbélig egy keskeny kopasz sáv ész
lelhető. Ez a válfajta is előfordul minden színben,
legérdekesebbek a fekete színűek. Az erdélyi ko
pasznyakú tyúk igen jó tojó hírében áll.
A Németbirodalomnak igen fejlett baromfi
tenyésztése van és területén sokféle tyúkfajta
található. Általában kicsiny vagy középtermetű,
karcsú, kecses, mozgékony madarak. Eredetileg
ezek a fajták bizonyos elhatárolt területekre szo
rítkoztak. Ilyenek a keletfriz sirályok, amelyek
igen jó tojók. Híresek továbbá a vesztfáliai tojó
tyúkok (Totleger), amelyek rokonságban vannak
a Belgiumból származó campine és brakel tyúk
kal. Hannover környékén van a lákenfeldi tyúk
Révai Nagy Leaxkona. XVIII. köt
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nak hazája. Lüneburg vidékéről származik a
ramelsloM tyúk, amely igen kedvelt fajtája a
német tenyésztőknek. Igen hírneves a winseni,
hittfeldi és stuhri hústyúk. Igen különleges tyúk
a türingiai szakállas tyúk. Megemlítendő még
a Düsseldorf vidékéről származó bergi tyúk. En
nek a fajtának a kakasai hosszasan elnyújtott
kukorékolással tűnnek ki. Hírnévre tett szert az
után a nassaui parlagi tyúk, amelybe a fogoly
színű olasz tyúk lett bekeresztezve. A sundheimi
hústyúkban sok a houdan vér, mlg az auqsburgi
tyúkban olasz és la fléche vér található. Á német
fajtákhoz lehet számítani a stájer tyúkot is,
amelynek több változata van, mint a cillii, az
ó-stájer és a sulmtháli tyúk. Ez a tyúk szolgál
tatja a híres stájer kappanokat. A németek is
kitenyésztettek új fajtákat, mint az ú. n. «birodalmi» tyúk (Reichshuhn), a rajnavidéki (Rheinlander) stb.
A Földközi-tenger mentén el vannak terjedve
az ú. n. középtengeri fajták, amelyek kistestüek,
jól tojnak, jó nagy tojásokat szolgáltatnak, ezzel
szemben azonban nem jó hústermelők és nem kot
lának. Jellemző sajátságuk, hogy magas és for
más egyszerű tarajuk és fehér füllebbenyük van.
A kakasnál a taraj egyenesen álló, a tyúknál le
hajló. Legjobban el van terjedve az olasz tyúk.
Csőre sárga, lábszára szintén sárga, előfordul
minden színben. Leggyakoribb a fehér és a fogoly
színű, de van kendermagos, sárga, fekete, stb.
színű is. A múlt században Amerikába került és
ott speciálisan tojástermelésre tenyésztették ki.
Az amerikaiak elnevezték leghornnak, mert az
amerikaiak így nevezik Livornó várost, ahonnan
az első olasz tyúkok Amerikába kerültek. Igen
szép középtengeri fajta a spanyol tyúk, amely
fekete színű és fehér arcú, f lűlebbenyei hosszúak
és szintén fehérek. Ez a fajta meglehetősen ké
nyes. Szintén középtengeri fajta a minorka, amely
piros arcú és fehér füllebbenyfi. Igen jó tojó
s nagy tojásokat tojik. Hasonlít hozzá az anda
lúziai tyúk, csak abban különbözik tőle, hogy
színe kék.
Franciaországnak is megvannak a maga kü
lönleges fajtái, amelyek közül sok az egész vilá
gon el van terjedve. A francia tyúk általában jó
hústyúk, ízletes húst szolgáltat és jól hízik. Ilyen a
le mans, a mantes és a la bresse tyúk. Ez utóbbi
szolgáltatja Parisnak a legfinomabb poulardokat.
Igen érdekes fajta a faverolle, amely houdan,
brahma és dorking keresztezésekből keletkezett.
Tulajdonképen ez szakállas tyúk. Kevésbbé ké
nyes, mint általában a francia fajták. Elsőrendű
hústyúk. Igen érdekes fajta a la fléche, felfelé
álló szarvtarajával, továbbá a créve coeur, nagy
bóbitájával és szarvalakú tarajával. Hasonlókép
pen bóbitás a houdan tyúk, egyike Franciaország
leghíresebb tyúkfajtáinak.
Angliának is sok fajtája van. Első sorban meg
említendő a skót kendermagos tyúk, amely nem
egyéb, mint kinemesített parlagi tyúk, igen szép
kendermagos rajzzal. Az angolok sok fajtát te
nyésztettek ki különleges színre és alakra. így a
német eredetű hamburgi tyúkot is. Valószínűleg
azért nevezték el hamburgi tyúknak, mert a ham
burgi kikötőn át került Angliába. Ez a tyúk szor-
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galmasan tojik, bár tojásai kicsinyek. Testalkata
karcsú, tartása igen eleven, tollazata csodálatosan
ragyogó és szép rajzú. Taraja rózsás, vagyis a
taraj kiszélesedett és a tetején szabályos elhelye
zésben hegyee bibircsszerű húskinövések vannak.
A taraj hátrafelé kihegyesedik és az ú. n. tövist
alkotja. A hamburgi tyúk 5 szinváltozatban fordul
elő: van fekete, ezüst és arany preckelt, ezüst- és
aranylakk színű. Egyike a legjobb hústyúkoknak
a dorking tyúk, amelynek 5 lábujja van. Nagy
testű, 6 kg. súlyt is elér. Nem jó tojó, de jó kotló.
E tyúkfajta kényes. Zordabb klimát nem bír meg
szokni. Az angoloknak még egyéb fajtáik isvannak, mint pl. a sussex tyúk, amely szintén igen
jó hústermelő, az orpington, stb.
Igen érdekes csoportja a házityúkoknak az,
amely az Ázsiából származó fajtákból áll. Leg
többje zömök, húsos és jól kotlík. Tojás és hús
hozam tekintetében azonban nagy eltérések van
nak. Ide tartoznak első sorban a tyúkóriások, a
cochin és a brahma tyúk. Ezek tollazata igen dús,
a lábtollazat is erős. A lábszár szine sárga. A
cochin keveset tojik,desokhústszolgáltat, ez azon
ban durva rostú. Igen jó kotlók ós jó csibenevelők.
A múlt század negyvenes éveiben kerültek Euró
pába, ahol először Angliában és Németországban,
majd a többi államokban is valóságos forradalmat
idéztek elő. Az ő megjelenésüktől datálódik a
tyúkok kinemesítésére irányuló általános törekvés
ós ekkor alakultak Európában az első baromfi
tenyésztő egyesületek. Hozzánk körülbelül a 70-es
években kerültek el és kokárdái tyúk néven az
egész országban ismerték. Hasonlít hozzá a brahma
tyúk, a különbség csak az, hogy az utóbbi többet
tojik és jobb húst szolgáltat/Ázsiai fajta a langshan
is, amely alak tekintetében hasonlít a cochinhoz,
csak a lábszára eredetileg nem annyira tollas.
Angliában gyengén tollaslábú, Németországban
símalábú változatban tenyésztik. Eredetileg csak
fekete langshanok léteztek, csak később tenyész
tették ki a fehér, a kék és a sárga változatot. A bőr
ós zsír színe fehér, a lábszárak színe palaszürke.
Sokkal jobban tojik, mint a eochin és finom, ízle
tes húst szolgáltat. Egyike a legértékesebb faj
táknak, amely keresztezésekre igen alkalmas.
Egészen eltérő a megjelenésben ezektől a maláji
tyúk. Ennek az állása igen magas, lábai hosszúak,
tartása kihívó. Gazdasági értéke csekély. Több
színben fordul elő. A maláji tyúk szoros rokon
ságban van a viador tyúkkal, vagy legalább ennek
az ősével. Legközelebbi rokona az indiai viador,
amelyet cornwalli viadornak is neveznek, mert
Angliában, Cornwall grófságban sűrűn tenyésztik.
Ragyogó aranybarna, feketén szegélyezett tolla
zata van, izomzata igen erős. Indiából származik
és rokonságban van az aseel tyúkkal. Angliában
meglehetősen elterjedt a viador-tyúktenyésztés.
Régebben divat volt kakasviadalokat rendezni,
sőt elég gyakran most is tartanak még ilyeneket.
A viadorok sokféle színváltozatban fordulnak elő,
de közöttük két csoport különböztethető meg: az
ó-divatú angol viador, amely alacsonyabb állású,és
az új-divatú angol viador, amely magas állású, va
gyis hosszúlábú. Testalkatban és toll azatban telje
sen eltérnek ezektől a belga és észak-francia viado
rok, ez utóbbit normann tyúknak is nevezik. A via
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dorok gazdasági értéke nem nagy, bár húsos mel
lüknél fogva keresztezésekre igen alkalmasak. A
sumatra ós yokohama tyúk is rokonságban van a
maláji tyúkkal. Ezeknek a tartása hasonlít a fácá
néhoz, hátuk hosszú, a farok vízszintes tartású
és a kakasnál néha egy méter hosszú. A yokohama
tyúk Japánból származik éppen úgy, mint a főnix
tyúk, melynél a kakas farka a 2 méter hosszú
ságot is eléri. Ezeknek az ázsiai fajtáknak a bekeresztezése által újabb időben sok igen értékes
gazdasági tyúkfajta keletkezett. Langshan keresz
tezés pl. a W. Cook által előállított orpington
fajta, amely fekete, fehér, sárga, kék és porcellánszlnben fordul elő. Alak tekintetében hasonlít a
langshanhoz, csak a forma teltebb és gömbölyűbb.
Kitűnő hústyúk, nemkülönben jó tojó, főleg télen
tojik szorgalmasan, jó kotló, gyorsan fejlődik,
edzett, könnyen felnevelhető s mint sokoldalú
gazdasági tyúk, közkedveltségnek örvend. Gaz
dasági értékben hasonlítanak hozzá az Ameriká
ban keletkezett tyúkfajták. Ezek közül a leghúsosabb, legnehezebb a plymouth rock tyúk,
amelyet eleinte kendermagos, majd fehér, fekete
és sárga színben is tenyésztettek. Elsőrendű hús
tyúkok. Ez a két fajta nálunk igen el van ter
jedve. A dominikánus tyúk szintén kendermagos.
Előbbiektől abban különbözik, hogy karcsúbb az
alakja és rózsás a taraja. A legjobb és legsokolda
lúbb amerikai gazdasági tyúk a wyandotte, amely
nem olyan vaskos, mint a plymouth rock, de igen
finom húst szolgáltat és emellett jó tojó. Nálunk
is található főként fehér- és fogolyszínben, itt-ott
ezüst és arany wyandotte is kapható. Előfordul sok
féle színváltozatban. Egyike a legújabb amerikai
fajtáknak a rhode island, amely vörös és fehér
színben fordul elő. Taréja lehet egyszerű v. rózsás.
Nálunk Magyarországon is sok kedvelője van
és kiállításainkon állandóan látható. Bőre, zsírja,
lábszára sárga, jó tojó, de emellett sok és ízletes
húst szolgáltat. Amerikában el van terjedve az
ú. n. csodatyúk, amely csak annyiban különbözik
a "wyandottetól, hogy tollas a lába. Langshankeresztezés az ú. n. java tyúk is, amely fekete
és feketetarka színben fordul elő. Cochin-keresztezés a Belgiumban előforduló kendermagos mechelni tyúk, amely ritkábban fehér szinváltozat
ban is található. Igen értékes hústyúk, nagy súlyt
ér el és rendkívül finom húst szolgáltat. Tojás
termelő képessége nem kiváló.
A bóbitás tyúkok annyiban különböznek a többi
tyúkoktól, hogy koponyájukon félgömb alakú
kidudorodás van s ezen ül a többé vagy kevésbbé
nagy bóbita. A tulajdonképpeni bóbitás tyúkok
közül néhány csak dísztyúk. Ilyen a szultán tyúk,
továbbá a hollandiai és a páduai. A hollandiait
azelőtt lengyel tyúknak is nevezték, a páduait
pedig brabantinak. Ezeknek a tyúkoknak a bóbi
tán kívül erős szakálluk is van és legtöbbnyire
ezüst (sárga-fekete szegéllyel) vagy chamois szín
ben (sárga és fehér szegély) fordulnak elő. Igen
szép díszei a baromfiudvarnak. A francia fajták
között van sok bóbitás tyúk. Mind kiváló hús
tyúkok, közülők csak a hoicdan képez kivételt,
amely egyszersmind jól is tojik. A houdan fekete
fehér tarka tollazatú. A créve-coeurök bóbitája
igen nagy, míg a la-fléche tyúk igen kicsiny.
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A francia fajtákhoz igen hasonlít a bréda tyúk,
amelynek alig van taréja és igen kicsiny a bóbi
tája. Hazája Hollandia, de már nem igen tenyész
tik, bár húsa igea ísietís.A törpe tyúkok is igen BÓK rajaival vannak kép
viselve. Első sorban dísztyúkok. Az angol törpetyúkok többnyire tollaslábúak és sokféle színben
fordulnak elő. Hasonlóképpen a símalábú bántam
tyúk, amely a szegélyezés szerint ezüst vágy
arany sebright hantámnak neveztetik. Nálunk
leginkább a fekete símalábú bántam van elter
jedve. A törve viadorok kicsinyített másai a nagy
viadornak. Igen érdekesek a,;'apámtörpe tyúkok,
meg az ú. n. chabo tyúkok, amelyeknek igen rövidek
a lábszárai, igen büszke a tartása, érdekes a tollrajza, nemkülönben a farok tartása, amennyiben
a sarlótollak magas tartásúak, csaknem érintik
•a fejet. Újabban minden nagy tyúkfajtát szoktak
bantamizálni, törpésiteni. így vannak törpe cochinok, törpe brahmák, törpe malájok, törpe plymouthok és törpe wyandotteok stb. Végül néhány
különleges tyúkfajtáról kell megemlékezni és
pedig elsősorban a törpelábú tyúkokról. Alakban
teljesen hasonlítanak a közönséges tyúkokhoz,
de oly rövid lábszáraik vannak, hogy hasuk
kal szinte súrolják a földet. A faroknélküli
tyúkok igen különös látványt nyújtanak, mert a
faroktollak teljesen hiányoznak. Vannak néger
tyúkok, amelyeknek bőre fekete és vannak selyem
tyúkok, vagy szőrös tyúkok, amelyeknek teljesen
szőrszerű a tollazatúk, míg a borzas tyúkoknál a
toll zászlója kifelé felborzolt.
A sok tyúkfajta közül úgy a haszonbaromfltenyésztő, mint a sporttenyésztő kiválogathatja
magának a neki szükséges vagy legkedveltebb
fajtát, mindenesetre azonban tekintettel kell lenni
tenyésztési szempontból először arra, hogy a klima
és a talajviszonyok megfelelnek-e a kiválasztott
fajtának és hogy üzleti szempontból gazdaságos-e
a kiválasztott fajta tartása, mert ha nincs értéke
sítési lehetőség, akkor sportszempontból sem ér
demes egyes fajtákat tartani, annyival kevésbbé,
mert nagyon megnehezíti a tenyésztést, ha vér
frissítés céljából mindig idegen országból kell
tenyészanyagot behozni.
A tyúktenyésztés termékel.
A tyúktenyésztésnél 4 irány tartható szem előtt.
Tarthatjuk a tyúkokat pusztán tojástermelés szem
pontjából, tarthatjuk nyári rántani való csirkék ter
melésére, továbbá sütni való csirkék, poulardok és
kappanok értékesítésére, végül téli csibenevelésre.
A tojástermelés a legegyszerűbb üzemmódja a tyúk
tenyésztésnek. Minthogy a tyúkokat csak 3 évig
érdemes tartani, minden esztendőben az állomány
egyharmadát ki kell selejtezni és újonnan beállí
tott jóreékkel helyettesíteni. Arról mindenesetre
gondoskodni kell, hogy a tenyésztörzsekben a
kakasok rokonságban ne legyenek a tyúkokkal,
illetőleg az újonnan beállított jéreékkel, különben
az állomány degenerálódása biztosan bekövetkezik.
A tojástermelés űzése mint üzemág ott tanácsos,
ahol a tenyészet messze fekszik a piactól, mert
a tojás könnyen bírja a szállítást. A tyúkok tojó
képességének ellenőrzésére a csapófészkek szol
gálnak, amelyekbe a tyúk bemehet ugyan letojni,
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de a kezelő segítsége nélkül ki nem jöhet. így •
kezelő amint kiveszi a tyúkokat a csapófeszekből,
feljegyzi a tyúk lábgyürüjének számát, ugyanezt
a számot ráírja a tojásra, valamint a letojás dátu
mát s így mindig meg tudja állapítani, melyik
tojás melyik tyúktól származik és az év végén
ki tudja számítani, hogy melyik tyúk hány tojást
tojt. A jó tojótyúkok általában 140—160 tojást
tojnak, akadnak egyedek, amelyek 200-at, sőt nem
ritkán 300-at is tojnak. A tyúkok tojástermelésének fokozására szoktak ú. n. tojóversenyeket
rendezni, amelyekre az egyes országok tenyésztői
beküldik a tyúkjaikat és a legjobb sikereket elért
tyúkok tenyésztői sok esetben értékes díjat kapnak.
Az egyes fajták tojókópessége nem egyforma.
A könnyütestű tyúkok, mint a parlagiak, a közép
tengeri fajták többet tojnak, míg a középnehéz
tyúkok, mint az orpington, plymouth, langshan,
wyandotte, rhode-island általában kevesebbet, a
nehéfc tyúkok és a hústyúkok, mint a cochin,
brahma, dorking stb. még kevesebbet. Ez azonban
csak nagy általánosságban áll, mert a jó tojó
képesség nem a fajtához, hanem az egyedhez van
kötve. A könnyű tyúkok nyári tojók, vagyis mivel
nem kotlának, az egész nyáron át tojnak. A közép
nehéz tyúkok, mivel kotlának is és ezzel, vala
mint a csibék vezetésével töltik el idejüket, ta
vasszal és nyáron kevesebbet tojnak ugyan, de
ezzel szemben télen is lehet tőlük tojásokra szá
mítani. (L. még Tojás).
A második üzemág a nyári vagy rántani való
csirkék nevelése ós értékesítése. A tenyésztő a to
jásokat nem értékesíti a piacon, hanem kotlósokkal vagy gépekkel kikelteti ós a felnőtt csirkéket
10—12 hetes korukban, pl. mint rántani való csirké
ket értékesiti. Ebben az esetben nemcsak tojást,
hanem takarmányt, munkát és szakértelmet is
értékesít, mert a csibenevelés nagy szakértelmet
igényel, főleg akkor, ha nagyobb tömegekről
van szó.
A harmadik üzemág: hízott baromfiak, sütni
való csirkék, poulardok és kappanok értékesítése
már nehezebb feladat, mert a felnőtt csibéket nem
értékesíti a tenyésztő azonnal, amint piacképesek,
hanem felhizlalja, a kakasokat kappanozza és
ősszel v. a tél folyamán mint értékes pecsenye
árút hozza forgalomba. A csibéknek a hizlalása
történhetik önhizlalással vagy töméssel.
A negyedik üzemág, a téli csibenevelés, a tyúk
tenyésztés legnehezebb formája és abból áll, hogy
ősszel a vedlés után újból megkezdi a tenyésztő
a keltetést és nevelést és a kikelt csibéket jól fű
tött kamrákban a neveléssel együtt felhizlalja
és 10—12 hetes korban értékesiti (hamburgi
csibék).
Ezek a gazdasági baromfitenyésztés üzemágai.
Ezek mellett említendő a sporttenyésztés, amidőn
a tenyésztő arra törekszik, hogy az általa kedvelt
fajtát minél szebb és minél tökéletesebb egyedek
ben szaporítsa és esetleg értékesítse. Sporttenyész
tésrefel lehet minden haszon-tyúkfajtát használni.
A sporttenyésztésnek ettől az irányától eltér a
tulajdonképpeni tenyészállat értékesítés, amikor
a tenyésztő arra törekszik, hogy értékes, a fajta
jellegnek megfelelő, jó termelési képességekkel
biró tenyészállatokat hozzon forgalomba.
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T e n y é s z t é s , k e l t e t é s , nevelés, b e r e n d e z é s .
A tyúkok egy fészekalja tojás (13—21 darab)
letojáea után kotlának. Vagyis ráülnek a tojásokra
és 21 napig ülnek rajtuk, miközben naponta csak
egyszer szállnak le, hogy egyenek, igyanak és
egyéb szükségleteiket elvégezzék. A keltésre
csakis egészen friss tojásokat szabad felhasználni.
A tojásokat a fészkekről naponta összeszedjük és
szellős, hűvös helyen hossztengelyre fektetve el
tesszük. Mielőtt a kotló alá rakjuk, jó a tojásokat
átlámpázni, nincs-e bennük valamilyen rend
ellenesség, a légttr mindig a tojás tompa végén
legyen és körülötte ne lehessen látni apró buboré
kokat, mert ez annak a jele, hogy a tojás már
bomlásnak indul. Keltésre rendes alakú, sem túlnagy, sem túlkiesiny, lehetőleg 60 gr. súlyú tojá
sokat használjunk. A tojásokat a kotlófészekben
való elhelyezés előtt jól letöröljük. A koüófészket
homályos, védett helyen kell készíteni, ahol a
kutyák, macskák vagy ragadozók nem férkőzhet
nek be. A fészket készíthetjük ládában vagy ko
sárban, esetleg a puszta földön, gyeptéglákra ra
kunk szénát, szalmát, ezt teknőszerúen kimélyít
jük, beletesszük a tojásokat, ráültetjük a kotlóst
ós kezdetét veszi a keltés. Ha a tyúk maga nem
szállana le a fészekről, akkor mindennap reggel
ugyanabban az órában gondosan leemeljük, meg
etetjük, megitatjuk s aztán vagy magától visszaül
a tojásokra, vagy visszaültetjük. Lehet egyszerre
több kotlóst is elültetni, de akkor vigyázni kell,
hogy a fészkeket fel ne cseréljék. 21 nap múlva
kelnek ki a csibék s akkor a kotló vezetése alatt
megkezdődik ezek természetes nevelése. A kikelés
után a csibéknek 48 óráig ne adjunk enni, az első
eleség legyen köles, árpa, búzadara, főtt tojás stb.
A kotlóst a csibékkel ne engedjük csatangolni,
mert nagyon sok elvész közülük, ezért kotlóborltóval vagy kotlóborító házikóval állandó,
lehetőleg füves helyre szoktassuk, csak a kotló
borító elhelyezését változtassuk meg naponta,
hogy a csibék mindig friss fűre vagy új talaj
részletre kerüljenek, mert így könnyebben elkerü
lik a fertőzést.
Ha nagy üzemről van szó, akkor a keltetést
nem lehet kotlósokkal végezni, mert ezek meg
bízhatatlanok és nem állnak mindig rendelkezésre.
Ily esetben alkalmazásba vesszük a keltető
gépet. A mesterséges keltetést már ismerték az
ó-egyiptomiak, akik nagy keltetőházakat építet
tek, amelyeket tevetrágyával fűtöttek. A modern
korban a mesterséges keltetés céljára kitűnően
működő keltetőgépek vannak, amelyekkel teljes
biztonsággal lehet dolgozni. Téves nézet az, hogy
a gépből kelt csibék kevésbbé életképesek, mint a
kotló alól keltek. A keltetógép főfeladata, hogy
állandóan és egyenletesen szolgáltasson 39 1 /, C°
meleget és ezt felülről lefelé sugározza a tojá
sokra, mert az ú. n. csirakorong, ahol a megter
mékenyített pete van, a felszínen úszik és ennek
felülről kell a meleget kapnia, úgy mint a kotló
alatt. A keltetőgépek ebből kifolyólag úgy vannak
megszerkesztve, hogy akár a meleg levegő, akár
3 meleg víz szolgáltatja a szükséges meleget,
szék a tojásür fölött csövekben áramlanak s hogy
a hőmérséklet se fel ne szökkenjen, se le ne sülyed-
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jen a határon túl v. alul, önműködő szabályozóval
vannak ellátva. Vannak légfűtésű és vlzfütósú
keltetőgópek. A lógfütósűeknél a hőforrás a leve
gőt melegíti meg ós ez kering a tojásűr fölött. A
vlzfűtósüek lehetnek mozgó- vagy állóvíz-rendszerüek. A mozgó víz-rendszer abban áll, hogy a
hőforrás megmelegíti a vizet ós ez csövekben
áramlik a tojások fölött ós szolgáltatja az egyen
letes meleget. Az állóvíz-rendszer abból áll, hogy
a nap bizonyos szakában felöntenek annyi hideg
és forró vizet, amennyi elegendő ahhoz, hogy a
gép 12 óráig pontosan tartsa a szükséges hőfokot.
A szabályozó többféle lehet. Van fémszabályozó
és éterszabályozó. A fémszabályozó érzékeny le
mezekből áll, amelyek a hőingadozások szerint
összehúzódnak vagy kitágulnak és eszerint nyit
ják v. csukják a gépet. Az éterszabályozó tulaj
donképen sárgarézből készült tartály, amelynek
belsejében éter van, amely igen érzékeny a hő
ingadozások iránt. Ügy a fém-, mint az óterszabályozó mozgásai tű segélyével átvitetnek a sza
bályozó karra, amely a gép nyitását ós csukását
végrehajtja. Sok gyártmány van forgalomban és
vannak különböző nagyságú gépek, 50—10,000
tojás befogadására is készülnek ma már helyenkint. A keltetési idő a gépben ugyanaz, mint a
kotló alatt. A tojásokat a 7-ik napon megvizs
gáljuk s ha azt látjuk, hogy a tojás közepén bal>
szem nagyságú képződmény van, amelyből vér
erek ágazódnak ki, akkor a tojás bekötött és az
ébrény fejlődésben van. Ha a tojás egészen tiszta
és átlátszó, akkor nem volt megtermékenyítve.
Ezeket a tojásokat még felhasználhatjuk konyhai
célokra. Ha azonban a megvizsgált tojásokban
oldalt ide-oda imbolygó fekete folt mutatkozik,
az ilyen tojásban a csira fejlődésnek indult ugyan,
de közben elpusztult. A 14-ik napon történik a
második vizsgálat. A tojásokat naponta forgatjuk
és hűtjük. A keltetésnek a 21-ik napon be kell
fejeződnie, ha a csibék hamarabb kelnének ki,
akkor a gépben magasabb volt a hőfok, mint kel
lett volna, ha pedig később kelnek ki, akkor ala
csonyabb hőfok mellett történt a keltetés. A gép
ből kelt csibéket felnevelhetjük kotlósokkal, puly
kákkal v. kappanokkal. Gyártanak mesterséges
kotlósokat, ú. n. műanyákat vagy nevelőgépeket,
amelyekkel a kis csibéket igen könnyen és biz
tosan fel lehet nevelni. Ezek a műanyák tulajdon
képpen két kamarából állnak, amelyekből az
egyik a hálóhelyiség és melegítő hőforrással van
ellátva, a másik a kaparóhelyiség. Újabban gyár
tanak nagy ernyős kályhákat, amelyek alatt meg
húzódnak a kis csibék, ha fáznak s ha kedvük
tartja, kiszaladnak a kaparóba vagy a szabadba
eleséget keresni.
A tyúkok elhelyezése az ú. n. tyúkházban v.
tyúkólban történik. Ez akkora helyiség, amelyet
a tyúkok télen maguk tudnak bemelegíteni, mert
a tyúkólat télen fűteni nem tanácsos, mivel könynyen tarajelfagyás következik be és ettől az álla
tok sokat szenvednek, miközben természetesen
nem tojnak. A tyúkól berendezése ülőrudakból és
tojófészkekből áll. Az ülőrudak 60 cm. magas
ságban elhelyezett lapos lécek legyenek, amelyek
tisztántartása és féregtelénltése ne okozzon ne
hézséget. Az ülőrudak egyforma magasságban
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legyenek elhelyezve, különben a tyúkok a leg
magasabb helyekért állandóan verekedni fognak.
A tojófészkek készülhetnek füzvesszőből vagy
deszkából, szénával vagy szalmával legyenek
almozva és féregmenteseknek kell lenniök, hogy
a tyúkok szeressenek bennök tojni, különben
megszokják a félretojást és így igen sok tojás
veszendőbe megy. A hálóhely mellett legyen há
rom oldalról védett kaparószín. Ennek célja az,
hogy szeles, esős, vagy egyébként zord idő esetén
:i tyúkoknak védett helyük legyen, ahol a kiszórt
szecskában szénában, polyvában elkapargálhat
nak. (A tyúkok tojóképessége szoros összefüggés
ben van a mozgási lehetőséggel.) Ha a tyúkoknak
tág kifutót adunk, amelyen füvek, fák, bokrok
vannak, ott egész nap keresgélnek, dolgoznak és
sokat fognak tojni. Csúnya idő esetén visszavo
nulnak a kaparószín alá és ott folytatják a kapargálást. Mozgás közben nem fáznak és így télen
is fognak tojni.
Etetés- A tyúkok etetése egyike a legfontosabb
müveleteknek. Sem túletetni, sem éheztetni nem
szabad az állatokat. Ha túletetjük az állatokat,
akkor a petefészek elhízik és a tyúk kevesebbet fog
tojni. Ha pedig éheztetjük, akkor természetsze
rűleg nem bírnak termelni. A tyúkok természetes
elesége a magvak. Búza, árpa, zab, pohánka, ten
geri, fűmagvak stb. Ezek után következik az állati
eleség: giliszták, bogarak, hernyók, lárvák, hús
hulladékok, csontliszt, vérliszt, csontdara stb.
Azután a zöldeleség: lucerna, lóhere, friss füvek,
•csalán, saláta, káposzta stb. Télen ezeket helyet
tesitik a gyök- és gumós takarmányok, a répa,
burgonya, csicsóka stb. Ezek mellett adhatók
különféle gyári hulladéktakarmányok, úgymint
•olajpogácsa, törköly, malátacsira, moslék stb. A
tyúkok etetése nálunk Európában az említett mag
vakkal és lágy eleséggel történik. A lágy eleségbe
összekeverjük az előbb említett magvaknak az
őrleményeit, különböző hulladékokat, továbbá
gyök- és gumós takarmányokat, zöld eleséget stb.
és ezt feleresztjük vagy vízzel vagy lefölözött
tejjel s az egészet összeálló, morzsalékos gyúrmává kavarjuk. Egy 2 kg. élősúlyú tyúkra szá
mítunk naponta 60 g. mageleséget és 80 g. lágy
eleséget, ezentúl zöldet, amennyit éppen találnak.
A tyúkok etetése történhetik naponta kétszer vagy
háromszor. A mageleséget adjuk este elülés előtt.
Friss és tiszta ivóvízről állandóan kell gondos
kodni, óvni kell a tyúkokat, hogy pocsétákból, a
trágyagödörből oltsák szomjukat, mert így könynyen fertőződnek.
Berendezés. A baromfltenyészet berendezése a
legcélszerűbben ősszel történik. A megvásárlandó
állatok ilyenkor már fejlettek, a tenyésztő már
tudja, hogy mit vesz és a megvásárolt állatok a
tél folyamán megszokják a helyüket és jó tartás
mellett már kora tavasszal megkezdik a tojáster
melést ós a keltést. A tenyészanyag beszerzése
történhetik tenyésztojások v. napos csibék útján
is. Tavasszal megfelelő tenyészetekből veszünk
tojásokat és azokat kikeltetjük. Célszerű a vér
frissítés végett két tenyésztőtől rendelni tenyésztojásokat, vagy pedig az egy tenyésztőtől rendelt
tojásokból kikelt kakasokat eladni és helyettük
más tenyésztőtől más kakasokat venni. Lehet te-
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nyészanyagot napos csibék útján is beszerezni,
amikor valamely tenyésztőtől frissen kikelt egy
napos csibéket veszünk. Ezeknél hasonlóképen
vigyázni kell, hogy esetleg vérrokonokat ne állít
sunk be a tenyészetbe. Ugyanabban a hibában
leledző állatokat ne párosítsunk egymással, vala
mint ellenkező hibában leiedzőket sem, mert akkor
vagy az egyik, vagy a másik hiba öröklődik át.
Ha mindig ugyanabból a fajtából válogatjuk a
tenyészállatokat, akkor a tenyésztett fajtát tisztavérben tartjuk, ha pedig két különböző fajtát páro
sítunk, akkor keresztezést űzünk. A fajták neme
sítése is kétféleképpen történhetik, tisztavérbeli
tenyésztés, vagy keresztezés által. (A nemesítés
fő eszköze a tenyészkiválasztás, vagyis mindig
azokat az állatokat válogatjuk ki az állomány
ból továbbtenyésztésre, amelyek célunknak leg
jobban megfelelnek.)
Betegségek és az ellenük való védekezés. "A
tyúkok gyógykezelésével nem igen szoktak tö
rődni, csak abban az esetben, ha a kezelés könnyű
és olcsó, vagy ha igen értékes tenyészállatokról
van szó. A betegségek ellen leginkább óvintézke
désekkel kell védekezni, amelyek közül elsősor
ban felemlítendő a rokontenyésztés elkerülése, a
tisztaság, a jó etetés és az ólak, valamint a fész
kek gondos féregmentesítése stb. Olyan kisebb
bajokat, mint a nátha, difteritisz, reuma, könnyen
lehet kezeléssel, ecseteléssel, dörzsöléssel stb.
gyógykezelni. A baromfikolera és tyúkpestis ellen
elsősorban gondos óvintézkedésekkel kell véde
kezni. A kifutón állóvizet ne hagyjunk s ha ész
leljük, hogy a szomszédban fellépett a vész (ko
lera vagy pestis), akkor állatainkat ne engedjük
ki az udvarra és idegent ne engedjünk be a
baromfiudvarba, mert a csizma sarával is behur
colhatja a fertőző bacillusokat. Ha megbetegedés
történt, az állatokat azonnal különítsük el és ve
gyük kezelés alá. A bakteriológia ma már annyira
fejlett, hogy a baromfikolera ellen kitűnő oltószereket, ú. n. vaccinákat tnd adni a tenyésztő
kezébe, amellyel hosszabb időre immunizálhatja
állatait a kolera ellen. Ha az állatok már meg
kapták a kolerát, akkor gyógyító szérumokkal
lehet az állatokat megmenteni. Ezek az oltósze
rek igen jól beváltak és nem olyan drágák, hogy
alkalmazásuk ne fizetné ki magát. A pestis ellen
azonban nem használ, ez ellen csak fertőtlenítés
sel és egyéb gondos óvintézkedésekkel lehet vé
dekezni.
T ö r t é n e l e m , mitológia, b a b o n a .
Kakasviadalok (alektryomachia) a malájoknál
igen divatosak voltak. Az ókorban Athénben is
évente rendeztek ilyen kakasviadalokat, amelyek
nek az volt a céljuk, hogy a két kakas küzdelmé
ből bizonyos jó jóslatot merítsenek a görög kato
nák a perzsákkal szemben vívott harcokban.
Görögország más városaiban, sőt Rómában is
kedveltek voltak a kakasviadalok. Különböző
izgató szerekkel felfokozták a kakasok harci
készségét és ellátták éles sarkantyúkkal. A keresz
tény egyház ellenezte ezeket a viadalokat, mind
azáltal ez a szokás megmaradt egészen a legújabb
korig Angliában és Belgiumban, Itáliában, Német
országban, Közép-Amerikában, Kelet-Indiában és
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tojt jércék (poulardok). A petefészek eltávolítása,
nincs szokásban. A hizlalás a rendelkezésre álló
takarmány minősége s a tyúk fajtája szerint
irányul. A Ty. szűk ketrecben hajtják végre, idő
tartama 2-6 hét. Egyik formája a tyúktömés (L. o.).
Tyúkhúr (nüY.), 1. Stellaria.
Tyúk-kolera, 1. Baromfi-kolera.
Tyúkludak (Gereopsinae^ állat), 1. Réce-félék*
Tyúkmell, 1. Madarmell és Angolbetegség.
Tyukó (Ginchiciu), kisk. Krassó-Szörény vm.
járni j.-ban, (1910) 1785 román lak. (Tr. R.).
Tyúkod, nagyk. Szatmár vm. csengeri j.-ban,
(1920) 2535 magyar lak.
Tyúkok v. Igazi tyúkok (Gallt, állat; 1. a
Tyúkfélék című képmellékletet), a Tyúkszerü
madarak (Galliformes) rendjének egyik alrendje.
Törzsük rövid és tömzsi, nehézkes alkotású; fejük
kicsi; nyakuk rövid, legfeljebb középhosszúságú;
mellük magas; lábuk mindig erős, többnyire
középmagas; ujjaik hosszúak és rövidkarmúak;
rendesen négyujjúak, olykor azonban a hátsó ujj
visszafejlődik úgy, hogy csak a karma marad
meg; szárnyuk rendesen rövid, erős és pajzsszerűen boltozott, kivételesen igen hosszú; első
rendű evezőtollaik száma 10 vagy 11, a másod
rendű evezőtollaiké pedig 12—20; farkuk külön
böző alakú s 10—12 kormánytollból álló, a kor
mánytollak azonban némely fajon hiányozhatnak
is; a fark néha a fark fedőtollainak nagyarányú
kifejlődése következtében igen nagy (különösen
a hímeknél). Fedőtollazatuk nagy, durva, tövük
pelyhes, csévéjük nagy és pelyhes vendégszárral
van ellátva. A tollazat kivált a nyakon és a tör
zsön, továbbá a farkon igen gazdagon fejlett, ami
a Ty.-at igen díszíti. A gége táján és a fejen
gyakoriak a csupasz részek, amelyeken a bőr
túlteng s élénk színű szemölcsöket, bibircsókat,
csombókokat, taréjokat stb. alkot. A tollazat fej
lettsége és színe dolgában nagy különbség van a
kakas és a tojó között. A kakasok rendesen anynyira élénk, ékes színűek, pompás, gazdag tollazatúak és a jércék annyira egyszerű színűek és
szerény tollazatúak, hogy a kakast és a jércét
sokszor nem is tartanok egy fajba tartozónak.
A Ty. az egész Földön el vannak terjedve, de
legtöbb fajuk és egyénük Ázsiában honos. Minden
földrésznek v. nagyobb földterületnek megvan a
maga jellemző és kizárólagos tyúkcsaládja. Legörömestebb az erdőkben tartózkodnak, de a homo
kos és köves sivatagokon és silány növényzetű
síkságokon is megtaláljuk őket. Táplálékban nem
válogatósak; mindent megesznek, ami csak meg
ehető, de legszívesebben növényi anyagokat (mag
vakat, rügyeket, leveleket, fűszálakat stb.) fo
gyasztanak, de a férgek és rovarok sorában is
széles rendet vágnak. Táplálékukat kapargálással
a földből és a levelek, fűszálak mohák stb. alul
keresgélik elő. Általában — kevés kivételtől el
tekintve—rossz, nehézkes repülők skivétel nélkül
irtóznak a víztől. Kiváló és kitartó futók. Értelmi
Tyúkbegy (n5v.), l. Stellaria.
fokuk nagyon alacsony szintájú. A tojók any;si'
Tyúkfajták, 1. Tyúk.
szeretete példás. A hímek poligámiában élnek.
. Tyúk-félék (Gállidae, inat), 1. Tyúkok.
A legtöbb tyúkféle a földön költ. Fészke egy
~\ Tyúkhályog, 1. Hemeralopia.
szerű, hevenyészett és művészi érzékről nem
Tyúkhimlő, 1. Baromfihimlö.
tanúskodik. Tojásaik különböző színűek s számuk
Tyúkhízlalás, hizlalásra legalkalmasabbak a rendesen nagy. A tojók hűséges odaadással ülik
négy hónapos korig kiherélt kakasok ós még nem I
Kínában. Angliában szabályozták a versenyeket,
főleg VIII. Henrik és II. Károly uralkodása alatt.
Az előbbi rendezte az első nemzeti kakasviadalt
a Westminsterben. Utóbb a kakasviadalok meg
tartását eltiltották.
Belon már 1555-ben kimutatta, hogy az ősnépeknél a kakas volt az éjjeli óra. Indiai terü
leten főként azért tenyésztették a tyúkot, mert a
kakas kukorékolásával jelezte az éjfélt; Ahuramazda szolgáinak szent madara volt, mert kukoré
kolásával jelezte a virradat vagy a hajnal köze
ledtét. Minthogy mindig harerakész, a kakas a
görögöknél Aresnak volt szentelve és kukorékolásából háborúra és győzelemre vonatkozólag
jósoltak. Egyúttal Apollónak a napistennek, Athé
nénak (mint az éberség jele), Asklepiosnak, az éj
szakának és a Lareseknek volt szentelve. A görö
gök valami betegségből felgyógyulva Asklepios
nak kakast áldoztak. Görög pénzeken ós római
szobrokon látható a kakas, mint az éberség jel
képe és ugyanebben az értelemben mint Merkúr
kísérője. Az alektryomantikában jóslásra is hasz
nálták. Egy kört rajzoltak a földre, beleírták az
abe betűit, minden betűre egy gabonaszemet tet
tek, mire a kakast enni hagyták. Azokból a betűk
ből, amelyekről a magot leette, állították össze a
feltett kérdésre a választ. Szerelmes természeté
nél fogva az indiai mitológiában a szerelmeskedés
elősegítőjének tartották. Ugyanezt a szerepet töl
tötte be a görögöknél, rómaiaknál és ó-római
lakodalmakon a kakas jelképezte a vőlegényt.
Oroszországban a leányok kört képeznek és közé
jük állítanak egy kakast. Minden leány előtt egy
zabszem fekszik. Amelyik elől legelőször felszedi
a zabszemet, az fog legelsőnek férjhez menni.
A perzsáknál a kakas vigasztaló jelképe a halál
éjszakájából való feltámadásnak; sok helyen a
napot jelképezi, minthogy ő szokta jelezni a nap
felkeltét, vagy a nap kezdetét. A brámánok eltil
tották húsának élvezetét, mivel tisztátalannak
tartották. A keresztény néphitben a kakas elűzi
a rossz szellemeket (Havelot). A mai néphitben is
az ördög a róla lecsüngő kakastollról ismerhető
fel (Faust). A zsidó Salamon-mondában Asmodiról,
a démonok királyáról állítják, hogy kakaslábai
voltak. A templomok tornyain megjelenik a kakas,
mint az éberség jelképe és mint időjós. A XV. sz.
óta a kakastaréj a bolondok jelzésére szolgál, a
bolondok kakastaréjszerűen kivágott vörös posztó
ból készült jelvényt kaptak és így még ma is
Angliában a bolondokat cockscomb-nak, kakastaréjúnak nevezik. Ez a jelvény különben még az
ókorból maradt vissza. A francia forradalomban
1791. a kakas ismét mint az éberség jelképe jele
nik meg az alkotmányozó gyűlés érmein Francia
ország (Gallia) géniuszaként. 1871-ben újból meg
jelent a francia politikában a kakas, amikor is a
zászlórudak hegyére tűzték és a tisztek kard
markolatait díszítették vele.
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a fészket és gondozzák, vezetik, őrzik és táplálják
flókáikat, mintha az apai gondoskodás teljes hiá
nyát akarnák pótolni. A fiókák fészekhagyók s a
tojásból való kilépésük után nyomban maguk
osipegetik fel az anyjuk által kikapart táplálékot.
A Ty. általában nagyon szaporák s csak ezzel ma
gyarázható, hogy számuk sok ellenségük dacára
nem csappanmegjelentősen.Amaismeretes fajaik
nak száma 360-ra tehető. Fontosabb családjaik:
1. Lábastyúk-félék (Megapodiidae). Ausztráliá
ban és Óceániában honosak s tojásaik kiköltésének sajátszerű módjáról híresek. Szokatlanul nagy
tojásaikat ugyanis földből és levelekből össze
hordott kupacokba rakják és az ott meginduló
erjedés létesítette melegre bízzák tojásaik kiköltésót. Ide tartozik a lábastyúk (Megapodius duperreyi Less. et Garn), a talegálla-tyúk (Gatheturus lathami Lath.) és a máleo (Megacephalum
maleo Hartl.).
2. Hokko'-félék (Cracidae). Csak Közép- és
Dél-Amerikában honosak. Ide tartoznak a hokkók
(Grax), a sakútyúkok (Pénelopé) és a guanók
(Ortális). L. Hókká és Pénelopé.
3. Tyúk-félék v. Igazi tyúk-félék (Gallidae).
A Ty. alrendjének jellemvonásai ebben a nagyon
népes családban érvényesülnek a leghatározot
tabban. Fontosabb alcsaládjaik és nemeik:
a) Fajdok (Tetraoninae). Nemeik: fajd (Tetrao), császármadár (Bonasa, újabb néven Tetrastes), prairie fajd (Thympanuchus), hófajd
(Lagovus).
b) Foglyok (Perdicinae). Nemeik: szirti fogoly
(Gaccabis), fogoly (Perdix), frankolin (Francolinus), havast tyúk (Tetraogallus), fürj (Coturnix), bokrétás fürj (Rollulus).
c) Fogastyúkok (Odontophorinae). Nemeik:
fogas fürj (Ortyx), búbos fürj (Gallipepla).
d) Fácánok (Phasianinae). Nemeik: Taréjos
tyúk (Gálliis), fácántyúk (Euplocomus), füles
fácán (Grossoptilon), nemes fácán (Phasianits).
e) Pávák (Favoninae). Nemeik: páva (Pavo),
monátd (Lophophorus), szarvastyúk (Geratornis),újabb néven Tragopan),tükrös páva (Polyplectron).
f) Arguszpávák (Argusianinae). Neme: árguszpáva (Argusianus).
g) Pulykák (Meleagrinae). Neme: pulyka
(Meleagns).
h)
Gyöngytyúkok (Numidinae). Nemeik:
gyöngytyúk (Niimüla) és keselyű fejű gyöngytyúk
(Acryllium).
Tyúkól, 1. Baromfiéi.
Tyúkpestis, 1. Madárpe^tis.
Tyúkpoloska (állat), 1. Ovantag.
Tyúkszem (Clavus). Olyan helyeken, ahol a
bőr állandó nyomásnak van kitéve, a hám meg
vastagszik, elszarúsodik (hyperkeratosis), kisebbnagyobb megkeményedett tömeget (tylositas,
Schwiele) képez. Ilyen tylositas szokott a talp
bőrén fellépni, továbbá munka következtében pl.
evezősök tenyerén, cipészek combján, hegedűsök
állának baloldalán és jobb hüvelyk- és mutatóújjukon stb. Ha a nyomás csak Ms területre szo
rítkozik, de ott állandó és erős, pl. szűk cipők
által szorított lábujjakon az ízületek fölött, akkor
a bőrnek nyomás alatt álló szemölcsei gyula-
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dásba jönnek, erősen izgatják és fájdalmassá te
szik az idegeket, később elfolyó sódnak úgy, hogy
a megkeményedett hám alatt egy kis savóval telt
üreg(bursamucosa)keletkezik,mely a szomszédos
nyirokerekkel bőségesen közlekedik. Ha valaki a
tyúkszem kezelésénél csak a megkeményedett há
mot távolítja el, arról azonban nem gondoskodik,
hogy a nyomás megszűnjön, a folyamat foly
tonosan kiújul; ha ellenben belemetsz a savós
üregbe, nagyon könnyen inficiálhatja a nyirok
pályákat, ami általános fertőzésre vezethet. A
kezelés tehát elsősorban a nyomás megszünteté
séből, pl. kényelmesebb cipők viseléséből áll. Hely
beli védelmet az ú. n. tyúkszemgyürük nyújtanak.
A hám eltávolítása marószerekkel, pl. szalicilsav
val vagy resorcinnal («turista-tapasz»), röntgen
sugárral, vagy operatív módon történik.
Tyúkszerű madarak (Galliformes, Alectori'
dornithes, állat), a Madarak egyik rendje. Erőteljes,
szinte nehézkes termetű, rövid szárnyú, erős lábú
és dús tollazatú madarak. Törzsük többnyira
tömzsi; fejük kicsi; csőrük erős, rendesen bolto
zott és a hegyén lekampósodó; nyakuk nem hoszszú; szárnyuk rövid és lekerekített s elsőrendű
evezőtollaik száma 10; lábaik közepes magas
ságúak ; farkuk rendesen 12—20 kormánytollból
áll, melyek a hímeknél gyakran igen hosszúak.
Tollazatúk durva, de többnyire testhez álló és kü
lönösen a hímeknél szép, gyakran, fémesen csil
logó pompás színeivel tűnik ki. Általában véve
nem jó repülők; nehézkesen csapkodnak szárnyak
kal és közülük csak kevesen dicsekedhetnek gyor
sabb repüléssel. A hímek lábai sarkantyúval van
nak ellátva; a sarkantyú fegyverül szolgál. Min
den földrészen előfordulnak, de legbőségesebben
mégis Ázsiában. Fákon és mezőkön tartózkodnak
s a kopár, szórványosan bokros, silány növény
zetű helyeken is megtalálhatók. Táplálék dolgá
ban igénytelenek; úgyszólván mindent megesz
nek, de legörömestebb növényi táplálékot fogyasz
tanak, emellett azonban sok rovart és férget pusz
títanak. Táplálékukat a legnagyobb részük kapargálással szerzi meg, ezért régebben a Ty. rendjét
Kapargálóknak (Éasores) nevezték. Művészi
érzék nélkül hevenyészve készített fészküket
többnyire a sík földön, ritkábban a fákon rakják.
Fészekaljuk változó, de rendesen igen nagy számú
tojásból áll. A fiatalok a búbos tyúkok (Opisthocomus) kivételével fészekhagyók.
A ma élő Ty.-at a következő alrendekre tagoljuk:
1. alrend: Lábas guvatók (Mesites). Csak
Madagaszkár szigeten honosak s csak egy fajuk,
a közönséges lábasguvat (Mesoenas variegata
Geoffr.) ismeretes.
2. alrend: Guvatfürjek (Tumicesvagy Hemipodii), melyeket régebben külön rendbe a Guvatszerű madarak (Phalaridornithes) rendjébe so
roztak. L. Guvat-fürj-félék.
3. alrend: Igazi tyúkok (Gallt). L. Tyúkok.
•í. alrend: Búbos tyúkok (Opisíhocomi). L.
Búbos tyúkok.
Tyúktaréj (n5v.), 1. Gagea.
Tyűktetfi (Tyúk-tollteiű, Goniocotes hologaster Nitzsch., állat), a Szőr- ós tolltetvek (Mallophaga) csoportjába tartozó rovarfaj. A hím 0"65,
a nőstény 1—1-2 mm. hosszú. Feje elől lekerekí-
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tett és vöröses barna szegéllyel van ellátva. Potroha széles, tojásdadalakú, szélén hullámos és
minden izén sárgaszínű nyelvalakú folttal tar
kított. A tyúkokon élősködik. Rokonai
közül
ritkább a G. gigás Tasch. (hímje 3 - 3, nősténye
i mm.), mely szintén a tyúkokon él. Galambo
kon élősködik a G. compar Nitzsch. és a páván
és gyöngytyúkon a G. rectangulatus Nitzsch.
L. még Övantag.
Tyúktojás, 1. Tojás.
Tyúktömés. Franciaország példájára nálunk
is felkarolták a tyúkoknak tömés által való mes
terséges hizlalását. Tömésre rendszerint árpav. tengeridarát használnak, amslyből tejjel pépet
készítenek, ezt naponta háromszor pontos idő
ben tömőgéppel juttatják az állat begyébe. A Ty.
rendszerint 21 napig tart. A tömött állatok húsa
igen ízletes lévén, pecsenyének drágán fizetik.
Tyúkürülék. Mennyisége évenkint 5'5 kg.-ra
zámítható egy tyúk után. Minőségre nézve meg-

Ubrezs

közelíti a galambürüléket, amely a leggazdagabb
foszforsavban és hidrogénben, miután a galamb
főleg szemes eleséggel táplálkozik. A Ty.-etkomposztkészltésre v. szárítva a kertészetben alkal
mazzák.
Tyúkverő, 1. Lakodalom.
Tyumen, a korábbi Tobolszk szibíriai orosz kor
mányzóságból alakított hasonlónevű 2 nyugatszibíriai kerület (területe 1.222,300 km , 1.177,374
lak.) főhelye, kb. 35,000 lak., a Tyumenka folyó
nak a Túrába való torkolása helyén az Urai-vasút
Jekaterinburg—Ty. vonalán. Leginkább faházai
vannak, utcái rendesek, lakói bőrt, szőnyeget,
szappant, folyami hajókat gyártanak. Szibíriával
igen élénk tranzito-forgalmat bonyolít le s vízi
forgalma is erős. Januárban tartatni szokott vá
sárai azonban egyre veszítenek jelentőségükből;
amióta Omszkkal vasút köti össze, tranzítóforgalma jelentékenyen emelkedett.
Tyutcsev, orosz író, 1. Tjutcsev.

U.
U, u és ü, ú, a latin ábécének 21-ik, a magyar
nak 32. és 33-ik betűje. A rómaiak nem különböz
tették meg a V betűtől, csak a középkorban kezd
ték az u és v hangokat ezzel a két betűvel meg
különböztetni.
U, ú hang, zárt mély magánhangzó; a meg
felelő magas hang az ü, ű pl. javul, készül. L.
Hangok.
U. a rómaiaknál a. m. TJrbs, város, különösen
Róma.
U, az urán (1. o.) kémiai jele.
U, a tengeralattjáró naszádokat (ném. TJnterseebot) röviden 77 betűvel és számokkal jelezték.
Az Osztrák-Magyar Monarchia tengeralattjárói
közül a világháborúban kitűnt az 77 4., Singule
sorhajóhadnagy vezetésével 1915 júl. 18. Ráguzától D.-re elsülyesztette a Giuseppe Garibaldi
páncélos cirkálót, továbbá az 77 5., Trapp György
sorhajóhadnagy vezetésével 1915 ápr. 26. a Santa
Maria di Leuea foknál elsülyesztette a Léon Gambetta francia páncélos cirkálót.
u . , a. m. ultimo (1. o.).
Ualan, a Karolina-szigetek egyike.
Uap, szigetcsoport, 1. Yap.
Uapu, a Marquesas-szigetek (1. o.) egyike.
Uar, az avarok őse, 1. Avarok.
Ubaldis, olasz jogtudós, 1. Baldus.
Ubaldus, 1. Hiicbaldus.
Ubangi, folyó, 1. TJelle.
übeda, város Jaen spanyol tartományban, a
Guadalquivir és Guadalimar között, a termékeny
Loma de übeda fensíkon, (1921) 22,988 lak., kir.
ménessel, bor- és olajkereskedéssel; gót temploma
és régi erőssége van.
Ufoertas, a rómaiaknál a termékenység meg
személyesítése, mint Ábundantia (1. o.) is.
Ubertini, Francesco (il Bacchiacca), olasz
festő, szül. Firenzében 1494 márc. 1., megh. u. o.
1557 okt. 5. Perugino és Franciabigio tanítványa

volt, de leginkább Andrea del Sarto gyakorolt reá
befolyást. Specialitása finom színezetű, sok apró
alakos oltárpredellák és cassonék festése. Amazok
példája 5 jelenet Szent József életéből (Róma, Villa
Borghese), cassonekép a Célbalövés holttestre
(Drezda). A budapesti Szépművészeti Múzeumban
van Ker. János prédikációját ábrázoló képe.
Ubi (lat.) a. m. hol, ahol.
Ubi b e n e , i b i p a t r i a (lat.), közmondás a. m.
ahol jó dolgunk van, ott van a hazánk. Pacuvius
római tragédiairó így mondja: «Patria est, ubicunque est bene», amely mondás Aristophanes
Plutosának 1151.versét adja vissza (Aranynál:
KMindütt hazánk van, hol jól megy sorunk»), ez
valószínűleg Euripidestől való idézet.
Ubiquisták (nüv.), a Földön mindenfelé elterjedt
növények.
U b i q u i t a e r a. m. mindenütt előforduló ; pl.
bizonyos baktériumok.
U b i q u i t a s (lat.) a. m. mindenütt jelenvalóság,
e szóval fejezi ki Luther azt az általa felállított és
az egész evangélikus egyház által elfogadott és
vallott hittani nézetet, hogy Krisztus mind isteni,
mind emberi természeténél fogva mindenütt je
lenvaló és így méltán mondható, hogy teste és
vére jelen van az úrvacsorai kenyérben és borban.
Ubiusok (TJbii), germán nép, Caesar idejében
a Sigamberektől D.-re, a Rajna jobbpartján lakott,
a Sieg és Lahn folyók között; politikailag Róma
híve volt és keleten a suévusoktól szorongatva
Augustus alatt a Rajna balpartjára költözött át.
Fővárosa volt Colonia Agrippina (Köln), egyéb
helységei Bonná (Bonn), Antunnacum (Andernach) és Migomagum (Remagen). Az U. később a
frankokba olvadtak bele.
Uborka a. m. ugorka.
Uborkafar a. m. ugorkafa, 1. Adanzonia.
Ubrezs (T 7>rdt>, kisk.Ungvm.szobránczíj.-ban,
(i9io) 1016 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)

u. c.
u. c. (lat.) a. m. űrbe condita: a város alapítása
után.
V. c. (olasz) a. m. una corda Q.. o.).
Ucayali, 1. TJkajali.
Uccello (ejtsd: úcseiió), Paolo, olasz festő, szül.
Firenzében 1397., megh. 1475. Mint ötvös Ghiliertinek volt segédje, rnint mozaikkészltő a ve
lencei Szt. Márk-templomban dolgozott és üveg
festéssel is foglalkozott. Andrea del Castagno
mellett U. hangsúlyozza a legerősebben a XV.
sz. első felében Masaccio példájából kiindulva az
.alakok plasztikai valószerűségét, a térben való
perspektívái elhelyezkedésüket. Ezt a törekvést
árulják el inegkapóan művei: John Hawkwood
condottiere szoborszerű falképe a firenzei székes
egyházban (1436), 3 csataképe (üfflzi-képtár,
Louvre, National-Gallery, London) és kivált a
firenzei S. Maria Novella ú. n. Chiostro verdéjé
ben festett ótestamentumi freskói.
Uccle (e>tsd: uki, Ükkel), város Brabant belga
tartományban, (1920) 32,056 lak., állami asztronó
miai-meteorológiai intézettel.
Uchard (ejtsd: fisár), Mario, francia író, szül.
Parisban 1824 dec 28., megh. u. o. 1893 jul. 31.
Hosszabb ideig börzeügynök volt. La Mammina e.
•drámája (1857) Európának majdnem összes szín
padait bejárta. Későbbi darabjaival távolról sem
bírta ezt a hatást elérni. Nevezetesebb regényei:
Raymond (1861); Le mariage de Gertrude (1862);
J'avais une maraine (1863); La comtesse Diane
(1864); üne derniére passión (1867); Mon oncle
Barbassou (1876); Inés Parker (1880); Antoinette,
ma cousine (1891) stb. Magyarul megkelteni:
Barbassou nagybátyám (ford. Sasvári Ármin,
Budapest 1876 és 1895); Jean csillaga (ford. Fái
Béla, u. o. 1879 és 1895); A gyöngyevő (Pesti
Napló 1881 évf.); Jean de Charol (ford. Huszár
Imre, u. o. 1881); Blaisot kisasszony (ford. Fái
Béla, u. o. 1888 és 1919); Bertnier Joconda (ford.
Molnár Gyula, u. 0.1898); Az ő védence (u. o.
1898 és 1922).
Uchatius Ferenc báró, cs. és kir. táborszer
nagy, szül. Theresienfelden (Alsó-Ausztria) 1811
•oki 20., megh. Bécsben 1881 jún. 4. Az osztrák
tüzérségbe lépve 1861. az őrnagyi rangot érte el
és az ágyúöntő igazgatója lett. Szorgalmas
tanulmányozás és kísérletezés után feltalált egy
újfajta lőport (U.-lópor). Legnevezetesebb talál
mánya azonban az ágyúcsövek készítésére alkal
mas acélbronz volt. 1874-ben fogadta el a had
ügyminiszter a tőle ajánlott ágyútipust s két év
alatt az egész osztrák-magyar tábori tüzérség
Ü.-féle ágyúkkal volt felszerelve. Ezeknek kiváló
használhatóságát először az 1878-iki boszniai okkupációban próbálták ki. Érdemeiért 1875. bárói
rangot kapott. Találmányát a nagykaliberű part
védő ágyúknál is értékesíteni akarta, de ennek
"technikai és hivatalos akadályok állottak útjában
s emiatt való elkeseredésében agyonlőtte magát.
V. ö. Lenz, Lebensbild des Generals U. (Wien
1904).
Uchatius-ágyú. Uchatius osztrák tábornok
által szerkesztett ágyú, melynek csöve acélbronz
ból készült. L. Uchatius.
Uchatius-bronz v. acélbronz, 1. Bronz.
UchatiuE-lőpor, 1. Lőpor.
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Uchtomszkij, Eszper Eszperovics, herceg,
orosz publicista, szül. Oranienbaum mellett 1861
aug. 26., megh. Carszkoje Szelóban 1921 okt. 26.,
1896-tól szerkesztette a Nagy Péter alapította
Sanktpeterburgskija Vedomosti c. napilapot. Fő
műve : Miklós Alekszandrovics nagyherceg orosz
trónörökös keleti utazása (Leipzig 1893—97).
Uckermark, 1. Ukermark.
U-csou, kínai város, 1. Vu-csouUcunomija, 47,000 lakosú város Japán Tscsigi
nevű kerületében Tokiótól É.-ra, a Kinu-folyó
partján, vasúti csomópont.
ticat-szem, misztikus szem, amelyet az ókori
egyiptomiak amulettként hordtak, zsinórral a
csuklóra vagy a karra erősítve, a gonosz pillantás,
az irigy és haragos beszéd, valamint a kigyó ma
rása ellen. Karneolból vagy fayenceból készült.
Udaipur (Ooderjpoor) vagy Meywar (Mevar),
britindiai hűbéres állam
Radzsputana tartomány
ban, területe 32,814 km2, lakossága (1921) 1.393,283,
legnagyobrészt hindu. D.-i része hegyvidék, itt
eredaBanasz-íolyó. Termelnek búzát, árpát, gya
potot, cukornádat, mákot. É.-i része leginkább
legelőterulet és csak az esőzés idején vagy ön
tözéssel mívelhető. Sót számos forrás vizéből
főznek, találnak még vasat, rezet, cinket. Feje
delme, a maharana (nagykirály), az angol kor
mányzatnak évente 25,000 font sterling adót fizet,
van önálló hadserege. Fővárosa U. egyike India
legszebb városainak, 45,976 lak., erős fal veszi
körül, több fejedelmi palotája, romokban levő
vára, nagy hindu temploma van.
Udbina, politikai község Lika-Krbava vm. U.-i
j.-ban, (i9io) 1945 horvát-szerb lak. Korbávia (1. o.)
terület főhelye. (Tr. SzHSz.)
Uddevalla, régi város és vasúti végpont Göte
borg és Bohus svéd lánben, (1922) 13,812 lak.,
pamutfonóval és szövővel, gőzfürésszel és hajó
gyárral ; jelentékeny gabona-, faáru- és halászati
termékexporttal.
Uddevallit, 1. Hmenit.
Uden, Lucas van, flamand festő, szül. Antverpenben 1595 okt. 18., megh. u. o. 1672 nov. 4.
Tájképfestő volt, aki Rubens későbbi idejében
a mester képeibe a tájképi részeket festette. Több
nyire kis méretű, színes, hatásos tájképei nagy
számmal találhatók a képtárakban. A budapesti
Szépművészeti Múzeumban is van egy erdős
tájképe.
Udet, Ernst. német repülőtiszt, szül. München
ben 1896 ápr. 26. Mint hadi önkéntes 1915. repülő
raj parancsnoka lett s több mint 60 légi győzelmet
ért el. Irodalmi munkája: Kreuz wider Kokarde
(Berlin 1918).
üdine, 1. 1923-ig e néven tartomány Olasz
országban, területe 6582 km2, (1921) 721,804 lak.;
1923. Friuli nevet kapott, ugyanakkor hozzácsa
tolták a régi osztrák Görz-Gradiska tartományt.
2. U., székhelye U. tartománynak és érsekség
nek, termékeny vidéken, a Torreból kiágazó Roggia-csatorna mellett, (1921) 56,039 lak., selyem
ipar, bőr- és bútorgyártás, lenkereskedelem; mű
szaki iskolája van. Nevezetességei: az 1517. épített
erősség, most kaszárnya; a román ízlésű dóm; a
Campo Santo igen szép sírkert; az érseki palotában
U. érsekeinek és püspökeinek arcképei és Tiepolo
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freskói láthatók; az 1457. a velencei doge-palota
mintájára épült városháza, a Palazzo de Municipio;
a Palazzo Bartolini, Friaulra vonatkozó gazdag
könyvtárral; a városi múzeum római régiségek
kel és kis képtárral. Kiválóbb műemlékei: a békeistennő, II. Viktor Emánuel és Justitia szobrai, a
Garibaldi-emlék. U., a régi Utina vagy TJtinum,
csak a X. sz.-ban keletkezhetett. 1238-ban Bertho^I aquilejai patriarcha Priaul fővárosává tette.
1420-ban került Velencéhez. 1750-ben érseki szék
hely lett. 1814-ben Ausztriához került. 1848-ban
a velencei forradalom kitörésekor'U.-bői űzték el
elsőnek az osztrák őrséget. 1866-ban került Olasz
országhoz. Az 1914—18.-Í világháborúban egyideig itt volt az olasz Isonzo-front főhadiszállása;
1917 október 29-én Below német tábornok elfog
lalta s 1918 november 3-án került vissza az ola
szok birtokába.
Udine, Giovanni da (tkp. Nanni), olasz festő,
szül. Udinében 1487., megh. u. o. 1564. Eleinte
Felső-Olaszországban mint állat- és tájfestő dol
gozott, majd 1517. Rómában Eafaelhoz szegő
dött és a mester által a Vatikán loggiáiban fes
tett festmények elkészítésében segédkezett, főleg
azonban az ú. n. groteszk diszítő rendszert fej
lesztette ki rendkívül gazdagon, finom ízléssel.
A római Parnesinában is U. festette a Rafael
festményeit keretező pompás gyümölcsfüzéreket.
Szűkebb hazájába visszatérve, ott értékesítette
ezt a dekoratív eljárást, pl. a velencei Palazzo
Grimani dísztermében és több udinei palotában.
Ud-nyelv, a kaukázusi nyelvek egyike. Nyelv
tanát Schiefner dolgozta föl (Szt. -Pétervár 1863).
Udo, 1. Audaeus.
Udok. A kaukázusi Daghesztánnak fajilag és
nyelvileg a szomszéd avarok, dargnák, lakok stb.vel rokon mohammedán népe. Összesen 28 ilyen
törzs él itt együtt.
U d o m e t e r (gör.-Iat.) a. m. esőmérő (1. o.).
Udong, a Mekong (1. o.) hátsc-indiai folyó egyik
torkolati ága.
Udránszky László, orvos, szül. Bndatinban
(Trencsén) 1862 okt. 12., megh. Budapesten 1914
márc. 22. 1883—86-ig Korányi Frigyes orvos
tanár klinikáján mint gyakornok működött, majd
a freiburgi egyetemen magántanári képesítést
nyert. 1892-ben az élettan tanára lett a kolozsvári
egyetemen. 1909-ben a budapesti egyetemre ne
vezték ki, ugyanakkor az Akadémia tagjául vá
lasztotta. ÉrtekeEései magyar és külföldi tudomá
nyos folyóiratokban jelentek meg.
Udva (TJdavské), kisk. Zemplén vm. homonnai
j.-ban, (i9io) 813 szlovák és magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Udvar, 1. épületszárnyaktól körülfogott kisebb
tér, mely az ide szolgáló lakosztályokat világ-ítja
és az azokhoz való jutást közvetíti. A magyar
egy és ugyanazon néven hívja az egyéb célokat
szolgáló U.-okat is; alig egy-két esetben tesz ki
vételt, mint pl. a baromfi-U-nál, és a gazdasági
XJ.-nál. Az ú. n. világító 77. vagy lég- 77. egész
kicsiny U., mely mellekhelyiségek (éléskamrák,
árnyékszékek, fürdőszobák stb.) világítására és
szellőztetésére szolgál.
2. 77., 1. Udvartartás.
8. U., így hívja a halász a vejszénéi a kürtő
kapuján belül eső részt.
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4. V. (Nap- és Hold-U.), a Nap és a Hold kö
rül néha látható fényes vagy színes kör. Csak a
kisebb köröket illetik e névvel, a nagyobbakat
gyűrűknek mondják. Az U.-ok fényhajlási jelen
ségek, akkor keletkeznek, amikor a fénysuga
rak a ködhólyagocskák közötti réseken átha
ladnak. A fényforrást szürkés-kék kör veszi
körül, mely belül világos fehér szinbe megy &*,
kívülről pedig sárga és vörös szinü körök köve.
kéznek. A többszínű teljesen kifejlett U. ritkán
fordul elő. A színes körök átmérőiből a ködhólya
gocskák méreteire lehet következtetni. Az U.-ok
a Hold körül gyakori abbak, a Nap körül ennek
fényerőssége miatt nehezebben vehetők észre. A
gyűrűk (Hold- és Napgyűrűk) 22" és 46°-nyi
sugarú világos fehér körök. Elvétve színesek és
nagy ritkán más fénytani jelenségekkel kapcso
latban lépnek fel. így néha világos ív megy át
rajta s ahol a gyűrűt éri, ott keletkezik a mellék
nap (illetőleg mellékhold). Függőleges irányban,
a gyűrű legmagasabb és legalacsonyabb pontjában
is láttak melléknapot. A gyűrűk azáltal keletkez
nek, hogy a fénysugarak a levegőben foglalt finom
cirruszfelhők jégkristályain át törést szenved
nek. V. ö. Pemter, Meteorologische Optik (Wien
1902-1905).
Udvar, kisk. Baranya vm. mohácsi j.-ban, (1920>
618 német és magyar lak.
Udvarbíró (comes curiae parochialis), a vár
népek bírája volt, aki kezdetben csak a vár pörös
ügyeiben bíráskodott. 1291 óta az U. (comes curialis) nemes ember és pedig a vármegye valamely
jobb családjából való, míg azelőtt, midőn nemesek
fölött még nem ítélt, várjobbágy is lehetett. Ezzel
az U. valóságos alispán, a négy választott vár
megyei nemes (quatuor judices nobilium, a ké
sőbbi szolgabirák) elnöke lett. V. ö. Wertner, Az
árpádkori udvarbirák genealógiája (Turul, XIX.
7. és 54.).
Udvard, 1. nagyk. Komárom vm. U.-i j.-ban,
(i9io) 4387 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.)
2. 77., Kossuth (1. o.) turócz vm.-i kisk. régi
neve, honnan a Kossuth-osalád előnevét vette.
(Tr. Cs.-Szl.)
Udvardi zsinat. Tamás esztergomi érsek 1307.
zsinatot tartott a Komárom vm.-i Udvardon. A
papság adóügyén s az estéli harangozáshoz és az
akkor elmondott Úrangyala kezdetű imádsághoz
csatolt 10 napi búcsú kihirdetésén kívül az érsek
Károly király ügyét kötötte a hívek lelkére;
megújította azokat a rendeleteket, amelyek kiközö
sítéssel fenyegetik mindazokat, akik Károly Ró
bertot urukul elfogadni vonakodnak vagy hozzá
hűtlenek lesznek.
Udvardy, 1. Géza, 1. Gserna, 1.
2. 77. Vince, L Gserna, 2.
Udvarfalva (Gurteni), kisk. Maros-Torda vm.
marosi felső j.-ban, (1910) 654 magyar lak. (Tr. R.)
Udvarház (curia, curia nobilitaris), Erdély
ben ma is a nemesi telek, a hozzá tartozó összes
zsellórtelkekkel, elsősorban maga a nemes gazda
lakóháza. U., nemes udvar, nemes ház, nemesi
kúria, nemes ülés, nemesi lakhely, szabad lak,
udvartelek, udvar azonos fogalmak. Az Approbaták (V. rész, 47. törvény) kimondták, hogy a ne
mes házakban lakó paraszt s egyéb zsellér embe-
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rek, ha a városnak v. falunak határát a nemes ev., 41,632 ref. (33-5%), 27,567 unit. (22-2%) és
üléshez tartozó pertinenciákon kivül v. maguk 1313 izr. Foglalkozásra nézve ekként oszlott meg
nem müvelik, vagy marhájokat azon nem legel a kereső lakosság: őstermelés 40,932, bányászat
tetik, a város vagy falu közé külön szolgálattal' és kohászat 154, ipar 5954, kereskedelem ós hitel
és adóval nem tartoznak. Az U.-ba az 1567- 977, közlekedés 421, közszolgálat ós szabad foglal
XXXIX. t.-e. értelmében katonákat szállásolni kozások 1338, napszámos részletezés nélkül 917,
nem volt szabad. Az U.-hoz Erdélyben kötött mo házi cseléd 1827. A vármegye lakossága élénk
dern felfogásra nézve tájékoztat Gyulai Pál be- háziipart üz, nevezetesen famunkák készítését,
szélye: Egy régi U. utolsó gazdája (Olcsó Könyv kender- és gyapjúfonást és szövést, daróc- és poktár, 157. sz.).
róekészítést és szalmakalapfonást. Nagyobb ipar
Udvarház ( Uderiná), kisk. Nógrád vm. losonczi telepek voltak 1910-ben a parajdi só- ós a lövétei
vaskőbánya, a lövétei vasgyár, a zetelakai ós
j.-ban (1910) 346 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Udvarhely, vármegye Erdélyben; az alábbiak székelyvarsági fürésztelep, több gőzmalom stb. A
ban az 1920.-Í trianoni békeszerződés előtti álla kereskedés, leginkább fával, állatokkal és savanyú
potát ismertetjük. Határai: É.-on Maros-Torda vízzel, élénk. Közlekedési eszközei 69 km. vasút,
és Csík, K.-en Csík, D.-en Háromszók és Nagy- 165 km. állami-, 291 km. törvényhatósági- és 394
Küküllö, Ny.-on Kis-Küküllő és Maros-Torda vár km. köz ségi közlekedési út A hitelintézetek száma:
5 bank- és takarékpénztár és 44 szövetkezet volt.
megye.
T e r ü l e t e 2938 km«. Felszíne egész terjedel
Közművelődési állapota elég kedvező volt;
mében hegyes: legnagyobb hegysége a K.-i hatá a 6 éven felüli népességnek 69-1%-a tudott írni
ron emelkedő Hargita (1. o.), amely a Tolvajos hágó és olvasni. A vármegye területén összesen 319
(975 m.) által két szakaszra választatván, É.-i iskola állt fenn, ú. m. 14 kisdedóvó, 151 minden
szakasza a Galusatetőben 1798 m., déli csoportja napi elemi-, 95 általános ismétlő, 48 gazdasági
a Kakukhegvben 1560 m. magasságot ér el. E nép-, 3 iparos-inas- és 2 polgári iskola, 1 tanító
hegységtől E.-ra a Görgényi havasok (1. o.) nyúl képző, 1 ipari szakiskola, 3 gimnázium (Székely
nak be U. vármegye É.-i részébe, mintegy 1600 udvarhelyen ref. és kat. fő-, Székelykeresztúron
méter magasságot érve el. E két jelentékeny unit. algimnázium) és 1 áll. főreáliskola (Székely
hegységből a többnyire DNy.-i irányú völgyek udvarhely).
közé kisebb-nagyobb hegysorok ékelődnek be,
Közigazgatás. 1910-ben U. vármegye 4 já
ezek iránya ennélfogva túlnyomóan szintén rásra oszlott és volt benne 1 rend. tan. város, ú. m.:
ÉK.—DNy.-i. Ilyen a Eika hegység (1003 m),
E b b ő l
az Olrrnelléki hegysor és a Küküllőközi hegység
Járás
1 S-S
(Firtoshegy 1057 m.). Vizei: A hegyek közé
magyar német román
bemélyedő folyók völgyei sehol sem tágulnak
szélesebb lapáűyá; legjelentékenyebbek a vár ííomoródi
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megye É.-i részén eredő Nagy-Küküllő, a Kis- és P a r a j d i
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31,255
758 1,847 8.348
Nagy-Homoród, Vargyas, Kormos és Bárót vize, Udvarhelyi]
49
35,964
503
212 8,860
amelyek mind az Oltba ömlenek; utóbbihoz hason Székei y u d v a r h . r t v . 1
9,888
212
115 1,516
lóan csak kevéssé érinti U. Ny.-i határát a külön
Összesen
136 124,173 118,458 2,202 2,840 29,085
ben U.-ban eredő Kis-Küküllő. Tavai aprók, leg
ismertebb köztük a szombatfalvi. Ásványos forrá
A vármegyében volt 1 rendezett tanácsú város,
sai nagy számmal vannak.
15 nagy- és 120 kisközség. A községek általában
Éghajlata hűvös, de egészséges; az évi köze véve kicsinyek, 2000-nél több lakosa csak 10-nék
pes hőmérséklet Székelykeresztúron 9-0, Székely van; legnépesebbek Székelyudvarhely 10.244 és
udvarhelyt 8'3° C, a 0hőmérséklet maximuma Zetelaka 4727 lakóval. Székhelye Székelyudvar
36*4, minimuma —31 -O C. A csapadék évi mennyi hely. Az országgyűlésbe a vármegye 5 képviselőt
sége Székelyudvarhelyen 674 mm., de a hegység küldött. A trianoni békeszerződés az egész vár
megyét Romániának Ítélte oda.
ben jóval több.
Terményel. Hegyes voltánál fogva nem na
T ö r t é n e t e . Udvarhely, Keresztúr és Bargyon termékeny, úgy hogy a földmívelés inkább dócz székekből egyesült Udvarhelyszékké. A
csak a völgyekre és a hegyek alsó lejtőire szorít székelység régi hadi- és polgári rendtartása s el
kozik. Termőterületéből volt 1910-ben szántóföld járása szerint U. a többi székely székek fölött
73,658, kert 4681, rét 54,250, legelő 42,800, szőllő elsőbbséggel birt. B székeknek zászlóaljai köz
248 és erdő 108,476 ha. Legjelentékenyebb ter vetlenül a fejedelem oldalán mindig első sorban
ményei : búza, kukorica ós zab. Bora kevés, gyü harcoltak. A székely" nemzet gyűléseit, fölebbmölcse sok és jó, kivált a szilva és eseresznye. viteli törvényszékeit kezdettől fogva U.-en, vagy
Rétje és legelője sok, a havasi legelők igen ki legalább e szék kebelében tartották; sőt midőn az
terjedtek. Az állatállomány volt 57,160 drb. egész székelységet érdeklő közös ügyekről kellett
szarvasmarha, 15.336 ló, 32,798 sertés, 110,083 tanácskozni, e széknek állott jogában a székelység
juh és 10,354 drb kecske. Némi jelentősége van főbb tisztviselőit előleges megbeszélésre össze
a baromfitenyésztésnek ós méhészetnek.
hívni s ezek beleegyezésével nemzeti gyűlést hir
A lakosság 1869. 105,467 volt, 1910.124,173, detni.
közöttük 461 katona. A lakosok közt volt 118,458
Ily gyűlések tartattak: I. (Nagy) Lajos uralko
székely-magyar (95-á»/o). 2202 német és 2840 dása alatt 1357., 1505. Ulászló alatt Bögözi János
román. Hitfelekezet szerint volt 45.116 r. kat. főkapitány elnöklésével tartották U.-en azt a nem
(36-3»/0), 1508 gör. kat, 4020 gör. kel., 2991 ág. zeti gyűlést, melyen az ú. n. Udvarhelyi Consti-
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tutio szerkesztetett. Ebben a székelyek hagyomá nak figyelmét, melyet más udvari embernek em
nyos törvényei összeírattak, perrendtartás szer- líteni is tilos volt. Némely U. szellemessége a
veztetett s a legújabb időkig kiható törvények történelem lapjain is helyet biztosított magának,
kodiflkáltattak. Érdekesebbek ezek között: a testi így pl. Triboulet és utóda Bruisquet I. Ferenc
blintetés eltörlése, a szabad kereskedés elve, a francia király udvarában, azután ugyanazon idöszemélyi sérthetetlenség, mely szerint a székelyt >ben Bölcs Frigyes szász választófejedelem udva
birói ítélet előtt elfogni nem szabad. 1555-ben rában Klaus Narr, akinek bohóságai több kötet
U.-en újabb nemzeti gyűlés volt, melyen ősi törvé ben meg is jelentek. Később akadtak olyanok,
nyeiket egybegyűjtötték s azt Ferdinánd vajdái, akik az U. helyzetét megirigyelve, utánozták őket
Kendi és Dobó elé terjesztvén, ezek azokat telj s cégérük alatt mindenféle visszaélést követtek
hatalmuknál fogva megerősítették. A XVII. sz.- el. Ez ál U. ellen Németországban a XV. és XVI.
ban U. különösen sokat szenvedett Mihály vajda században szigorú rendeletek kiadása vált szük
és Básta hadaitól, majd Ali pasától. Rákóczi sza ségessé. Az orosz udvarnál az U. intézménye ere
badságharca alatt Heister császári tábornok dúlta, deti irányban fejlődött. Nagy Péter ós Anna cárnő
1762-től 1765-ig a nép fékentartására ide rendelt büntetésből U.-nak nevezték azokat az udvari
vasasnémet ezred. 1848-ban U. is, mint az egész embereket, akik valami hibát vagy ostobaságot
székelység, nagy lelkesedéssel állott a nemzeti követtek el. Egyes főúri házaknál még a múlt
ügy védelmére. A trianoni béke egész Erdéllyel században is tartottak bohócokat. A hagyomány
együtt Eomániának Ítélte oda. V. ö. Jakab és sokat mesél Mátyás király, Apafi Mihály és Stibor
vajda (Beckó nevű) udvari bohócáról. Az U. ruhá
Szádeczky, U. története.
Udvarhelyi, í. Károly,orvos, egyetemi magán- zata is elütő volt másokétól. Különösen nevezetes
"tanár, szül. Debreezenben 1865 máj. 29. A buda az ú. n. bolondsapka, csúcsos barátföveghez ha
pesti egyetemen végezvén tanulmányait, előbb sonló, amilyet ma is használnak a cirkuszi és szín
Foton körorvos lett, 1903-tól négy éven át Török házi bohócok.
Béla tanár mellett fülgyógyászattal foglalkozott,
Udvari cím vagy udvari predikátum oly cím,
1907. külföldi tanulmányúton hosszabb ideig dol amely rendesen valamilyen udvari hivatallal kap
gozott Jansen tanár berlini klinikáján; 1910. a csolatos, pl. udvari orvos, udvari marsall stb.
fővárosi államrendőrségi kórház fUlgyógyászati Azonkívül oly kitüntetés, amely az adományo
osztályának lett vezetóje, 1917 óta az egyetemi zottat, rendesen kereskedőt vagy iparost, az udvari
II. belgyógyászati klinika fülrendelését látja el. szállítói clm használatára feljogosítja. Ennek el
1921-ben a budapesti Pázmány-egyetemen magán nyerését és viselését az egyes országokban fenn
tanári képesítést nyert. 1925-ben a m. kir. egész álló érvényes szabályok rendezik. Általában f olyaségügyi főtanácsosi címet kapta. Ó fedezte föl a rnodás alapján adományozzák, rendes föltételei az
^estibularis idegnek a sympathikus ideggel való adományozásnak az illetőnek kifogástalan er
összeköttetését. Sok fülgyógyászati tanulmányt kölcsi volta, rendezett vagyoni, hitel- és családi
írt magyar és német szaklapokba.
viszonyai, azonkívül hogy az illető az udvarnak
2. V. Miklós, a magyar színészet egyik neves már szállított vagy dolgozott volt és pedig annak
úttörője, szül. Tiszaabádon (Heves) 1790., megh. teljes megelégedésére. Általában az udvari szál
1864. 1810-ben lépett először színpadra. Pestre lítói cím személyhez kötött, az illető halá
1815. jött, hol Lánggal együtt igazgatott egy lával megszűnik ós utódjára nem száll át, azon
társaságot. Később a kolozsvári színház igazgató kívül jogi személyek, részvénytársaságok nem
jává választották, amikor is megalkotta az első bírhatják e címet, de ettől nálunk újabban több
magyar operatársaságot s a legelső magyar dal- ; ízben eltértek, főleg az ú. n. családi részvény
művet, Béla futását is ő íratta meg Euzicska' társaságoknál. Nálunk az udvari szállító a cs. és
karmesterrel. 1835-ben a budai játékszín, majd kir. udvari szállítói címet, illetve a főhercegi udvari
szállítói címet viseli. Németországban bevett szo
1838-ban a pesti nemzeti szinház tagja lett.
kás volt, hogy a császár által adományozott udvari
Udvarhely-szék, azelőtt a székely
székek
egyike, mélvnek területe 2603 km2, lakóinak cím birtokosa nem nevezhette magát császári ud
száma ds7o) 9*8,224 volt. Az 1876. évi XXXIII. t.-c. vari szállítónak, hanem Ő Felsége a császár, vagy
•az egész széket Keresztúr- és Bardócz-székekkel a császár és király udvari szállítója címe volt.
Udvari gyász, az udvari körökben előforduló
•együtt az újonnan alakított Udvarhely várme
halálozások esetére az etikett a különböző kö
gyébe kebelezte be.
rülményekhez képest a gyászolásnak is külön
Udvarhölgy, 1. Palotáhölgy.
Udvari, nagyk. Tolna vm. simontornyai j.-ban, böző nemeit állapította meg. Hogy a gyászoknak
melyik neme (mély, egész és fél gyász) és melyik
<IÜ2O) 1308 német és magyar lak.
Udvariasság. Másokkal szemben figyelmes, mennyi időtartamra viseltessók, azt esetről-esetre
előzékeny viselkedés, amely azonban minden bi a főudvarmester szabja meg és tudatja az udvar
köréhez tartozókkal. Ünnepélyek és színházi elő
zalmaskodást kerül és többé-kevésbbó hideg.
Udvari bolondok, már az ó-korban is előfor adások látogatása a gyász alatt tiltva van, de leg
duló olyan személyek, kiknek feladatuk volt a felsőbb rendeletre vagy engedélylyel a gyász bi
nagy urakat, különösen lakoma alatt és után, tré zonyos napokra, amelyeknek ünnepi jelentőségük
fáikkal szórakoztatni. Rendszerint kiváltságos jo van. letehető. L. még Szertartás.
guk volt kényesebb és urukat illető témákat is
Udvari hadi tanács, 1. Hadi tanács.
tárgyalni. Ennek néha megvolt a maga előnye,
Udvari hűbér, 1. Hűbér.
mert egy sikerült tréfával jó kedvre hangolva
Udvari jog (Jus Guriae), a középkorban a
uralkodóját, olyan tárgyak felé irányíthatta an földbirtokos és jobbágyai, valamint a jobbágyok
i
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közti jogviszonyokat szabályozó jogszabályoknak
foglalatja.
Udvari kamara, 1. Kamara.
Udvari kancellária, 1. Kancellár és Királyi
udvari Kancellária.
Udvari költészet, a középkor epikai és lirai
költészete, amelyet az É.-i franciáknál, provenceiaknál és németeknél főleg a fejedelmi udvarok
ban gyakoroltak.
Udvari rangsor az a szabályzat, amely meg
állapítja az udvarnál megjelenő egyének rangsorozatát Az egyes udvarok szerint e rangsor
többé-kevésbbé terjedelmes. Poroszországra nézve
az 1903. évi szabályzat 62 rangfokozatot állapit
meg, az első a fökamarásmestert, az utolsó a
hadnagyokat foglalja magában. Bajorországban
az udvarképes urak három ragosztályba voltak
sorozva. Ausztriában öt rangosztály volt, ú. m.
a főudvarmester, a régebbi reiensunmittelbar
fejedelmi házak fejei, a belső titkos tanácsosok,
a cs. és k. kamarások, a cs. és k. asztalnokok.
Udvari szállító, 1. Udvari cím.
Udvari tanács. A német-római birodalomban,
majd pedig (a XVI. sz.-tól) egyes országaiban a
kormányzati ügyek fölött tanácskozó testület az
U. (Hofratseollegium) volt; később bírói hatósá
got is nyer. Tagjai az udvari tanácsos címet vise
lik, amelyet azonban kitüntetésül is adtak olya
noknak, akik a tanács tagjai nem voltak. Később
tiszteleti cimmé válik, kiváló egyéneknek az
érdem elismeréséül osztogatják.
Udvari tanácsos (Hofrath), Ausztriában több
magas állású köz- és udvari tisztviselő, igy a cs.
és kir. ház, a közös kMügyminisztérium előadó
tanácsosainak és a legfelső bíróság birói tagjai
nak hivatalos címe volt. Kitüntetéskép is adomá
nyozták s ily értelemben 1898 nov. 20. Magyar
országra is kiterjesztették (magyar kir. 77., meg
szólítása : méltóságos). L. még udvari tanács.
Udvari táviratok az államfő és az uralkodó
család tagjai ós az udvari hivatalok, továbbá az
udvar érdekében az udvari közegek által feladott
táviratok. Ezek a belföldi forgalomban díjmente
sek és a továbbítás sorrendjében még az állami
táviratokat is megelőzik. A külföldi forgalomban
mint díjazott állami táviratokat kezelik.
Udvari ügynök, 1. Ágens aulicus.
Udvarképesség, hajdanta az a kellő számú
kifogástalan ősök felmutatásától és a rangnak
megfelelő életmódtól függő tulajdonság, amely az
ezzel birót képessé tette arra, hogy az udvar
által rendezett ünnepélyeken megjelenhessék, ille
tőleg meghivathassék. Később az U. fogalma so
kat veszített eredeti jelentőségéből, amennyiben
a nyilvános közéletben előkelő állást elfoglaló
egyéneknél általában kivételt tettek. Mindazáltal
az udvarképosség ekkor is mérvadó volt az udvar
hoz való meghívásoknál, így pL a «bál az udvar
nak) nevezetű bálra csak a szorosabb értelemben
vett U.-gel birok nyerhettek meghívást, míg az
udvari bálra az U. tágabb fogalmát alkalmazták.
V. ö. Báró Tinti H., Hoffáhigkeit (1904).
Udvarmester, 1. Főudvarmester és Udvar.
Udvarnagy, 1. Marsall és Udvartartás.
Udvarnok, kisk. Nyitra vm. galgóezi j.-ban,
(mo) 1737 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)

Uea

Udvarnokok (udvornici), a rabszolgák és sza
badok közt mintegy középütt álló szolgák, ;ikik a.
királyi jószágokban vagy egyes papi jószágokon,
teljesítettek szolgálatokat.
Udvarok, 1. Udvar.
Udvarszállás, kisk. Krassó-Szörény vm. járni
j.-ban, d9io) 462 magyar és román lak. (Tr. SzHSz.)
Udvartartás, a fejedelem v. az U.-i joggal fel
ruházott uralkodóházi tagok udvarának személy
zete. A magyar királynak mint osztrák császárnak
belső udvarát a főhercegeken és főhercegnőkön
(a magyar közjogi megjelölés szerint kir. herce
geken és Tár. hercegnőkön) kívül a következő ud
vari méltóságok alkották: az első főudvarmester,
a főkamarás, a főudvarnagy, a főlovászmester, a
második főudvarmester. Ezenkívül odatartoztak:
az arcier-testőrség, am. kir. testőrség, a dara
bont-testőrség, a gyalog-testőrség, a m. kir. dara
bont-testőrség (Budapesten) és a lovas testőrszá
zad kapitányai; a magyarországi udvarnagy (Bu
dapesten) ; az udvari tisztségek (főkonyhamester,.
főpáleásmester, ezüstszertárnok, fővadászmester,
főszertartásmester), az udvari hivatalok, a király
f őhadsegédei és szárnysegédei, a katonai és a ka
binet-iroda. A külső U.-t alkották a cs. ós kir.
palotahölgyek, a (női) csillagkeresztrend tagjai,
a cs. és kir. belső titkos tanácsosok, a cs. és kir.
kamarások, a cs. és kir. asztalnokok; a külön
böző rendjelek birtokosai, a lovagrendek tagjai,
apródok, udvarhölgyek stb. Bár az udvartartás
egyes tagjainak (a magyarországi udvarnagynak
és a m. kir. darabont-testőrség kapitányának) a
szókhelyg Magyarországon volt, a magyar udvar
tartás megvalósítva nem volt. Az 1893 nov. 20-án
kelt legf. elhatározás szerint azonban a magyar
szent korona országait érdeklő közjogi cselekmé
nyeknél az udvari főbb szolgálat teljesítésével
kizárólag a magyar zászlósurak bízattak meg. A
magyar országzászlósok nem udvari, hanem köz
jogi méltóságok és az U.-nak nem voltak tagjai.
Udvary Géza, festő, szül. Perbenyiken (Zemp
lén vm.) 1872 szept. 20. Első mesterei Budapes
ten Bihari és Karlovszky voltak, később római,
müncheni, párisi tanulmányok után hét éven át
Lotznak volt tanítványa. Eleinte arcképeket, ké
sőbb inkább firenzei, velencei renaissance-alakokat (pl. Patrícius, Firenzeiek stb.) állított ki. Az
Iparművészeti iskola tanára.
Udzsain (Oojyne, Ujjain, Uddzsajani), vá
ros Gvalior britindiai hübérállamban a Szipra (a
Csambal mellékvize) mellett az Adzsmir—Bombay
vasút mentén. Több fejedelmi palotája, mecsetje
van, hindu templomai közül nevezetes a Mahadevának szentelt, amelyben Szindhia mahadzsi fele
ségének gyönyörű mauzóleuma van s egy nagy
fehér márványból faragott szobor, amely Siva
ökrét ábrázolja, amint szájával egy gyümölcsös
kosárhoz nyúl, ezt tartják India egyik legszebb
műalkotásának. Híres csillagvizsgálója van, ahon
nan a hindu geográfusok a kezdő délkört szá
mítják. Lakossága 39,892. Régebben ez volt Malva
(1. o.) fővárosa s ma is egyike a hét hindu szent
városnak.
Udzsilong, 1. Providence-szigetek.
Uea v. Wallis, 1887 óta francia protektorátus
alatt álló szigetcsoport a Nagy-oceánban, a Sza-
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moa-szigetektől Ny.-ra, 96 km területtel, mint
egy 5000 lak., akik nagyon hasonlítanak a Tongaszigetiekhez. A szigetcsoportot 1767. Wallis fedezte
föl és 1837. térítették lakóit a keresztény val
lásra.
üelle, a Kongónak mintegy 2500 km. hosszú
jobb mellékfolyója Közép-Afrikában. Felső folyá
sán Makua, középső részén Mobangi és TJbangi
a neve. Ered 1300 m. magasban az Albert-nyanzától ÉNy.-ra a Mbornu, Kibali, Bomokandi,
TJerre s még egy sereg apróbb folyóból, Lirranga
v. Laringa mellett (360 m.) torkollik. Máj.-tól
okt.-ig árad, 1100 kin.-nyire kisebb gőzösökkel
hajózható, bár több helyen meg kell szakítani a
hajózást a sellők és zuhogok miatt. A folyót elő
ször Schweinfurth (1870 márc.) pillantotta meg,
Stanley 1877. az Aruvimiról azt hitte, hogy az
U. alsó szakasza, míg Grenfeld 1885. az ü. nagy
részét tüzetesen át nem kutatta. Ugyancsak az
ü.-t tanulmányozta Gélé (1890), de la Kéthulle
(1891—94) stb.
Uexküll, Jákob, báró, német biológus, szül.
Keblasban (Észtország), 1864 szept. 8. Mint
magántudós Heidelbergben él. Kisérleti biológiai
vizsgálatai ós az alsóbbrendű állatok idegrend
szerére vonatkozó kutatásai fontosak. Nagyobb
müvei: Leitfaden in das Stúdium der experiinentellen Biologie der "Wassertiere (Wiesbaden 1905);
Ümwelt und Innenwelt der Tiere (Berlin 1909,
2. kiad VL. o. 1921); Bausteine zu einer biologischen Weltanschauung (München 1913);Theoretische Biologie (Berlin 1919); Biologische Briefe
(Berlin 1919).
Ufa, 1. kormányzóság (Ufimszkaja gubemija),
Oroszország DK.-i részében,
területe a régi Orosz
országban 122,018 km2 volt 3.031,000 lakossal,
de 1921. egy része a Baskírok szabadállamához
csatoltatván, területe 70,648 km* lett, 2.009,459
lakossal. Pőfolyója a hajózható Ufa. Ny.-i része
dombvidék, részben pedig síkság termékeny fekete
földdel. DNy.-i részét az Obscsaj-szirt ágazza be,
K.-i részén találjuk a Déli Uralt. Éghajlata szél
sőséges. Lakosságának nagy része ma orosz, mert
a baskirok és tatárok nagyrósze kivált, kevés
mordvin, cseremisz, csuvasz és votják is él terü
letén. Főfoglalkozásuk a földművelés, állat', méh
tenyésztés. Az erdők nagy része tűlevelű, belőlük
értékes hajóépítő anyagot, hamuzsírt, szurkot,
kátrányt, faszenet nyernek. Bányászata vasércet
szolgáltat. Híres a szlatouszti vasmű. Egyéb ipara
fejletlen. Kereskedelme faáruk, bőrök, méz, szesz
forgalomba hozatalával foglalkozik.
2. TJ., a hasonlónevű orosz kormányzóság szék
helye az Ural mellett az Ufa ós Bjelaja összefo
lyásánál, a Szizran—Cseljabinszk vasút mentén;
híres a Voszkrsszenszkij és Troickij dómja, utóbbi
a XVI. sz.-ból. Vásárai (jan. 25—febr. 11.-ig) igen
látogatottak. Lakossága 93,056. 1547-ben Nagin
Iván baskír fejedelem alapította, 1759. és 1816.
tűzvész pusztította el, de mióta kormányzósági
székhely lett, gyorsan fejlődött.
Dfenau, sziget, 1. TJfnau.
Uffelmann, Július, orvos, író, szül. Zepehben
1837 jan. 21., megh. Rostockban, ahol egyetemi
tanár volt, 1894 febr. 17. Főbb munkái: Handbuch
dor Hygiene des Kindes (Leipzig 1881); Brnáhrung
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des gesunden und kranken Menschen (3. kiad.
Wien 1895); Handbuch der Hygiene (1889); Hand
buch der Kinderheilkunde (1892).
Uffizi (ejtsd: —ci), állami képtár Firenzében,
eredetileg a toszkánai nagyhercegek gyűjte
ménye, a Vasari által 1560 óta épített nagyszerű
épületben, amelyet az Arno fölött födött híd köt
össze a túlparton levő Palazzo Pitti képtárával.
A világ legnagyszerűbb képtárainak egyike, amely
különösen olasz és speciálisan firenzei mesterek
műveiben igen gazdag. Válogatott remekművek
(képek és szobrok) az ú. n. Tribuna teremben
vannak egyesítve.
Uínau (Ufenau), 410 m. magasban fekvő kis
sziget a Zürichi-tóban Svájcban, régi templomát
és kápolnáját még 1141. szentelték föl. Itt halt meg
(1523 aug. 23.) és van eltemetve Hutten Ulrik.
Ufratu, folyó, 1. Eufrátesz.
Ugab (héb.), ismeretlen szerkezetű hangszer,
újabb bibliamagyarázók fúvóhangszernek for
dítják.
Uganda, angol protektorátus alatt álló néger
állam Kelet-Afrikában 2 a Viktória- és Albert-ta
vak között 284,000 km területtel, (1920) 3.071,608
lak. Az ország kb. 700—1400 m. magasságban
fekszik a tenger szine fölött; éghajlata bár forró,
aránylag az európaiakra sem veszélyes. Az eső
zés gyakori s évi 1300 mm.-t is meghalad. Fofolyói: a Nilus a Kafu nevű mellékvizével és a
Katonga. Lakói nagyrészt a Vaganda-törzshöz
tartozó szorgalmas bantu négerek s banánt, kávét
és kölest termelnek. 1921 óta korlátolt önkor
mányzata van, öt tartományra oszlik, a kormányzó
székhelye Entebbe. Az U.-vasút összeköti a keleti
tengerparttal.
U.-t Kelet-Afrika gyöngyének hívják. Euró
paiak közül először Mteza uralkodása alatt Speke
és Grant 1862. jutottak el U.-ba, Stanley 1875.,
Emin pasa 1876. Az első protestáns hittérítők pe
dig 1877. érkeztek Angliából, majd 1879. francia
kat. hittérítők követték őket. Mteza, aki eleinte
maga is hajlott a kereszténység felé, 1881. és
1883. tömeges kivégzések által akart a keresz
ténységnek véget vetni. Fia Mvanga 1885. Hannington angol püspököt megölette és 1886. keresz
tény alattvalói közt iszonyú vérfürdőt rendezett.
1888-ban a népe Mvangát elűzte, amire ez Ukumbiba, a kat. hittéritőkhöz menekült és magát ott
megkereszteltette. Eközben U.-ban a Kalemának,
Mvanga fitestvérének vezérlete alatt álló mohammedánusok jutottak túlsúlyra. A keresztény ér
zelmű U.-iak erre 1889. visszahívták Mvangát,
aki okt. 5-én ellenségeit Rubaga mellett meg
verte. Midőn pedig újból megszorult, először egy
angol expedíciót hívott segítségül, amelyet Jackson vezérelt, későbben pedig Petershez fordult
segélyért. Mielőtt azonban ezek megérkeztek, 1890
febr.-ban ellenségeit újból visszaűzte. 1894-ben
azonban egyességileg az angolok protektorsága
alá helyezte magát, kis, kb. 13,000 km 8 terjedelmű
országát azután az angolok a szomszédos meg
hódolt területekkel gyarapítva fejlesztették ki a
mai protektorátussá.
Uganda-tó, 1. Nyanza.
Ugar (Vbla), kisk. Zemplén vm. szinnai j.-baa,
(1910) 976 rutén lak. (Tr. Cs.-Szl.)
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Ugar, az olyan szántóföld, amelyet valamely
termény betakarítása után egy egész éven keresz
tül vetetlenül hagynak, ezen idő alatt azonban
megmívelésben részesítenek^ Ez a körülmény
ieszi a kÜlönDseger az v. és a parlag között ;
ez utóbbi oly szántóföldet jelent, mely szintén
egy vagy több évig vetetlenül marad, de ez idő
alatt megmunkálásban nem részesül. A fenti érte
lemben vett U.-t másként egész vagy fekete U.nak mondják, ellentétben a fél v. zöld U.-hoz,
mi alatt ú. n. U.-növényekkel, nevezetesén takar
mányfélékkel bevetett U.-t értenek s mely után
szintúgy, mint a fekete U. után, őszi gabonát
v. őszi repcét vetnek. Ez okból JJ.-növénynek
csak oly növény tekinthető, mely a földet korán
és oly állapotban hagyja el, hogy az őszi vete
mény utána sikerrel elvethető. Közönségesen há
romszor szokás az U.-t megszántani, a szán
tások elseje U.-olásnak, másodika forgatásnak
v. keverésnek, harmadika vetőszántásnak mon
datik (1. Szántás). Hazánkban 1871. az összes
szántóföld 23%-a volt U.-ban, ez az arány 1914.
leszállott már 8%-ra, ami közgazdasági szem
pontból örvendetes. Minthogy nálunk különösen
a haszonbérletek körében az U. tulajdonképeni
mivolta felett számos vita támadt, az U. fogalmát
a szakkörök a következőkben állapították meg:
Tiszta v. fekete U. az, ha a szántóföld a letaka
rított termés után azon őszön s a jövő egész ta
vaszon és nyáron vetetlen marad s a következő
őszi vetemény alá legalább két szántással előké
szíttetik. Ha ezek a munkálatok elmaradnak, akkor
az ilyen föld parlag. Ha valamely őszi vetés vízáradás által megsemmisíttetett, de az ár elvonu
lása után a föld a tiszta U.-nál szokásos munká
latokban részesül, tiszta v. fekete U.-nak tekin
tendő. A zöld- v. fél U.-nak elengedhetetlen fölté
tele az őszi szántás és a téli v. kora tavaszi trá
gyázás az U.-vetemény előtt ama földek kivéte
lével, amelyek őserőben vannak s trágyázásra
nem szorulnak. A zöld v. fél U.-ba vethetők nyári
növény gyanánt a pillangós virágú növények,
gabonafélék és repce, ha zölden lekaszáltatnak.
Ellenben cirok, mohar, csalamádé, még ha zölden
vágatnak is le, U.-növényeknek nem tekintendők.
A vörös lóher földje, ha tavasszal az első kaszá
lás után a here tarlója azonnal alászántatótt és a
vetés előtt kellő időben egy s&ntást kap: szintén
zöld v. fél U.-nak tekinthető.
Ugarcsiga, 1. Meztelen csigák.
Ugarhajtás, a szőllőtő ama hajtása, amely ter
mést nem hoz, s amelynek feladata, hogy a jövő
évben szolgáltasson termést.
Ugarlegelő,' a fekete ugarnak hagyott szántó
földön nyert legelő, amelynek tartama az elővetemény betakarításától az ugarolásig terjed. Mint-"
hogy az ugar rendszerint tavaszi gabonára követ
kezik, az ugarolás pedig többnyire csak a követ
kező év tavaszán a tavaszi vetések befejezése után
•ejtetik meg, viszonyaink közt azt mondhatjuk,
hogy az ugar augusztus elejétől jövő évi májusig
tart. Okszerűen kezelt gazdaságokban az U.-t tel
jesen mellő ;ik s az ugart inkább takarmány ter
melésére fordítják. Minthogy azonban oly közsé
gekben, hol a fordulókényszer fennáll, az egyes
gazda az ugar legeltetését nem mellőzheti, más
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részt a fordulókényszerrel járó ugarlegeltetési
rendszer lehető korlátozása közgazdasági okokból
fölötte kívánatos, a mezőgazdasági törvényhozás
minden kultúrállamban módot nyújt ennek meg
szüntetésére. Nálunk a mezőgazdaságról és mezőrendőrsésTŐl szóló 1894. XII. t.-e. és a tagosításról
szóló 1908. VII. és XXXIX. t.- c. intézkedik ez iránt.
Ugarolás, az első szántás, amelyet az ugarföl
dön tesznek ; rendszerint a tavasz végén, a tavaszi
vetése"k befejezése után eszközlik, de okszerűen
kezelt gazdasagokban már őszkor történik az U.,
s némely vidéken minden ősszel tavasziak alá
adott, tehát nem ugarföldekre vonatkozó szántás
is U.-nak, még pedig megkülönböztetésül a közön
séges U.-tól őszi U.-nak mondatik.
Ugartyúk (Oedicnemus oedicnemus L., áiiat),
1. Ugartyúk-félék.
Ugartyúk-Iélék (Oedicnemidae, állat), a Lilealakú madarak (Gharadriiformes) rendjébe, a
Sárfutók (IÁmicolae) alrendjébe tartozó madár
család. 13 fajuk ismeretes, melyek mind az öt
világrészen honosak és összekötő kapcsot alkot
nak a Túzok- és Lile-félék között. Hazánkban egyet
len faja, az ugartyúk (Oedicnemus oedicnemus
L.) él. Felső része világos fakó, fekete hosszanti
foltokkal tarkítva; hasoldala fehér; alsó fark
fedői vörhenyes fakószínüek; evezői feketék;
szárnya alul fehér, az evezők csúcsa fekete;
szélső farktollai feíiérek, hegyük fekete, a köz
bülsők fakószínüek, szürkésbarnával tarkázva;
csőre tövén zöldessárga, hegye felé fekete; lábai
zöldessárgák. Hossza 37—40, szárnya 22—26,
farka 12—14, csüdje 7 cm. Hazánkban az Alföl
dön közönséges. Ápr. elején érkezik és okt.—
nov.-ig marad. Előfordul azonkívül Közép- és
Dél-Európában, Közép-Ázsia mérsékelt égövi ré
szein ; télen Indiában. Népies nevei: túzoksneff.
túzoklile, rezneklile, furkó fejű sneff, bagoly fejű
lile, bagolyszemü sneff, homoksneff.
Ugatómadár (áiiat), a törökmadár (Hylactes
megapodius Kitti.) neve, melynek hangja a kis
kutya ugatásához hasonlít. L. Törökmadár.
Ugernum, I. Beaucaire.
Ugingo, sziget; a Victória-Nyanza K.-i partja
mellett; angol birtok.
Uglya (Ugla), kisk. Máramaros vm. tócsői
j.-ban, (i9io) 3207 rutén és német lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Ugocsa, vármegye a Tisza kőt partján; É.-on
Bereg, K.-en Máramaros és Szatmár, D.-en és
Ny.-on ez utóbbi "határolja. Az alábbiakban a
vm.-nek a trianoni békeszerződés előtti állapotát
ismertetjük:
T e r ü l e t e 1213 km2. A vm. Ny.-i része lapályos,
csekély (120—130 m.) tengerfeletti magassággal ;
K.-i része azonban hegyes. A Tisza jobb partján a
nagyszöllősi hegycsoport emelkedik (878 m.), mely
nek Ny.-i végbástyája, a Nagy-Szőllős fölötti
Feketehegy, melyen U. várromjai állanak, csak
368 m. A Tisza balpartján hasonlóképen teteme
sebb emelkedések vannak, melyek az Avas hegy
séghez tartoznak s a vm. területén 827 m.-nyi
magasságot érnek el. Folyóvizekben a vm. arány
lag gazdag. A Tisza K.—Ny.-i irányban hasítja a
vm.-ét, Királyháza mellett lépvén ki a rónára,
melyen több ágra oszlik. É.-i részét a Borsóvá és
Szalva, D.-i részét a Túr vize öntözi; partjaik
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helyenként mocsarasak, leginkább a Borsóvá
mentén, ahol a Fekete-Eger mocsár nyúlik át.
Éghajlata elég enyhe, mérsékelt, azért a tenyé
szetnek igen kedvező.
T e r m ő t e r ü l e t e 1910.: szántóföld 60,094 ha.,
kert 1857, rét 15,334, legelő 13,769, szőUő 536 és
erdő 22,843 ha. Talaja általában véve termékeny,
különösen Ny.-i felében, ahol az alluviális völgy
talaj uralkodik. Fő terményei a tengeri, búza és
zab, kevesebb a rozs és árpa, inig burgonyát, ta
tárkát, répát, kétszerest és kendert csak csekély
mennyiségben termesztenek. Gyümölcse és bora
jó. Erdőségei, melyeknek nagyobbik fele bükkös,
kisebbik fele tölgyes, sok fát, gubaesot, makkot
szolgáltatnak. Állattenyésztése elég kedvező volt,
(1910-ben) 35,540 db. túlnyomóan magyar fajtájú)
szarvasmarha, 6659 ló, 14 szamár, 13,516 sertés,
26,164 juh ós 2801 kecske. A hegységek vadban
bővelkednek, a folyók halakban. Az ásványország
némi eztistércet ós vasat (Turez) szolgáltat.
Lakóinak száma 1869.67,498 volt, 1910.91,755
(ebből 72 katona). A lak. közt volt 42,677 magyar
(46-5%), 4634 német, 9750 román, 32,415 rutén
(37-5°/0) és 281 egyéb. Hitfelekezet szerint 8173
róm k a t , 57,650 gör. kat. (62.7%), 120 ág. ev.,
14,002 ref. és 11,850 izr. Foglalkozásra nézve
ekként oszlott meg a kereső népesség : őstermelés
25,319, bányászat 1, ipar 3368, kereskedelem és
hitel 1017, közlekedés 821, közszolgálatok és sza
badfoglalkozások 843, napszámos részi. nélk. 822,
házi cseléd 1057. A lakosság túlnyomóan őster
melő, kereskedelme ós ipara jelentéktelen. A vm.
területén 13 bank és takarékpénztár és 31 szövet
kezet volt. Közlekedési eszközei: 82 km. vasút,
40 km. állami út, 156 km. törvényhatósági út és
198 km. közlekedési út.
K ö z m ű v e l ő d é s e : a 6 éven felüli népesség
nek csak 41'5%-a tudott írni és olvasni. A vm.
területén 1910. összesen 196 iskola volt, ú. m.
12 kisdedóvó, 101 mindennapi elemi- és 56 ált.
ismétlő iskola, 20 gazdasági ismétlő iskola, 3 ipa
rosinas-, 1 felső nép- és 9 polgári iskola.
K ö z i g a z g a t á s . 1910-ben U. vm. 2 járásra
oszlott, ú. m.:
•8 1 • ? .
Járás

|

E b b ő l

SÍI í « 2 I
1
S" J"
magyar német

m
•«8

román

rutén

Tiszáninneni
Tiszántúli

29 44,78M 17,572
4 l | 4 6 . 9 6 6 25,105

2,918
29 24,133 8,464
1,714 9,721 10,282 9,171

Összesen

7ol|91,755| 42,677

4,632 9,750 34,415 17,635

A vármegyében volt 10 nagy- és 60 kisközség.
A községek általában véve kicsinyek, 2000-nél
több lakója 11-nek volt, legnépesebb Nagyszőllős
7811 és Túrterebes 3792 lak. Az/,országgyűlésbe
a vm. 2 képviselőt küldött. A trianoni békeszer
ződés folytán U. É.-i nagyobb fele Cseh-Szlovákiának, D.-i kisebb fele Romániának jutott. V. ö.
Komáromy András, U. keletkezése (M. Tud. Akad.
Értekezések a tört. tud. köréből, XVI. k. 7. sz.
Budapest, 1896).
T ö r t é n e t e . U. a XII. sz. végéig Bereggel együtt
királyi vadászterület volt. II. Géza alatt szászok
telepedtek meg U. rengetegeiben, kik a Tisza mel
lett virágzó községeket alapítottak, Felszászt,
Nagyszászt, Szőllőst és Ardót, kissé távolabb Ba
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tárt. III. Béla már külön ispánt is rendelt a kicsiny,
de aránylag népes U.-nak. A tatárjárás elpusztí
totta U.-t, de IV. Béla s különösen V. István hely
reállította, községeik számos kiváltságot kaptak s
három hatalmas nemzetség telepedett le e korban:
Gutkeled, Kata és Hunt-Pázmán. A benszülött
családok közül leghatalmasabbak voltak a Szirmayak és a farkasfalvi Farkasok ősei. A XIII. sz.
végén szláv telepeket is találunk U.-ban (Oroszi,
Verbőcz), de ezek épúgy, mint a szászok, hamar
meginagyarosodtak. Egyházi tekintetben U. a
XIV. sz. elejéig, amidőn az U.-i főesperességet
szervezték, a sásvári főesperesség alá tartozott.
(V. ö. Komáromy András, U. vm. keletkezése.
Budapest 1896. Akadémiai értekezések).
Ugocsakomlós, kisk. Ugocsa vm. tiszántúli
j.-ban, (i9io) 944 román és német lak. (Tr. Cs.-Szl.)
U g o c s a n o n c o r o n a t (lat, a. m. Ugocsa nem
koronáz). Ismert történeti közmondás. A hagyo
mány szerint Ugocsa vm. az 1505. évi törvény
alapján írta ezt a lakonikus választ, mikor I. Fer
dinánd a rendeket koronázására (1527 nov. 3.)
meghívta. 1635-ben már használták. Mások szerint
az 1722-iki országgyűlésen hangzott el először,
mikor a pragmatica sanctiót tárgyalták. A leány
örökös megkoronázására coronat vagy non coro
nat kifejezésekkel szavaztak. Állítólag egyedül
az ugocsai követ szavazott non coronat-tals ezóta,
forog közszájon: U.
Ugocsavár, 1. Kankóvár.
Ugod, nagyk. Veszprém vm. pápai j.-ban, (1920)
1933 magy. lak.
Ugod vára Veszprém vm.-ben. A Csák-nem
zetség ugodi ága építette a XIII. sz.-ban, de ez az
ág 1310 körül kihalt és így 1332. ben egy Csenik
nevű cseh vitéz kapta meg. A XIV. sz. végén a
Garay-, a XV. sz.-ban pedig a Szapolyai-család.
kezére jutott.
Ugolin, 1. Varon.
Ugolino, 1. Gherardesca.
Ugor, szoros értelemben véve a finn-ugor vagy
csúd-magyar csoport keleti ágának a neve. L.
Finn-ugor nyelvek.
Ugorka (nov.), uborka a. m. Cucumis sativus
L. (1. Cucumis). Egyéves növény, ötszögletü, bár
sonyos levelei tövéből 4—5 porzós, 1—2 termős virág fejlődik; pártája aranysárga. Éretlen
gyümölcse többnyire főzelékül vagy salátául szol
gál; megérve kérge sima, kemény, aranysárga
vagy fehér; húsa kásás és fanyar, magva fehér.
Kelet-Indiából származik, Európában csak a kö
zépkor vége felé vált ismeretessé. Hazai neve az
ó-szerb ogurekból származik, innen ered a növény
német és Ny.-i szláv neve is. Mívelésére verőfé
nyes hely, porhanyó, jól megtrágyázott és jól ned
vesedő föld (agyagos homok) a legjobb. Áprilisban
vetik. Magvát (üröm-, illetve diófalevól főzetében
való 12 órai áztatás után) 60—70 cm.-re eső ba
rázdákban,- vagy 8 cm.-re egymástól rakjuk le és
1"5, sőt 2 5 cm.-re korhadt vagy érett trágyával
való betakarás után megöntözzük. Földjét lazítva
kupacosán körülhányjuk és a hajtásokat (hibásan
indákat) sugarasan szétfektetjük. Egy ha terü
letről mintegy százezer ugorkát lehet szedni. Az
U. fajai közt a kigyó- U. a legelterjedtebb (C. flexuosus L.) ugyancsak Kelet-Indiából; éppen így ai
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arábiai Ü. (C.ehato L.) és a íojás-V. (C. anguria
h.) Közép-Afrikából, ez utóbbit nálunk csupán
díszül ültetik. A tüskésgyümölcsü, eyeízüprófétá
lj. (C. prophetarum L.) Kelet-Indiából és a felsé
ges zamatú V. (C. dudáim L.) Perzsiából nálunk
szintén csak dísznövényül szolgál. A sárgadinnye
is idetartozik. V. ö. Barfuss: Die Gurke u.
ihre Kultur (Neudamm 1894); Weise: Melonen,
Gurken und Champignongártner (Weimar, 1895);
Lange: Gurke, Melone, KUrbis etc. (Berlin 1900);
Aderhold: Unters. über das Einsauernvon Gur
ken (1899).
Ugorkafa (nBv.) a. in. Adansonia Gregorii, a
gyümölcséről így nevezve, 1. Adansonia.
Ugorkaifi (n6v.), 1. Kapor.
Ugornya, kisk. Bereg vm. tiszaháti j.-ban,
(1920) 550 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Ugor nyelvek, 1. Finnugor nyelvek.
Ugra, magyar főúr, Kálmán herceggel, akit
Szent László király pappá akart szenteltetni,
Lengyelországba menekült, de Szt. László visszahivatta őket s Kálmánt tette trónja örökösévé.
U. részt vett 1095—97. királyi barátjának horvát
országi és 1102-ben dalmátországi hadjáratában.
1102. Kálmán Horvátország első bánjává tette.
1103-ban U. 13 hajóját az arbeiek visszaverték.
A következő évben maga a király ment U. segít
ségére 8 rendezvén a viszonyokat, kiadta Dalmát
ország szabadságlevelének megerősítését U. és
inas urak jelenlétében.
Ugra (Ungra), nagyk. Nagy-KUküllő vm. kő
halmi j.-ban,' (i9io) 1485 német, román ós cigány
lak. Az Olt mellett földvár van, amelyből sok
régiség került ki. (Tr. R.)
Ugra, a Volgába folyó Oka mellékvize Szmolenszk orosz kormányzóságban, Kaluga fölött
torkollik.
Ugrás, a testgyakorlat egyik neme. Van magas-,
távolság-, mély-, távolmagas- és hármas U. Ez
utóbbinál az ugró az elugrás után még kétszer
érintheti a lábával a földet s az így elért távol
ság adja az eredményt. Az U. történhetik hely
ből vagy nekiszaladás után, egy vagy mindakét
lábról. A versenyekben az U. sima földről törté
nik, az ugródeszkát az iskolai testgyakorlatban
is ritkán használják.
Ugrás, a gondolkodásban a tételtévesztés, mi
kor elménk nom az eleve kitűzött cél felé halad.
Ugrás, az állattenyésztésben használt kifejezés,
jelenti az emlősökhöz tartozó hímek párzási
aktusát.
Ugrasztó. A tönk- és a hasábesúsztatók végső
szakasza, amely kisebb-nagyobb ívben veti ki n
fát. Az U.-nak az a célja, hogy a nagy sebesség
gel érkező fát a sebesség által nyert erő segélyé
vel nagy távolságra lehessen dobni, ezáltal a
többi fához való rohamos odaütődését megaka
dályozni s így az összezúzódástól megóvni. Lásd
Facsűsztatok.
Ugratott staccato (ricochet) keletkezik, ha a
vonót — hegedűn v. gordonkán — a hurrá dobjuk,
s ez, saját rugalmasságánál fogva, több hangot
érint egymásután, egyenletes ugrása közbon.
Ugrin, érsek, 1. Ugrón.
Ugrinovci, politikai község Szerem vm. zimonyi
}.-ban, (mo) 1880 szerb lak. (Tr. SzHSz.)
Révai
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Ugró ár v. szökő ár, 1. Árapály.
Ugróasztal, tornaszer. Alakja rendes asztal, de
lapja és 4 lábának kifelé álló két-két oldala ki
van párnázva. A lábakat csavarral lejebb v. f ölebb
állíthatják, úgy, hogy az asztal lapja 80—140 cm,
magasságig állhat a földtől.
Ugró bogarak vagy P a t t a n ó bogarak (Materidae, *Hat), 1. Materidae.
Ugrócsont (talus), a lábtőcsontok legelseje.
mely a lábszárcsontokkal izesiü; a bokák által
alkotott villa fogja közre. L. még Láb és Lábficamodás.
Ugrócz (Űgrufiu), kisk. Kolozs vm. hldalmásí
j.-ban, (1910) 706 román lak. (Tr. R.)
Ugródeszka, tornászati segédezer; egyik vé.^ea talajon áll, a második 7—10 cm. magasra vanállítva, 1 m. szóles; hosszúsága alsó végétől föl
emelt széléig egy nagy lépésnyi. Ugrógyakorla
toknál arra szolgál, hogy az ugró lendületet kap
hasson.
Ugróegér (Alactaga, Jaculus, Dipus, áiiatj,
1. Ugróegér-félék.
Ugróegér-félék (Jaculidae, régibb néven:
Dipodidae, á"at), a Rágcsálók (Rodentia) rend
jébe tartozó emlősállat-család, amelynek legtöbb
faja azzal tűnik ki, hogy hátsó végtagjai rend
kívül erősek és aránytalanul hosszabbak az elülsők
nél. Testük alkotása az ugráláshoz alkalmazko
dott s ennek megfelelőleg törzsük hátulsó része
sokkal erősebb az elülsőnél, hátsó végtagjaik pe
dig némely fajon háromszor, sőt hatszor hosszab
bak az elülsőknél. Fejük igen vaskos alkotású s
rajta feltűnők a bajuszszálak, melyek az összes
emlősállatok között aránylag a leghosszabbak ;
ezek a bajuszszálak gyakran éppen olyan hosszúak,
mint maga az egész test. Szemeik nagyok ós gaz
dájuk éjjeli életmódjára engednek következtetést.
Füleik egyenesen felállók, kanálalakúak és hoszszúságuk a fej hosszúságának harmadát, néme
lyik fajon pedig teljes hosszát eléri. Budájuk tö
mött és puha s rendesen homoksárga színű. Igazi
sivatagi állatok. Legelterjedtebbek Afrikában és
Ázsiában, egyes fajaik azonban Dél-Európában és
Észak-Amerikában is honosak. Pusztákon, kopár
homoksivatagokon és száraz síkságokon élnek.
A nappalt magukásta földalatti üregekben töltik
ós csak napnyugta után bújnak elő s eloven futkározásukkal a figyelmet magukra vonják. Szökdelésük és igen szapora ugrálásuk egészen saját
szerű s úgy történik, hogy hátulsó lábaikkal ma
gasra felvetik magukat s közben hosszú, szőrös
farkukkal egyensúlyt tartanak s egyúttal elülső
lábaikat vagy az állukhoz szorítják, vagy pedig
mellükön keresztbe rakják s ilyenkor úgy látsza
nak, mintha csak két lábuk volna (innen ered a
régibb tudományos nevük: Dipodidae. ami «kótlábúak»-at jelont). Főleg növényi eredetű táplá
lókkal táplálkoznak, de egyes fajaik rovarokat,
kisebb madarakat, sőt dögöt is esznek. Ma isme
retes 40-nól több fajukat 3 alcsaládba osztják:
1. alcsalád: Csíkos egerek (Sicistinae, régibb
néven: Sminthinae). Legismertebb faja a hazánk
ban is honos közönséges vagy háromívü csíkos
egér (Sicitta subtilis Pali., régibb néven: Smin;
ilius siMilis L.). Háta sárgás-szürke, oldala
világos szürkéssárgák, hasa élénk sárgásfehérS8
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lábai fehérek; farka felül sárgásszürke, alul vett részt a szentföldi hadjáratban. 1219-ben
sárgásfehér. Háta közepén a fark tövéig fekete kalocsai érsek lett, de 1221. újra keresztes had
esik húzódik végig, melynek szegélyo világos járatba készült. Ebben a közviszonyok meg
sárgásszürke. Kelet-Európában, továbbá Szibí- akasztván, ő is munkás részt vett II. Andrásnak
riában és Turkesztánban honos. Hazánkban az a nemzettel való kibékítósében s 1222. közre
Alföldön található. Teljes hossza kb. 12—13 cm., munkált az aranybulla s 1231. az esztergomi ok
ebből 6-8 cm. esik a farkára. Magyarországon elő levél kiadásában. 1229-ben ő állította föl a sze
fordul azonkívül még a nyiregér (Sicista mon- rérni püspökséget. Ugyanez időtájban kezdte át
építtetni a kalocsai székesegyházat átmeneti
tana Móhely).
2. alesalád: Szöcskeegerek (Zapodinae). Kép román stílusban. (V. ö. Henszhnann, Die Grabunviselőik a szöcskeagerek (Zapus), melyeknek hat gen d. Erzbisehofs von Kalocsa, Leipzig 1873).
északamerikai és egy kínai faja ismeretes. Leg 1241-ben már szállító hajó miatt alkudozott a
gyakoribb a kanadai szöcskeegér (Zapus hud- velenceiekkel, hogy a római zsinatra mehessen,
sonianus Zimm); alapszíne sötét sárgásbarna, midőn a mongolok közeledtének hírére s IV. Béla
fekete pettyekkel tarkítva; hasa fehér; kb. erdei marasztalására lemondott útjáról. Ez időtől fogva
egér nagyságú; Kanadában ós az Északamerikai Kálmán herceggel együtt lelke lett a honvéde
lemnek. A sajói csatában (1241 ápr. 11—12.) se
Egyesült-Államok É.-i részében honos.
3. alesalád : Ugróegerek (Jaculinae). Legis besülten is tovább harcolt, míg végre levágták.
Vgi'on-család (ábránfalvi), ősrégi székely fő
mertebb fajuk az egyiptomi vagy sivatagi ugró
egér (Jaculus jaculus L., régibb néven: Dipus nemesi (primőr) család, amely az udvarhelymegyei
aegyptius Hassalq.), melyet az arabok dzserboa Ábránfalvát jure primae occupationis ezer év
néven ismernek. Színe felül szürkés homoksárga, óta mai napig bírja. Az ábránfalvi előnóv mel
alul fehér; combján széles fehér csíkkal, farka lett használták a csíkszentdomokosi, csíkszent
hegyén padig nyílalakú fekete rajzolattal díszítve. györgyi, csíkszentmihályi, kányádi, szörcsei, böHossza 17 cm. és farka (nagy végbojtja nélkül) gözi, kovásznai és
21 cm. Észak-Afrikában és Nyugat-Ázsiában ho mezőzáhi előnevenos. Másik jellegzetes képviselője az U.-nek a ket is. A családi
lófejü ugróegér (Alactaga saliens Gin., régibb hagyomány és a
néven: Scirtetes jaculus). Színe felül vörhenyes sok oldalról meg
sárga, hasoldalán fehér; combját és hátsó lábai támadott csíki szé
nak elülső oldalát szalagalakú fehér rajzolat tar kely krónika a
eredetét
kítja; farkbojtja fokete, vége fehér. Dél-Európá család
ban a Duna és Don közötti pusztákon és a Krimi- Zandirháni rhaviszi
félszigeten honos, de igazi hazája Ázsia (É.-on az bonbánig
É.-i szél. 50°-áig ós K. felé Mongoliáig). Körül vissza, de ez ok
belül akkora, mint a mi mókusunk; teste 18, cm., iratilag nem bizo
farka 26 cm. hosszú. ízletes húsát eszik. —-rAllat nyítható. Az Ár
kertekben az U.-et leggyakrabban az Észak- pádkori okiratok
Afrikából származó sötétebb színű nagy ugróegér ban szereplő Ugronokkal (Ugrin)
(Jaculus orientális Erxl.) képviseli.'
Ugrófarkúak (állat), régen e helytelen névvel sem lehet az össze
jelölték azokat a rovarokat, amelyeket ma a Col- köttetést kimutat
ni, valamint a
lemhola és Thysanura rendekbe soroznak.
Tiiorvai UgronokUgroii-csaláil címere
Ugrógyökér (növ.), 1. Euphorbia.
Ugrok, 1. Ugor, Finn-ugor nyelvek, Jugrok. kal sem, ámbár a
Ugrólevéltetűk (Psylíidae, állat), '1. Levél leleszi konventben levő okiratok alapján kimutat
ható, hogy az Erdélyben és Magyarországon
bolhák.
Ugrómag v. ugrógyökér (nöy.), az Euphorbia 1526 előtt élt Ugronok közt vérségi ós birtokjogi
latliyris nevű kutyatejkóró népies neve. Magva kapcsolatok voltak, de a családnak erre vonatkozó
inegszáradvapattog ós szétszóródik. L.Euphorbia. okiratai a török hódoltság időjében elpusztultak.
Ugrómérce, tornászati segédeszköz, áll két Okiratosan az U.-esalád tagjai már Mátyás király
hordozható faoszlopból, amelyeken fokok és min alatt az előkelő nemesek sorában szerepeltek. Az
den foknál fogak vannak, hogy ezekre a magas 1440. élt U. Lászlótól a ma három ágban élő
család szakadatlanul származtatja le magát s
ságot jelző lécet v. zsineget helyezhessük.
Ugrón (Ugrin), jobbadul a Csák-nemzetségből Erdély legelőkelőbb családjaival sokszorosan
több kiváló magyar pap és úr neve az Árpádok összeházasodva, nagy szerepet játszott a közélet
korában. U., kalocsai érsek volt 1103., midőn ben. U. Anna 1529. üzoni BóldiPál neje, U. Júlia,
mis főpapokkal együtt kibékítette a pannon a vak gr. Mikes Zsigmond neje, nagyanyja volt gr.
halmi apáttal pörlekedő Máté veszprémi püspö Mikólmrének. U. PáZ—dictusMagnus—1615.mint
köt. — U., a Csák-nemzetségből, ki 1188. győri tekintélyes főember gyámja volt Bethlen Gábor
püspök volt, 1189. Géza herceggel, több ispánnal erdélyi fejsdelemnek, 1615. követ a portán, később
s 2000 emberrel csatlakozott Barbarossa Frigyes főkirálybiró. U. István 1663. fókirálybiró. V.
keresztes hadiárat vhoz. III. Béla azonban vissza András (1639—1666), Rákóczy György bizal
hívta őket. Meghalt 120*. mint ezen évben meg mas embere, Kemény János mellett harcolt s a
választott esztergomi érsok, — U. v. Ugolin, a naa-yszőllősi csatában elfogták, Barcsay Ákos
Csák-nemzetségb'31, 1217. mint kir. kancellár I alatt generális perceptor, Fogaras vára ka?'.*
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tanya. JJ. János 1639. Brandenburgi Katalin
főasztamoka. JJ. Pál követ a portán, 1667. ki
szabadni a török fogságból. 77. Ferenc 1668-83-ig
f őkirálybiró stb., Thökölyvel bujdosik. JJ. Tamás
1693. Udvarhely főkapitánya. JJ. Jánosnak
(1704. követ a portán) fiaitól származik a ma élő
három ág. Még pedig JJ. Istvántól és nejétől,
br. Bánffy Annától a mezözáhi ref. ág. Ide tar
tozott 77. István, Kolozs- és Torda vármegyék
főispánja, Aranyosszék főkirálybirája, akinek
unokája 77. István (1. o.) volt osztrák-magyar
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter.
A második, szintén ref. ág a fiad falvi, TJ. József
től és br. Kemény Annától származik. A harmadik,
szombatfalvi, kat. ág 77. Jánostól és csicsókeresztúri Torma Máriától származik, ide tarto
zott 77. Lázár főkirálybiró, főispán, ennek fia 77.
Gábor (1. o.) pártvezér, ennek fia JJ. Gábor
<1. o.) miniszter. Nevezetesebb tagjai a családnak:
1. 77. Gábor, politikus, szül. Szombatfalván
1847 ápr. 15., megh. Budapesten 1911 jan. 23,
Az 1870-iki német-francia háború idején beállt
Garibaldi légiójába s résztvett több ütközetben.
Parisban élte át a kommün véres borzalmait,
később hazatért s 1872. orsz. képviselővé válasz
tották balközépi programmal. A fúzió miatt sza
kitott Tiszával, csatlakozott a szélsőbalhoz és
Simonyi Ernővel újjászervezték a függetlenségi
pártot. 1886-ban mozgalmat indított a független
ségi pártnak a delegációkban való részvétele
érdekében s külitnösen katonai természetű fel
szólalásai nagy figyelmet keltettek. Az 1896-iki
választásokon Bánffy kibuktatta a képviselőház
ból, ahová csak 1899. került ismét vissza. A Szélikormány alatt is megmaradt az ellenzéken s
különösen a delegációkban támadta a hármas
szövetséget. Ugyanekkor tárgyalásokat folytatott
egy francia-magyar bank létrehozása érdekében,
amelynek a politikai szövetség megalapozása lett
volna a bevallott célja. Résztvett a Tisza- és
Pojórváry-kormányok elleni obstrukciós küzdel
mekben, utóbb a koalíció soraiban támogatta a
Wekerle-kormányt. U. egyike volt a magyar par
lament leghatalmasabb szónokainak. Beszédei
formailag is művésziek voltak, noha szenvedélye
gyakran elragadta, mégis a politikai szónoklat
értékes mintái maradtak.
2. U.Gábor,politikus,
TJ.l.fia,szül;Marosvásár
helyen 1880 jan. 8. Egyetemi tanulmányait Lip
csében, Genfben ós Budapesten végezte. Ezután
a közigazgatási pályára lépett, főszolgabíró volt
Maros-Torda vármegyében, 1906. Ugoesa vár
megye főispánja, 1907. pedig Maros-Torda vár
megye é3 Marosvásárhely főispánja, 1910. lemon
dott tisztéről. 1913-ban belépett a gr. Andrássy
Gyuia vezetése alatt álló alkotmáuypártba. 1915bon orsz. képviselőnek választották Marosvásár
helyei. 1917-ben gr. Tisza István bukása után
aa Sisterházy-kormányban belügyminiszternek
nevezte kíIV.Károly király, megmaradt a Wekerlekabinetben is 1918 elejéig, amikor Erdély kir. biz
tosa lett és belső titkos tanácsosi méltóságot ka
pott. Károlyi Mihály forradalmától távol állt ós a
székily nemzeti tanácsot szervezte. A proletárdik
tatúra Dukasa után, mely elől.a Bakonyban rejtő
zött, megalakította a nemzeti szabadelvű pártot,
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majd ennek a demokratapárttal való fúziója után
elnöke lett a nemzeti demokrata polgári partnak.
1920-ban Budapesten nemzetgyűlési képviselőnek
választották, de 1922. kilépett a demokratapártból 8
mint pártonkívülit választották meg ismét nemzet
gyűlési képviselőnek Budapest egyik kerületében.
3. JJ. István, diplomata., szül. Mezőzáhon 1862
szept. 24. A keleti akadémiát Bécsben elvégez
vén, az osztrák-magyar diplomácia szolgálatába
állott ós 32 évig működött Törökországban,
Egyiptomban, Olaszországban, Amerikában, Ro
mániában, Oroszországban. 1898-ban a külügy
minisztérium megbízásából Közép-Ázsiába ment
tanulmányútra, jelentései Bécsben nagy feltűnést
keltettek. 1909—1910-ig mint nagykövetségi
tanácsos nagyrészt ő vezette a bukaresti követség
ügyeit. Ezután mint rendkívüli követet és meg
hatalmazott minisztert Belgrádba nevezték ki,
ahonnan 1913. szolgálattételre a külügyminiszté
riumba hívták a lengyel osztály vezetésére. Meg
kapta a v. b. t. tanácsosi móltóságot. A világháború
alatt br. Burián mellett a lengyel kérdésben több
ször tárgyalt a német külügyi kormánnyal Ber
linben; 1917-ben, miután a német és osztrákmagyar hadak egész Lengyelországot meghódítot
ták, Varsóba küldték, hogy ott a monarchia kép vise létében előkészítse Lengyelországnak a monarchiá
hoz való csatlakozását, de a németek nagy akadá
lyokat vetettek ellene. 1918 szept.-benaz ellentétek
kiegyenlítésén fáradozott Berlinben ós már ked
vező megoldás volt remélhető, midőn bekövet
kezett az összeomlás. Midőn Magyarországon ki
kiáltották a köztársaságot, azonnal beadta le
mondását és visszatért Erdélybe, amelyet a romá
nok már megszálltak, s ott a magyarság egyik
vezetője lett. 1920-ban megválasztották az Erdélyi
Muzeumegyesület elnökének, 1922. a magyar párt
elnökének, 1923. az erdélyi ref. egyházkerület
főgondnokának.
Ugró nyúl v. nyúlegér (állat), a nyúlegér (Pedetes caffer Pali.) népies neve. L. Nyúlegér.
Ugró orrmányos bogár (Orchestes fagi L.,
állat), az orrmányos bogarak (1. o.) családjába tar
tozó, 2-5 mm. hosszú, szürke szőrözettél fedett,
fekete színű bogár. Csápja, lába sárga. Hátsó
lábai ugrásra alkalmasak. Május elején a feslő
bükkiévelekbe lyukakat r á g : így táplálkozik.
A megtermékenyített nőstény petéit szorosan a
főér mellett és a levólnyél közelében a levél fel
bőre alá tolja, egy levélbe ritkán egynél többet.
A lárva a levél belsejében fejlődik, kifelé egyre
szélesedő aknát rág. így alakul át bábbá is, amely
ből az új bogár mintegy jún. közepén jő fel
színre. Némely évben nagy kárt tesz; a bükkfák
megbarnult, száraz-foltos leveleikkel azt a benyo
mást teszik a szemlélőre, mintha fagy érte volna
őket. Sajnos, eddig még nem sikerült hatásos
védekezésmódot találni elleno.
Ugró-pénz, az a pénzösszeg, amelyet a kanca
tulajdonosa fizet, hogy a mén a kancát vemhessé
tegye. Az U. magassága mindig a mén minőségé
től függ. L. még Fedeztetési állomás, HágatásUgrópókok (Sálticidae, állat), 1. Pókok.
Ugróponyva, tűzoltók által kifeszítve tartott,
alávarrt hevederekkel erősbített ponyva. Lásd
Mentő eszköz.
88*
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Ugrórúd, a rúdugráshoz való tornaeszköz;
3—5 m. hosszú görcsnélküli pózna; alul ki van
hegyezve arra a célra, hogy ugráskor a földhe
befúródjék. Vastagsága akkora legyen, hogy az
ujjak a tenyér érintése nélkül átfoghassák.
Ugrós nóta, a magyar népies táncok végére
biggyesztett gyors tánenóta, amely kétségkívül
idegen hatás (németeknél: a Springtanz, olaszok
nál : a saltarello) nyomán került a magyar tánc
zenébe. Különösen a XVIII. sz.-ban terjedt el.
Ugró vágás, 1. Szölcö vágás.
Ugrózsámoly, tornaeszköz. Alakja egyenszárú
négyszög; egy-egy oldala 35—40 cm. Magassága
10—15 cm. Oldalai, amelyeken a vánkos nyug"szik, kemény és súlyos fából készülnek a fel
borulás meggátlása végett. Ugrógyakorlatokban
2—5 zsámoly használható.
Ugveno, hegyvidék a volt Német-Kelet-Afriká
ban a Kilima-Ndzsáró tói D.-re 35 km.-nyire, földje
termékeny, dús növényzettel borított, 1700 m.-ig
emelkedik. Lakói a vagvenók.
Uhde, Fritz von, német festő, szül. Wolkenburgban (Szászország) 1848 máj. 22., megh. Mün
chenben 1911 febr. 25. 1866-ban a drezdai művé
szeti akadémiának lett tanítványa, de a következő
évben a katonai pályára szánta el magát és 1877-ig
(utoljára mint kapitány) szolgált, aztán visszatért
a. festéshez ós először Münchenben, majd Mun
kácsy befolyása alatt 1879-től Parisban, még pe
dig egy darabig annak műtermében dolgozóit. De
Munkáesynál nagyobb hatást gyakorolt reá a fran
cia impresszionizmus, amelynek Liebennann mel
lett U. egyik fő követője, mig festményeiben mind
inkább mély vallásos érzéstől áthatott, újszerűen
felfogott tárgyakat dolgozott fel. E vallásos képei,
amelyek eleinte heves ellenzésre is találtak, külön
helyet biztosítanak U.-nak a XIX. sz. festészeté
nek történetében. A legkiválóbbak: Engedjétek
hozzám a kisdedeket (1884, lipcsei múzeum);
Krisztus Emmausban (1884, Frankfurt, Staedelintózet); Krisztus a vendég (1885, Berlin, Nationalgallerie); A hegyi beszéd (1887); Híradás a
pásztoroknak (mindkettő a budapesti Szépművé
szeti Múzeumban); Karácsony éj (1888, drezdai kép
tár) ; Noli me tangere (1894); Krisztus mennybe
menetele (1897, ez utóbbiak a müncheni Neue
Pinakothekban).
Uhehe, vidék Kelet-Afrikában, Uszagara, Mahenge, Konde, a Livingstone-hegység és Ubena
közt. Lakói, a vahehék, Kelet-Afrika legharcia
sabb néptörzsei közé tartoznak.
Uhl, Friedrich, német író, szül. Tesehenben
1825 máj. 14., megh. Mondseeben 1906 jan. 20.
A Wiener Zeitung főszerkesztője volt. Müvei:
Aus dem Bánat (Leipzig 1848); An der Theiss,
S+illeben (u. o. 1851); Die Theaterprinzessin, re
gény (Wien 1863, 3 köt.); Das Haus Fragstein
(2. kiad. 1878); Farbenrausch (1887, 2 köt). Ha
gyatékából megjelent: Erinnerungen (Stuttgart
1907).
Uhland, Joliann Tjudivig, német költő és iro
dalomtörténetíró, szül. Tübingenben 1787 ápr. 26.,
megh. u. o. 1862 nov. 13. Jogi és filológiai tanul
mányai végeztével 1810. Parisban régi francia és
német kéziratok megfejtésével foglalkozott, majd
Stuttgartban igazságtigyminiszteri titkár, 1814.

utiiiac

ügyvéd lett. 1819-ben a württeinbergi ország
gyűlésbe választották, 1829. egyetemi tanár lett
Tübingenben, de mert az országgyűlés nem sza
badságolta, 1833. lemondott állásáról. Az irodalom
terén főérdeme, hogy ő a germanisztika egyik
megalapítója. Irodalomtörténeti munkái: Walther
von der Vogelweide (Stuttgart 1822); Alte hochund niedordeutsche Volkslieder (u. o. 1844—45,.
3. kiad. 1893); Sehriften zur Geschichte der Dichtung und Sage (halála után 1865—73, 8 köt.).
Mint költő nem nagy szenvedélyek tolmácsa; deigen jók népies dalai és románcai; első kötete
Gedichte (Stuttgart 1815); költői műveinek ujabb
kiadása 1898-ban jelent meg 2 kötetben; válo
gatott munkáit Fischer adta ki Stuttgartban 1892.
hat kötetben. Két színműve: Ernst Herzog von
Selrwaben (1817) és Ludwig der Bayer (1819) nem
keltett hatást a színpadon.
Uhlenhuth, Paul, orvos, író, szül. Hannoverban 1870 jan. 7. 1903-ban Greifswaldban, 1911.
Berlinben lett egy. tanár. Bevezette a szifllisgyógyltásba az atoxylt. Főbb munkái: Das biologische Verfahren zur Erkennung und Unterscheidung von Menschen-u. Tierblut (Jena 1905);
Unter8uchungen über das Wesen und die Bekámpfung der Schweinepest (1908); Experimentelle Grundlagen der Chemotherapie der Spirochátenkrankheiten (Wien 1911); Hygienisches
Praktikum (1914); Handbuch der mikroskopischen
Technik (1922).
Uhlhorn, Gerhard, német prot. teológiai író,
szül. Osnabrückben 1826 febr. 17., megh. Hannoverban 1901 dec. 15. Hannoverban udvari prédiká
tor, főkonzisztóriumi tanácsos volt. Főbb müvei:
Die Homilien und Recognitionen des Clemens
Romanus (Göttingen 1854); Der Kampf des Christenthums mit dem Heidenthum (1874, 6. kiad.
1899); Die christliche Liebesthatigkeit (2. kiad.
1895); Tágliche Andachten (Hannover 1895);
Kampfe und Siege des Christenthums in der germ.
Welt (1898); Hannor. Kirchengeschichte (1902).
Uhlich, Leberecht, német teológus, szül. Köthenben 1799 febr. 27., megh. Magdeburgban 1872
márc. 23. 1845-től magdeburgi lelkész. Ó volt a
szabadgyülekezetek egyik kezdeményezője, miért
is 1847. állását elvesztette és a magdeburgi szabadgyülekezot lelkésze lett. Főmunkái: Bekenntnisse (4. kiad., Leipzig 1846); Sendschreiben ar,
das deutsche Volk (Dessau 1845); Handbüchlein
der freien Religion (7. kiad., Berlin 1889).
Uhlig, 1. Kari, német geográfus és felfedező
utazó, szül. Heidelbergben 1872 aug. 29. 1900—
1906-igNémet-Kelet-Afrikában meteorológus voJf,
Kelet- és Dél-Afrikában utazott, feltárta a KíliroaNdzsáró jégárait és tanulmányozta a keletafrikaí
árkos vetődés rendszerét. 1910-ben Tftbingeo
egyetemén a földrajz tanára lett. Meteorológiai,
néprajzi és földrajzi tanulmányai számosak. Kóöh
munkái: Die Ostafrikanische Bruchstufe (Berint
1909); Wirtschaftskarten von Deutsch-Ostafrika
1:2.000,000 (Berlin 1904, 2. lap).
2. U., Viktor, osztrák geológus, szül. Katlp»
hütte-Leskowetzen (osztrák Szilézia) 1857 j*o. Sr,.
megh. Bécsben 1911 jún. 4. 1891-ben a pr^?i>*
német műegyetemen a geológia tanára, 1S0Í. a
bécsi egyetemen a földtan tanára lett. Geológiai
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munkássága főkép a Kárpátok kutatására irá
nyult a már 1878.: Beitráge zur Kenntniss der
Juraformation in den karpatischen Klippen címen
értékes munkát írt; 1888. a Pienninek szirtjeiről,
1897. a Magas-látra hegység geológiájáról adott
ki nagyobb munkákat. Éz utóbbi nevezetes mun
kát a Magyarhoni Földtani Társulat 1903. a Szabó
József emlékéremmel tüntette ki. Legnevezete
sebb művé Bau und Bild der Kárpátén címen tu
lajdonkép Felső-Magyarország geológiájával fog
lalkozik.
Uhlworm, Oskar, botanikus, szül. Arnstadtban 1849 aug. 4. 187-í-ben doktor és Lipcsében
az egyetemi könyvtár asszisztense, 1880. u. o.
custos, 1881. a kasseli Murhard-könyvtár vezotójo, 1901. a berlini nemzetközi természetrajzi
bibliográfiai hivatal vezetője és a kir. könyvtár
főkönyvtárosa, 1903. címzetes professzor. Ő ve
zette be a német könyvtárakba a könyvjegyzékek
nyomtatott kiadását, egy bettiöntő és szedőgépet
is szerkesztett. Doktori értekezése: Beitrago zur
"Entwickelungsgesehichte der Trichome (Leipzig
1874). Ő alapította meg 1880. a Botanisches
"Zentralblattot, amely a botanikai irodalom kút
forrása és amely 1902. az Association internatioiiale des Botanistos birtokába ment át, mint ennek
hivatalos lapja. Alapította továbbá: a Bibliotheca
Botanica-t (Kassel 1884); 1887. a Zontralblatt
f iir Bakteriologio, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten (Jena); 1891. Beihefte zum Botanischen Zontralblatt (Kassel) folyóiratokat és a
berlini Bibliographio der deutschen naturwissen8chaftlichen Litteratur kiadványt.
Uhrl Ferenc, szobrász, morva eredetű, Buda• pesten a XIX. sz. 30—-50-es éveiben működött.
1835-ben állították fel a Ferenciek-terén az azóta
•eltávolított kútját, két najáddal, 6 készítette a régi
-városháza öt szobrát, különösen sokat dolgozott
Orczy báró számára (a gyöngyösi birtok kastélyá
n a k 2 nagy oroszlánja és egy sor állatszobor).
Díszítő-szobrászati munkákkal és síremlékek ké
szítésével is foglalkozott. V. ö. Művészet, 1912.
Uhu (állat), l. Baglyok.
U. i., a. m. utóirat.
n. i. (lat.), a. m. ut infra, mint alább.
Ui, folyó, 1. Uj.
Uintah

Mountains (ejtsd: Juinta mauntinsz), a

sziklás hegység egy része Utah észak-amerikai
államban, legmagasabb hegye a Gilbert-peak
<4172 m.). A Green river a hegységet a híres
Lodore-kanyónnal töri keresztül.
Uintait (ásv.) v. gilsonit, fekete fénylő aszfalt;
az Uinta-teknő (Utah) harmadkori rétegeiben te
kintélyes teléreket alkot.
U i n t a t l i e r i u m , 1. Dinocerata.
Uist, North ós South TJ., a külső Hebridák cso
portjába, Invernoss skót grófsághoz tartozó két
sziget, Lewistöl DNy.-ra, North-U. kb. 3000,
Eoiith-U. kb. 3700 lak. Lakosai állattenyésztéssel
•ós halászattal foglalkoznak.
Uisztiti (állat), a közönséges selyemmajom
(Hapale jacclms L.) neve hazájában.
U i t l u n t l c r s (holland, ejtsd: ajtlandersz, a. m.

-külföldiek). Transzválban így nevezik a boer (búr)
benszülöttekkel szemben a beköltözött fehér la
kosokat.

—
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Uitz Béla, festő, szül. 1887., tanulmányait
Budapesten végezte s első ízben 1914. nagyszámú
rajzaival tűnt fel a Nemzeti Szalonban, ezek
a Nemes Marcell-féle gyűjteménybe kerültek.
1915-ben nagy érmet kapott San Franciscóban.
Ettől kezdve fokozatosan áttért eredeti natura
lizmusából a külföldön lábrakapott expresszio
nista, majd aktivista előadásmódra. A kommün
alatt számos falragaszt rajzolt s ennek bukása
után Bécsbe, majd Parisba költözött.
Uj ( TJi), aTobol411 km. hosszú bal mellékfolyója
Orenburg orosz kormányzóságban.
Újabb kőkor (neolit), 1. Kőkor.
Új adomány (nova donatio), 1. Adományrendszer.
Ujae, az óceániai Marshall-szigetcsoporthoz
tartozó atoll sziget.
Ujain, britindiai állam, 1. Udzsain.
Új-Albion, előbbeni neve Oregon ós Washing
ton északamerikai, Csendes-oceánmellóki álla
moknak.
Új alluvium, 1. Alluvium.
Uj-Amsterdam (Neio Amsterdam), 1. NewYork eredeti neve. — 2. U. (Berbice), fővárosa
Brit-Gujána Berbice grófságának (I. Amsterdam,),
a Berbice torkolata felett, 8000 lak. — 3. Ú-,
az Indiai-óceán egyik szigete, 1. Amsterdam.
Új-Anglia (Neiv-England), az északamerikai
Egyesült-Államok DK.-i része, magában foglalja
Maine, New-Hampshire, Vermont, Massachusetts,
Rhode-Island 03 Connecticut államokat. 1606-ban
I. Jakab a Plimouth-társaságnak adományozta.
A XVII. sz. kezdete óta főkép angol puritánok
gyarmatosították. V. ö. Palfrey, Hist. of NewEngland (5 köt., Boston 1859—90); E. Johnston,
New-England and its neighbours (London 1902).
Újantalialva (Soltyska), kisk. Gömör vm.
rimaszombati j.-ban, (íoio) 623 szlovák lak. (Tr.
Cs.rSzl.)
Új antalvölgy, üveggyártelep Rimakokova ha
tárában, Gömör vm. rimaszombati járásában (Tr.
Cs.;Szl.)
Újapostoli községek, 1. Irvingiánufíok.
Újarad (Aradul-nou), Araddal szemközt a
Maros balpartján fekvő község Temes vm.-ben,
(i9io) 6006 német, magyar ós román lak., jelenté
keny iparral, liszt- és fakereskedéssel. Hajdani
várát még a törökök építették, akiktől Eugen
savoyai herceg foglalta el s a várat megerősít
tette s az II. Rákóczi Ferenc hadainak ostromát
is kiáltotta. Mária Terézia 1752. újjáépíttette.
Araddal együtt 1848—49. ezt is ostromolták ós
Gál ezredes elfoglalta. (Tr. R.)
Új-Archangelszk, 1. Sitka.
Újárkos (lárcos), kisk. Arad vm. tornovai
j.-ban, (i9io) 594 román ós magyar lak. (Tr. R.)
Újasszonyrét (Ogradina noua), kisk. KxassóSzörény vm. orsovai j.-ban, (1910) 237 cseh és
román lak. (Tr. R.)
Új-Ausztrália (Nueva Australia), 1893-ban
400,000 márka alaptőkével a dólamc'rikai Paraguay-ban alakult szocialista, vagyis inkább kom
munista alapon álló társaság, mely nagyobb je
lentőségre mai napig sem tett szert s a hatalmak
szervezetüket sohasem ismerték el államszerve
zetnek.
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Újbajna (Vysné Zbojné), kisk. Zemplén vin.
mezőlaborczi j.-ban, d9io) 273 rutén lak. (Tr.
Cs.-Szl.)
Ujbalázsíalva, kisk. Vas vrn. szentgotthárdi
j.-ban, (1020) 263 vend lak.
Újbánya (Königsberg, Nova-Bana),
rend.
tan. város Bars vin.-ben, (i9io) 842 házzal és 4813
lakossal (közte 470 magyar, 79 német és 4256
szlovák). Van malomkő- és Uvegbányája, ásvány
festékbányája, szűcsipara és elénk borpiaca. Ű.
hajdan hires bányaváros volt; most bányászata
jelentéktelen. (Tr. Cs.-Szl.)
Újbárd, kisk. Máramaros vm. técsői j.-ban.
(i9ip) 992 rutén és német lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Újbáresd (TJibáresti), kisk. Hunyad vm. körös
bányai j.-ban, (i9io) 390 román lak. (Tr. E.)
Újbarok, kisk. Fejér vm. váll j.-ban, (1920) 471
német és magyar lak.
Újbars (Novy Tekov), kisk. Bars vm. lévai
j.-ban, (1910) 1241 magyar ós szlovák lakossal.
(Tr. Cs.-Szl.)
Újbártfalva (Satulbarba), kisk. Bihar vm.
margittai j.-ban, (1910) 554 román és magyar lak.
(Tr. R.)
Újbóla (Kova Belá), kisk. Szepes vm. szepesófalui j.-ban, ft9io) 665 szlovák lak. (Tr. L.)
Újbesenyő (Besenova-noua), nagyk. Temes
vm. központi j.-ban, (1910) 2541 német és cigány
lak, (Tr. R.)
Újbesztercze (Nővé Bystrice), kisk. Trencsén
vm. kiszuczaüjhelyi j.-ban, (1910) 3411 szlovák
lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Újbezdán, kisk. Baranya vm. siklósi j.-ban,
(1910) 596 magyar lak. (Tr. SzHSz.)
Újbodrog (Bodrogul-nou), kisk. Temes vm.
újaradi j.-ban, (1010) 259 román lak. (Tr. R.)
Újbor, 1. Idei bor.
Újboríovény (Borloveniu non), kisk. KrassóSzörény vm. bozovicsi j.-ban, (1910) 731 román lak.
(Tr. R.)
Új-Braunschweig, tartomány Kanadában, 1.
New Brunsivick.
Új-Britannia, régibb neve a Bismarck-sziget
csoportnak (1. o.) és Új-Pomerániának (1. o.).
Újcsanálos, kisk. Zemplén vm. szerencsi j.-ban,
(1920) 1238 magyar lak.
Uj-ssehek, cseh politikai párt a. m. if júcsehek.
Új csillagok, 1. Álló csillagok.
U. j. d., a lat. utriusque juris doctor (1. o.)
rövidítése.
Új dávidháza, kisk. Bereg vm. munkácsi j.-ban,
(1910) 2042 rutén, német és magyar lakossal. (Tr.
Cs.rSzl.)
Új-Dél-Wales (New South Wales), brit gyar
mat s az Ausztráliai Unió egyik szövetséges
állama
Ausztrália DK.-i részében, 801.510 km2 területtel,
«92o) 2.002,631 lak. Felszíne. Ú. a dombos, 50 km.
széles partvidékből, a Ny.-on ehhez csatlakozó, a
'tengerparttal egyközű, de a Humber völgyétől két
részre osztott fensíkból, mely a Mount Kosszinszkoban 2234 m.-ro emelkedik és a Ny.-i síkságok
ból áll, amelyek a gyarmat legnagyobb részét
magukban foglalják. Éghajlat és termékek. Az
éghajlat meleg és száraz ; a hőmérsékleti különb
ségek nem nagyok, de gyakori a sokáig tartó szá
razság vagy a heves esőzés, amit áradások kö
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vetnek. A sík vidékek némely évben száraz siva
tagok, máskor óriási kiterjedésű tavak és mo
csarak. A hegyláncok két különböző flórájú vi
dékre osztják a gyarmatot. A K.-i szübtropikus:
és nedves vidéknek gazdag a növényzete, a Ny. i
száraz résznek pedig szegényes. A gabonával be
vetett vagy rétill szolgáló földnek területe 3 - 7
millió acre s a gabonafélék termése a 40 millió
bushelt meghaladta. A cukornádat 14,000 acre
területen müvelik s a termés a másfél százezer
tonna körül járt. A szőllőterUlet 8163 acret s a
narancs- és citromligetek több mint 20,000 acre-ot
foglalnak el. E két utóbbi termék a legfontosabb
kiviteli cikkek közé tartozik. Az erdőterület 7'8
m. acre volt. Az állattenyésztésben első helyen álla
juh (1919-ben 37 millió darab); különösen a sík
ságon vannak nagy nyájak. Bányászati termékei
közül legfontosabb a szón; itt vannak Ausztrália
legdúsabb széntelepei. Bányásznak ezenkívül
aranyat, ezüstöt, rezet; kőolajt Grafton mellett
aknáznak. Ipara emelkedőben van, főképen a
szövő- és a fémipar. Kereskedelme a nemes fé
meken, szénen kívül főképen gvapjú-, gyümölcsés fakivitellel foglalkozik. Vasútja 8233 km. Fő
városa Sidncy.
Ú. az 1788. az angoloktól a Botany-öbölben
alapított fegyenctelepből fejlődött, amely telep
1839-ig áUt fenn. Különösen az 1851. fölfedezett
aranymezőkre sereglő bevándorlóknak köszönheti
föllendülését. 1901 óta az ausztráliai szövetséges
államok kötelékébe tartozik. V. ö. The offleial
Year-Book of New South Wales, évenkint; Dávid,
(T. W. Edgeworth), New South Wales historical,
physiographical and eeonomic, 1912.
Űjdombóvár, szétszórt pusztákból álló nagyk.
Tolna vm. dombóvári j.-ban, (1920) 5173 magyar
lak., a Budapest—fiumei vasúti vonal mellett,
melyből itt Jutás, Pécs és Bátaszék felé ágaznak
ki szárnyvonalak. L. még Dombóvár.
üjegyház (Leschkirch, Nocrich), nagyk. Szeben vm. Ű.-i j.-ban, (1910) 1243 német és román
lak. Ú. azelőtt a hasonnevű
szék főhelye volt ;
ezen szék területe 287 km2, lakóinak száma (1870)
12,390 volt. Az 1876. XXXIII. t.-c. Ü. széket
megszüntette, részben Szeben, részben NagyKüküllö vármegyékhez csatolván annak területét.
(Tr. R.)
üjejski, Kornél, lengyel költő, szül. Boremianyban (Galícia) 1823 jún. 4., megh. Pawlowban 1897
szept. 19. Költői hírnevét a Skargi Jeremiego
(Jeremiás siralmai, London 1847) énekgyüjtemónyének köszönheti, melyet az 1846-iki paraszt
lázadás alkalmából irt nemzete vigasztalásául.
Későbbi müvei: Melodye biblijne (Lemborg 1852);
Tlómaezenia Szopena (Chopin-magyarázatok),
kevésbé sikerültek. 1901-ben Lembergben szobrot
emeltek tiszteletére. V. ö. Wróbleioski, Kornél U.
(Lwów 1902).
Újépület (ném. Neugebaude), Budapest V. kerti;
létében állott; pavillonokkal szegett s több udvart
magában foglaló óriási kaszárnya volt, amelyet
II. József 1786. építtetett. Területe 10,000 D-öl
volt. A szabadságharc után börtönül is használ
ták s mögötte több halálbüntetést hajtottak végre;
itt végezték ki gr. Batthyány Lajos volt miniszter
elnököt is. Egyességileg a katonai kincstártói
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városszabályozás céljára megváltatván, 1898. Touraniens (1873); L'étnographie de l'Asie (187-i);
lebontották. Helyére a Szabadság-tér és palotái Etude comparée des langues ougro-flnnoises (1875);
kerültek.
Bxpedition scientiflque francaise enRussie. eu
Újév, az év első napja; manap majd minden Libérie et dans le Turkestan (Paris 1878—1880,
keresztény országban január elseje. Ezt az év 3 köt.). — Neje Bourdon Marié, akivel együtt
kezdést a rómaiaktól vettük át. A középkorban totce meg középázsiai útjait, értékes útleírást írt:
más évkezdő napok is dívtak; minek: Krisztus De Paris á Samarkand (1879), megjelent magyar
születése napja, azaz dec. 25; Franciaországban fordításban is (Budapest 1882, Révai Utazások
1556-ig húsvétvasárnap; Angliában 1752-ig mára Könyvtára sorozatban.)
26-dika. Manapság az egyiptomi koptok aug. 1-én,
2. TJ. Krisztina, költőnő, szül. Szőkefalván
a szíriai keresztények pedig szeptember 1-ón (Küküllő) 1761 szept. 3., megh. Mezőcsáváson
kezdik az esztendőt. Az Ű. már az ókorban is 1818 jan. 29. Szerencsétlen szerelmében dacból
nagyjelentőségű ünnep volt. A zsidóknál Tisri hó 1780. legeszesebb, de legrútabb udvarlójának,
1-én volt, amelyet Ádám teremtése napjának tar Máté Jánosnak nyújtotta kezét, azzal a kikötéssel,
tottak. Krisztus születése napjának megállapí hogy férje ne kívánjon tőle szerelmet. Ez a meg
tása után az egyház Krisztus körülmetélésének gondolatlan lépése, szerelmi csalódása, ábrándos,
(circumcisio; innen a naptár népies magyar neve de szenvedélyes természete megrontotta egész
a csizió) ünnepét tette e napra. A sok országban életét. Előbb Mezőcsáváson lakott férjével, majd
szokásos karácsonyi ajándékosztogatás szokása elhagyta s Kolozsvárra ment lakni, de veszélyes
onnan ered, hogy régente e nap is évkezdő volt — betegségének hírére hozzá sietett s két éven át,
az ajándékosztogatás ugyanis római eredetű Ü.-i haláláig önföláldozóan ápolta. Szívének ama vég
szokás. Az Ú.-hez sokféle szokás fűződött már a zetes megbomlása volt forrása költészetének i s :
legrégibb időktől fogva. A perzsák Ű.-kor tojást— verseinek alapszíne a gyász, a keserűség, mely
a világ keletkezésének szimbólumát (Weltei) — ritkán enged helyet a tréfának v. gúnynak. Életé
ajándékozgattak egymásnak. Egy másik, nagyon ben csak Molnár Borbálához intézett verses levelei
elterjedt népszokás a szláv közvetítéssel hozzánk jelentek meg a Barátsági vetélkedés c. levelezésis átszármazott koledálás v. koledajárás a római gyűjteményben (1804), többi verséből azt a keve
Ű. «calendae» (cal. Januarii) nevének emléke. Az set, ami ránk maradt, részint Zilahy Károly (Höl
Ü.-i szokások ós babonák legtöbbje a karácso gyek lantja, 1865), részint Kővári László adta ki
nyiakkal egy körbe tartozik s leginkább a sorsvetés a Figyelő XII. kötetében. U. o. életrajza is. Leg
körül forog. V. ö. Schade, Klopfan, ein Beitrag alaposabb életrajzát Versényi György adta ki az
zur Geschichto der Neujahrsfeier (1855); Sebes Erd. Muz. 1897. óvf.-bar. ,
tyén Gyula, A regösök (1902).
Újfazekasvarsánd, 1. JJjvarsánd.
Újévi szokások, 1. ÚjévÚjíehórtó, nagyk. Szabolcs vm. nagykállói
j.-ban, (1920) 11,826 magyar lak.; vasúti állomás,
Újezüst, 1. Alpakka. _
Ujfalussy-csatóá (div ék-új falusi gróf és ne posta- és táviróhivatal és telefonállomás.
Újfelnémet nyelv, a német nyelv legújabb kor
mes). A honfoglaló 108 nemzetség egyikéből, az
ú. n. í)ivék-törzsbő\ származott, épp úgy, mint a szaka, 1500 óta, 1. Német nyelv.
Bossányi, Rudnay, Rudnyánszky, Zsámbokróthy
Új-Franciaország (Nouvelh Francé), régi
stb. családok. A család első ismert őse István neve Kanadának.
1250 körül. I. János 1435. a pozsonyvármegyei
Újfukszin, a fukszin homológja, anilinfesték,
Zavart és a nyitravármegyei Sakot kapta adomá mely a formaldehides eljárás szerint nyerhető.
nyul Zsigmond királytól. 1667-ben András, ki Fukszinnál könnyebben oldódik.
rályi táblai ülnök és testvére, István, báróságra
Új-Fundland (New JPoundAand, lerre-neuve),
emeltettek. Andrásnak leánya volt Judit nagy sziget Észak-Amerika ÉK.-i partján
a Szt. Lőrincszombati apáca, később fejedelemasszony, ki 1712. öböl mellett, területe 110,670 km2. Magas sziklás
egy cseh könyvet fordított magyarra (Makula partjait mély öblök csipkézik (Trinity, Concepeion,
nélkül való tükör). Istvánnak egy unokáját, Ká Placentia, Fortuna, "White, Notre Dame, Bonarolyt, 1745. grófi címmel tüntették ki, de ennek vista.). Kikötőit télen és tavasszal jég zárja el;
fiával a család kihalt. A nemesi ág 1750. halt ki. sűrű ködök gyakoriak. Belsejét tavak, mocsarak
üjíalvy, 1. Károly Jenő (mezőkövesdi), nyel fedik, folyóktól átszelt hegyvidéke közt leg
vész és utazó, szül. Erdélyben 1842 máj. 16., magasabb a 400 kin. hosszú Long-range (a Mount
megh. Firenzeben 1904 jan. 31. Katonatiszt volt, Hodger 660 m. májas). Leghosszabb folyója
de már 1864. lemondott rangjáról s tudományos az Exploit (320 km.). Ü. nagyrészt őskori képződ
pályára lépett; 1870. Versaillesban lett tanár, ményekből áll. Megmívelhető földje (az össz
1877. Parisban a keleti akadémia tanára. A francia terület 18—20%-a) leginkább az öblök, tavak és
kormány megbízásából 1876—82-ig három tanul folyók mentén van, földtnlvelése és állattenyész
mányutat tett Közép-Ázsiába, 1884. szembaja tése nem jelentős, azonban terjedelmes fenyőmiatt nyugalomba vonult. 1874—77-ig szerkesz erdei vannak. Lakóinak száma &920) 260,922,
tette Parisban a Eevue de philologio et etno- francia és angol nép keveréke, az őslakó indiánus
graphie c. folyóiratot. 1871-ben francia PelJfl- eltűnt, de francia származású még mintegy 20,000
fordítást adott ki; írt magyar és finn nyelvtant van. Legfőbb foglalkozás a halászat. Bányaércekfranciák számára s lefordította franciára a Kale ben is eíég gazdag, rézérc, barnavasérc, valamint
valát. A Magyar Tud. Akadémia tagjául válasz szén, arany, ezüst és ólom. Iparilag fejletlen.
totta. Önállóan megjelent főbb művei: Les migra- Vasutainak hossza 1160 kin. Kereskedelmi for
ion3 des peuplos ct partieuliéroment celle des galma jelentős.
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Ú. Nagy-Britannia legrégibb északamerikai
birtoka, Labrador (1. o.) ós Anticost (1. o.) szigettel
együtt egy kormányzóság. Kormányzója 9 mi
niszterrel és 24 tagú törvényhozó tanáccsal igaz
gatja. Törvényhozó gyűlésének négy évre válasz
tott 36 tagja van. Külön pénzegysége van: a 100
centes dollár; 2 dolláros arany és 50, 20, 10
és 5 centes váltópénzei vannak. Fővárosa Saint
Johns (1. o.).
Ű.-ot 1000. a norvégok fedezték föl, de oz fele
désbe merült, Hellulandnak (kőország) nevezték,
1498. Caboto Giovanni fedezte föl ismét s az
angolok részére vette birtokba. 1623-ban az an
golok Avalon gyarmatot alkották meg, míg a
franciák a Placentia-öbölben telepedtek meg.
1713-ban Ú. végleg az angolok birtokába került,
•de állandó súrlódások voltak a halászati jog miatt.
1818-ban már az amerikaiak is kivették részüket
az Ú. és Labradormenti tökehal-halászatból. A szá
zados súrlódásnak a hágai békebizottságnak 1910
szept. 7. történt döntése vetett véget, amely a
halászati jogot és felügyeletet szabályozta.
Irodalom. Baedeker, Dominion oC Canada tirth Newf onndland and an Excursion to Alaska, London 1907; Pilot W.,
Geography of Newfonndland, n. o.; Harvey M., Newíonndland, England's Oldest Colonv, u. o. 1907; u. a., New
fonndland in 1900, New York 1900 ; Prowse D. W., A htstory of Newfonndland, 8. kiad. London 1897; n. a., Tho
Newfonndland Guide Book, inclnding Labrador and Bt.
Pierre, n. o. 1910; Wilson W. B., Tho Trnth aDOUt New
foundland, the Tenth Island, 2. kiad. n. o. 1901.

Újfundlandi kutya, 1. Kutyák.
Újfundlandi zátoDy, az Atlanti-óceánból mere
deken kiemelkedő tengeralatti pad1 U.-sziget DK.-i
része előtt. Területe 150,000 km és D.-nek 500
km. hosszúságban terjed. Egyes mélyebb árkai
sem haladják meg a 200 métert; általában 50—
100 m. mély víz borítja, helyenként csak 7 m.
A zátony homokos és iszapos felszínén puhányok
és halak hemzsegnek, hőséges táplálókai a nagy
tömegekben itt élő tőkehalnak. Az U.-t gyakran
köd borítja, aminek oka a meleg golfáramlat és
a jéghegyekkel érkező sarki áramlat találkozása.
A zátony a lerakódások következtében állandóan
növekszik. Halászatáról már a XVI. sz.-ban hí
res, volt.
Újf utak(NoviFutog), nagyk. Bács-Bodrog vár
megye újvidéki j.-ban, a Duna partján, fi9io) 3568
német, magyar és szlovák lakossal. Ófutakkál
(1. o.) összeépült. Ű. német lakóit Hadik András
tábornagy telepítette ide a XVIII. sz. végén s
voltak köztük elszászi franciák is, kiknek utódai
francia nevüket még máig is megtartották. 1848
júl. 15. itt verték meg a magyarok a szerb fölke
lőket. (Tr. SzHSz.)
Uj-Georgia, 1. Salamon-szigetek.
Uj-gót írás, 1. Betűk, Barátbetü.
Új-görög nyelv ós irodalom. Ez az alapjában
véve helytelen elnevezés amaz immár meghaladott
tudományos álláspontnak hatása alatt keletkezett,
melyre helyezkedve Fallmerayerrel (1. o.) egyUtt
sokan a mai görögök nyelvét a régi görögtől egé
szen eltérő nyelvnek tekintették. Újabb kutatások
s a feltárt nyelvemlékek bizonyossá tették, hogy
a görög népnyelv (rXömjj Ta^aci/.ir)), mely mint
ilyen már a klasszikus ókorban is megyolt, soha
89in halt ki teljesen, hanem egyfelől a megállapo
dott irodalmi nyelvtől, másfelől az ú. n. xo-víj
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8táXsxcos-tól függve, majd szláv ós török elemekkel
gazdagodva, egészen napjainkig fenntartotta ma
gát. A középkorban a bizánci nyelv elől szorult
háttérbe, az újkorban pedig uralkodó lett az a
nyelv, amelyet rendesen U.-nak nevezünk. A
bizánci korban, melyet rendesen Justinianus ama
rendeletétől kelteznek, amellyel az athéni egyete
met megszüntette (529), két fő korszakot kell
megkülönböztetnünk. Az elsőben inkább a nép
nyelv érvényesül, a másodikban az antik mintákra
térnek vissza. Aina korszak (VII—X. sz.), mely
nek legjellemzőbb képviselői Theophanes és
Georgios Monachos, a népies nyelvű írókat (Prokopios, Agathias) utánozza; emebben, amelynek
tetőpontja a Palaiologosok idejére esik, a purizmus és ódonság megszakítja az előbbi kornak
természetes fejlődését.
E korszak fő jellemvonása a prózának túlnyomősága a költészet felett, a prózában viszont
a történelemnek és földrajznak, bölcseletnek és
retorikának s a régészeti tanulmányoknak műve
lése. A magyar szempontból kiválólag fontos
történetírásnak kimagasló alakjai: Prokopios,
Petrus Magister, Nonnosos, Agathias, Menander,
Protector, Euagrios, Theophylaktos Simokattes,
de különösen Konstantinos Porphyrogennetos .aki
nek gyűjtő és rendszeresítő működése irodalmi
iskolát teremtett. Utána Leo Diakonos, Attalosi
Mihály, dekiváltKomnen Anna és férjeNikephoros
Bryennios jelzik a művészetre törekvő történet
írás fejlődését. Követik őket Johannes Kinnamos,
Niketas Akominatos s a nagy polihisztor: Nikephoros Gregoras. Kantakuzenos János ismét bíboros
történetíró, méltó versenytársai Laonikos Chalkokondyles, Dukas ós Phrantzes. A történetírást
egészítik ki a krónikaírók. Többnyire papok,
akik népies nyelven a világkrónikán kívül a
különleges bizánci történetet művelték és a közép
kor művelődéstörténetét illetőleg elsőrendű kút
fők. A magasabb világtörténeti fölfolgást a VT.
sz.-ban állapítja meg antiochiai János és miletoszi
Hesychios.
A filológia művelése egyik fényes lapja a bizánci
irodalomnak és előkészítője a humanizmusnak,
mely már a IX. sz.-ban felragyog Photios alakjá
ban. A későbbi kor a formának sokszor feláldozza
a szellemet, de azért akkor is akadnak olyan
férfiak, mint Suidas. Egészen világosan mutatkozik
a humanizmus a Komnenosok és Palaeologosok
korában. A filológiai irodalom grammatikai segéd
eszközeit a nagyszámú szótár egészíti ki. A gram
matika nyelvtani kézikönyvei rendkívül sokat
foglalkoznak a helyesírással; a VI. sz.-ban tető
pontjára jutott grammatikai irodalom jelesebb
alakja Johannes Philoponos. Nagyobb változáson
ment át Bizáncban a verstan, amelynek alapja
többé nem az antik mérték, hanem a hangsúly,
eredménye pedig, mely örökségül maradt a mai
görögökre, a magyar alexandrinra emlékeztető
politikai vers. Különálló csoportot alkotnak költői
formába öntött állat- és növénytörténetek, melyek
nek központjául, esetleg kiinduló pontjául is az
ú. n. Physiologus tekintendő (1. o.). A próza
irodalom körében jóformán mindenütt a keletről
hozott mesés történeteknek, tanító és kegyes szel
lemű iratoknak népkönyvekké való feldolgozása-
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val találkozunk. Ilyenek: Barlaam és Joasaph
története (görög feldolgozása a VII. sz. első felé
ben készült, még pedig alighanem Palesztinában,
Szt. Szávának ősrégi kolostorában); Syntipas (a
Hét bölcs mester keleti feldolgozásának görög
verziója); Stephanites és Ichnelates (a Kalila va
Dimnah c. szanszkrit népkönyvnek 1080 Komnenos Elek császár parancsára készült átdolgozása).
Az új műköltészet koráig, amely a XIX. sz.ban kezdődött, a nép mondja el a bizánciaktól
megalkotott mértékben elébb bánatát, aztán óhajtá
sait, utoljára reményeit is. Az iskolában nemcsak
ápolták és fenntartották a népnyelvet, hanem tőlük
telhetőleg tovább fejlesztették. Másrészt a fényes
kapunál befolyásra jutott fanarioták a Duna-feje
delemségek uralmát kapták kezükbe, ahol görög
udvarokat szerveztek, a görög nyelvet hivatalossá
tették s így egy bizonyos fokig irodalmilag is fej
lesztették. Ámde a tehetősebbek és előkelőbbek
még mindig az attikai (ó-görög) klasszikus nyelv
hez ragaszkodtak és a népnyelvet sehogy sem
akarták az irodalom közegéül elfogadni. Változó
szerencsével folyt a harc egészen a kérdést meg
oldó Koraisz-lg (1. o.). Vele köszönt be az Ú.-ra a
nyelvújítás Jcora. Koraisz nyelvújításának lényege
a purifikáció és az antik nyelvkincsnek a modern
népnyelvben való felélesztése. Ami különbség a
mai és az antik görög nyelv között fennáll, leg
inkább a következő nyelvi tüneményekben nyilvá
nul : egyes szavaknak az antik időbelitől eltérő
jelentése, a név- és igeragozás némely alakjainak
<dativus, duális, inflnitivus, optativus, futurum,
egyszerű perfectum, amely helyett összetett alako
kat használunk) kiveszése; lazább mondatfűzés
s az a különben másutt is érvényesülő tünemény,
hogy a szótagot nem a hosszú magánhangzó, hanem
a hangsúly teszi hosszúvá. Sokan legfontosabb
különbségnek tekintik a kiejtés állítólagos meg
változását, amennyiben a mai görög kiejtés (Reuchlinismus) nagyon különbözik az írástól s annak
Erasmus (1. o.) szerint való hü olvasásától. A tudo
mány azonban kimutatta, hogy az ú. n. új-görög
kiejtés a legtöbb esetben igen régi keletű s általá
ban egyedül jogosult. Ez az irodalmi nyelv azon
ban sokáig küzdött, amíg a nemzet zöménél polgár
jogot nyert. Egyes költők(Krisztopulosz, Nerulosz,
Vilarasz) nagy tehetségük dacára mélyebb hatás
nélkül multak el az irodalom teréről, melyen túl
nyomó a költészet s ez ismét közvetlenül a nép
dalok örökébe lép. Higasz (1. o.) is csak a népdal
nyomán írta híres dalát, mely a szabadságharc
éneke lett. Egy átmeneti korszak után a Szutszosz
testvérek egy csapással meghódították lírájukkal
a görög népet, sőt irodalmi iskolát alkottak, mely
nek kiválóbb tagjai: Tantalidesz, Karaszutzasz, a
szellemes Laszkaratosz, Terootisz, Orfanidisz és
Zalokosztasz. Valamennyi a népköltés alapján áll,
de azért legtöbbjének művein megérzik a nagy fllhellén költőnek, Byron lordnak hatása. A maga
sabb, ódaszerű költészet művelői: Vallaoritisz,
Paraszchosz és Vlachosz; Drosszinisz a falusi éle
tet választotta műveinek motívumául. Melisszinosz eposzában (Erkölcsi világ) visszatért az ión
nyelvjáráshoz. A drúmairorlalom fejlődésének
sokáig kárára volt az állandó és rendes színház
hiánya, miért is a két Szutszosznak és az idősb '
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Rankavisznak (1. Mangabé) müvei inkább csak
könyvdrámák és a szinszerűségnek csaknem tel
jesen híjával vannak. Haladást jeleznek Bernardakisz drámai művei (Merope, Doxapatri Mária),
még inkább Vlachosz vígjátékai (A kalmár leánya,
A honvédkapitány, A kérők ostroma), az ifjabbik
Rankavisznak Teodórája és Rhigopulosz Miltonja
igen népszerűek, Vasziliadisz Galateája pedig Kállay Béni magyar fordításában a magyar Nemzeti
Színházban is előadásra került. A regényirodalom
ban ismét az idősb Rankavisz alakjával találko
zunk. Jelentős a lendület a történetírás s még
inkább az archeológia terén. Amott mai napig
páratlanul áll Paparrigopulo hatkötetes nagy tör
ténelme, versenytársának készül Lambrosz;
hozzája csatlakoznak monográfiáikkal: Bizantiosz
(Konstantinápoly története), Zambelli (Bizánci ta
nulmányok), Milliarakisz (A Kikládok története),
Kutzonikas(A szabadságharc története), Romanosz
(Az ión szigetek története); a mémoireirodalmat
a szabadságharc vezéremberei művelték. A régebbi
görög irodalom lelkes búvára Szathasz. Az
archeológia, kapcsolatban a helyszínén eszközölt
ásatásokkal, hatalmas tudományos irodalmat tá
masztott ; nagyobb művekkel léptek fel régebben
Kumanudisz, Rankavisz és Kiprianosz; újabban
Karapanosz (Dodonáról), Georgiadisz (Tesszália,),
Staurosz Ikonomakisz (Ithome, Messene). Az
archeológiát egyébiránt mindenfelé egyesületek
és szaklapok ápolják. Talán sehol sem mutatkozik
akkora tevékenység, mint a hírlapírás terén, ami
egyrészt a rendkívüli érdeklődésen, másrészt az
élénken pezsgő politikai pártéleten alapszik.
irodalom. Krumbacher. Geschichte der byzantinischen
Literatnr, 2. kiad. München 1897 ; Dieterich, Gesch. der
byz. und neugriech. Literatnr. Leipzig 2. kiad. 1909;
Krumbacher, T)as Problem der neugriechischen Schriftsprache, München 1902 ; Seger, Byzantinische Geschiohtaschreiher des X. n. XI. Jahrhunderts. u: o. 1888; Hirsch,
Byzantinische Stndien, Leipzig 1876; Neumann, Griechiscbe
Geschichtsschreiberu. Geschichtsquellen imXH. Jahrhundert,
u. o. 1888: Jeep, Quellenuntersuehnngen zu den grieeblschen Kirchenhistorikern, Jahn-féle évkönyvek, XIV. pót
kötet, 1885. A szorosan vett nyelvkincset illetőleg Dn Cange
alapvető glosszáriumát kiegészítik; Sophocles, Greek lexikon
of the Komán and Byzanline periods, New-York 1900.
A szorosan vett új, modern gcrög nyelv grammatikái kőzni
említendők a Vlachosé, Leipzig 1877: a Jannarakisé, Han
nover 1877 ; a Legrand-féie. Paris 1877 ; továbbá a Vincent
és Dickson-íéle, London 1879 ; széles történeti alapon nyug
szik a Psichari-féle, 2 köt., Paris 1686—89; továbbá a
Sandersé, Leipzig, 5. k'ad. 1899; a Mitsotakisé, Berlin
1891; C'hrestomathie, 1896. Legjobb a Thnmb-léle, Strassbnrg 1895. és a Bernoté, Grammaire grecijuB moderné,
Paris 1897. Szótárakat írtak: Vlacbos, görög-francia, Athén
1897; Kontopulos, görög-francia, Szmirna 1871; Jannarakls,
német-görög, Hannover 1883; Petraris, gőrög-néntet é»
német-görög, Leipzig 1897;,Mitsotakis, Neugriech. Sprachföhrer, Leipzig 1892. Az U. tudományos történeti nyelv
tana még nincs megírva, csak előmunkálatokról lehet
szólani. A közép- és újkori görög irodalom történetét
megírta nálunk Pecz Vilmos a Heinrich. G. szerkesztette
Egyetemes Irodalomtör.énet I. kötetében, Budapest 1903.
Az élö irodalom történetét megírták: Nicolai, Leipzig 187B
és Rangabé, Berlin 1877. Magyarországon Télfy Ivánon kívül,
aki sok fordítással is hozzájárult az éiő görög irodalom
ismertetéséhez, aránylag legtöbbet foglakozott az U.-mal
Pecz Vilmos, aki nyelvtanán kívül megírta a kővetkező
tanulmányokat: Kristopulos és Rigas élete, Erdélyi Mú
zeum, 1892; Az íj-görög nyelv, u. o. 1893; Az analógia
az új-görög szavak képződésében, Egyet. Phil. Közi. 1894:
Zotikos költeménye a várnai csatáról, Buda-pest 1S9Í:
Hierax a várnai csatáról, Századok 189Í: A magyarok <8si
neve Konstantinos Porphyrogennetosnál. Egyet. Piti. Közi.
189G; műfordításokkal járultak az új-görög irodalom ismer
tetéséhez: Kállay Béni, Erődi Béla, Hegedűs István és
Latkóczy Mihály.
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Új-görögök. A mai görög nép, más néven hellé
nek, a mai Görögország szláv, állán, oláh, latin
elemmel keveredett népe. Fajilag legtisztábbak
a lakoniai mainioták és szakonok, valamint a
krétai szfakióták. Új-görög lakossága van ezen
kívül a jóni és archipelaguszi szigeteknek, KeletEpirusznak, Dél-Macedoniának és Thrákiának.
Ezek óhitűek, míg a Kis-Azsia Ny.-i és K.-i part
jain élő Karamantik régóta mohammedánok.
Újgradiska (Nova Gradiska), politikai közs.
Pozsega vm. U.-i j.-ban, (1910) 3574 horvát, szerb,
német, magyar és cseh lak. Kereskedelme élénk.
U. csak a XVIII. sz.-ban alapíttatott Friedrichsdorf név alatt bosnyák települőkből. (Tr. SzHSz.)
Új-Granada, 1. Columbia.
Új-Guinea, földünk legnagyobb szigete Auszt
ráliától É.-ra 772,0002 km2, a környéki kisebb szi
getekkel 806,000 km területtel. Felszínét nagyob
bikra hegyek takarják; csakis a nagyobb íolyók
mentén vannak lapályok. A hegyláncok a sziget
hosszabb tengelye irányát követik, mint az Owen
Stanley (Szaruvaged 4180 m.) és Arfak hegység,
n sziget K.-i végén elterülő Victoria-hegy 4000
m. magas. A partok ÉNy.-on ós DK.-en tagozottak s a sziget ENy.-i csücskét csak keskeny föld
szoros köti a sziget többi részéhez. A DK.-i részen
D.-ről a Pápua- és ÉK.-ről a Huon-öböl nyúlik
be. Folyói közül csak az Auguszta-császárné és
a Fly folyó hajózható. Az éghajlat mindenütt tró
pusi ; a partokon igen egyenletes. Az erdei flóra,
bár az indiaihoz hasonlít, típusaiban a tropikus
ausztráliaival és a közeli szigetekével is meg
egyező. Az állatvilág az ausztráliaival azonos.
A lakosok a melanéziai fajhoz tartoznak s általá
ban pápuáknak i hívják őket, számuk az angol és
holland részen ji—>/« millió, míg a volt német
területen a 600 ezret is meghaladja. Mindannyian
földmívelők; banána, jam, taro, dohány ós cukor
nád a fő termékeik. A parti lakók kitűnő csóna
kokat építenek. Házi-, vadász- ós hadiszereik el
készítésénél a szép formák iránt jó érzéket tanú
sítanak.
Politikai szempontból U. három részre van meg
osztva. A hollandoké a sziget egész Ny.-i része
a 141°-tól kezdve; a D.-i rész az Angol-Guinea,
máskép Pápua-territorium ; a sziget K.-i felének
É.-i része 1919-ig német birtok 2volt. A német
alföldi rész területe 388,140 kin , a volt német
rész,
máskép a Vilmos C3ászár-föjdjéé 181,650
km 2 és Brit-Ú.-é 234,500. Brit-U.-ban a kor
mányzó és a londoni hittérítő társulat székhelye
a Pápua-öböl partján levő Moresby. Az angol
Ű. közigazgatás szempontból 10 kerületre oszlik.
A volt nőmet részt a békekötés után az Ausztrá
liai szövetséges államok kormányzására bízták.
Ü. szigetét az európai emberek közül Antorzio d'Abren és Francisco Serrein 1511. látták elő
ször, de csak 1526. kötött ki É.-i végében Jorge
de Meneseg portugál hajós és elnevezte Pápuá
nak. 1545-ben Ortez de Retez spanyol hajós kereste
föl ugyancsak az északi partokat; tőle ered a szi
get mpstani neve. Ú.-nak óriási foszfát-telepei
miatt gazdasági jelentősége igen nagy, emellett
főleg az Üj-Mecklenburgi barnaszénbányák bír
nak óriási fontossággal. A többi Ű.-i fölfedezők
közül a kiválóbbak Louis Vaez de Torres (1608),
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Cornelis Sehouten, Le Marino (1616), Tasman
(1643—45), Dampier (1699), Carteret (1767),
Bougainville (1768), Cook (1770), a francia Lapérouse (1785), d'Entreeasteaux, Huon de Kermadec,
Trobriand, Beautemps-Beaupró és Duniont d'Uriville. A hollandok csak 182*. fejezték ki igényei
ket a sziget Ny.-i részeire és csak 1828. vetették
meg a Triton-öböl mellett Du Bus erősség alap
jait, amellyel azonban már 1835. újra fölhagytak.
1848—50-ben Owen Stanley angol kapitány föl
fedezte a róla elnevezett hegységet, a Louisiadeszigetcsoportot és a Manu-Manu folyót. Az olasz
utazók közül Cerutti 1860. látogatta meg a Mac
Cluer-öböl környékét, D'Albertis, Beccari és Thomasinelli az É.-i partokat, a Geelwink-öböl vidé
két, az Arfak hegységet, későbben pedig a D.-i
partokat és a Fly folyót. Miklucho-Maclay 1877.
es 1878. 17 hónapot töltött :\z Astrobale-öböl
benszülöttei közt. A németek közül A. B. Meyer,
Eedlich kapitány, főképen pedig Pinsch fordultak
meg több Ízben U. partjain. 1884-ben a németek
gyarmatot alapítottak, amelyet Kaiser Wilhelmslandnak neveztek el. A magyar utazók közül a
fiatalon elhunyt Fenichel Sámuel fél évet, Biró
Lajos öt évet töltött német Ű.-han s főleg zooló
giai és néprajzi gyűjtései voltak értékesek. A szi
get politikai határait a hármas birtokos között az
1884., illetve 1899. kötött szerződés állapította
meg. A világháborúban, 1914 szept.-ben az ango
lok a kis3zámú németek vitéz ellenállása után
elfoglalták a német gyarmatot, amelyet 1920.
Ausztrália kormányzása alá helyezett az entente
tanácsa.
Irodalom. Finsch, Neu-Guinea und seine Bewohner, Brenfa
1865; Lyne, New Guinea, London 1885; Hager, Kaiser
Wilhelms Land, Leipzig 1886 ; Finsch, Samoafahrten, Leipzig
1888 ; Zöllner, Deutsch New-Guinea, Stuttgart 1891; Thom
son, British New Guinea, London 1892; H. Schnee, Bilöer
aus der Südsee, Berlin 1904; Parkinson, SO Jahre in der
Südsee, Stuttgart, 1907 L. u. K. Rechinger, Streifzüge in
Deutsch-Neuguinea und auí (len Salomonsinseln, Berlin
1908; Seligmann, The Melanesians of British New-Guinea,
London 1910.

Új guineai ía, az Afzelia bijuga (1. Intarsia)
nevű Leguminóza szép, élénk pirosbarna faanyaga.
Előfordul a Seychelles-szigetektől Polinéziáig.
Hazájában hídépítésre, Európában finom bútorra
szolgál.
Ujgurok, a törökség délkeleti ága. Őshazája a
török krónikái följegyzések szerint Mongolország
északi részében volt, a hunn népnek mindenesetre
jelentékeny törzse. Egyes nemzetségek törzsfői
alatt éltek, míg Buka khán, Kína és Tibet meg
hódítója, megalapította óriási birodalmát. Az ujgur
hagyományok szerint Buka khán azonos a
hiungnu vagyis hunn birodalom alapítójával.
Uralkodott Kr. e. 209—174 közt. Utóda a kínaiak
szerint fia, Laokhán lett, az ujgur hagyományok
Buka testvérének mondják s Laor-Tekinnek neve
zik. Az U. az ő idejében vándoroltak ki az Orkhon
folyó vidékéről DNy. felé s megalapították
Birbalik várost, a mai Urumcsit s kiszorították az
e vidéken lakó jüeic3ik népet. Az é3zaki és déli U»
vagy hiungnuk közt olyan ellentétek fejlődtek ki;
hogy Kr. u. 49. a hiungnu állam ketté szakadt. A
déliek, a kínaiak elnevezése szerint khiisztik v.
kaocsok, a kínaiak fenhatósága alá kerültek, az
északiakat Kr. u. 91 körül a kínaiak szorították ki
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s az Irtis forrása körül tanyázó igurok közt szer veztekújállainot. Ekkor jött kapcsolatba a hunn név az
ugor névvel s a hungnu népet máskép ugurnak
kezdték nevezni; a bizánciak pedig fehér hunn ne
vet adták rájuk. A hungnu birodalom megdőlése
után az északi ós déli ág közt nemcsak a történeti
közösség szűnt meg, de etnikailag is egészen külön
böző néppé alakultak úgy, hogy ezentúl U. alatt
csakis a déli ágat lehet érteni. Thian-san felöl ter
jeszkedve, a Kr. u. első sz.-okban Turkesztánt is
hatalmukba kerítették, kiszorítva onnan az indoszkíthákat s előnyomulásuk alatt nemcsak a
buddhizmussal, hanem nesztoriánus térítök által
a kereszténységgel is megismerkedtek. A Kr. u.
VI. sz. közepe tóján az altáji turkok hatalma alá
korültek, két század múlva azonban sikerült az
altáji turkokat legyőzniök. Már 731. elfoglalták
Ordubalikot, az ősi hiungnu várost a Karakorum
hegy alatt s ekkor Kül-Teginturk khagán is elesett,
akinek 732. emelt síremléke a legrégibb török
nyelvemlékek egyikét foglalja magában. 745-ben
pedig teljesen megdöntötték az altáji turkok hatal
mát settól fogva a mongol hódításig az iszlám előtti
vörök műveltség képviselői is ők voltak. Virágzó
városaik közül kettőnek a romjait egy kiapadt
folyó partján a homokba temetve födözte fel Sven
Hédin svéd utazó, aki szerint mintegy ezer éve
lehet annak, hogy a futóhomok elborította. Az
ujgur nyelv legrégibb emléke Tacsamnak, Bilge
khán és Kül-Tegin apjának onginmelléki sírföl
irata 692-ből vagv 693-ból. V. ö. Vámbéri/ Á.,
A török faj (1885, 380—418. old.); Thury I.', Szá
zadok 1896.
Újgyalla (Nova Dala), kisk. Komárom vm.
udvardi j.-ban, (ÍMO) 1184 magyar lakossal. (Tr.
CS.;SZ1.)
Újgyarmat (Nova Lehota), kisk. Bars vm.
garamszentkereszti j.-ban, üoio) 1286 német lak.
(Tr. Cs.-Szl.)
Új-Hannover, 1. Bismarck-szigetcsoport.
Újhartyán, uagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.
alsódabasi j.-ban, (1920) 4774 magyar lak. Lakói
állattenyésztéssel foglalkoznak.
Újházi JMe, a Nemzeti Színház örökös tagja s
a magyar színművészetnek évtizedeken át volt
büszkesége, szül. Debreczenben, ahol atyja tekin
télyes orvos volt, 1844 jan. 28., megh. Budapesten
1915 nov. 5. 1861-ben szülei akarata ellenére szí
nész lett. Hat éven át különböző vidéki színpa
dokon játszott fokozódó sikerrel. 1870 ápr. 1. a
i,
budapesti Nemzeti Színház tagja lett ós csakha
mar a legkiválóbb jellemszinész vált belőle. Mű
vészetének legfőbb tényezői voltak : minden póz
nélkül való megragadó közvetlensége, minden
szavának, sírásának, nevetésének, mozdulatainak
és arcjátékának természetessége, derűs humora.
Mint ember is népszerű volt. 1910-ben jubileuma
alkalmából a Ne.nzeti Színház örökös tagja lőtt. 25
éven át tanára volt a színművészeti akadémiának.
U.-nak rendkívül gazdag műsora volt s legkivá
lóbb alakításai közül kiemelkedők: Tiborc (Bánk
Bán), Korcsmáros (A lengyel zsidó), Constantin
abbé, Bölcs Náthán, Knabe Jeremiás (A miniszter
előszobájában), Csorna (Cifra nyomorúság), Shylock (A velencei kalmár), Gonosz Pista (A falu
rossza), Monenius (Coriolán), Crampton mester
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stb. Irodalmi munkája; Ségi színészekről (Buda
pest 1908).
Ujhazy, 1. Ferenc, festő, szül. Szolnokon 1827
dec. 8., megh. Budapesten 1921 jún. 7. Jóformán
a maga erejéből tanult festeni 8 midőn a szabad
ságharc utáni években Bécsben tartózkodott, ott
is inkább a képtárakat tanulmányozta s főképp a
hollandi csendéletképek vonzották. A hatvanas
években Budapesten egy színes gyümölcsképét a
Falusi Gazda számára 21 színnel reprodukálták,
ez volt az első gazdagszínű magyar színnyomat
(1864). Buzgón résztvett a Képzőművészeti Tár
sulat megalapításában, azonkívül sok éven át
mint rajztanár működött, közben számos csendéletképet festvén. Egy ilyen (Csendélet 1879) a
Szépművészeti Muzeumbanlátható. 1911-benmegnyerte egy architektonikus képével a Nemzeti
Szalon Alpár-dlját.
2. 77. László, politikus, szül. Budaméron (Sáros
vm.) 1795., megh. Sírmezőnek nevezett telepén
(Texas) 1870 márc. 7. Régi nemes családból szár
mazott. 1837-ben Lovassy és társai mellett Sáros
vármegye gyűlésén mondott heves beszéde miatt
felségárulása perbe került, melytől csak 1840.
szabadult meg. 1848-ban Sáros vármegye főis
pánja lett. A főrendiház 1848 júl. 6. az ő indítvá
nyára nevezte el magát felsőháznak. 1848 szept.
végén szabadcsapatot toborzott, melynek élén
részt vett Görgeynek téli hadjáratában. Sokkal
fontosabb kormánybiztosi tevékenysége, előbb
Rozsnyón, utóbb Komáromban, melynek kapitu
lációjánál a kormány részéről a feladó levelet ő
Irta alá. A kapituláció után családjával ÉszakAmerikába vándorolt ki s Iowa államban 1850
szept. 1. megtelepedvén, Új-Buda (New-Buda)
néven valóságos magyar gyarmatot alapított.
1851 okt. 6. elvesztette nejét, mire kiköltözött
(1852) Texasba és San-Antonio közelében új tele
pet alapított Sírmező néven, mert itt temette el
újrakedves halottját. Az amerikaipolgárháború ki
törésekor Washingtonba menekült s az EgyesültÁllamok anconai konzula lett, de az olasz-osztrák
háború véget érvén, visszatért Amerikába. 1867
máj. 16. nyilt levélben tiltakozott a kiegyezés
ellen. Ezentúl csendes visszavonultságban élt
1870. történt öngyilkosságáig. 1878-ban a buda
méri családi sírboltban temették el. Kéziratban
heverő Emlékiratai rendkívül becses történeti
anyagot tartalmaznak, valamint összegyüjtetlen
úti rajzai, vármegyei és országgyűlési beszédei is.
V. ö. L. M. Wilson, Somé Hungárián patriots in
Iowa; ism. Márki, Társadalomtud. Szemle (1914,
460—469. old.).
Új-héber nyelv, 1. Zsidó nyelv.
Új-Hebridák, Melanéziához tartozó szigetcso
port a Nagy-Oceánban, 13,227 km 2 területtel,
mintegy 85,000 lak. A nagyobb szigetek közül
jelentősebbek az Espiritu Santo, Mallicollo, Bligh,
Baba v. Ababa, Araga és Banks-szigetek. E szi
getek részben korall-szigetek, részben hegyekkel
takartak; néhányon működő vulkánok is vannak,
így Ambrimon, Tannán és Mathewn. A növény
zet rajtok buja; különösen sok szantálfa terem.
Az éghajlat egészpógtelon. A lakosok pápuái:.
1774-ben Cook fedezte föl és nevezte el e szige
teket. Az 1897. évi, Franciaország és Nagybri-
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Újhelyjóka, kisk. Pozsony vm. somorjai j.-ban,
tannia kUzött kötött szeraődés szerint az Espi.ritu Santo éa déli szigeteket Nagvbritannia kapta, (i9ip) 406 magyar lakossal. (Tr. Cs.-Szl.)
Újhelymogyoród (Lieskovec nad Kysucou),
míg Franciaországnak a szigetek középső fele
jutott. A politikai közigazgatást, valamint a bírás kisk. Trencsén vm. kiszuczaújhelyi j.-bán, (1910)
850 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
kodást vegyes angol-francia bizottság intézi.
Újhelyszabadi (Lehota pri Budatine), kisk.
Újhegy, kisk. Vas vm. németújvári j.-ban, (1920)
Trencsén vm. kiszuczaújhelyi j.-ban, (ísio) 477
1259 horvát éa német lak. (Tr. A.)
Újhely (Űiheli), nagyk. Torontál vm. perjámosi szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Újhold, 1. Hold.
j.-ban, (i9io) 672 német lak. (Tr. E.)
Új-Hollandia, Ausztrália régibb neve.
Újhelyi 1. Imre, gazdasági tanár és író, szül.
Újhollandiai gesztenye (aöv.), 1. GastanoDunapatajon (Pest vm.) 1866 jan. 12. megh. Magyaróvárott 1923 'mára 21. Elvégezvén a ma spermum.
üjhuta, kisk. Borsod vm. miskolczi j.-ban, (1920)
gyaróvári gazdasági akadémiát ós az állatorvosi
főiskolát, a magyaróvári gazd. akadémiához tanár 1091 magyar lak.
segédnek nevezték ki, 1896. rendes tanár lett. Több
üj Idők, szépirodalmi, művészeti és társadalmi
éven át a tejkisérleti állomást is vezette. 1909-ben hetilap. 1895-ben indult meg Herczeg Ferenc szer
a gazdasági akadémia igazgatója lett. Mint a kesztésében, a Singer és Wolfner cég kiadásá
Magyaróvári Szarvasmarhatenyésztő Egyesület ban. Szépirodalmi műveken kívlll kritikai, művé
megalkotója s 27 éven át -vezetője nagy érdeme- szeti és ismeretterjesztő cikkeket közöl.
kei szerzett. A gümőkór elleni védekezésre —
Újiráz, kisk. Bihar vm. berettyóújfalui j.-ban,
tuberkulinoltások alapján — külön eljárási mód 680 magyar lak. ,
szert állapított meg, amellyel nevét a külföld előtt
Új-Irország, Új-Mecklenburg sziget régebbi
is ismeretessé 8 híressé tette. Az összes magyar uoye.
szaklapoknak termékeny s elsőrangú munkatársa
Újirvingiámisok, 1. Irvingiánusok.
volt. Önállóan megjelent főbb irodalmi müvei:
Újítás, 1. Novatio.
Kísérletek
Koch tuberkulinjával
szarvasmar
Újító hajtás (n5v.), az évelő növények évenkint
hákon (Budanest 1891); Kísérletek a ragadós megjelenő földfeletti hajtásai, amelyek az anya
tüdőlob diagnosztizálhatása céljából (1893); növénnyel összefüggésben maradnak (innovatio).
Kísérleti védőoltások a sertésvész ellen (1896);
Újított adomány (litterae novae donationis)
A gümőkór elterjedéséről s az ellene való véde- v. levélújítás alatt előbbi jogunk azt az esetet
' kezesről (Sopron 1898); Szarvasmarhatenyész értette, midőn a felség az adományi jószág birto
tésünk bajai és a bajok orvoslása (Magyaróvár kosának elvesztett adománylevele helyett új ado
1898); Adatok a tttberkulin vizsgálatokhoz mánylevelet adott.
{1900); Tejvizsgálatok a hazai tejgazdaságban
Új-izraeliták, a Southevte Jane rajongó angol
(1903); Tejgazdaság dióhéjban (1913).
nő által a XVIII. sz. végén alapított hitközségek
2. U. Nándor, író, szül. 1888. írt elbeszélé tagjai, akik a Messiást még nem tartották elérke
seket, regényeket, színdarabokat. Több regényé zettnek, ünnepül pedig ismét a szombati napot
nek tartalma miatt ismételten indítottak port ellene tartották.
s el is Ítélték. Önállóan megjelent elbeszélő művei:
Ujj, 1. Ujjak.
Kortörténeti regény (1914); Tabán (1918); Egy
Ujj Béla, zeneszerző, szül. Bécsben 1873 júl. 2.
'férfi szerelmei (1918); Egy Don Jüan. akit meg 1882-ben megvakult. írt egy operát: Der Bauernszállott az ördög (1921); Áladin lámpása (1921); feind (1897), továbbá több operettet: Der Herz
Akit a nők szeretnek (1921); A kétnemüek (1922); Professor (1903); Kaisermanöver (1905); Die
A három detektív (1922); A, nők ura (1923) kleine Prinzessin (1907); Der Müller und sein
Színdarabjai közül említendők: O fensége kalapja Kind (1907); Der Türiner von St. Stephan (1912);
(Magyar Színház 1916); Cserebere (bohózat, Ma Teresita (1914).
gyar Színház 1917).
Ujjak (digüi), a kéz és láb végrészei. Ritka
3. XI. Péter (tiszaujhelyi), vezérkari ezredes, esetekben kis ujj vagy a hüvelykujj hasadt lehet,
katonai író, szül. Tiszaujhelyen 1880 szept. 29. vagy két része külön-külön egészen ki is fejlőd
A Ludovika-akadémia elvégzése után mint had hetik s ekkor többujjuság (polydaktilia) van
nagy csapatszolgálatot teljesített, majd a hadi jelen. Ez állapot örökölhető. A hüvelykujjaknak
iskola végeztével 1904. á pécsi honvédgyalog két-két, a többi ujjaknak 3—3 ujjpercük (phalandandár vezérkari tisztjévé nevezték ki. 1909— ges) van, amelyek egymással ízesülnek. A kezet
1912-ig a nagyváradi hadapródiskolában műkö ós lábat a karról a kézre és a lábszárról a lábra
dött mint tanár, majd a cs. és kir. hadügyminisz menő izmok mozgatják, nemkülönben az ujjakaí
tériumban, utóbb a magyar kir. honvédelmi minisz is. Az izmok hosszú inai az ujjakon végighalad
tériumban teljesített szolgálatot. A világháború nak ; a kéztő felett, valamint az ujjak hajlító fel
folyamán mint a cs. és kir. 8. gyaloghadosztály színén savós hüvelyekkel vannak körülvéve.
vezérkari főnökhelyettese működött a harctéren. Ezenkívül azonban vannak az ujjaknak is saját
1917-ben őrnagy, utóbb ezredes lett. A M. Tud. rövidebb izmaik (1. Kéz és Láb), amelyek a fino
Akadémia bizottsági tagja. Főbb munkái: Mace mabb mozgások kivitelére valók. Az egyes U.
dónia és a keleti kérdés (1904); Az állandó had nevei: hüvelyk-, mutató-, középső-, gyűrűs- vagy
sereg története (Budapest 1914, a M. Tud. Akadé névtelen-, végre kis ujj; a bonetanban I—V. szá
mia a hadtörténelmi díjjal tüntette ki); Hadsere mokkal szokás őket jelezni, a hüvelyktől a kisgünk megalakulása és bölcsőkora (u. o. 1915). ujjig haladó rendben. Az ujjak bőrén kanyargós
E Lexikonnak is munkatársa.
I lefutású apró redők láthatók, amelyeket a kiemel-
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kedő bőrpapillákból álló lécek okoznak. A papilláris lécek lefutása az egyénre jellemző s újab
ban a személyazonosság megállapítására szolgál.
L. Daktiloszkópia.
Ujjas szák, apró halak fogására való, három
ágra ós hosszas nyélre feszített sűrű merítőháló.
Újjászületés, az új-testamentom s a keresz
tény hittan szerint az ember lelkületének Krisztus
szellemében való gyökeres átalakulása, vagy Pál
apostol szerint a regi embernek, azaz a bűnnek
eltemetése és a Krisztussal való új életrekelése.
L. még Palingenezis és Henaissance.
Ujjazat (Applikalur,
Doigter, Fingering).
Minden hangszernél, melyen a hangokat külön
böző fogásokkal hozzuk ki, a művészi kezelés
első feltétele az U. helyes, céltudatos alkalma
zása. A legegyszerűbb az U.-a a 3—4 ventiles
tölcséres fúvókájú hangszereknek, bonyolultabb
az ajak- és nyelvsípokénak, mert a hanglyukak
és billentyűk száma majdnem kétszerese a két
kéz ujjai számának. Legbonyolultabb az U.-uk a
billentyűsoros (klaviatúrás) hangszereknek (zon
gorának, orgonának, harmóniumnak). A 17—18.
sz. U.-a a hüvelykujjat és a kis ujjat lehetőség
szerint mellőzte, a 18. sz. közepétől a 19. sz. kö
zepéig ujjrendi szabály volt, hogy a hüvelyk és
a kis ujj nem érinthet felső (tehát: fekete-) billen
tyűt Liszt, Taussig és Biilow kezdték el az öt ujj
ogyenrangúsltását azzal, hogy a C-dúr skála ujj
rendével játszották valamennyi dúr és moll hang
sort. Az U. modern metodikájában két tanmód
szer áll szemben egymással. Egyiknek elve a
<myngodt kéztartása, ennél a billentyűk kényel
mes elérhetése mellett a kéz mozdulatlansága a
végcél, míg a másiknál az állandó kéz- és a karmozgás nem akadálya annak, hogy az U. a zenei
frázisok és motívumok tagolásához alkalmazkod
jék. Az angol U. a múlt század végéig csökönyö
sen ragaszkodott a régi német applikaturához,
melynél — mint a vonóshangszereknél — a mutató-ujjat mondották «első» ujjnak, míg a hü
velyket + v. Q jellel látták el. A Purcell-féle
D.-nál (XVII. sz.) a balkéz sorrendje fordított volt,
úgy hogy a + jel a kis ujjra került. V. ö. Neate,
Anessay on fingering(1855); Köhler, DerKlavierPingersatz (1862); Klauwell, Der Pingersatz ini
fQavierspiel (1885); Michelsen, Der Fingersatz
beim Klavierspiel (1896); Nürnberg, Grundregein
des Pingersatzes.
Ujjbeszéd v. ujjábécé, az ábécé egyes betűinek
a kéz és ujjak mozdulatai által való jelzése. Mint
titkos beszédet már a rómaiak is használták. A
középkorban főleg Spanyolországban terjedt el,
továbbá némely kolostorban, ahol a szerzetesi
fogadalom a hangos beszédet tiltotta vagy korlá
tozta. 1620 óta a siketnémák oktatásában alkal
mazták az U.-t, mígnem a XIX. sz. utolsó évtize
deiben a hangos beszéd módszere (1. Siketnéma)
az érintkezésnek ozt a módját az intézetekből ki
küszöbölte. Azonban egyes siketnémák egymás
között még jelenleg is használják, a vaksiket
némák (1. o.) tanításának pedig még mindig egyik
nélkülözhetetlen ós sikerrel alkalmazott eszköze.
Az U. egyes jeleit a mellékelt ábra tünteti fel.
Ujjcsonkitás, a gyász kifejezésére végzett Cncaonkításnak egyik módja.

--

UJJgyuladás

Új-Jeruzsálem, 1. Swedenborg.
Ujjgyuladás. Az ujjak, mint a test legexponaltabb részei gyakran vannak sérülésnek, fertőzés
nek kitéve. De a látszólag ép bőrön is mindig
vannak hacsak mikroszkópos nagyságú repedések,
hámhiányok, amelyek a fertőzés behatolására
alkalmat adnak. Ennek megfelelően az ujjakon
gyakran képződnek gyuladáeok, főleg gennyes
gyuladások, amelyek, ha idején szakszerű keze
lésben nem részesülnek, igen súlyos betegséget
okozhatnak, sőt nem ritkán halállal is végződ
hetnek (vérmérgezés). Az ujjak gennyes gyuladása csak a bőrre is korlátozódhatik; ilyenkor a
lefolyása gyors és kevésbbó veszélyes. Nagyobh
fájdalommal jár a körömkörüli vagy alatti genynyedés (körömméreg); majdnem mindig a köröm
elvesztésével gyógyul csak; leggyakrabban a
manikürözés következménye. A bőralatti kötő
szövetben lejátszódó gyuladások az ujjak saját
szerű szerkezete folytán mindig veszélyessé vál
hatnak. A gennyedés egyrészt átterjedhet a meg
felelő percesontra (főleg a végperceknél) s annak
elhalását okozza; másrészt, ami még súlyosabb,
az inakra. Az ujjak hajlító oldalán lévő inak
ugyanis hosszú, szűk, savós hüvelyben (ínhüvely)
futnak; ha a geny ide áttör, egész hosszában elter
jed s majdnem mindig az in elhalásával jár. Az
ilyen ujj, ha meg is gyógyul, béna lesz. Az elhanya
golt inhüvelygennyedés az inhüvely centrális
végén átterjedhet a környező szövetekbe, még
pedig a II., HL és IV. ujjnál a tenyérbe, a hüvelyk
és kisujjnál az alkarra, mert ez utóbbi kettőnek inhüvelye egészen az alkarig terjed. Az alkarra
ráterjedt gennyedés még a felkarra is folytatódhátik. Nem egy ember vesztette el már így a kar
ját B nem egy halt meg kezdetben ártatlannak
látszó és ezért elhanyagolt U. következtében. Az
U. gyógyítása a minél előbbi operációban áll.
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Ujjlenyomat, L Dáktiloszkópia éa Sünügyi
nyilvántartás.
Ujj önjárók (Digitigrada, ínat), azok az emlős
állatok, melyek, mint pl. a macska-félék, járás
kor csak az ujjaikkal (digiti) érintik a földet.
Ellentéte: Talponjárók (Plantigrada).
Újjózsefíalva (Iojefalva), nagyk. Temes vm.
temesrékási j.-ban, (1910) 1082 német és magyar
lak. (Tr. R.)
Ujjrakás, 1. Vjjazat.
Új-Kaledonia, 1. (Nouvelle-Calédonie vagy
Baladea), a franciák birtokában levő, korall
zátonyoktól körülfogott sziget a DNy.-i Nagyoeeánban, 19,823 km* területtel és (1921) 50,680
lak. ü. mész-sziklákból áUó fensík, 150—250 ma
gas hegyláncokkal és hegytömegekkel, amelyek
közepén van az 1650 m. magas Humboldt- vagy
Kando-hegy. A folyók közt csak a Dialiot egy
részén járhatnak hajók. Az éghajlat egészséges.
A flóra sajátszerű ós csak részben egyezik meg
az ausztráliaival vagy a közelében fekvő szige
tekével. A fauna összekötő kapocs a Pápua-szige
tek ós Polinézia közt. A sziget földjének körül
belül egyharmada áll művelés alatt. Pőtermékek
a kávé, cukor, kókuszdió, pamut, manihot, va
nília, szőllő, búza és kukorica. Pontos a bányá
szat is; bányásznak nikkelt, rezet, szenet, aranyat,
azonkívül vannak U.-nak kobalt-, antimon-, man
gánércei is bőven. U. fegyencgyarmat, amelyet
•egy, a köztársaság által kinevezett kormányzó
igazgat. Függelékei: a Pinia-sziget, a Loyaltyszigetek (1. o.), Huon, a Chesterfleld-szigetek és a
Wallis-szigetcsoport. A főváros Numea. A szi
getet 1774. Cook fedezte fel. A franciák 1853.
foglalták el.
Irodalom. Garnie, La NonYelle-Calédonie, Paris 1876;
Moucelon, Le bagne et la colonisation pénale a la NouvelleCalédonie, Paris 1886; LegTand, Au pays des Canaqnes,
u. o. 1883 ; Alberti, Etude sur la colonisation a la NouvelleCalédonie, Paris 1909; Etesse, La Nonvelle-Calédonio, u. o.
1910 ; Sarasin, N.-C, 1917.

2. U., Brit-Kolumbia (1. o.) régebbi neve.
Újkantianizmus, 1. Neokantianizmus.
Új karánsebes (Óaransebesul nou), kisközség
TCrassó-Szöróny vm. karánsetiesi j.-ban, (1910) 752
német és oseh lak. (Tr. R.)
Új-Karthágó (Garthago-nova), 1. Gartagena.
Üj-Kasztilia, 1. Kasziilia.
Új kecske, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kisknn vm.
kiskunfélegyházi j.-ban, (1920) 9000 magyar lak.
Uj-kók, 1. MeUola-kék.
Újkemencze (Novoselicja), kisk. Uag vm. porecsónyi j.-ban, (1910) 53 i rutén lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Újkenéz, kisk. Szabolcs vm. tiszai j.-ban, (1920)
748 magyar lak.
Új képződmény, a geológiában az olyan, mely
most szemünk láttára képződik és melyben álta
lában ma élő állatok és növények maradványait
találjuk. L. Alluvium.
üjkér, kisk. Sopron vm. esepregi j.-ban, (1920)
924 magyar lak.
Újkígyós, nagyk. Békés vm. gyulai j.-ban, (1920)
4809 magyar ós tót lak., vasúti állomással, posta
hivatallal és telefonállomással. A Wenckheimesalád nagy uradalmának székhelye, melynek itt
nagyon díszes kastélya van. A hozzátartozó Ókígyós pusztán van az 1844. felszentelt csinos tem
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plom, a Wenckheim-család sírboltjával. Maga Ú.
1815. keletkezett mint kertészközsóg.
Újkor, geológiai értelemben 1. Jelenkor.
Újkóvár, kisk. Hont vm. ipolysági j.-ban, (1920)
99 lak.
Újkökényes, kisk. Vas vm. muraszombati j.-ban,
(1910) 292 vend lak. (Tr. SzHSz.)
tijkörtvélyes, kisk. Vas vm. szentgotthárdi
j.-ban, (1920) 803 német lak. (Tr. A.)
Újlacska (Ujlacek), kisk. Nyitra vm. nyitrai
j.-ban, (i9io) 361 szlovák ós magyar lak. (Tr.
Cs.:Szl.)
Újlak, községek, 1. az összetételek (Abaűjlák,
Tift,zaújlak stb.) és Ilók alatt.
Ujlaki-csa?«á. Az idösebbik a Csák-nemzetség
ből ered, ősük Pós mester IV. Bélának mint kis
királynak tárnokmestere volt. Fia Ugrin 1268.
Szörényi bán, 1273. főlovászmester, szerelni fő
ispán, 1277. tárnokmester volt. Az Árpád-ház ki
haltával Róbert Károly híve s 1304—11. újra
tárnokmester. Fia Miklós 1350. Aversa ostromá
nál súlyosan megsebesült; 1358—59. országbíró
volt. 1360 körfii László nevű fiával együtt meg
halt s velők az Ú.-család idősebb ága sirba szállott.
Az ifjabb Ű.-család őso Kont Miklós volt, aki
1364. Lőkös fia Lászlóval ogyütt kapta a kihalt
idősb Ú.-család Valkóvármogyei(ma szerem várme
gyei Illók) Újlak birtokát. Kont Miklós fiai közül
Miklós 1395 körül utódok nélkül halt el, Berta
lan vitézi hímévre tett szert s 1380. Hedvig éa
Osztrák Vilmos eljegyzésénél az országnagyok
sorában foglalt helyet. Nemsokára elhalt, László
és Imre (macsói bánok 1404—18) fiakat hagyván
hátra. László fia Miklós erdélyi vajda, macsói
bán, Bosnyákország királya volt. Kozdetben Hu
nyadi János győzelmeinek részese, 1445. az or
szágot kormányzó országtanács tagja, tekintélyes
főúr s az ifjú László király kiszabadításának leg
főbb mozgatója volt. Nagyravágyása és a Cilleiek
izgatásaellenségévótetteannakaHunyadi-háznak,
mellyel kezet fogva nagy dolgokat vitt véghez.
Mátyás király trónját is megdöngette, de ennek
győzelmei meghódolásra bírták. Mátyás kedvezóssel kötelezte le magának; fiának keresztapja
lett, őt magát 1471. Bosnyákország királyává ne
vezte ki s megengedte, hogy magát Jajcában
megkoronáztassa. Gazdagságát és hatalmát örö
költe kalandos életű fia Lőrinc szerómi herceg.
Szereplését még Mátyás korában kezdte mint
hűséges kísérője háborús utaiban. Korvin János
támogatásában hü maradt Mátyáshoz, de ebben,
az eredményét tekintve, elég hálátlan dologhoz
fogott, pedig elég nagy lelkesedéssel látott hozzá.
Elfoglalta Korvin János számára a budai várat
is, de innen kénytelen volt távozni s visszavonu
lásában Kinizsi és Báthory üldöző hadai elől futás
nak eredni. Elkeseredésében Ulászló királyt s az
ország törvényeit semmibe sem vette, a déli püspö
kök jószágait pusztítgatta, sőt arra a gyanúra
szolgáltatott okot, hogy a törökkel cimborál. A
király idézésére nem jelent meg s ezért 1494—95.
előbb az erdélyi vajda, majd Somi Józsa temesi
ispán hadai megbüntették, míg végre kegyelemért
esedezett, mit Ulászlótól meg is nyert. Í511-ben
belgrádi bán és használja a macsói bán címet is,
1517. országbíró. 1524-ben bekövetkezett halála
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Eíáa az utolsó' Ü. gazdag öröksége híres pert tá
masztott. Ő inaga kölcsönös örökösödési szerző
déssel Szapolyai Istvánnak ígérte oda vagyonát
ínég ifjú korában s 1525. a kir. törvényszék ezt
Szapolyainak mog is ítélte. A koronaügyész per
újítására 1526. a törvényszék Verbőczy elnöklete
alatt a korona javára döntött, mert egy ízben csak
azon feltétel alatt mouekedett meg Lőrinc a jószág
vesztéstől, ha birtokai halála után a koronára
azállanak. Miklós és Lőrinc síremlékei a Ferencrendiek líjlaki (illoki) egyházában ma is láthatók.
V.ö. Turul (III., 119—22); Századok (1870, 139—
154); Archeológiai Értesítő (1889); Pórós Schönherr, Az Anjou-ház és örökösei; Fráltnói, A Hu
nyadiak és Jagellók kora.
Újlaki Antal, író és hírlapíró, szül. Debreczenben 1867 ápr. 24., megh. Szegeden 1921 okt. 7.
Már dobreezeni nyomdászinas korában írogatott,
Szabolcska Mihálytól buzdítva; 1888. korrektor,
aztán újságíró lett Szegeden s 1900. megalapí
totta a Szegedi Friss Újságot. Önállóan megjelent
íníivei: Csendélet (elbeszélések, 1888); Bibliás
emberek (rajzok az alföldi nazarónusokról, 1896);
Gyógyíthatatlanok (regény 1891); Történetek a
í szürke világból (elbeszélések, 1893); A Bosporus
partján (törökországi útirajzok, 1898); Tisza
Lajos és Szeged (Szeged újjáépítésének története,
1910); Szeged a forradalomban és a nemzeti
föltámadásban 1921).
Új-latin költők azok, akik arenaissance idejé
től fogva klasszikus példák után indulva, latin
nyelven írták költeményeiket. Ez új-latin költé
szet s az ú. n. humanizmus első mestere Petrarca
(1. o.), kit latin költeményeiért koronáztak meg
a római kapitoliumon 1341-ben. Az ő nyomain
haladtak Európa művelt országainak humanistái
kivált a XV. és XVI. században és a művelt poéta
fő faladatának és dicsőségének a latin verselésben
való virtuozitást tekintették. Nálunk a latin nyelv
nek hivatalos és közéleti szerepe is kedvezett a
humanizmus költőinek. Mátyás korában Janus
Pannonius (1. Cesinge) s az ide származott olasz
; tudósok közül többen jelentős működést fejtettek
| ki s érintkeztek nemcsak a bécsi körökkel (1. Sodalitas literaria JDanubia), hanem a német és
cseh-morva humanistákkal is, kikre nagy hatás
sal is voltak. Augustinus Olomucensis (Olinützi)
(1. Augustinus Moravus) latin eposzt írt, mely
nek tárgyát a magyar történelemből votte. A mo
hácsi vész és a nyomában támadt sok zavar gátlólag hatott az új-latin költészetre, do nemsokára,
kivált a XVII. sz.-ban másodvirágzás indul meg
főleg a Felvidéken, melynek elősegítői Bocatius
Jáno3 (1. o.), Werner György, a nagysárosi vár
parancsnoka s ennek köre, továbbá Weber János
eperjesi főbiró köro; ennek neje leánya volt
Wiston Erzsébetnek, a II. Rudolf prágai udvará
nál élt humanista költőuőnek. A magyar szerzetes
iskolákból is kerültek ki jeles latin verselők
fl. Filológia). A külföld új-latin költőiről 1. a Filo
lógia cikket és az ott felsorolt irodalmat, továbbá
Kofmawa-Peerlkamp: De vita, doctrhiaetfacultate Nederlandorum, qui carmina latina compo•suerunt (Leiden 1842); Voigt, Die Wiederbelebung der klass. Philologie in' Deutschland (Mün
chen 1833); Bovavenhíra La poesia neo-latina in
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Itália dal sec. XIV al preeente (Citta di Castello
1900); Friedemann, Bibliotheea poetarum latinorum aetatis reeentioris (Leipzig 1840); ÁbelJenö,
Magyarországi humanisták ós a dunai tudós
társaság (Budapest 1880); u. a., Olaszországi XV.
sz.-beli íróknak Mátyás királyt dicsőítő művei
(1890) és Die klass. Philologie in Ungarn (Ung.
Kevue 1878).
Új-latin nyelvek (Neo-latin nyelvek), 1. Romójri nyelvek.
Újléta, nagyk. Bihar vm. székelyhídi j.-ban,
(1920) 1318 magyar lak.
Újlót (Novy Lót), kisk. Bar3 vm. verebélyi
j.-ban, (i9io) 1853 szlovák és magyar lak. (Tr.
Cs.7Szl.)
Újlőrinczíalva, nagyk. Heves vm. tiszafüredi
j.-ban, (1920) 441 magyar lak.
Újlubló (Nova L'úbovna), kisk. Szepes vm.
ólublói j.-ban, (1910) 902 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Új-Lutheránusok, 1. Lutheránusok.
Új Magyar Athenás, I. Magyar Athénás.
Új Magyar Sión, 1. Magyar Sión.
Újmalomsokjkisk. Győr vm.sokoróaljai j.-ban,
(1920) 1310 magyar lak.
Új-Mexiko (New Mexico), az Északamerikai
Egyesült-Államok egyike, Colorado, Oklahoma,
az Indiánus territórium, Texas,2 Mexico és Ari
zona közt. Területe 317,470 km , (1920) 360,350
lak., (1628 néger, 506 sárga, 281 magyar). Az
indianusrezerváción(5710 km2) 20,573 indiánus
lakik. Ű. nagy fenslk, a Rocky Mountains több
ága szeli át és É. részében örök hóval borított
hegyei vannak (Taos 4049, Truchos 4008, Mount
Taylor 3473 m.), K. része a Llano Estadaeo fensík.
Vízben szegény, hajózható folyója nincs, főfolyója
a Rio ©rande del Norte a Rio Puercóval. Éghaj
lata sivatagi jellegű. A lakosság főfoglalkozása
az állattenyésztés és bányászat. Újabban öntözött
területén a földmívelés is emelkedik. Állatállo
mánya nagy, erdőterületei 10-2 millió acret tesz
nek. Bányatermékei: réz, szén, arany, ólom, cink,
platina, gránit. Ipara főkép malomipar ós kézmű
ipar. Vasutainak hossza 4880 km. Fővárosa Santa
Fé. Törvényhozó testülete a 4 évre választott 24
szenátor és 47 képviselőből áll; a kongresszusba
1 delegáltat küld. 1850-ben alakították, 1863.
Ny. feléből Arizonát alakították, 1910. az ünio
államainak egyike lett. V. ö. Ládd, The story of N.
(Boston 1891); Lummis, The land of PoeoTiempo
(New-York 1893).
Újmindszent, kisk. Baranya vm. szentlőrinczi
j.-ban, (1920) 190 magyar lak.
Újmogyoród (Lickovec), kisk. Zólyom vm.
zólyomi j.-ban, (1910) 753 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Újmoidova r(Moldova-noua), kisk. KrassóSzörény vm. Ú.-i j.-ban, a Duna mellett, (1910)
3437 román ós német lak. (Tr. R.)
Újnémet (Unimat), kisk. Szilágy vm. tasnadi
j.-ban, (íoio) 1044 román és magyar lak. (Tr. R.)
Uj Nemzedék, napilap, alakult 1919 szept. 28.
a Milotay István szerkesztésében megjelent azo
nos c. hetilapból a Központi Sajtó vállalat kiadásá
ban. 1920 szept.-ben Milotay István főszerkesztő,
mellette felelős szerkesztő Kriiger Aladár lett,
ugyanez óv nov.-ben Milotay István lemondott.
1921 máj.-ban Kriiger Aladár lett a főszerkesztő,
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felelős szerkesztő Cavallier József, majd okt.-ben
főszerkesztő Szabó László, később egyedüli szer
kesztő Cavallier József. Megjeleli naponkint
délben.
Újonc, a katonaságnál 1. Rekruta és Honvéd
ség; a szerzetesrendeknél 1. Noviciatus.
Ujonc-szökés, 1. Véderő elleni bűncselek
mények.
Uj-Orkney-szigetek a. in. Déli Orkney-szigetek (1. o.).
Űj-Orleans, 1. New Orleans.
Ujoroszország (Novorossziszkij Kraj), Déloroszország neve a Dnyesztr, Dón, Fekete- és
Azovi-tengerek közt. Hivatalosan ma inár nem
létező elnevezés, amely a XVIII. sz.-ban keletke
zett. Erzsébet császárnő, aki a déli orosz steppéket osztrák szerbekkel, oláhokkal, török szerbek
kel, cigányokkal, lengyelekkel és örményekkel
telepítette be, 1751. ezt a vidéket két részre osz
totta: Újszerbiára és Szlavjenoszerbiára. Ebből
ós Ukrajna egy részéből alakította II. Katalin
1764. az Ű. kormányzóságot, amely Jekaterinoszláv és Herszon kormányzóságokat foglalta
magában. Krim bekebelezése után az elnevezés
lassankint egész Déloroszországra ment át.
Új-Orsova, 1. Ada-Káleh.
Újozora (JJzdin), nagyk. Torontál vin. antalfalvai j.-ban, (i9io) 5584 román, német és magyar
lak. (Tr. SzHSz.).
tijős (Tus), kisk. Szolnok-Doboka vm. kékesi
J.-ban, (i9io) 935 román és magyar lak. (Tr. B.)
Ujpalánka (Nova Palanka), nagyk. BácsBodrog vm. palánkai j.-ban, (ísio) 1715 német és
magyar lak. (Tr. SzHSz.)
üjpálos (Paulisul nou) kisk. Arad vm. máriaradnai j.-ban, dsió) 496 német lak. (Tr. R.)
Újpalota (Palota), kisk. Bihar vm. központi
j.-ban, (íoio) 643 német és magyar lak. (Tr. E.)
Ujpanád (Pánatul-nou), nagyk. Arad vm.
aradi j.-ban, (1910) 2075 német lak. (Tr. E.)
Új-párt, magyar országgyűlési ellenzéki párt.
Tir.Bánffy Dezső 1903. alakította meg, programmja
szerint demokratikus és szabadelvű, szociális és
nemzeti irányban haladó, emellett kormányképes
párt, amely célul tűzte ki az egységes magyar
nemzeti állam kiépítését. A párt az 1905.-Í válasz
tásokon 14 képviselői mandátumot szerzett, amely
nek birtokosai azonban utóbb csatlakoztak a f iiggeílanségi párthoz és a párt 1907. megszűnt.
Ujpécs (üipeci), nagyk. Torontál vm. párdányi
J.-ban, (i9io) 2442 német lak. (Tr. R.)
Uj-perzsa nyelv, 1. Perzsa nyelv és irodalom.
Újpest, rend. tan. város Pest-Pilis-Solt-Kiskun
vm. váczi j.-ban, a Duna mellett, Budapesttől
közvetlenül É.-ra, mellyel jórészt már teljesen
összeépült. A főváros környékének legjelentéke
nyebb községe s a legjelentékenyebb iparos város
annak szomszédságában. A város eredete csak
1831-ig megy vissza, amikor Károlyi István gróf
megyeri pusztájának egy részét örökbérbe kezdte
kiadni a pestieknek, kik ott többnyire szőllőket
ültettek és nyaralókat építettek. Eleinte lassan
ment a telepíiós 8 még 1850. is csak 673 lakosa
volt, de a telep gyors fejlődésnek indult, amióta
a fővárossal való közlekedés megkönnyebbült s
az államrendőrség hatáskörének Ű.-re való ki
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terjesztése, valamint jobb igazgatás életbe lépte
tése által a közállapotok lényegesen javultak;
így 1869. már 6722, 1880-ban 11,668, 1890-ben
23,521, 1900-ban 41,858, 1910-ben 55,197 és
1920-ban 56,489 lakosa volt, közöttük (1920)
51,562 magyar, 2659 német s 1187 tót; hitfele
kezet szerint 36,461 róm. k a t , 2326 ág. evang.,
5480 ref. és 11,299 izraelita. A házak száma
2659. Ú., mely 1907. alakult rend. tan. várossá,
ma nevezetes gyárváros, melyben nagyszabású
gyárak (gép-, elektrotechnikai-, bőr-, szesz-, hajó-,
pamutfonó-, kötszövöttárú-, cipő-, hadf elszerelésig
fagyapot-, fémárú- stb. gyár) egész sora keletke
zett ; iparát s forgalmát vasúti és gőzhajó-állo
mása, két villamos vasútja, téli kikötője, posta-,
táviró- és telefonhálózata jelentékenyen elősegíti.
Van több hitelintézete, községi gimnáziuma, ál!.
polg. fiú- és leányiskolája, zeneiskolája, többféle
közművelődési, közhasznú és iparosegycs'ülete és
társulata.
Újpetend (Rohoznica), kisközség Bars vm.
aranyosmaróti j.-ban, (mo) 221 szlovák és ma
gyar lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Djplatonikusok, újplatonizmus, 1. Neoplatonikusok.
Új-Pomeránia (Neupommern), lS85-ig tfjBritannia vagy Birara, a Bismarck-sziget
csoport legnagyobb szigete, 26,700 km' ter. Bel
sejét hegyek takarják, amelyek közt É.-on több
vulkán is van. Ú.-t a XVIII. sz.-ban még ÚjGuinea részének tartották. 1700-ban fedezte föl
Dampierre a róla elnevezett tengerszorost és
1767. Carteret azt a szorost, amely Ú.-t ÚjMeckleuburgtól választja el. 1872-ben létesített
rajta a Godeffroy-cég először európai telepet.
1885-ben birtokba vette az újguineai társaság.
1880 óta az adminisztráció székhelye Herbersthöhe volt. Mandatárius a versaillesi békekötés óta
az Ausztráliai szövetséges államok.
Ujpythagoreusok, 1. Neopythagoreizmus és
Alexandriai
filozófia.
Újradna (Rodna-noua), nagyk. BeszterezeNaszód vm. óradnai j.-ban, (i9io) 2192 román,
magyar és német lak. (Tr. E.)
Újraerdősítés v. felújítás, valamely levágott
erdő területének vetéssel vagy ültetéssel történő
újratelepítése.
Újrafelvétel (ném. Wiederau/nalime, franc.
révision), a bűnvádi és a közigazgatási eljárás
ban jogerős határozattal eldöntött ügynek új tár
gyalása. Polgári ügyben Ú.-nek a perújítás (1. o.)
felel meg. I. Bűnügyekben Ú.-nek úgy az elítélt
vádlott javára, mind a vádlott hátrányára van
helye. Nevezetesen a vádlott javára akkor : 1. ha
az elítélt ellen az alapperben bizonyítékul hamis
okirat, hamis tanúzás vagy szakértői vélemény
szerepelt; 2. ha a bíróságnak valamely tagja mag
volt vesztegetve, vagy hivatalos kötelességét a
bűn tető törvény súlya alá eső módon megsértette;
3. új tény vagy új bizonyíték alapján, amely az
elítéltnek nem bűnösségét, vagy a büntető törvény
könyvnek enyhébb intézkedése alá eső bűnösségét
teszi valószínűvé; 4. ugyanarra a büntető cse
lekményre hozott s egymással ellentétben álló több
ítélet alapján ; pl. ugyanabban a bűnesetben aa
egyik ítélet Péternek, egy másik ítélet Pálnak
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mint egyedüli tettesnek bűnösségét állapítja m e g
vagy ugyanazt az egyént ismételve ítélték el. Az
1—3. alatti okokból a felmentett vádlott terhére
i3 van Ú.-nek helye; az elítélt vádlott terhére is
oly célból, hogy a büntető törvény súlyosabb ren
delkezése alkalmaztassék; azonban csak bizonyos
megszorításokkal. A vádlott terhére Ü.-nek csak
az elévülési határidőn belül lehet helye, m í g a
vádlott j a v á r a az Ú. e határidőhöz kötve nincs.
A vádlott j a v á r a nemcsak az elítélt, de közelebbi
hozzátartozói is kérhetnek Ú.-t az elítélt halála
után is. Az Ú. kérdésében rendszerint az a bíróság
határoz, amelyik az alapUgyet elsőfokban el
intézte, esküdtbirósági ügyben pedig az esküdtek
kel együtt az alapperben eljárt törvényszék. Az
ítélet végrehajtását az Ú. magában véve nem
- átolja, de ha sikere alaposan várható, a végre
hajtást fel kell függeszteni. (Bp. 444—462, 558
sk.) II. Közigazgatási v i t á s ügyben, fegyelmi
ügyben is, Ú. akkor kérhető, ha a fél a főügy jog
érvényes eldöntése után a kérdés érdemére oly
döntő bizonyíték birtokába jut, amelyet a főeljárás
ban hibáján k í v ü l nem használhatott. A kérelmet
a főelj árasban hozott jogerős véghatározat köz
lésétől egy éven belül írásban annál a hatóságnál
kell előterjeszteni, amelyik a főügyben a jogerős
véghatározatot hozta, de ha e véghatározat alap
jául felsőbb hatóság határozata szolgált, akkor
az előbbi hatóság a kérelmet döntés végett a fel
sőbb hatósághoz terjeszti fel. Az Ű. megengedése
esetében az érdemleges eljárás a főügvten első
fokban eljárt hatóságnál kezdődik. Az Ü. a jog
erős véghatározat végrehajtását nem akadályozza.
Ű.-i kérelemnek ugyanabban az ügyben csak egy
szer van helye.
Ú j r a k e r e s z t e l ö k . 1. Baptisták.
Újrétfalu, kisk. Vas vm. felsőőri j.-ban, (1920)
852 német lak. (Tr. A.)
Ú j r o s z t o k a , kisk. Bereg v m . alsóvereczkei
j.-ban, (i9io) 327 rutén és német lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Ú j r u s z o l c z (Pusovanoua), kisk. Krassó-Szörény vm. jámi j.-ban, (1910) 416 román lak. (Tr. R.)
Újság, 1. Hirlap, újságíró, 1. Hírlapíró.
Újság, politikai napilap, megjelen 1925 jül. óta
a betiltott Az Újság helyett, Ágai Béla és Keszler
József szerkesztésében. Előzője volt Az Újság,
amelyet Gajári Ödön alapított. Első száma 1903
dec. 16. jelent meg. F ő m u n k a t á r s a i v o l t a k : Herczeg Ferenc, Kenedy Géza, Kóbor Tamás, Kozrna
Andor és Mikszáth K á l m á n ; segédszerkesztő Ágai
Béla lett, később felelős szerkesztő Bagyó János.
1919 márc.-ban a proletárdiktatúra a többi lapok
kal együtt beszüntette és újra 1919. ősszel indult
meg, de közben Gajári Ödön meghalt. A lap
kiadását egy bizottság: Ágai Béla, Gajári István
és Kóbor T a m á s vette át Bagyó J á n o s felelős
szerkesztése mellett. 1925 m á j . 31-én Beniczky
Ödönnek a Somogyi-ügyben a katonai vizsgáló
bíróhoz intézett írásbeli tanúvallomásának m e g
nem engedett közlése miatt a belügyminiszter
betiltotta s régi címével és szerkesztőinek jegy
zésével többé nem jelenhetett m e g .
Ú j s á g í r ó - e g y e s ü l e t e k , újságírók társadalmi
vagy jóléti érdekeit ápoló v a g y együttesen mind
két feladatot teljesítő budapesti egyesületek, mint
a Magyarországi újságírók egyesülete,
amely
Révai Nagy
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eredetileg Budapesti újságírók egyesülete (1. o.
néven működött s a Vidéki újságírók egyesületé
vel való fúzió u t á n vette föl m a i n e v é t ; továbbá)
a
Magyarországi
hírlapírók
nyugdíjintézete
(1. o.), az Otthon (1. o.), írók és hírlapírók köre,
az
Újságírók kórház- és szanatórium-egyesülete,
az
Újságírók háztartási szövetkezete, az Orszá
gos Pázmány-egyesület, a kat. írók és hírlapírók
egyesülete; a legújabban keletkezett Pátria m a 
g y a r írók ós hirlapirók köre.
Ú j s á g í r ó - i s k o l á k . Jóllehet az újságírást iskola
szerűén megtanulni n e m lehet, m e r t az h i v a t á 
son alapuló szabad művészet s a kiválóbb hírlap
írók t a n u l m á n y a i k a t főiskolákon egészítik ki,
újabb időben, különösen Németországban, n e m 
csak egyetemi tanszókeket szerveztek az újság
írással járó sokoldalú tudnivalók előadására, mint
Heidelbergben, Lipcsében, Bernben, hanem Ber
linben külön magánfőiskolát is alapítottak a hír
lapírói pályára készülőknek, ahol egyszersmind
gyakorlati feladatokat is kell végezniök. Hasonló
iskola van Angolországban is. Magyarországon
legújabban szintén alakult magánvállalkozásképen újságírói főiskola, amely elméleti előadá
sokban ismerteti a hírlapírás terén szükséges
általános és speciális tudnivalókat.
Uj s á n d o r f a l v a
(Novo Alexandrovo), nagyk.
Torontál vm. alibunári j.-ban, (1910) 979 szlovén
ós m a g y a r lak. (Tr. SzHSz.)
Ú j s i n k a (Sinca-noua), nagyk.
F o g a r a s vm.
sárkányi j.-ban, (1910) 1711 r o m á n lak. (Tr. E.)
Új-Skócia, 1. Nova Scotia.
Ú j s o p o t (Sopotul-nou), kisk. Krassó-Szörény
v m . bozovicsi j.-ban, (1910) 1281 román lakossal.
(Tr. E.)
Újsóvé (Nova Sove), nagyk. Bács-Bodrog v m .
újvidéki j.-ban, (1910) 2293 német lak. (Tr. SzHSz.)
Ú j - S p a n y o l o r s z á g (Nueva Espana), a régi
mexikói spanyol alklrályság.
Ú j s z a b a d i (Nova Lehota nad Váhom), kisk.
Kyitra v m . vágújhelyi j.-ban, (1910) 684 szlovák
lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Újszagyva
(Sadova-noua),
kisk.
KrassóSzörény v m . teregovai j.-ban, (1910) 543 román
lak. (Tr. E.)
Ú j s z á l l á s (Ujsálas), kisk. Abauj-Torna vm.
füzéri j.-ban, (1910) 193 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Újszász, n a g y k . Pest-Pilis-Solt-Kiskun v m .
abonyi j.-ban, a Zagyva és Tápió egyesülésénél,
(1920) 438S m a g y a r lak.; a rákos-ú jszászi, szol
noki, h a t v a n i és jászapáti vasúti vonalak csomó
pontja, posta- és táviróhivatallal és telefonállo
mással. Van szép temploma (Túry Gyula festmé
nyeivel) és báró Orczy-félo kastélya.
Újszász—jászapáti—vámosgyörki helyi ér
d e k ű v a s ú t . Ujszásztól Jászapátin á t Vámos
györkig vezet, rendes nyomtávú, 62 km. hosszú
a Máv. kezelésében. Megnyílt 1886.
Új-Szeged, 1. Szeged.
Ú j s z é k (Novosealica), kisk.
Zemplén vm.
szirmai j.-ban, (1910) 685 rutén lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Újszékely (Secueni), kisk. Udvarhely v m .
székelykeresztúri j.-ban, (1910) 836 m a g y a r lak.
(Tr. E.)
Ú j s z e m e r e (Sinúrka), kisk. Ung vm. perecsenyi j.-ban, (1910) 921 rutén lak. (Tr. Cs.-Szl.)
::s
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Újssentanna (Sántana), nagyk. Arad vm.
világosi j.-ban, (1910) 5814 német, magyar és ro
mán lak., vasúti csomópont. Van gőzmalma és
takarékpénztára. Lakói élénk selyemtenyésztést
űznek. 1750—89-ig itt kegyesrendi gimnázium
állott fenn, melyet II. József Temesvárra helyezett
át. Közelében régi sáncok nyomai vannak, melye
ket Márki S. (Ai'chaeologiai Értesítő és Arad tör
ténete) mint avar földvárakat irt le. (T. E).
Újszentes (Uisentef), nagyk. Temes vm. köz
ponti j.-ban, (1910) 1243 magyar lak. (Tr. R.)
Új szentiván, kisk. Torontál vm. törökkanizsai
j.-ban, (1920) 1200 német, szerb és magyar lak.
tijszentpéter (Sánpetru nou), nagyk. Torontál
vm. perjámosi j.-ban, (1910) 749 német lak. (Tr. E.)
Új-Szibíria, egyike az Űjszibíriai szigeteknek
(1- 0.)
Ujszibíriai-szigetek, szigetcsoport az ÉszakiJeges tengerben, Jalmek orosz-szibíriai kormány
zóság verhojanszki kerületéhez tartoznak. Terü
letük 25.996 km8, három csoportra oszthatók:
1. Lyachov-szigetek (felfedezőjükről, Lyachov
orosz kereskedőről elnevezve), területe2 5058 km 2 ,
legnagyobb szigete a Blisnij (3907 km ) s a Malij8 ;
2. Űjszibíriai vagy Anjou-szigetek (16,079
km ),
8
legnagyobb a Kotelnii (10,814 km
), Padejev
8
(Taddeusz) és Űjszibíria
(2316 km ); s 3. a De
Long-szigetek (4829 km2). Sziklás, fátlan, lakat
lan szigetek és csaknem egész éven át jéggel bo
rítottak, igen gazdagok fosszilis elefántcsontban
(mammuth, rinoeerosz, bivalyesontok), amelyek
az egykor buja növényzettel együtt keményre
fagyott agyagrétegben és jégtömegekben be
fagyva találhatók. Értékesek prémes allatai is.
A Lyachov-szigeteket 1770—73. Lyachov orosz
kereskedő fedezte fel, aki onnan mammuthagyarakat hozott. Szamnikov 1805—11., Hedenström 1809—10., Anjou és Iljin 1822., A. Bunge
és Toll báró 1885—87., De Long 1872. kutatta
át a szigeteket, utóbbi ekkor fedezte fel a Bennett,
Henrietta és Jeanette szigeteket, ezsk közül az
elsőt Toll 1902. alaposan tanulmányozta.
Új sziget, hajdan község Sárvár mellett, mely
ben Erdősi (1. o.) Sylvester János működött és
153r7. könyvnyomdát állított fel.
Újszivácz, nagyk. Bács-Bodrog vm. zombori
j.-ban, (1910) 2280 német és magyar lakossal.
(Tr. SzHSz.)
Újszomolnok (Smolnik), kisk. Zemplén vm.
varannói j.-ban, (isto) 375 rutén lak. (Tr. Cs-Szl.)
Újazomotor (Zabolin), kisk. Zemplén vm.
varannói j.-ban, (1910) 536 szlovák magvar és
cigány lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Újszőny, 1. Komárom.
Újszövetség, 1. Biblia.
Újszülött. A kihordott vagyis érett Ú. test
hossza átlag 49—50 cm., 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 fejbőr hajzattal fedett (legtöbbnyire csak
gyéren), a szemöldök és szempillák kifejlettek.
Az arc, a koponyaboltozathoz viszonyítva, kicsiny,
az orr rövid, üregei szűkek. Az állkapocs, úgy
a felső, mint az alsó, keskeny; a koponyabolto
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zati csontok a varratoknak megfelelöleg kissé
mozgathatók. A fej aránylag nagy, a nyak rövid,
vékony. A has előre boltosult. A végtagok a törzs
höz viszonyítva kisebb terjedelműek; a kéz- és
lábfők kicsinyek, rövidek. A koraszülött (a 28.
héttől született) testsúlya és testhossza 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 ú. n.
költő-kemencékkel érhető el (couveuse.) Kora
szülött gyermekeknek végtagjai fejletlenek, so
ványak, izomzatuk petyhüdt. A bőr az ogyes test
részek felett nem feszült, hanem ráncolt, sötét
vörös, gyapjú-hajakkal (lanugo) bőven fedett. A
fej a törzshöz képest aránytalanul nagy, a bolto
zati csontok nem csontkemények; a varratok és
kutaesok tágak, tátongnak. A fülek hártyásak, a
koponyához hozzásimulnak. A herék a herezacskó
ban nem tapinthatók.
Az Ú. életét az első lélegzés jelzi. Az első be
légzés folytán a mellkas kitágul, a bordák egymás
tól távolodnak, s a mellkas mellső hátsó átmérője
meghosszabbodik. Az első lélegzés következtében
az addig légtelen tüdő, a tüdő légsejtjeibe leve
gőnek behatolása folytán, légtartalmúvá válik
s ha az Ű. az első lélegzés után rögtön el is hal,
a tüdő légtartalmú marad. Halva született, tehát
nem lélegzett Ú. tüdeje légnélküli, vagyis vízben
alámerül. A lélegzés megindulásával a magzati
vérkeringés, az ébrónyi vérutak záródása követ
keztében, lényegesen átalakul s kifejlődik a nagy
és kis vérkör. Az Ű. a szülés után csakhamar
megnyugszik s elszunnyad, s az alvás tart mind
addig, míg az éhség érzete fel nem ébreszti.
Az Ű. bőre faggyus anyaggal van fedve (vernix
caseosa), amely mázos anyag különösen bőven ta
lálható a bőrredőkben. Az O. bőrszíne sötétvörös
(majdnem oly színű, mint a vörhenyes betegek
bőrfelülete). Ez a vörös szín néhány nap alatt
elhalványul; oly esetekben, mikor az Ú.-nél sárga
ság fejlődik, a sötétvörös szín narancssárga színné
változik át. A bőr felhámrétege az élet első nap^
jaiban lágy, csakhamar azonban kiszárad és cafa
tokban lefoszlik. A köldökzsinórnak a lekötés és
átmetszés után visszamaradó részlete, a köldök
csonk, gyorsan fonnyad, beszárad s az 5—7. élet
napon mint' barnás-fekete, tökéletesen kiszáradt
köteg a köldökalapról leválik. Csakhamar a szü
letés után az Ű. zöldes-barnás, sűrű pépes, szag
talan bólsárt ürít, az ú. n. magzat-szurkot, mely
nek tökéletes kiürülése legtöbbnyire csak a har
madik életnapon fejeződik be. A vizelet eleinte
majdnem szagtalan és igen kis mennyiségű, később
mennyisége szaporodik és sötétebb színű lesz. A
vizelési inger az egész csecsemőkorban gyako
ribb. Az Ú. izomzata csak kevéssé fejlett, minél
fogva a mozgások korlátoltak; a szopásra szol
gáló izomkészülék tökéletesen fejlett. A ctsontrendszer fejletlen. A csontok még kevéssé tömö
rek, de edénydúsabbak, mint a felnőtteknél. A
koponyacsontok egymással össze nem nőttek,
hanem varratok és kutaesok által vannak egy
mástól elválasztva. A nagy kutacs, az ú. n. fejMaya, mely alakjánál fogva négyszögletes kutacsnak is neveztetik, a két falcsont s a homlokcsont
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két részlete áital van képezve. Ez a kutacs ren
des körülmények között a születéstől kezdve foko
zatosan kisebbedik s az első életév befejezte után
teljesen záródik vagyis csontosodik. A kis kula
csot, amely hároinszögletes kutacsnak is nevez
tetik, a nyakszirtcsont és a két falcsont határolja.
Ez a kutacs a születés után csakhamar eltűnik.
Az Ú. agya lágyabb, mint a felnőtt agyveleje.
Az agyhártyák véredónyekkel bőven vannak el
látva. Az Ú. aránylag több agyvelő-tömeggel bír,
mint a felnőtt. Az egyes érzékszervek az Ú.-néí
csak kevéssé vannak kifejlődve. Leginkább kifej
lődött az ízlés érzéke, mig a hallás és látás érzéke
csak lassan fejlődik. (L. Csecsemő, Gsecsemötáplálás.) Törvényszéki orvostani szempontból az
Ű.-ség bizonyítása a gyermekülés (1. o.) esetében
bír, jelentőséggel.
Újtátrafüred, Nagyszalókhoz tartozó jelenté
kenynyaralóhely és klimatikus gyógyhely Szepes
vm. szepesszombati j.-ban, a Magas Tátra déli
lejtőjén, 1005 m. magasban, pompás fenyvesek
közepette. A telepet 1875. ár. Szontágh Miklós
létesítette az ú. n. darafőző-forrás körül; jelenleg
nagy szállodákban és modern nyaralókban 300
szoba áll rendelkezésre; gyógytényezői vízgyógy
intézet, szénsavas, villamos, törpefenyő- és láp
fürdők s tüdőbetegek szanatóriuma. Szél- és por
mentes levegője és téli erős inszolációja üdülő
hellyé predesztinálják. Ú. a tátrai helyi érdekű
villamos vasutak állomása. (Tr. Cs.-Szl.)
Újtelek (Neustift), kisk. Sopron vm. nagy
martom j.-ban, (i92o) 1063 német lak. Ú. a Rozáliahegység lejtőin terül el, kiterjedt gesztenyései
vannak és hozzátartozik a Rozália-kápolna
(716 m.), amely kedvelt kirándulóhely. (Tr. A.)
Újtelep (Neustift), kisk. Vas vm. németújvári
j.-ban, (1920) 870 lak. (Tr. A.)
Új telepitvény, Fogaras vidékének XIV. sz.beli neve, 1. Fogaras.
Újterebes (í'ribs), kisk. Szepes vm. szepesófulvi j.-ban, (i9io> 561 szlovák lak. (Tr. L.)
Újtestamentom, 1. Biblia.
Ujtó (áiiat), a nagy póling (Numenius arquatas, L.) népies neve.
Újtoháu (Tohanul-nou), kisk. Fogaras vm.
töresvári j.-ban, (1910) 950 román lak. (Tr. R.)
Újtölgyes, kisk. Vas vm. muraszombati j.-ban,
<i9ip) 289 vend lak. (Tr. SzHSz.)
Új törés, e néven feltörött rétek és legelők ér
tetnek. A törés maga a telkesítésnek egy neme,
segélyével a réteket és legelőket szántófölddé
alakítják át. Ez az átalakítás okszerűen úgy tör
ténik, hogy a régi gyep először lehető sekélyen
meghántalak s lehengereztetik, hogy mielőbb el
korhadjon ; mihelyt ez bekövetkezett, az elkor
hadt gyep középmély szántással aláboríttatik.
Ez a forgató szántás késő ősszel adandó, hogy a
felszínre hozott nyers föld télen át megszelídül
jön. Jó erőben levő Ú.-t gyakran évtizedeken át
nem kell trágyázni, de silányabb talajú Ú.-ok
mielőbb rendszeres trágyázásban részesítondők,
különben rövid idő alatt kimerülnek. Az Ú.-ben
legjobb sikerrel és haszonnal lehet a kapásnövónyeket termeszteni.
Új-törökök, török politikai párt, 1. Ifjú
törökök.

Ujváry

üjtövisfalva, kisk. Bereg vm. szolyvai j.-ban,
(i9io) 298 német és szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Újudvar, kisk. Zala vm. nagykanizsai j.-ban,
(1920) 1044 magyar lak.
Újülés (Ghudo Lehota), kisk. Nyitra vm.
nyitrazsámbokréti j.-ban, (1910) 134 szlovák lak.
(Tr. Cs.-Szl.)
Újvágás (Lazuri), kisk. Szilágy vm. krasznai
j.-ban, (íoio) 336 román lak. (Tr. R.)
Újvár, a sárosi Kisszeben közelében először
fából, 13-12. kőből épült. 1440—61-ig a cseheké
volt, míg Mátyás király el nem foglalta. 1556-ban
I. Ferdinánd hadai foglalták el és lerombolták.
Újvár, nagyk. Torontál vm. csenei j.-ban,
(i9ip) 1656 német lak. (Tr. R.)
Új vári alva, kisk. Somogy vm. kaposvári j.-ban,
(1920) 629 magyar lak.
Újvári, 1. Béla, tanárésíró, szül.Érsekújvárt
1852 ápr. 16. Tanulmányait a budapesti, bécsi és
párisi egyetemen elvégezve, 1875. tanár lett Szé
kelyudvarhelyt, majd Sopronban, 1894 óta Buda
pesten, 1895—1906. miniszteri megbízásból szer
kesztette a Néptanítók Lapját s igazgatói, majd
kir. tan. címmel a minisztériumban működött,
Hírlapokba számos cikket, tárcát, könyvismerte
tést, elbeszélést, szinibírálatot írt, szerkesztette
a Külföld tud. folyóiratot, írt több tankönyvet,
francia szótárt. Szépirodalmi művei közül ön
állóan megjelentek: Farkasok közt (dráma, 1881)
és Század vége (szatírák, 1894). Kéziratban lévő
vígjátékai közül a Két apa c. 1881. Teleki-díjat
nyert, A gyermek-et a Budai Színkör 1888., a
Gárdisták-&t a Nemzeti Színház 1897. hozta
színre.
2. U. Károly, színész, szül. Budapesten 1856
okt. 24., megh. u. o. 1918 júl. 13. Színész lett
1872. Miklósi színházában, majd vidéken tűnt fel
főképen komikus, népies szerepekben. 1879-ben a
Népszínház szerződtette, amelynek állandó tagja
volt 1908-ig, amikor nyugalomba vonult. Irt
kisebb költeményeket és néhány színdarabot.
3. U. Péter, hírlapíró, szül. Szegeden 1869. Sze
geden, majd Budapesten volt újságíró. Irt regé
nyeket, elbeszéléseket. Főbb művei: Az új ke
resztény (1909); Tüzistenek (1910); Földanyánk
lovagjai, Astarte temploma (1918); A túlsó par
ton (1920); A cédrus fa daliája (zsidó ifj. regény
1921); Ember Ádám három élete (1922).
4. V., 1. Ujváry.
üjvármegye, 1. Péch-Ujvár.
Újváros (Noistat), kisk. Nagy-Küküllő vm.
szentágotai j.-ban, (1910) 688 német és remán lak.
(Tr. RO
Újvároska (Mestecko), kisk. Nyitra vm. galgóczi j.-ban, (1910) 1881 magyar éa szlovák lak.
(Tr. Cs.-Szl.)
Újvarsánd (Varpandul nou), kisk. Arad vm.
világosi j>ban, (1910) 1242 magyar lak. (Tr. R.)
Ujváry, 1. Ignác, festő, szül. Budapesten 1860
szept. 20. Előbb tanító volt, 1883. művészeti ta
nulmányokhoz fogott a Mintarajziskolában, ezeket
folytatta. Lotz oldalán, akinek több festménye
festésénél, így az Akadémia Árpádházi királyok
falképeméi segédkezett. 1887-ben a főváros Sáros
fürdő és a Dunapart festményéért ösztöndíjjal
tüntette ki, mire Münchenben, majd Parisban és
39*
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Spanyolországban tanult, visszatérve Benczúr
mesteriskolájának lett tagja s 1891. Templomba
menet eímű képére a Rökk-dijat, 1894. Mária
Jézussal című müvére a Mübarátok diját, 1895.
István király szentté,, avatása című képére az
Ipolyi-dijat kapta. Őszi est (1900), Erdei út
(1901) és A rév (1903) c. képei a Szépművészeti
Múzeumban vannak. Illusztrációkat is rajzolt s
résztvett Peszty Árpáddal a Magyarok bejövetele
cirnü körkép megfestésében. Az Iparművészeti
Iskola tanára.
2. U., 1. Újvári.
Újvásár (Ratkovsky Kybnik), kisk. Gömör
vin. ratkói j.-ban, (i9io) 217 szlovák és magyar
lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Újverbász, nagyk. Bács-Bodrog vm. kulai
j.-ban, a Ferenc-csatorna partján, d9io) 6924
német, magyar és szerb lak. Lakói a gabonater
mesztésen kívül élénk kereskedést űznek serté
sekkel ós fával. Van községi főgimnáziuma és
árvaháza. A Ferenc-csatorna mellett malom van
és a csatornaépítő Kiss József síremléke. (Tr.
SzHSz.)
.
Újvidék (Növi Sad, Neusatz), szabad királyi
varos Bács-Bodrog vármegyének a Szerb-horvátszlovén királysághoz csatolt részében, a Duna
balpartján ós a Ferenc-József-csatornának belé
való torkolása mellett, a hegyen fekvő Péterváraddal szemben, mellyel hajóhíd és vasúti hid
köti össze. Az alábbiakban a városnak az 1920-iki
trianoni békeszerződés előtti állapotát ismertetjük:
Főtere s utcái díszes épületekkel egész modern
jellegűek. Központja a régi Ferenc József-tér,
honnan jól rendezett utcái legyezöszerüleg indul
nak ki. E téren áll a nagyszabású városháza, a
szép kat. templom és díszes magánépületek. Épü
letei közül még kiemelendő a gör. kel. püspöki
székház, a kir.. kat. főgimnázium impozáns palo
tája, a hatalmas izr. zsinagóga, a takarékpénztár
épülete.,Igen szép új nagy katolikus plébánia-tem
ploma. Ú. székhelye a bácsi gör. kel. szerb püspök
nek és szentszéknek, székhelye volt még 1919. az
Ú.-i járás szolgabírói hivatalának, kir. törvény
széknek és járásbíróságnak, kir. ügyészségnek,
csendőrszárnyparancsnokságnak, a volt 6. sz.
hadkiegészítő kerületnek; volt fővámhivatala,
folyammérnöki hivatala, m. kir. erdőhivatala.
Kulturális intézményei voltak: a kir. kat. magyar
és a gör. kel. szerb főgimnázium, az állami felső
keresk. és polgári fiú- ós leányiskola, a gör. kel.
szerb polg. leányiskola, a női keresk. tanfolyam,
a szegény iskolanővérek zárdája, számos egye
sület, közte a Matica szrbszka szerb irodalmi
egyesület (37,000 kötetes könyvtárral). Ü. általá
ban a szerb szellemi ós társadalmi élet gócpontja,
van szerb nemzeti színháza, több szerb lapja, volt
4 magyar lanja is. Lakóinak száma 1850. csak
10,007 volt, 1869. már 19,119, 1890-ben 25,180
és 1910-ben 33,590, köztük 13,343 magyar, 5918
német, 1453 tót és 11,594 szerb, hitfelekezet sze
rint 13,383 r.kat. 11,553 gör. kel., 3089 ág. evang.,
2751 ref. és 2326 izraelita. 1920-ig 39,147-re
emelkedett a lakosok száma. A lakosok élénk kekereskedést űznek gyümölccsel és zöldséggel,
borral és gabonával; jelentékeny volt selyem
termelése, volt nagy solyemfonógyára (300 mun
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kással), gázgyára, villamos műve, bútorgyára,
több téglagyára, jelentékeny malom- és szesz
ipara, valamint bocskor- és papucskészltése. A
földbirtok és kereskedelem leginkább a szerbek
kezében van, míg a magyarok és németek főleg
iparosok. Volt 8 hitelintézete és 6 szövetkezete,
vasúti és gőzhajó-állomása, posta-, távíró- és tele
fonhivatala.
Ú. helyén a rómaiak Cutsum várost alapítottuk,
később avarok, gepidák és alánok lakták vidékét;
a mohácsi vész idejében volt itt egy kis telep
(Vásáros-Várad), amely a Péterváradon székelő
bólakúti cisztercita apátság birtokaihoz tartozott;
mikor a törökök elfoglalták Péterváradot, teljesen
elpusztult s ekkor szerbek alapítottak új telepet ;
ez hamar felvirágzott, 1748. már szabad királyi
várossá lett s ekkor kapta az Ú. nevet. 1771-ben
és 1838. nagy árvizek látogatták, 1849 jún. 12.
Jellachich seregének kiűzése alkalmával teljesen
romba dőlt; de csakhamar felépült és az alkot
mány helyreállításával igen gyors virágzásnak
induLt. 1920-ban a trianoni békeszerződós a Szerbhorvát^szlovén királyság területéhez csatolta.
V. ö. Érd/újhelyi M., Ú. története (1895).
Újvilág a. m. Amerika és Ausztrália, 1. övilúg.
Újviz (Cimenná), kisk. Trencsén vm. báni
j.-ban, (i9io) 119 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Újvörösvágás, kisk. Vas vm. kőszegi j.-ban,
(1920) 507 német lak. (Tr. A.)
Újvukovár, 1. Yukovár.
Új-Zóland('Jfvew^'eaía?iá^AusztráliátólDK.-re
fekvő szigetcsoport ós brit dominium, autonóm
törvényhozó testülettel biró állam a Nagyoceánban; a hozzája tartozó Chatham-, Kermadec-,
Auckland-, Macquarie-, Campbell-, Ellenlábas- és
Bounty-szigetekkel együtt területe 270,266 km2.
A tulajdpnképeni Ú. egy D.-i (Te-Vahi Punamu)
és egy É.-i (The-Ika-a-Maui) szigetcsoportból áll.
A partok nagyon tagozottak s a két nagyobb
sziget öblökben s jó kikötőkben gazdag. Mindkét
nagy szigeten DN.-ról ÉK. felé hegylánc vonul
végig, melynek legmagasabb csúcsa a Cook (3764
m.), míg az É.-i szigeten számos ma is működő vul
kán található (Tongariro), melyeknek környéke
tele van meleg forrásokkal és gejzírekkel. A
Tongarirótól ÉK.-nek, a Plentybaiig nyúlik el a
geológiai szempontból és természeti szépségeinél
fogva egyaránt rendkívül érdekes tóvidék,(Lakedistrict). A legjelentékenyebb folyók az Északi
szigeten a Vaitato, a Temze és a Vanganui, a
Déli-szigeten, pedig a Clutha és a Vaitaki. Ú.
állatvilága sajátságos. 16 madárfaj speciális Ú.-i ;
a legérdekesebbek a nesztor-papagályok, a kivi
kivik (Apteryxek) és az Anarhynchus frontalis.
A növényvilág nagy rokonságot mutat az auszt
ráliai és óceániaival. Jellemzők különösen a ha
rasztok, amelyek nagy elterjedésüek és néhol
10 m. magasra is megnőnek. Az Ú.-i hasznot hajtó
növények közül a legfontosabb a Dammara australis, amely kitűnő épületfát és igen keresett
mózgát ad, továbbá az Ú.-i len. A talajnak mint
egy «/s-a művelés alatt áll. Az állattenyésztés,
főleg a juhtenyésztés igen jelentékeny. A bányák
ezüstöt, antimont, mangánt, szenet és aranyat
szolgáltatnak. Az ipar szintén fejlődik és emel
kedik.

Újzélandi é l e t f a

— 613

Lakosság, kereskedelem. A lakosok száina
(1021) 1.284,873. A férfiak száma jóval felülmúlja a
nőkét. A maorik (1. o.), az őslakosok száma 65,600.
A bevándorlóit lakosok között sok az idegen,
főleg kínai. A lakosság 55%-a önálló s ezek
közül 13°/0 őstermelő, 13% iparos, 10% kereskedő.
Külkereskedelmi forgalma 1923. meghaladta a 77
millió fontot. A legélénkebb kereskedelmet Ú.
Nagy-Britanniával, a többi ausztráliai brit gyar
mattal s a csendestengeri szigetekkel folytatja. A
legélénkebb forgalmi kikötők: Auckland, Wel
lington, Lyttelton, Dunedin és Bluff Harbour. A
vasutak hossza 5092
km. Az állami bevételek
összege 1922-ben 27-5, kiadása 26'2 millió fontra
rúgott. A főváros Wellington.
Kormány, és közigazgatás. Ú. 1907. lett brit
domínium. Élén áll á kinevezett kormányzó, aki
ugyanazon jogokat gyakorolja, mint Angliában
a királynő. A törvényhozó testület (General As
sembly) két házból áll; a Legislativo Council
(felső ház) 42, jelenleg 7 évre választott tagból
áll, a House of Representatives (alsó ház) pedig
80-ból, akik közt mindig van 4 maori. A helyi
közigazgatás szempontjából Ú., miként az anya
ország, grófságokra (county) van felosztva. Az
Ú.-i egyetem csak vizsgáló bizottság; college-ei:
az Otago University Dunedinben 39 tanárral, a
Canterbury Christchurchben 23 tanárral és az
aucklandi University College 17 tanárral. A kor
mány által fenntartott népiskolák száma 2314.
Ezeken kívül van Ű.-nak egy orvosi, egy bányász-,
egy mérnök-, egy gazdasági és több más szak
iskolája.
Ú.-ot 1642 dec. 13. Tasman fedezte föl; ponto
sabb ismeretét Cooknak köszönhetjük, aki a szi
getet 1769—70. körülhajózta, 1773. és 1777.
meglátogatta. Az első keresztény hittérítő, Marsden Sámuel, 1814. jelent meg a szigeten; ez idő
óta az őslakosok lassan-lassan keresztényekké
lettek. Miután a betelepedő európaiak és az ős
lakos maorik közt több ízben véres harcok foly
tak, 1840. a szigetet a brit korona önálló gyar
matává tették; sokáig azonban a hibás közigaz
gatási intézkedések és belső viszályok miatt fölvirágozui nem tudott, míg végre Sir George Grey
(1847—53) kormányzó intézkedései a gyarmatot
fölvirágoztatták. Az 1860—66 közt dúló maori
háború ezt egy időre megakasztotta, de azóta a
továbbfejlődésnek nem volt akadálya. Tudomá
nyos ismertetésére legtöbbet tett Hoehstetter és
Haast (mogh. 1887.). 1907 szopt. 9 óta a gyarmat
hivatalos címe «Dominion of New Zealand». A
világháborúban az angol hadsereghez Ú. is kül
dött csapatokat az európai harctérre. 1920-ban a
német Szamoa-szigetgyarmat kormányzására az
entente-tól Ú. kapott megbízatást, amely 1914 óta
saját csapataival megszállta.
Irodalom. Hoehstetter, Neuseeland, Stuttgart 1SG3; Ken
nedy, New Zealand, London 1874 ; Hiibner. A brit bíródul mon
keresztíi], Budapest; P. Marshall, New Zealand and adjacent islands, Reidelberc: 1911; Cowan, The Maoris of New
Zealand, u. o. 1910 : Le Rossignot és Stewart, State SociaUsni
in New Zealand. New York 1910; 8. P. Smilli. Maori wars
of the 19th Centurv, London 1910 ; Mnrshal S., Tho Geoírraphy of N. %., Christehurch 1912: Rnssel G. W.. New
Zealand to day, Christchnrch 1920; Shrimpton-Mnlgan,
Maori and Pakeha, Anckland 1921.

Újzélandi életfa (növ.), 1. Metrosidcros.

—

Ukrajnai

Újzélandi len (n5v.), 1. Phormium.
Újzélandi spinót (növ.), 1. Tetragonia.
Újzöld a. in. schiceinfurti zöld (1. o.).
Új-Zrinvár, 1. Zerinvár és Zrínyi Miklós, a
költő.
U. K . , az angol United Kingdom (egyesült
királyság, t. i. Nagy-Britannia és Írország) rövi
dítése.
ükajali (Yucayali), az Amazonasz 1960 km.
hosszú forrásfolyója Peru délamerikai államban.
Ered a Keleti-Kordillerákban Urubamba néven,
a Paucartamba beömlése alatt Quillabambának
nevezik, fölveszi még a Tambot ós Mantorót s
Nauta mellett (114 m. magasban) torkollik. Kisebbnagyobb hajókkal a Paucartamba beömléséig
hajózható.
Ukamba, Brit-Kelet-Afrika egyik vidéke. Lakói
a vakambák.
Ukami, hegyes vidék Kelet-Afrikában, Uszaramo ós Uszegua közt. Földje termékeny; ég
hajlata egészségesebb, mint a partok vidéke:
Nagy csapása a csecselégy. Főhelyei Kinole és
Szimbamveni. U. lakosai az ú. n. vakarni, bautunégerek, dolgosak s önálló főnökökkel bírnak.
Ukáz, Oroszországban a cárnak személyes ren
delete, vagy az államtanács által kibocsátott ren
delet volt.
Ukereve, afrikai tó, 1. Nyanza.
Ukermark (Uckermark), Brandenburg porosz
tartomány legészakibb része az Odera balpartján.
A legrégibb időkben Terra Ukera volt a neve,
csak a XV. sz. óta nevezik U.-nak. Egykoron az
ukri nevű szláv törzs lakta.
Ukk, kisk. Zala vm. sümegi j.-ban, (1920) 730
magyar lak., vasúti csomópont.
Ükkel, város, 1. TJccle.
Ukko, 1. Finn mitológia.
Ukkon-pohár. Hunfaívy Pál mutatott rá 1867.,
hogy hegyaljai szöllőeladási oklevelekben gyak
rabban van szó az U.-ról, amiben ő ősi ugormagyar mitológiai emléket sejtett. Ellenében Ré
vész Imre azt vitatta, hogy az U. v. a szokásos
adás-vevési áldomáspohár lat. poculum usucapionis nevének poculum ucconisra való rövidítése,
vagy (mivel az idézett oklevelek olykor urkonpoharat is említenek) talán a német Urktmd-Beeher elcsavarása; ma ez utóbbi szóeredtotést fo
gadják el általában.
Ukrajna (a. m. határország), tanácsköztársa
ság. A f égi lengyel birodalom DK.-i határvidékét,
később a Dnyepr mindkét oldalán elterülő vidé
keket nevezték így, amely Kisoroszország leg^
nagyobb részét magában foglalta. Az andrusszovi
szerződés (1667) s az 1686-iki moszkvai béke
szerint Lengyelország lemondott Oroszország
javára (Orosz TJ.) a Dnyeprtől K.-re levő terüle
tekről, míg a Ny.-i (Lengyel TJ.) 1793. került
Lengyelország második felosztása alkalmával
Oroszországhoz. A Donec vidékén elterülő szlobodai TJ., ahova a lengyel uralom alatt sok kis
orosz menekült, a kharkovi kormányzóság terü
letén feküdt. Az oroszországi 1917-i forradalom
után U. önálló állami életre kelt. 1922 óta az
orosz
birodalom szövetséges köztársasága 447,610
km2 területtel, (i9so> 26.001,802 lak., akik közül:
19*3 'millió Ukrán vagy kis-orosz, 3*5 millió nagy-
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orosz, 1.770,000 zsidó, 387,000 német, 336,000
fehérorosz, 263.000 román, 204,000 lengyel, a
lobbi görög, tatár, cigány, örmény. Az ország
nagyobb LVi és K.-i része lösz- és feketetalaj,
ezért főgabonatermő területe volt a régi ^Orosz
országnak : erdő nagyobb területen csak E.-i ré
szén van. Gabonatermelése azonban a forradalom
alatt nagyon hanyatlott, különösen csökkent cu
korrépatermelése. Még jobban hanyatlott bányá
szata és ipara. Szénbányászata majdnem teljesen
megszűnt, de újabban kezd ismét föllendülni. Amíg
a világháború előtt óvenkint átlag 190 millió pud
öntöttaasat termelt, 1921. csak 1*7 millió pud
öntöttvasat és 36 millió pud acélt. Cukorgyára
195 volt, 1921. már csak 85 dolgozott és 72 millió
pud cukor helyett csak 21/* millió pudot termelt.
Közigazgatásilag 12 kerületre oszlik: Volhinia,
Jekaterinoszlav, Kiev, Podolia, Poltava, Harkov,
Csernigov, Donec, Zaporog, Kremenesug, Nikolajev, Odessza. Fővárosa Harkov, főkikötője
Odessza. Belügyi politikáját, oktatásügyét, köz
lekedési ügyeit önállóan intézi, de külügyét, had
ügyét, pénzügyét és kiviteli kereskedelmét a
moszkvai központi tanács; a központi végrehajtóbizottságba 68 képviselőt küld. Címere kék mező
ben arany háromágú szigony; lobogója kék-sárga.
T ö r t é n e t e . Az ukrán vagy kisorosz nép a
szármát síkon megtelepedett szláv törzsekből ala
kult. A X. sz. normann varégok Kiev területén
Ruszj várost alapították, amelyet azonban 1212.
a mongolok feldúltak. A mongolok kivonulása
után Litvánia, 1381. Lengyelország lett U. ura.
A XVI. sz.-ban menekült lengyel jobbágyok a
Dnyepr mentén az ukrán kozákságnak vetették
meg alapját. Hmelnitzkij (Chmelnitzky) hetman
1648. lerázta a lengyel igát, de 1654. a perejaszlavi szerződésben alávetette magát Oroszország
nak, de kikötötte külön közigazgatását, hadseregót
és követküldési jogát. 1867-ben Ny.-i része me
gint a lengyelek birtokába került. Nagy Péter cár
alatt Mazeppa hetman, XII. Károly svéd királlyal
szövetkezve, ismét vissza akarta vívni U. önálló
ságát, de a poltavai csata meghiúsította törek
vését. Ettől fogva Oroszország rendszeresen igye
kezett U. önállóságát megtörni. II. Katalin alatt
RazumovszM hetmannak le kellett tennie méltó
ságát. A zaporogi országgyűlést feloszlatták, 1770.
az egész igazgatást Oroszország vette kezébe,
1793. Lengyelország harmadik felosztásakor a
még lengyel uralom alatt álló terület "részint
Oroszországhoz, részint Ausztriához került. A
XIX. sz. folyamán az orosz uralom minden
ukrán nemzeti mozgalmat igyekezett elnyomni.
1905-ben forradalmi mozgalom is támadt az ukrá
nok közt, akik az első orosz dumában (1906) nagy
számú pártot alkottak, de 1907. a reakcionárius
választási törvény következtében a párt majdnem
teljesen megsemmisült. Az orosz forradalom kitö
rése után 1917 ápr. 3. megalakult az ukrán nem
zeti tanács (rada); egyelőre azonban orosz köte
lékben kivántak autonómiát, de mert aKerenskikormánnyal nem sikerült a megegyezés, 1917 nov.
20. a rada nyolc tartományból megalakította és
kikiáltotta az ukrán köztársaságot, melyet dec. 17.
az orosz kormány is elismert. A bresztlitovszki
béketárgyalásra U. külön követeket küldött s 1918
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febr. 9. külön békét kötött a központi hatalmakkal.
U.-t ezalatt német és osztrák-magyar csapatok
tartották megszállva, védelmük alatt Skoropadszkit hetmanul választották, de a bolsevikok
aknamunkája nem engedte az ország talpraállását,
a német parancsnokot is 1918 júl. 30. a bolsevi
kok meggyilkolták. A rövid idő múlva bekövet
kezett összeomlás után a központi hatalmak se
regei kivonultak, mire 1918 dec. 14. Skoropadszki
helyébe Petljurát választották hetmanul: de a
bolsevikok ellenkormányt alakítottak. A belhar
cokon kívül a kalandos lengyel háború is siettette
a bolsevikok uralmának meggyökerezésót. Petijura ugyanis K.-Galicia miatt megtámadta Len
gyelországot, az ukránok Lembergig hatoltak, de
végül Lengyelország maradt győztes. Denikin és
Wrangel szovjet-ellenes hadseregének harcai is
részben U. területén folytak le. Miután a szovjet
csapatai Wrangelt is legyőzték, 1920 végén Rakovszki, Lenin bizalmasa, az ukrán nemzetipárt
legyűrésével megalakította az ukrán szovjet
köztársaságot.
Ulad, nomadizáló arab törzsek É.-Afrikában,
főleg Algírban, a magas Atlasz D.-i nyúlványai
nak tövében; mint tiszta arab törzsek ellentétben
állanak az arabbá lett berberekkel. Francia véd
nökség alatt külön törzsfők a vezetőik. A Kozur
oáziscsoportban, Órán tartományban lakó Ulad
SzidiSeikh törzs mintegy 18,000 fő; a Kanem
területen él az Ulad Szliman törzs, amely a Nagy
Szirtisz környékéről ered. Egyik aga az Urfila,
szintén francia felsőbbség alatt.
Ulanga, afrikai folyó 1. Rufidzsi.
Ulanka, 1. Ulánusok.
ulánusok (dzsidások), dzsidával felfegyver
zett lovasok. A név tatár eredetű és a. m. vitéz,
derék. A lengyel U. az első ilynemű lovasok vol
tak Európában és ez okból mint lengyel nemzeti
fegyvernem szerepeltek. A lengyelektől a többi
európai hadsereg is átvette az U.-at eredeti ós
sajátos öltözetükkel együtt, mely a négyszegletes
lengyel sipkából (czapka) s a kétsor gombbal ellá
tott rOvid idankából áll. A lengyelek után Ausztria
állította fel az első ulánusezredet 1790. és 1791. ;
azután következett Poroszország, amelynek már
1745. volt dzsidával felfegyverzett ezrede, ebből
1808. ulánusezred lett. Még később Oroszország
és más államok is állítottak feUulánusezredeket.
A cs. és kir. közös hadseregben a 11 ulánusezred
1-től 8-ig és 11-től 13-ig terjedő számokkal volt
megjelölve; emellett minden ezred még az időleges
esetleges örökös ezredtulajdonos nevét is viselte.
Ulárburong (állat), 1. Dipsadmnorphus.
Ulászló szláv eredetije Yladiszláv (a. m. a
dicsőség fejedelme), több uralkodó neve:
[Magyarország.] 1. U. (I.) király, Jagelló U.
lengyel király és Hedvig királyné fia, szül. 1424.
Atyja trónját már 10 éves korában örökölte. Albert
magyar király halála után a rendek egy részének
meghívására bejött az országba, 1440 jún. végén
Budán országgyűlést tartották, amelyen Albert
csecsemő fiának, Lászlónak megkoronázását ér
vénytelennek nyilvánította, a Szt. István kopor
sójáról levett koronával megkoronáztatta magát
s Erzsébet özvegy királyné ellen megkezdte a
háborút. Erzsébet fiával rokonához, ül. Frieyes
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ausztriai császárhoz menekült. A háborúnak Er
zsébet halála vetett végett, s miután U. gyám
jával Frigyes császárral békét kötött, a törö
kök ellen készülődött. A nagy Hunyadi már a
polgárháború idején többször legyőzte őket, így
Szt.-Imrénél, a Vaskapunál s a béke után egymás
után vívta ki legfényesebb diadalait, betört Szerbés Bolgárországba s ott több erősséget elfoglalt.
Mivel a szultánnak ezalatt Ázsiában is baja támadt,
TJ. remélte, hogy véget vethet a török európai
uralmának. Ezért új hadjáratot hirdetett s a serog
inár gyülekezett is Szegeden, midőn megjelentek
a szultán békekövetei s béke fejében Szerbia,
Moldva és Oláhország visszaadását Ígérték. U.
Hunyadi tanácsára meg is kötötte 10 évre a békét
az említett tartományok visszaadásának feltétele
alatt. Rövid időre a béke megkötése után Velence,
a pápa és több keresztény fejedelem U.-t a háború
folytatására buzdította, Cesarini Julián pápai
követ s bíbornok pedig feloldotta a békére tett
esküje alól, mire 1444 szept. a király, Hunyadi
és Julián bibornok 20,000 emberrel a Fekete-ten
gerig nyomult. Várnánál hallották, hogy a segít
ségükre rendelt olasz hajóhad, áruló módon, a
Helleszpontuson átszállította a török sereget. Hu
nyadi a várnai csatában mégis oly erővel verte
vissza az ellenség támadásait, hogy a szultán már
futásnak eredt és csak vezérei erőszakolására
folytatta a csatát. A győzelem biztos tudatában
D. is belevegyült a csatába, de csakhamar elesett,
mire a magyar sereg visszavonult (1444 nov. 10.).
2. 77. (II.), király (Dobzse László). Kázmér len
gyel királynak ós Albert magyar király leányá
nak Erzsébetnek elsőszülött fia. 1469-ben Podiebrád
halála után Csehország királyának választották
s koronájáért Mátyás királlyal hosszas háborúja
volt; mindamellett 1490-ben, Mátyás halála után
Magyarországban is mint trónkövetelő lépett föl.
Hívei azt hitték, hogy megválasztásával Cseh
ország, sőt Lengyelország is a magyar koronához
korul s Korvin Jánossal, Habsburg Miksával és
Albert lengyel herceggel szemben, hosszas és erős
küzdelem után az országgyűlés valóban őt válasz
totta meg. Korvin János rendelkezésére bocsá
totta a magyar koronát, amellyel Székesfehér
váron meg is koronázták. Albert azonban betört
Magyarországba és csak akkor vonult vissza, mi
dőn U. sziléziai birtokainak egy részét átengedte.
Miksa elfoglalta Bécset, majd Magyarországba
tört s az 1463. évi szerződésre hivatkozva, pártja
által Fehérváron megkoronáztatta magát. Erre U.
a pozsonyi békében elösmerte Miksa örököseinek
a magyar trónra való igényét, de 1492. a budai
országgyűlésen a rendek tiltakoztak a szerző
dés ellen, amelyet nem is vettek fel a törvény
könyvbe. U. helyett voltaképen tanácsadói: Szapolyai, később Bakócz Tamás uralkodtak. A törökök
az elmaradt zsoldja miatt lázongó fekete sereg fel
oszlása után Horvátországban többször győzedel
meskedtek. 1495-ben (J. fegyverszünetet kötött a
szultánnal három évre. Gyakran tartott országgyű
lést a bolső bajok megszüntetésére, de a főurak túl
kapásaival szemben semmire sem ment. 1500-ban
szövetségre lépatt Velencével s a francia éslengyel
királlyal a törökök eUen. Hadai Bulgáriába is
betörtek és Viddint elfoglalták; de 1504. hét évi
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békét kötött Bajazid szultánnal. Eközben még
zavarosabbak lettek az ország viszonyai s U. oly
nagy pénzzavarba került, hogy kénytelen volt
egyes vármegyékre adót kivetni, ami eUen az
1504-iki országgyűlés erélyes óvást tett; az
1505-iki rákosi országgyűlés pedig az ország
hanyatlását főképen idegen uralkodóinak tulaj
donítván, kimondta, hogy ha U. fiörökös nélkül
hal el, soha többé idegen nemzetbeli királyt nem
fog választani. 1506-ban azonban fia született,
Lajos, kit hosszú kérései után a rendek beleegye
zésével 1508. megkoronáztak, de oly kikötés
sel, hogy ha a gyermek árván marad, Miksa csá
szár nem lehet gyámja. 1510-ben újra három évre
meghosszabbította a békét a törökkel. Azonban
még ennek letelte előtt meghalt a békés Bajazid
s a harcias Szelimtől nem remélhette a béke meg
hosszabbítását. Ezért készülni kellett a legköze
lebb kitörő háborúra s X. Leo pápához fordult,
aki Bakócz érsek által keresztes háborút hirdetett
a török ellen. Dózsa György (1. o.) azonban fegy
verét nem a törökök, hanem az urak ellen fordí
totta, mi a magyar történelemben odáig ösmert
legvéresebb polgárháborúra vezetett. 1515-ben U.
testvérével, Zsigmonddal együtt Bécsbe ment
Miksa császárhoz s ez alkalommal nemcsak meg
erősítette leányának Ferdinánddal való eljegyzé
sét, hanem Lajost is eljegyezte Ferdinánd testvé
rével, Máriával. Új szerződést kötött Miksával,
hogy ha fia Lajos örökösök nélkül halna el, utána
a magyar trónt a Habsburg-család örökölje. TJ.
1516 márc. halt mog, szomorú állapotban hagy
ván az országot. L. még Jagellók kora.
[Csehország]. 3. 77, cseh fejedelem (1109—
1125), II. Vratiszláv király harmadik fia, anyja
Adelheid, I. Endre magyar király leánya volt.
Unokabátyjának, Szvatopluknak meggyilkolása
után emelték a cseh főurak a trónra idősebb roko
nainak meUőzésével. Ezek állandóan zavarták
uralmának békéjét. 1116 máj.-ban az Olsava folyó
mellett véres harcban megverte II. István magyar
király seregét.
4. 77, cseh király (1140—73), az előbbinek leg
idősebb fia. Nagybátyjának I. Szóbieszlávnak ha
lála után 1140. választották fejedelemmé. Sokat
harcolt a főnemesekkel és lázongó rokonaival, de
IH. Konrád német király támogatásával fenntar
totta magát. Barbarossa Frigyes császár 1158.
királyi címet adott ueki, ezért hálából támogatta
őt Milano ostromában. 1163-ban hadat vezetett
Magyarországba III. István megsegítésére Mánuel
görög császár eUen. 1173-ban lemondott idősebbik
fia, Frigyes javára, ezután Thüringiába vonult
s ott halt meg 1174 jan. 18.
5. 77, cseh király (1471—1516), 1. 77. 2.
[Lengyelország]. 6 . 1 . TJ. Löktetek, lengyel
király (1288—1333), Kázmér, kujaviai fejedelem
fia, a Piaszt házból, szül. 1260., megh. 1333. Ele
inte csak az ország egy része felett uralkodott,
de Cseh Vencel (1306) és Boroszlói Henrik (1309)
halála után egész Lengyelországot egyesítette ha
talma alatt; 1320. koronáztatta meg magát Krakóban. Sokat harcolt a Német-lovagrend ellen.
Leánya, Erzsébet, Róbert Károly magyar király
felesége lett. Lokietek (egy rőf magas) nevét ki
csinytermetétől kapta.
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7. II. TI., Jagelló, lengyel király (1388—1434), tom tanára lett. 1911-ben résztvett a német dél
Olgierd litván nagyfejedelem fia, szül. 1348., sarki expedícióban. Főbb munkái: Die Mansfelmegh. Grodekben 1434 máj. 31. Atyja halála után der Seen (Halle 1889); Die Tiefenverháitnisse der
a vilnai litván fejedelemséget örökölte 1377. A Masurischen Seen (Berlin 1890); Beitrag zur phylengyel korona megszerzése végett 1386 febr. 15. sikalischen Erforschung der baltisehen Seen
Krakóban megkeresztelkedett, nőül vette Hedvig (Stuttgart 1898); Lehrbuch der Erdkunde f ür höhercegnőt, Nagy Lajos leányát s márc. 4.-ikén here Sehulen (Leipzig 1907, több kiadásban); Forlengyel királlyá koronázták. Ezáltal Litvánia és schungen am Ammersee in Oberbayern (München
Lengyelország perszonál-unióba jutott, bár U. 1906).^
unokatestvérét, Vitoldot (1392—1430) névleg meg
Uleaborg (finn Oulu), 1. Finnország legésza
hagyta litván nagyfejedelmi méltóságában. Orszá kibb és legnagyobb kormányzósága, magában
gának régi ellenségét, a Német-lovagrendet a tan- foglalja Osterbottent és Lapmarkát, területe
nenbergi csatában (1410 júl. 15) döntőleg legyőzte. 165,641 km 5 , (44'3%-a egész Finnországnak), la
Zsigmond magyar királynak sokáig ellenfele és kossága 376,646. Tavai területének 5-20/,,-át fog
ellenjelöltje volt, de 1412. kibékült vele s meg lalják el, nagyobb folyói: az Oulunjoki, Kemijoki,
látogatta Budán. Ugyanekkor vette zálogba a 1G Uleáelf, Ijojoki, Torneáelf. K.-i és belső vidékein
szepesi várost. Később a husziták jelölték a cseh hatalmas erdők és mocsarak terülnek el s földje
trónra., de U. visszautasította azt.
kihasználatlan. Ny.-i partvidéke ellenben müve
8. III. TI., lengijel király (1434—44), 1. Z7.1. lés alatt áll, a halászat és fagazdaság az egész tar
9. IV. ü., lengyel király (1632—48), III. Zsig tományban elterjedt. Az Enare-tó (Ivalojoki) mel
mond király idősebbik fia, a Vasa-házból, szül. lett kevés aranyat találnak. É.-i részén nomadizáló
Krakóban 1595 jún. 9., megh. Merecben 1648 lappok élnek s rénszarvast tenyésztenek. — 2. U.,
márc. 20. Mint lengyel herceget az orosz bojárok a hasonlónevű finn kormányzóság székhelye a Bot1610 júl.-ban cárrá választották, de hatalmának teni-öböl partján az Uleáelf torkolatában, a Szerne
véget vetett az 1612,-i nemzeti felkelés. Atyja joki—U.—Tornea vasút mellett. 1822-ben teljesen
halála után lengyel királlyá választották. Győ leégett, de csinosan újjáépítették. Hajóépítő műhe
zelmesen harcolt az oroszok és törökök ellen ; a lyei, bankjai, fejlett bőripara van, kereskedelme
lengyel nemesség kiváltságait újakkal gyarapí főleg kátrány, szurok és faárukkal foglalkozik,
totta s nagy híve volt a jezsuitáknak. U. első lakossága (1921) 21,588. A XVIII. sz. óta virágzó
neje Cecília Renáta, III. Ferdinánd császár leánya kereskedelmű város. 1605-ben alapították. A krimi
volt (megh. 1644.). másodszor Mária Lujza gon- hadjárat idején Plumridge angol hadvezér 1854
zagai hercegnőt vette nőüL
jún. 1-én fölégette az ottani kátrányraktárt, hajó
ülbo (Olib), kis dalmát sziget, amelyet Selve építőműhelyt s a kikötőben levő hajókat.
szigettől a Selvei-csatorna választ el.
Uléía (uov.), l. Gastüloa.
Ulbrich, Josef, osztrák jogtudós, szül. Eger
Ulemá (arab), a. m. tudósok; tulajdonképen
ben (Csehország) 1843 okt. 23., megh. Prágában többesszámú alak (egyessz. 'alím a. m. tudós), a
1910 aug. 20. 1875 óta tanár volt a prágai német törökségben azonban egyesszámú értelemben al
egyetemen, 1897. és 1904. az egyetem rektora. kalmazzák a vallásos tudományok művelőinek
Főbb művei: Lehrbuch des österreichischen Staats- elnevezéséül. A testületet alkotó U. közül kerül
rechts (Berlin 1883); Das Staatsrecht der öster- nek ki az iszlámban hierarchikus tagolásban a
reichisch-ungarischen Monarchie (a Handbuch des vallási funkcionáriusok, kádik, különféle rang
öffentlichen Rechts der Gegenwart c. gvüjtomó- jaik szerint, muftik, meesettanárok. A török biro
nyes munkában, Tübingen 1884, 3. kiad. 1903); dalomban az U.-osztály főnöke a Seikh ul iszlám
Lehrbuch des österreichischen Verwaltuiigsrechts (1. o.); a mekkai U. legelső emberét Seikh ul U.(Wien 1904). Mischlerrel együtt kiadta az Öster- nak; Bosznia-Hercegovinában Re'ísz al-U.-nak
reichisches Staatswörterbueh c. lexikális munkát nevezik.
(Wien 1894—97, 3 köt., 2. kiad. 1904-től).
Ulesin, montenegrói kikötőváros, 1. Dulcigno.
UScei-atio a. m. kifekélyesedés. L. Fekély.
U l e x , sül-zanót, siinzano't (n5v.), a Hüvelyesek
Ulcinj, Didcigno (I. o.) kikötő szláv neve.
pillangós virágú gónusza; 12 faja nyugateurópai,
ülcisia Castra, római táborhely Pannoniában két mediterrán vidéki. Tövises cserjék, levelük
Aquincumtól E.-ra, a mai Szent-Endre helyén.
csökevényes. Legnevezetesebb az TI. europaeus
UIcns, 1. Fekély; TJ. durum a kemény, U. L. (európai sülzanót, sülbige, töviszanót). 72 — l1/.
molle a lágy sanker.
m. magas, ága négyszögletes, sűrűn leveles. Vi
üle, 1. Ernst, német botanikus-utazó, szül. rágja nagy, élénk sárga, csészéje gyapjas szőrű.
Halléban 1854 márc. 12., megh. Berlinben 1915 Középeurópa nyugati heidé-inek jellemző cserjéje,
júl, 15. Kertész volt. 1883-ban Braziliába vándo de kertbe (hazánkban is), valamint szúrós száráért
rolt, 1891. Rio de Janeiróban a múzeum botanikai kerítésnek is ültetik. Tüzelnek is vele. Virágjából
osztályának aligazgatója lett. Számos új növényt sárga festék készül. Leveléért, mely főkép jó lófedezett fel és a trópusi vegetáció élettani és nö takarmány, homokos talajon termesztik. Ágvége
vényföldrajzi ismeretét nagyban bővítette. Ezen teapótlék.
kívül főbb eredményei a hangyák virágkertjének
Ulexit (ásv.) v. boronátrokaleit, ill. nátroborofelfedezése, a hangyák ós a növények közötti vi
szony tisztázása. Számos új génusz és faj van ne kalcit, nátriumkalciumborát NaCaB5Oa + 6IL0.
Nemezes-rostos szerkezetű, fehér gumós tömegek
véről elnevezve.
ben terem: Iquique, Peru, Yujuy-tartomány, Argen
2. TI., Willi, geográfus, szül. Halléban 1861 tína, Esmeralda Co., Nevada, Dél-Afrika és Űjmáj. 9. 1897-ben a hallei, 1907. a rostocki egye- I Skócia; tinkalcit néven Afrika nyugati partjain.
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Ulfeld, Corfitz, gróf, dán nemes, szül. 1606
júl. 20., megh. Basel mellett 1664 márc. 1. Mi
után 1636. nőül vette IV. Keresztély dán király
természetes leányát, Leonóra Krisztina schleswig-holsteini hercegnőt, nagy befolyáshoz és va
gyonhoz jutott. 1641-ben német birodalmi grófi
címet kapott, 1643. pedig főudvarmester lett. III.
Frigyes trónralépése után 1651. menekülnie kel
lett, mert a király ellen tervezett merénylettel és
sikkasztássnlvádolták. A roeskildeibékében(1658)
visszakapta javait, de 1660 újból elfogták s mi
után fogságából kimenekült, 1663. távollétében
halálra ítélték. Feleségét II. Károly angol király
kiszolgáltatta régi ellenségének, Zsófia Amália
királynénak, aki őt az ú. n. Kék-toronyban 22
évig szigorú fogságban tartotta. V. ö. Ziegler,
Denkwürdigkeiten der Gráfin Leonore Christine,
Grafin U., 1663—85 (Wien 1879, 2. kiad.); Smith,
Leonóra Christina Grevinde Ulfeldts Historie
(Kopenhága 1879—81, 2 köt.).
Ulfilas, 1. Wulfila.
ü l i (Ouli), a mandingó négerek által lakott
vidék Afrikában a francia Szenegál-kerületben.
Ulibisev (franciásan Oulibicheff), Alexander,
orosz államtanácsos és zenei író, szül. Drezdában
1795., megh. Nizsnij-Novgorodban 1858 febr. 2.
Főbb müvei: Nouvelle biographie de Mozart (1844,
3 köt.); Beethoven et ses critiques et glossateurs
(1857).
Ulisippo, Lisszabon (1. o.) ókori neve.
Ulixes, 1. Odysseus.
Uljanik, adó- és politikai község Pozsega vm.
daruvári j.-ban, (i9io) 1678 szerb, horvát és cseh
lak. (Tr. SzHSz.)
Uljasszutáj (mongol nyelven a. m. nyárfaberek),
város kínai Mongolországban az U. folyó mellett, az
Urga, Kobdo, Kalgán, Kuku-khoto felől jövő karavánútak metszéshelyón, régi vára van. Lak. 4000.
Ulkjin, város, 1. Dulcigno.
Ulla, 1. a DUna bal mellékfolyója Vitebszk
orosz kormányzóságban, 105 km. hosszú, ered a
Lepel-tóban, egy része a Berezina-csatornarendszernek. — 2. £/., folyó Spanyolországban, ered
Lugo tartományban az El Faro hegységben, határul szolgál Coruna ós Pontevedra tartományok
közt, alsó részén hajózható, Cavrilnál az Atlantióceán Arosa-öblébe torkollik, 120 km. hosszú.
Ullahbund (geol.), egy a síkföld meghasadása,
a talajvíznek és iszapnak azon való feltörése és
az egyik szárny- (oldal)-nak általános, helyenkint
kb. 7 m.-nyire való lesüppedése által képződött,
tehát vetődésszerű, 50 angol mf. hosszú, egyenes,
töltésszert talaj kiemelkedés (Istengátja) San of
Kaschban, Indiában, az 1819-ik évi felette heves
földrengés közben keletkezett.
Ullathorne, William Bemard, kat. püspök,
egyházi író, szül. Pocklingtonban (Yorkshire)
1806 máj. 7., megh. Oscottban (Birmingham
mellett) 1889 márc. 21. Hajósinasból 1824. szt.
Benedekrendi szerzetes lett, 1831. pappá szentel
ték, 1832. Ausztráliában ált. helynök lett. Megszer
vezte itt a kat. egyházat, 1841. visszatért Angol
országba és mint plébános működött Coventryben, 1846. és 1848. c. püspök Hetalona kerületei
ben, 1850. püspök Birminghamban, 1888. lemon
dott állásúról, amikor c. érsek lett Cabnjában.
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Főbb irodalmi müvei: Bndowments of inán (Lon
don 1880); Groundwork of Christian virtues
(1882); Christian patience strength and discipline
of the sóul (Oxford 18S6).
Ullmann Adolf (baranyavári), főrendiházi
tag, közgazdász, szül. Budapesten 1857 jun. 19.,
megh. Budapesten 1925 febr. 5. A budapesti ke
reskedelmi akadémia elvégzése után 1874. a Ma
gyar Ált. Hitelbank tisztviselője, 1885. a Hitel
bankhoz közelálló Küolajflnomítógyár r.-t. igaz
gatója lett. 1895-ben meghívták a Magyar Ált.
Hitelbank igazgatójának s 1909. Kornfeld Zsig
mond elnök elhunyta után vezérigazgatója lett s
mint ilyen, irányító szerepet vitt a magyar állami
pénzügyi müveletek lebonyolítása körül, valamint
számos iparvállalat alapításában. Az Orsz. ipar
egyesület alelnöke s gyáripari szakosztályának
elnöke volt. 1905-ben amerikai pénz- és hitelügyi
tanulmányairól külön könyvben számolt be. Szá
mos állampénzügyi és kereskedelempolitikai cik
ket írt különböző lapokba. 1910-ben a főrendi
ház tagjává nevezték ki. Több nagyobb kitüntetés
közt 1916. megkapta a Ferenc József-rend nagy
keresztjét.
Ullmann, 1. Emánuel, osztrák büntetőjogász;
szül. Petrowitzban (Csehország) 1843 febr. 28.,
megh. Bécsben 1913 ápr. 3. 1868-ban a prágai,
1885. az innsbrucki, 1889. a müncheni egyetemen
lett tanár. Művei: Über den Dolus beim Diebstahl (Mannheim 1871): Über die Fortschritte der
Strafrechtspflege seit dem Bnde des XVIII. Jahrhundorts (Innsbruck 1873); Lehrbuch des österroichischen Strafprozessrechts (u. o. 1874—79,
2. kiad. 1882); Lehrbuch des deutschen Straf
prozessrechts (München 1893); Völkerrecht (Freiburg 1898). Dolgozótársa volt a Vergleichende
Darstellung des deutschen und auslandischen
Strafrechts c. és egyik kiadója a Kritische VierteljahrschriftfürGesetzgebungundRechtswissenscliaft c. gyűjteménynek.
2. U., Kari, német prot. teológiai író, szül.
Epfenbaehban (Pfalz) 1796 márc. 15., megh. Heidelbergben 1865 jan. 12. Teológiát tanult Heidelbergben és Tübingenben. Előbb Heidelbergben volt
egyet, tanár, 1829. Haliéba ment át, de 1836.
visszatért Heidelbergbe. 1856-ban elnöke lett a
főegyháztanácsnak, de szabadelvű eszméinek hir
detése miatt 1861. vissza kellett ez állásáról vo
nulnia. Ő alapította 1828. a Studien und Kritiken
c. ma is fennálló tudományos teológiai szaklapot.
Főbb müvei: Gregorius von Nazianz (1825, 2. ki
adás 1867); Reformátorén vor der Reformation
etc. (2 köt, 1841—42, 2. kiad. 1866); Das Wesen
des Christenthums (1845): Sündlosigkeit Jesu
(leghíresebb műve, 7. kiad. 1863, új kiad. 1896).
3. U., Yiggo, norvég író és politikus, szül. Krisz
tiániában 1848 dec. 21., megh. Skienben 1910
aug. 30. Miután elvégezte teológiai tanulmányait,
1873. egy felsőbb népiskola rektora lett. Lefordí
tott több latin, izlandi s angol munkát és számos
pedagógiai, teológiai meg történeti könyvet írt.
Már ifjú korában a radikalizmus buzgó híve volt.
1884 ápr.-ban Stockholmban s Upsalában a nor
vég politikai helyzetről, 1887 őszén pedig Dániá
ban a szocialista kérdésről sok előadást tartott.
1893-ban beutazta az Egyesült-Államokat s a svéd-
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norvég unió és a királyi dinasztia megbuktatá
sára irányuló mozgalom érdekében nagy agitációt
fejtett ki. 1885—1900-ban a storthing tagja s
több ízben elnöke volt. Később a politikától vissza
vonult s a közigazgatás terén működött.
U l l m a n n i a Göpp. (növ.), Perm korú rétegek
ben talált fosszilis toboztermő növónygénusz, köz
vetlenül folytatódik a triászban és jurában talál
ható Pagiophyllum génuszban.
Ullmannit (ásv.), nikkel-antimonszulfld NiSbS ;
a pirittel izomorf oktoéderek és kockák, ikrek,
szemcséshalmazok. A kocka szerint tökéletesen
hasad;, ólom "acélszürke, fémfényű, tarkára fut
tatva. Brctelérekben : Siegen és Harzgerode, Né
metország; Lölling és Waldenstein, Karintia;
Montenarba Sarrabus mellett, Sardinia; Pyreneusok. A Willyamit a nikkel helyett felerészben
kobaltot tartalmaz; Broken Hill, Ausztrália.
U l l m a n n i t e s Tuzs., mindazok a palaeozoi
idő rétegeiből való foszilis növénymaradványok,
amelyek szerkezete v. alakja a fosszilis Ullmanraia-génuszra emlékeztet. V. ö. Dr. Tuzson J.,
A balatoni fossilis fák monográfiája (1906).
UUr, a skandináv mitológia alakja, Thor isten
mostohafia, mint íjász és «hócipőszánkázó» (vagyis
8kíező) felülmúlhatatlan. Saxo Grammaticusnál
Ollerus néven fordul elő.
U l l r . , természetrajzi, főleg rovarnevek után
Ullrich német entomológus nevének rövidítése,
aki mint linzi hivatalnok, a rovarok tanulmányo
zásával foglalkozott s több újabb állatfajt irt le.
U l l u c u s Loz. Basellá H., Melloca Lindl.
(növ.). A Basellaceae-esalád génusza, amelynek
egyetlen faja a lekerekített szívalakú levelű, to
jásalakú, bogyószerű termést adó U. túberosus
Loz. A délamerikai Andokban honos és ehető gu
móiért ott termesztik is.
Dllyes (Ules), kisk. Hunyad vm. marosillyei
j.-ban, (i9io) 377 román lak. (Tr. R.)
ülm (Ulmi), kisk. Hunyad vm. vajdahunyadi
j.-ban, (íoio) 116 román lak. (Tr. R.)
Ulm, 1. a 'württembergi Duna-kerületnek és
Ulm vidéke járásnak székhelye és vár a Duna
balpartján, (1919) 56,020 lak., vászonfehérítőkkel,
rózöntóssel, szerszám-, tűzfecskendő-, kalap-, gaz
dasági gép-, keményítőkészitéssel, sörgyártással.
Különféle közép- és szakiskoláján kívül van szép
könyvtára, művész- és régészeti egyesülete. Az
óváros régies külsejű, míg az újváros széles utcák
ból és nagy modern házakból áll. Legkiválóbb
épülete az 1377. megkezdett és 1890. befejezett
evangélikus münster, a kölni dóm után Német
ország egyik legnagyobb temploma és a késői gót
építőművészet egyik legremekebb alkotása. Ha
talmas tornya, földünk egyik legmagasabb tem
plomtornya, 161 m.; belsejét szép üvegfestmé
nyek, fafaragványok, értékes képek és 1885 óta
egy függő kereszt ékesítik. Ulmról az okiratok
854. tesznek először említést; a XII. sz.-ban biro
dalmi várossá, későbben a sváb városi szövetség
fejóvó lett. 1803-ban Bajorország, 1810. Württemberg kapta meg. 1805-ben, miután okt. 14. és
15. Napóleon a közeli Elehingen mellett diadalt
aratott, okt. 17. elfoglalta és Mack osztrák gene
rálist 26,000 emberével együtt fogollyá tette.
2. U., 1. New-Ulm,
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U l i n a (növ.), l. Homokszil.
U l m a c e a e , Szilfafélék (növ.), a kétszikűek
családja az Urticales sorozatban. Mintegy 110
faja fa v. cserje a forró és mérsékelt övön csak
nem mindenütt, ahol fa még megélhet. Levelük
osztatlan, pálhás. Virágzatuk többnyire álemyő,
apró 2 vagy 1 ivarú virágokkal. Termésük szár
nyas makk vagy csonthéjas. Fájuk hasznos. Neve
zetesebb génuszok: Ulmus (1. Szilfa), Ostor fa,
Zelkowa.
U l m a r i a (növ.), 1. Filipendula.
Ulmi Jakab, német üvegfestő, 1. Griesinger.
Ulmin, 1. Humusz.
U l m u s L- (növ.), 1. Szilfa.
U l n a , 1. Singcsont.
U l o t r i e h e s (gör.), gyapjas hajúak. L. Ember
fajták.
Ulpianus, Domitius, római jogtudós; tyrosi
(phoenikiai, szül. Kr. u. 170.) származású; Paulusszal (1. o.) együtt Papinianusnak (1. o.) tanítványa
és mint praefectus praetorio-nak assessora; majd
maga is praef ectus praetorio, Paulus-szal együtt,
Alexander Severus alatt. Saját praetoriánusai öl
ték meg Kr. u. 228-ban részrehajlatlan igazságos
sága miatt. A praetori edictumhoz (1. 0.) írt nagy
kommentárjában (Libri 83 ad Edictum), valamint
Sabinushoz írt (51 könyv) müvében, úgyszintén
számos más kisebb munkájában a római jog tudo
mányának örökértékü kincsesházát nyújtja. A
pandektáknak körülbelül egyharmadrészét teszik
az ő munkáiból átvett excerptumok; tudományos
működését főként innen ismerjük. Ránk maradt
azonban önállóan is egy kisebb műve: Tituli ex
Corpore Ulpiani, amelyet közönségesen «Ulpiani
Fragmenta» néven ismerünk; úgyszintén Institutióinak egy fragmentuma. Nevezetesek ezenfelül
Papiniustíoz írt jegyzetei (Notae ad Papinianum).
Irodalom, Pemice. TJlpian als Schriftsteller, Berliner
Sitznngsberichte, 1885. I. 443. o. ; Kipp, Geschichte der
Quellén des rSmischen Rechts, 1909. 189. o.

Ulpia Traiana, római kolónia, Dácia fővárosa,
Sarmizegetusa (1. o.) helyén, a mai Várhely Hunyadmegyében.
Ulrich, 1. Christian, anyai ágról magyar ere
detű nevezetes műépítész, szül. Bécsben 1836 ápr.
27., megh. u. o. 1909 jan. Középiskoláit és mű
egyetemi tanulmányait szülővárosában végezte
el. Még mint fiatal embert Haarlemben (Hollandia)
a múzeum tervezésével és építésével bízták meg;
hasonlóan megbízást nyert Bukarestben több köz
épületre. 1881-ben Budapestre hívták, hogy az
általa készített és első jutalmat nyert gabona
elevátor tervét megvalósítsa és az építést vezesse.
Ez időtől fogva működésének csaknem egyedüli
tere Magyarország volt. Budapesten a nagy kör
úton több szép palotát emelt, az 1885-iki kiállítá
son ő tervezte és építette a városligetben még
most is fennálló iparcsarnokot, a közraktári épü
leteket. Bécsben, Prágában, Stuttgartban is szá
mos köz- és magánépület tervezésével és építésé
vel bízták meg. 1886-ban meghívták a bécsi mű
egyetem építészeti és magasépítési tanszékére.
Irodalmi dolgozatai: Budapest főváros elevátora
(Budapest 1884), különböző cikkei és értekezései a
Banzeitung für Ungarn, az Építészeti Szemle
budapesti és a Bautechniker bécsi szaklapban.
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2. U.,Karl, németpolitikus, szül. Braunschweigban 1853 nov. 28. Előbb lakatos volt, majd 1875—
1879-ig szerkesztő Offenbachban, 1919—20-ig a
német nemzetgyűlés tagja; 1919 óta Hessen állam
miniszterelnöke.
Ulrichs, Ludivig, német klassz, filológus és
archeológus, szül. üsnabrückben 1813 nov. 9.,
megh. Würzburgban 1889 nov. 3. Előbb bonni,
majd greifswaldi, 1855-től würzburgi egyetemi
tanár; Róma topográfiája és az ókori művészet
történet terén nagy érdemei vannak. Főmunka
társa volt Platnernok a «Beschreibung der Stadt
Eom» c. munka megírásában (Stuttgart 1829—43,
3 köt.); tőle való a Codex urbis Romae topographicus (Würzburg 1871). Műtörténeti munkái:
Skopas Lében und Werko (Leipzig 1863); Oie
Anfango der griecli. KUnstlergescliiehte (u. o.
1871—72) és Beitráge zur Kunstgeschichte (u. o.
1885); Pergamon (1883); Griech. Statuen im Republ.
Rom. 1880); Die Maierei in Rom (1877). Filológiai
munkái: Chrestomathia Pliniana (Berlin 1857);
Vindiciae Plinianae (Greifswald 1853 és Erlangen 1866); De vita et honoribus Agricolae (Würz
burg 1868); De vita et honoribus Taciti (1869);
kiadta Tacitus Agricoláját (1875). Megírta az
Iwan Müller-féle tud. kézikönyvek I. kötetéül:
Grundlegung und Geschichte der klass. Altertumswissenschaft(Nördlingen 1886,1892). Német
irodalomtörténeti dolgozatai: Charlotte von Schil
ler und ihre Freunde (Stuttgart 1860—65, 3 köt.);
Brief e Göthes an Johanna Fahlmer (Leipzigl875);
Briefe an Schiller (Stuttgart 1877).
Ulrich von dem Türlin, német költő; a XIII.
sz. második felében élt, valószínűleg Karintiából
származott; kiegészítette Wolfram von Eschenbach Willehalm költeményét, illetőleg megírta a
mondának azt a részét, Arabele elrablását, amely
a mondának Wolframtól feldolgozott anyagát
megelőzi.
Ulrich von Eschenbach, középkori német költő,
l.ajor lovag, II. Vencel cseh király (f 1305) udva
rában élt. Verses lovagregényei: Alexander (Nagy
Sándor. Kiadta Toischer, Lit. Vérein, Stuttgart
1888): Wilhelm von Wenden (Kiadta Toischer,
Prag Í876).
Ulrich von Lichtenstein, középkori német
költő, stájerországi előkelő családból, megh. 1276.
A magyarok elleni háborúkban is harcolt. Fő
műve az 1255. írt Frauendienst, amelyben saját
élményei kapcsán korának igen érdekes rajzát
adja. Kisebb költeménye: Frauenbuch. Mindkettőt
kiadta tiachmann Karaján jegyzeteivel (Berlin
1841). V. ő. Knorr, Über ü. (Strassburg 1875);
Becker, Wahrheit und Dichtung in U. Frauendienst (Halle 1888).
Ulrich von Türheim, német költő a XIII. sz.
első felében, VII. Henrik római király udvarában
élt, minnesánger volt és az első fénykor jeleseinek egyik tehetséges epigonja, aki Wolfram v.
Eschenbach Willehalm-jémak folytatását és Gottfried von Strassburg Tristan und Isolde-jÁmik
befejezését írta meg.
Ulrich von Winterstetten, középkori német
dalköltő, sváb lovag, a XIII. sz. közepén élt Augs
burgban mint kanonok. Költeményeit kiadta J.
Minor (Wien 1882).
'

—
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Ulrik (Ulrich von Augsburg), szent, püspök,
szül. Augsburgban 890., megh. u. o. 973 júl. 4.
Püspökké lett Augsburgban 923. Kiváló munkás
ságot fejtett ki püspöki látogatásaival, zsinatok
tartásával, az egyházi fegyelemről való gondos
kodásával, templomok építésével és díszítésével
stb. Főképpen nevezetes arról, hogy 955. meg
védelmezte Augsburg városát a portyázómagyarok ellenében és nagyban segítette Nagy Ottó
császárt a Lechmezőn való legyőzetósükhöz.
Szentté avatta XV. János pápa 993 febr. 3.
Ö volt az első, akit ünnepélyesen avattak szentté.
Ulrik, 1. Württeniberg hercege (1498—1519
és 1534—50), Henrik, Mömpelgard grófjának idősebbik fia, szül. 1487., megh. 1550 nov. 6. Nagy
bátyjának, II. Eberhard hercegnek letétele utáE
jutott uralomra s 1503 júl. 19. óta önállóan ural
kodott. Könnyelműsége s tanácsosainak lelkiis
meretlen kormányzása miatt tört ki 1514. a
«Szegóny Konrád» parasztlázadása. Vadászaton
megölte Hutten Haiis lovagot (1515 máj. 7.) s
ezért Miksa császár birodalmi átokkal sújtotta.
A sváb szövetség 1519. elkergette az országból
s azt 1520. V. Károly császárnak adta zálogba.
Ez 1530. az augsburgi birodalmi gyűlésen öccsé
nek, Ferdinándnak ajándékozta Württemberget,
mint hübért. 1534-ben U. pártfogója Hesseni
Fülöp visszaszerezte számára országát s ebbe
Ferdinánd is belenyugodott, miután U. 1534. neki
alhübéri esküt tett. Ezután elterjesztette országá
ban a reformációt s tagja lett a protestáns feje
delmek schmalkaldeni szövetségének. A protes
tánsok leverése után (1546—47) TJ. is meghódolt
V. Károly császár előtt ós 1548. elfogadta az
augsburgi interimet. V. ö. Kugler, TJ., Herzog zu
Wírtemberg (Stuttgart 1865).
2. TJ. Károly Péter, holstein-gottorpi herceg,
a későbbi III. Péter orosz cár, 1. Péter, 17.
Ulrika Eleonóra, svéd királynő (1719—20),
XI. Károly svéd király ifjabbik leánya, szül.
Stockholmban 1688 febr. 2., megh. u. o. 1741
dec. 5. Bátyja, XII. Károly helyett 1713—14.
Svédország régense volt s 1715. nőül ment Fri
gyes hessen-kasseli trónörököshöz. Bátyjának
halála után a svéd rendek 1719 febr. 3. őt válasz
tották «királlyá» s mint ilyen nagy engedménye
ket tett a svéd nemességnek a királyi hatalom
rovására. 1720 márc. 11. lemondott a királyság
ról férjének javára. Utódok nélkül halt el. V. ö.
Malmström, Sveriges politiska história 1718—
1772 (Stockholm 1893, I. köt.).
Ulrika Lujza, svéd királynő, 1. Lujza, 3.
Uister (ejtsd: öiszter), Írország legészakibb fek
vésű tartománya, 1921 óta pedig 3 county kivé
telével Észak-Irland néven autonóm angol tar
tomány, de közjogi állása még nincs rendezve ;
területe 22,188 km2, (1021) 1.581,826 lak. Húsz év
óta lakossága csaknem félmillióval fogyott a poli
tikai zavarok miatt erősbödő kivándorlás követ
keztében. A tartomány földje hegyes-völgyes, s
részben síkság. »/s része termékeny szántó s a
domb- és hegyvidéki lakosság a földművelés mel
lett főleg állattenyésztéssel foglalkozik Az ipar
ágak közt az első helyet foglalja el a lenszövés
és vászonfehérítée, továbbá a sörfőzés. A kivitel
cikkei a vászon, len, vaj és besózott hús. Down.
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Antriin, Belfast (város), Londonderry (város és
vidék), Tyrone, Armagh és Fermanagh countykra
oszlik; 1921. a hozzátartozott Cavan, Donegal és
Monaghan az önállóvá lett Írországhoz csatlako
zott, míg 8 county, amelynek túlnyomóan protes
táns lakossága tiltakozott az ír autonómia ellen,
különállását vívta ki az angol parlamenttől.
u l t . a. m. ultimo (1. o.).
ü l t e n i völgy, az Adige jobboldali, 32 km.
hosszú mellékvölgye Meran déltiroli kerületi ka
pitányságban. A Falzani patak folyik végig rajta.
í TI t i n i n r a t i o r e g u m (lat.) a. m. a királyok
nak utolsó érve, mi alatt az ágyúkat s általában
a fegyvert értik. A kifejezés állítólag XIV. Lajos
francia királytól ered.
Ultima Thule (lat.) a. m. a legszélső Thule,
Vergilius vele (Georgica I. 30) egy nagy távoleső
szigetet jelez. L. Thule.
Ultimátum (lat.) a. m. feltételes hadüzenet
(1913. XLII. t.-e. 5. §. III. egyezmény, 1. cikk).
Ha valamely állam a másiktól a rajta esett sértés
miatt, bár záros határidő kitűzésével is, elégtételt
követel, ez még nem U. Az U.-ban kétségtelenül
ki kell fejezni azt, hogy az elégtétel megtagadá
sának esetére a sértett állam háborút indít. A
szerb kormánynak az 1914 július havában át
nyújtott jegyzék, amelyre a szerb kormánytól
191í júl. 25-én 6 óráig választ kértünk, nem volt
TL, mert nem volt benne hadüzenet. A hadüzenet
csak később történt meg.
r i í i i n o (u., ult., oíasz; a. in. utolsó), általá
ban a hónap utolsó napja. Határidőügyleteknél
azonban (1. Tőzsdei határidőüzlet) a kereske
delmi (tőzsdei) szokások gyakran úgy intézked
nek, hogy az ügyletben foglalt szolgáltatások
teljesítése, az ultiinorendezés, ne a jelzett hónap
utolsó, hanem csak a következő hónap első nap
jainak egyikén történjók.
U l t i m o g e n i t u r a , l . Legutóbb-szülöttségijog
és Minoratus.
Ultimorendezés, 1. Ultimo.
U l t i m u s (lat.) az utolsó (pl. vm. osztályban).
U l t r a (lat.) a. m. túl, által; ultrák alatt a túl
zókat értik, az ultra összetételek leginkább vala
mely túlzó politikai párt jelölésére használtatnak,
mint ultrarojálisták, ultrademokraták stb.
Ultraibolyaíény. Fémeknek U.-nyel való elporlasztásával kolloidális oldatok állíthatók elő.
Az oxidrétegtől megtisztított fémet lapos csészé
ben diszperzióközeggel fedik be és felülről kvarc
higanylámpával világítják meg. A hatás függ a
fémtől és az azt borító folyadéktól. Ezüst, réz, ón
és ólom könnyen porlódik, míg platina, aluminium, kadmium nem, vagy csak kevéssé. Az U. az
oxigént ózonná alakítja. Potter ozonizátora kvarchiganylámpáböl áll, amelyet közönséges üveg bur
kol be; a közbülső téren át levegő áramlik. Kénes
sav és oxigén vagy levegő keverékéből kénsavanhidrid képződik. Az U. levegő jelenlétében kés
lelteti a bor ecetes erjedését és 30 percnyi beha
tással teljesen megakasztja azt. Az U.-t a tej
sterilizálására is eredményesen használták, a vizet
pedig már sok helyen sterilizálják így. A bakté
riumölő hatást illetőleg 1. Ultraibolya sugarak.
Ultraibolya fényképezés. Mivel az üveg az
ultraibolyafényt elnyeli, az U.-re szolgáló lencse
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hegyi kristályból készül. Eszközölhető rendes nap
fényen közönséges kamrával, amikor a többi színt
a lencsére alkalmazott ezüsttükör vagy egy ultraibolyaszürö (1. o.) tartja vissza. Tulajdonképeni
haszna a mikrofotograflában van.
Ultraibolya sugarak, az ibolyaszínű sugarak
nál erősebben megtört fénysugarak, amelyek a
szemre nem hatnak s így a színképnek láthatatlan
részébe esnek, de erős kémiai hatásukkal, vala
mint íiuoreszkálást keltő képességükkel kimutat
hatók. Hullámhosszúságuk kisebb a látható fény
nél. A napfény, elektromos és magnóziumfóny és
főleg a higanygőz fénye nagymennyiségű U.-at
tartalmaz. Mivel üveg, különösen flintüveg ezeketa
sugarakat nagy mértékben elnyeli, az U.-at kvarc
leneséken, kvarcprizmákon ós kvarclámpákon
engedik át. Az U. károsan hatnak a bőrre és a
szemre. A bőrön a napszúrás jelenségei mutat
koznak, a szem a hóvakság és gyuladás tüneteit
mutatja. Az U. erősen sterilizáló, baktériumölő
hatásúak; ivóvíznek sterilizálását már nagyban
űzik. A szerves szövetekre való káros hatás a
növényeken is mutatkozik, amennyiben az U. meg
ölhetik a protoplazmát is. A sebészetben újabban
igen jó eredményeket értek el az U.-kal sebek
gyógyítása és bőrbántalmak kezelése közben. Itt
különösen a higanygőz-lámpát (uviollámpát) al
kalmazzák. Érdekes sajátsága az U.-nak, hogy
negatív elektromos töltésű testek behatásukra
elvesztik töltésüket.
Ultraibolya-szűrő. Wood szerint egy sík pár
huzamos falú küvettába töltött nitrosodimethylanilin oldat, mely csupán az ultraibolya sugarakat
ereszti keresztül. L. Ultraibolya fényképezés.
Uitramarin (ásv.), 1. Lazuru.
Ultramarin (lazurkék), régebben a lazurkő
(Lapis lazuli) iszapolásával állították elő. Ma már
csakis mesterségesen előállított U. kerül forga
lomba. Még pedig három eljárás szerint: 1. a
szódaeljárással: 2. a szulfáteljárással s 3. a ke
vert eljárással készült U. Az U.-kék szerkezete
még kétséges, lazurkék, íz- és szagtalan, higroszkópikus por, a rendes oldószerek nem oldják és
savak elbontják H3S fejlődése mellett. Az ipar
különféle ágában alkalmazzák.
Ultramarinsárga, BaCr0 4 (barytsárga, krómsárga), igen tartós festék, de mérges.
Ultramikroorganizmusok v. ultramikrobák,
csak az ultramikroszkóppal (1. o.) látható, élő
nek gondolt testecskék. Természetük eddig még
ismeretlen. U.-nak mondják ama mikroorganiz
musokat is, amelyek kicsinységüknél fogva a
legerősebb mikroszkóppal sem láthatók, de tenyé
szetük szabadszemmel is látható. Pl. a száj- és
körömfájás, a tyúkkolera stb. okozója. L. Bak
térium.
Ultramikroszkóp, Zsigmondy és Siedentopf
találmánya, láthatóvá tesz oly kis részecskéket,
melyek közönséges optikai segédeszközökkel már
nem láthatók. Az eljárás alapja az, hogy az ilyen
kis részecskéket igen erős fénykúp csúcspontjába
helyezik és a minden részecskétől szétszórt (el
hajlított) fényt mikroszkóp objektív rendszerével
fényponttá egyesítik, ezt azután okuláron ke
resztül nézik. Mivel az igen kis részecskéktől ek
hajlított fény intenzitása eme részecskék nagy-
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Hágával együtt rohamosan fogy, csak a legerő
sebb fényforrások (Nap, elektromos ívlámpa) fénye
használható. A világítást úgy kell eszközölni,
hogy a részecskék megvilágítása a háttérrel le
hetőleg éles ellentétben álljon. E követelmény
nek megfelel az ortogonális világítás, amelynél
a fényforrás sugarai oldalt esnek a tárgyra; a
sugarakat U.-ikus részecskék fölfelé az észlelő
objektív felé hajlítják el. Ezt előnyösen használ
ják szilárd kolloidok és kolloidális oldatok meg
vizsgálására. Hatásosabbaknak bizonyultak saját
ságos szerkezetű kondenzorok (fénygyűjtő lencse
rendszerek), melyeknél vagy a megvilágító sugár
kúp nyílásszöge kisebb, mint a kép előállítására
használt sugárkúpé; vagy közepes nyílásszögű
világító sugarakat használnak, míg az észlelő
objektívjében gyűrüalakú ernyő visszatartja a
megfelelő elhajlított sugarakat és a kép előállí
tásához a kisebb és nagyobb nyílású sugárkúpot
alkalmazzák; vagy végre a világításból kizárják
mindazon sugarakat, amelyek bizonyos centrális
kúpon belül haladnak, míg a kép előállítására az
elhajlított sugaraknak éppen azt a részét használ
ják fel, amely ezen kúpon belül esik. Mindhárom
esetben nagyobb mérvű megvilágítás érhető el,
mint amilyont az ortogonális világítás eszközöl.
A gyakorlatban az első és harmadik eljárást al
kalmazzák. Ez utóbbinál a kondenzor tükröző
felületekkel van ellátva.
Ultramikroszkópos megvilágítás, a megvilá
gításnak az a módja, midőn az igen kis részecs
kék éles megvilágítását eszközlő fényt nem enge
dik az észlelési mikroszkópba, hanem ebbe csak
a kis részecskéktől elhajlított fény kerül. Ezt a
megvilágítási módot alkalmazzák a Brown-féle
mozgás tanulmányozására. L. Ultramikroszkóp.
Ultramontán (szó szerint hegyentúli), az a
kath. álláspont, különösen Németországban, amely
az Alpokon túl fekvő Rómát, tehát a pápaságot
veszi irányadónak. A politikai magatartásban
később gúnyosan általában a kath. pártokat (mint
a német centrumpártot), valamint a pápaság híveit
nevezték U.-nak.
U l t r a p o s s e n e n i o o b l i g a t u r (lat.) a. m.
tehetségén felül senki sincs kötelezve (valamit
teljesíteni).
Dltrasztirő, Bechhold által feltalált, zselatin
nal vagy kollódiummal impregnált sima szűrő;
célja, hogy kolloid oldatokból a szuszpendált ré
szecskéket visszatartsa. Nagy nyomás mellett
történik a szűrés.
Ultravörös sugarak azok a sugarak, amelyek
n vörös sugaraknál kisebb mértékben töretnek.
Ezek a szemmel észre nem vehetők, de melegítő
hatásukkal kimutathatók. Hullámhosszúságuk
nagyobb, mint a látható fényé.
Ulua, folyó Honduras középamerikai államban,
a Hondur;is-öbölbe ömlik, kis gőzösökkel alsó
szakaszán hajózható.
Ulugbegh Mirza Mohammed, arab csillagász,
szül. Szultániehben 1394., megh. 1449. Timur
világhódító mongol fejedelem unokája és Sah Rok
lía, kinek halála után Szamarkand fejedelme lett.
Legidősebb fia trónjától megfosztotta és meg
gyilkoltatta. U. sokat tett a csillagászat fejlesz
tésére. Szamarkandban csillagvizsgálót építtetett
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és maga köré sok tanítványt gyűjtött. Több mun
kát írt arab nyelven, melyeket később perzsa,
majd latin nyelvre is lefordítottak. V. ö. Baily
F., The catalogues of Ptolemy, Ulug Béig, Tych'o
Brahe, Halley and Hevelius stb. (Mem. Astron.
Soc. XIII., 1843).
Uluguru-hegység, 400 m. magas síkságból
2400—2800 m.-ig kiemelkedő hegység a volt
Német-Kelet-Afrikában az Uzagara vidékétől K.-re.
Ulu-Magyar, 1. Kicsi-Magyar.
Ulunda, afrikai ország, 1. Lunda.
Uhmgu, afrikai vidék, 1. TJrungu 2.
Ulüngur (Vljungur), 470 m. magasságban
fekvő tó Mongolországban, fölveszi az Urungut,
néhány km.-nyire a felső Irtisztől véget ér, anél
kül, hogy abba folyna, lefolyása nincs.
Ulva (máskép szumo), indiánus törzs Honduras
ban és Nicaraguában; számuk most már csak né
hány ezer.
U l v a (L.) Wittr., tengeri kel vagy tengeri
saláta. A zöld moszatok génusza, melynek 10
biztos faja ismeretes. Kőhöz tapadva a tengerben
élnek. Testük széles, levélszerű, élénk zöld. A
tengerparti lakosság helyenkint — így különösen
Angliában — főzelék gyanánt eszi. Nevezetesebb
fajai: U. latissima L. és TJ. rigida Ag. (= V. lacttica Wielf.).
Ulverston (ejtsd: öiiversztn), város Lancashire
angol contyban, (1921) 10,121 lakossal, vörösvaskő
bányával, gyapjúfonással, pamutszövéssel és hajóépítéssel.
Ulysses, helyesebben: TJlixes, 1. Odysseus.
Umajjádok a. m. Omajjádok (1. o.).
Umangit (ásv.). rézszelenid CujSe.,. Tarkára fuk
tátott vaskos fémfényű halmazok. Sierra de
Umango, Argentína.
Umatia, indus törzs; máskép omagua (1. 0.).
Umauj, járási székhely Kiev orosz-ukrajnai
kormányzóságban az Umanka (a Bug mellékvize)
mentén a Kaszatin-U. vasút mellett; vára, gim
náziuma, mezőgazdasági- és kertészeti iskolája
van, lakossága (i9io) 37,200. Közelében van a
gyönyörű Zarizin vagy Zsófia-kert (Szoflevka),
amelyet Potocki gróf készíttetett 1796-ban. Pom
pás vízművei, üvegházai, faiskolája és zöldség
termelése Oroszország egyik legnagyobb ilynemű
intézményévé teszik.
Umballa, indiai város és kerület, I. Ambala.
Umbaltal, az Isel (Dráva mellékvize) felső
völgye Tirolban a Venediger-hegycsoport D.-i
lejtőjén.
Umbalthörl, a Hohe-Tauern két (2826 és 2959
m.) magas hágója Tirolban a Venediger- és Röthhegycsoportok közt, az Eierkopf választja el őket
egymástól. Mindkettőről gleccser jő le, de azért
elég könnyen jártható.
U m l s e l l a (n5v.) a. m. ernyő (1. o.).
Uxnbella (halász.) a. m. ághegyháló.
U i n h e l l i f e r a e (Ernyősek, HOT.). A kétszikű
növények szabadszirmú alosztályának egyik
utolsó, legfejlettebb családja. Jellemző sajátságuk,
hogy virágzatuk ernyő, illetőleg többnyire össze
tett ernyő, melyben az ernyős elágazású virágzat!
ágazaton ernyőeskék foglalnak helyet. Viráguk
aktinomorf, 5 tagú, csak a termő áll két termő
levélből. Termésük két, szétváló félből áll, amelyek
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finom tengelyképleten, a carpophorumon függenek'
így a termés kettős kaszat (diachaenium, 1. a mel
lékelt rajzot, amelyen a termés részletesebb morfo
lógiája is meg van adva). Az U. génuszainak ós
fajainak felismeréséhez legfontosabb a termés al
kotása. Egyéves vagy évelő füvek, levelük sok
esetben többszörösen összetett, tövén hüvelyes.
A családnak mintegy 1500 faja nagyrészt az B.
félgömb mérsékelt és hidegebb övén honos. A
család három részre oszlik: 1. Heterosciadieae,
egyszerű ernyőjük van (Hydrocotyle, Sanicula) ;
2. Haplozygieae, ernyőjük összetett, termésükön
csak főbordák vannak, Goniwm (bürök), Apium
(zeller), Gicuta (csomorika), Petroselinum (petre
zselyem), Pimpinella, Anthriscus (turbolya),
Foeniculum (édes kömény), Aethusa (ádáz),
Levisticum, Peucedanum, Heracleum stb.; 3.
Diplozygieae, összetett ernyőjük van, a termésü
kön fő- és mellékbordák, Gaucalis, Daucus
(murok), Coriandrum, Laserpitium stb. Az TJ.

A. a Chaerophyllnm kettős kaszaija, B &z Aethusa-é,
keresztmetszetben és C a Daucus kaszaija szintén
keresztmetszetben, c carpophorum, tn m a k e t t é vált
termés (mericarpinm), c a B és C képen a termések
összeillési lapja, ellentétben a domború háttal; 1 2 3
a B képen a hát föbordái (Jugra primaria) és közöttük
(B t) a barázdák (valleculae). A termésfalban olaj
járatok haladnak. C 4 5 mellékbordák, melyek az
elenyésző főbordák között a barázdákból ereditek.

nagyrészt aetherikus olajokat, gyantákat tartal
maznak. Aromatikus anyagaikért sok közöttük a
fűszer- és gyógynövény, de egyesek (pl. Gicuta)
igen veszedelmes mérget tartalmaznak.
U m b e l l i f l o r a e (nőv.) a szabad szirmú két
szikűek sorozata. Virágzatuk többnyire ernyé,
viráguk rendesen 2 ivarú, sugaras, 4—5 tagú,
magháza alsó állású. 3 családja: Araliaceae,
Umbelliferae, Cornaceae (1. o.).
U m b e l l u l a (állat), 1. Tömlősök.
U m b e l l u l a (nőT.) a. m. ernyőcske, I. Ernyő.
Umberek (TJinbri), ókori itáliai nép, 1. TJmbria.
Umbertide (azelőtt Fratta), város Perugia
olasz tartományban, (mi) 12,925 lak., szép Sta
Croce templomában Signorelli oltárképével. Mű
szaki iskolája van.
Umberto (germán alakjában Hunibert), a
szavójai család néhány tagjának a neve.
1. 77. a Fehérkezü (Biancamano), Szavója első
srrófja, a jelenlegi olasz királyi ház őse, megh.
1056 körül.
2. TJ., Olaszország- királya (1878—1900), H.
Viktor Emánuel király és Adelheid főheroegnő,
Eainer főherceg leányának idősebbik fia, szül.

—
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Torinóban 1844 mára 14., megh. Monzában 1900
júl. 29. Trónörökös korában a Piemonti herceg
címet viselte. 1866-ban a custozzai csatában egy
hadosztályt vezényelt s 1870 szept. Róma fő
parancsnoka lett. 1878 jan. 9. lépett a trónra atyja
halála után és szigorúan alkotmányos szellemben
uralkodott. 1900 júl. 29. egy üresei Angelo nevű
anarchista Monzában agyonlőtte. A Pantheonban
temették el s 1903. Rómában szobrot emeltek em
lékének. U. 1868 ápr. 22. vette nőül unokatest
vérét, Margit hercegnőt, Ferdinánd genovai her
ceg leányát s e házasságukból származott egyet
len gyermekük, III. Viktor Emánuel olasz király.
3. TJ., (Miklós Tamás János Mária), olasz
trónörökös, III. Viktor Emánuel király fia, szüL
Racconigi kastélyban 1904 szept. 15., a Piemonti
herceg címet viseli.
Umberto, bíbornok-püspök, szül. Burgundban,
megh. 1061 máj. 5-ón. 1015 óta sz. Benedekrendi
szerzetes Moyenmoutierben, 1049. IX. Leo Rómába
hívta, 1050. érsek Szicíliában, 1051. bíbornokpüspök Silva-Candidában. IX. Leo pápának leg
bizalmasabb tanácsadója volt, akit 1054-ben
Konstantinápolyba küldött a Caerularius Mihály
patriarcha által előidézett egyházi viszály ügye
ben. Teológiai élességgel ós fölénnyel szóban és
írásban lépett fel és végre is 1054 júl. 16. letette
ellene a pápai kiközösítést a Zsófia-templom fő
oltárára. A későbbi pápák alatt is tetterős és
legbefolyásosabb vezető volt az egyházi refor
mok körül való harcokban, nevezetesen a simonia
(Libri trés adv. simoniacos), a papok nősülése és
az investitura kérdéseiben. 1057-ben a római
egyház könyvtárosa lett.
U m b i l i c u s (lat.) a. m. köldök, köldökzsinór;
jelenti aztán valaminek a közepét s a kézirattekercset tartó pálcika gombjait; ezért az U.-ig
jutni a. m. valamit végig olvasni, elvégezni A
napóra mutatóját is jelenti.
U m b i l i c n s n i a r i n n s , különböző, főleg a
Trochus-félék családjába tartozó fcngeri csi
gák házát elzáró fedélszerű kupak gyógyszertári
neve. Az U.-t régen gyomorégés ellen hasz
nálták.
U m b r a (lat.) a. m. 1. árnyék; 2. a festészet
ben az árnyékolt rész; 3. a holtak árnya; 4. a
hívatlan vendég; 5. egy halfaj, más néven sciaena ; 6. a valóságnak árnyéka, látszata; 7. véde
lem, ótalom; 8. a napfoltnak magva.
U m b r a (állat), 1. Pác.
Umbra, kétféle ásványt jelent. A cyprusi vagy
török U. agyag (bolus), mangánhidroxid és vas
hidroxid (limonit) elegye, a nyelvre erősen tapad,
a vízben bugyborékol, máj-gesztenyebarna festék;
a fa pácolására, firnisz készítésére szolgál., A
kölni U. (kölni barna) barnaszénből készül; kálilúggal kioldják és sósavval kicsapják belőle a
barna karmint.
Umbrahal (TJmbrina, állat), az Arnyékhalfélók (Sciaenidae) 'családjába tartozó halnem.
20 faja ismeretes, melyek a ^ Földközi-, Atlantiés Indiai-tengerben, továbbá Észak- és Dél-Ame
rika folyóiban honosak. Leggyakoribb a közÖTir
séges U. (TJ. cirrhosa L.). Alapszíne felül és ol
dalt fémfónyű világos-sárga, ezüstfehér és kékes
csillogása sávokkal díszítve; hasa fehér; úszói
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közül az első hátúszó barna,"a második szintén
barna és fehér pasztákkal díszített; mell-, has
és farkúszói feketések; alsó úszója vörüs. Hossza
66—75 cni. A Földközi-tengerben él. Húsa na
gyon ízletes.
U n i b r e l l a , a medúzák testének ernyőhöz v.
haranghoz hasonló része.
Umbria, ókori tartomány középső Itáliában
Gallia Cispadana, Btruria, a szabinok földje és az
Adriai-tenger között. K.-en a tenger felé hegyes
és zord, a Tiberis felső völgye felé lankás és ter
mékeny ország. Lakosai főleg állattenyésztésből
és gyümölcstermelésből éltek és sok kisebb köz
ségre oszoltak, amelyeknek nevei nagyrészt meg
is maradtak. U. folyói K.-en rövid tengerparti
folyók, köztük a Metaurus, Ny.-on a Tiberis és
mellékfolyói, melyek közül a Nar (Nera) a leg
jelentékenyebb. A tartomány lakosai, az umberek,
valamikor hatalmas nép voltak, mely a területet
a Pótol kezdve K.-en a Pargano hegyfokig, szint
úgy Ktruria nagy részét birtokába vette, de ké
sőbb visszavonult U.-ba, sőt ebből is elvettek tőlük
a tengermelléki részt (ager gallicus) a senoni gallusok, és így a Tiberis és az Apenninek K.-i lejtői
közé szorultak. A rómaiakkal Kr. e. 309. ütköztek
össze és 808. teljes vereséget szenvedtek; 298-ban
aszamnitokkal, etruszkokkal és gallusokkal együtt
viseltek háborút Róma ellen, de a sentinumi csata
után meghódoltak és lassanként ellatinosodtak.
Kr. e. 90. a többi közép- és D.-itáliai népekkel
együtt megkapták a polgárjogot. Nyelvük, mely
nek legjelentősebb emlékei az iguviumi táblák
(1. o.), a latinnal és az oszkusszal rokon. V. ö.
Grotefend, Rudimenta linguae umbrieae (8 rész,
Hannover 1835—39); Aufrecht u. Kirchoff, Die
umbrischenSprachdenkmáler (2 köt., Berlin 1851);
Büclieler, Umbrica (Bonn 1883); Abeken, Mittelitalien (Stuttgart 1843); Nissen, Italische Landeskunde (2 köt., Berlin 1883—1902). — U. mint
olasz tartomány, 1. Perugia.
Um3>ri<lae (BÁbahat-félék, állat), a Csontos
halak (Teleostei) rendjébe tartozó halesalád. Az
újabb vizsgálatok szerint e család fajai a Csuka
félék családjába tartoznak. Mindössze két fajuk
ismeretes, melyek közül az egyik (a lápi póc =
Umbra canina Marsigli, újabb néven: Umbra
kramsri Mull.) Magyarországon, a másik pedig
Kanadában ós az Északamerikai Egyesült-Álla
mok- É.-i részeiben honos. L. Póc
Umeá elí (Uman), 381 kin. hosszú folyó E.
Svédországban ; a norvég határon a Lappföldön
ered, több tóvá szélesül ki, ilyen pl. a Stor Uman,
fölveszi a Vindel-elfet és Umeá városnál ömlik
a Botteni-öbölbe. Vízterülete 26,970 km. Torkolata
fölött van a legnagyobb és legszebb vízesése:
Fallforsen.
Umgeni, folyó Natal brit-uélafiikai gyarmaton,
híres a Niagarát magasságra nézve kétszer fölül
múló hatalmas vízeséséről, amely mellett Howick
nyaralótelep épült, Dúrban (Port Natal) mellett
. torkollik.
Umlatuszi (Umlatoosi), folyó Natal brit-dél
afrikai gyarmaton, a Draken-hegység K.-i lejtőjén
-ered s az Indiai-óceánba ömlik.
Umlauít, Friedrich, osztrák földrajzi író, szül.
Bécsben 1844 jún. 6., megh. n. o. 1923 máj. 18.

—

Unbedingte Unterwerfung

Bécsben f őgináziumi tanár és a bécsi Uránia veze
tője volt. Főbb müvei: Die Österreichisch-üngarische Monarchie (Wien 1876, 3 kiad. 1896); Die
Alpen, Handbuch der gesamten Alpenkunde (u. o.
1887, angolul London 1889); Das Luftmeer (u. o.
1891, svédül Stockholm 1897); Die Pflege der
ErdkundeinÖsterreich 1848—1898 (Wien 1898);
kiadta a Deutsche Rundschau für Geograpbie
und Statistik folyóiratot és szerkesztette a Hartleben-féle statisztikai kézikönyvet.
U m l a u t (hanglágyulás) a mai német nyelvben
az a hangváltozás, mely bizonyos főnevek rago
zásánál jelentkezik, hogy t. i. a tőszótag a, o, u
hangjai helyén a többes számban a, ö, ü, tehát a
megfelelő magas hang van. Pl. Der Vater, többes
szám Die Vater, Die Mutter, többes szám Die
Mutter. Az U. voltaképen germán hangfejlődós
s történelmi magyarázata az, hogy o hangok a
következő szótag i hangjának asszimiláló hatása
miatt lettek magas hangúakká, még akkor is, ha
már az i vagy i-féle hang elveszett. Pl. a közép
ofelnémet ruom- (ma Ruhm, dicsőség)-ból lett a
rüemen (rühmen), mert ez eredetileg az ófelnémetben ruomjen-nek hangzott, tehát a követ
kező szótagban'i-félo hang volt.
Ummanz, 6 km. hosszú, 3 km. széles sziget
Rügen porosz szigettől Ny.-ra, főhelye Waasa
(370 lak.)
Umm el Dzsimal, nagy romváros Haurantól
DNy.-ra, Szíriában; a legrégibb fölíratok Marcus
Aurelius idejéből valók, az épületek maradványai
a Kr. u. IV. és V. sz.-ból.
Ummerapoora, 1. Amarapura.
Urnnak, sziget, 1. Aleuták.
Umo, abesszíniai folyó, 1. Omo.
Umor, az Ob (1. o.) folyó tatár neve.
Umpienbach, Kari, német nemzetgazdász,
szül. Giessenben 1832 jún. 5., megh. u. o. 1907
jún. 4. 1856-ban tanár Giessenben, 1864. Würzburgban, 1893. Königsbergben. Fő művei: Lehrbuch der Finanzwissenschaft (Erlangen 1859—60,
2 köt.; 2. kiad. Stutgart 1887); Die Volkswirtsehaftslehre (Würzburg 1867); Des Volkes Erbo
(Berlin 1874); Das Kapital in seiner Kulturbedeutung (Würzburg 1879).
Una, folyó, 1. Unna.
U n a c o r < l a (olasz, egy húron), zenei műszó,
főként zongoraművekben, annak jelzésére, hogy
a játszó a balpedál lenyomásával a billentyűsort
kissé elmozdítva, hangszín- és dinamikus változást
hozzon létre azzal, hogy a belső kalapácsok két
vagy három húr helyett csak az egyiket ütik meg.
Unalaszka, az Aleuták (1. o.) szigete.
ITnam s a n c t a m (lat.), kezdő szavai VIII.
. Bonifác (1. o.) bullájának.
l l a a i i i u i u s (lat.) a. m. egyetértő, megegyező ;
unanimitas: egyetértés, egybehangzás.
U-naszád, 1. JJ.
U n a u (áiiaQ, a kétujjú lajhár (Gholoepus didactyliis L.) neve hazájában.
U n b e d i n g t e U n t e r w e r í ung(német) szálló
ige; Windisch-Gratz Alfréd herceg (1. o.) osztrák
hadvezér mondta 1849 jan. 3-án a magyar ország
gyűlés küldöttségének, hogy azok után, amik az
országban történtek (a szabadságharcra célzott)
a magyarság csak úgy nyerhet békét, ha feltétlen
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U n c l e SlíllX (ang. ejtsd : onkl szemm) a. m. Samu
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szerzett a Mintarajziskolában, 1903. Londonban,
1908 Parisban folytatta tanulmányait. Hazatérve
számos iparművészeti munkával vett részt az
Iparművészeti Társulat kiállításain. 1913-ban ki
nevezték a föv. Iparrajziskola tanárává. Miuíán
éveken át tagja volt a gödöllői művésztelepnek,
1908. freskókkal díszítette a Tűzoltó-utcai Fehérkereszt kórházat, 1909—10. a Népszállóba festett
14 falképet; egy Dorottya-utcai ház számára ké
szített üvegfestményére 1916. megkapta a Mübarátok 1000 K.-ás díját. Egy művészleány arcképe
c. pasztellképére 1911. a Nemzeti Szalonban 500
K.-ás díjat kapott. Carla arcképe (1919) e.
pasztellmüve a Szépművészeti Múzeumban van.
Undinák (a latin unda-ből, a. m. hullám), a
paracelzisták rendszerében női vízi szellemek,
akik az emberek közt szeretnek férjet keresni,
mert az ily házasságból származó gyermekkel ők
is lelket kapnak. Az undina-regéket többször is fel
dolgozták költőileg; legjelentékenyebb a Fouquétól feldolgozott rege.
Undor, sajátságos kellemetlen érzés, külö
nösen ételekkel, italokkal szemben nyilvánul
meg. Főleg az íz- és szagérzések váltják ki, de
más érzékszervi benyomások, sőt emlékképek is
előidézhetik. Gyakori az emésztő szervek beteg
ségeiben szenvedőknél, bizonyos idegbajokban és
a terhesség kezdetén. Az U. érzése többnyire a
gyomorban vagy a garatban lokalizálódik.
Undor-kúra (methodus per nauseam), undor
keltés ós hánytatás italba kevert megfelelő anya
gokkal alkoholisták leszoktatására. Nem szo
kott sikerrel járni.
Und-tó (Und-oszero), Olonec orosz kormányzó
ságban levő 83 km 3 területű tó egy 3-7 km2-nyi
szigettel. Némely évben földalatti lefolyás követ
keztében alig van benne víz.
Unduláló a. m. hullámzó; duzzadó és apadó. —
U. áramok, az elektroterápiában használatos
villamos áram, amely váltakozva erősödik és
gyengül.
U n d u l a t i o (lat.) a. m. hullámmozgás; undulatus, hullámos, bodros. U.-elmélet, 1. Fény.
U n f a i r (onnfeer), angol szakkifejezés, a. m.
nem kifogástalan, nem teljesen korrekt, helyes.
U n f a i r c o m p e í i t i o u (ang. ejtsd: onnfeer kompitisn), a. m. tisztességtelen verseny.
Ung (Hung) nemzetségét csupán a XI. sz. vé
gén említik, midőn a nemzetség tagja, Magyar fia
Henrik, Szent László idejében külföldre utazott.
Ung, a történelmi Magyarország egyik pár
megyéje a tiszajobbparti részen; határai É.-on
Zemplén vm. és Galícia, K.-en Bereg, D.-en u. a.
és Szabolcs, Ny.-on Szabolcs és Zemplén vm. Az
alábbiakban a vármegyének az 1920-iki trianoni
békeszerződés előtti állapotát ismertetjük:
T e r ü l e t e 3.230 km". Északi nagyobb felét
magas hegységek borítják, csak D.-i és Ny.-i része
lapályos, alkotván a nagy magyar alföid észak
keleti öblét, amelynek tengerfeletti magassága
106—130 m. E síkságot Ny.-on a Vihorlát hegy
ség (1074 m.) szegélyezi, ehhez K.-felé a Proprisni
hegycsoport (1020 m.) csatlakozik. Az Ung folyó
völgyén túl a Polyána csoportja következik (978
m.), ez a Szinyákba (992 ni.) megy át. Ettől É.-ra
a Polonina Rúna csoportja (1482 m.), végül a

alávetéssel (a fordítás a küldöttségben részvevő
Deák Ferenctől való) kegyelemért fordul az ural
kodóhoz. V. ö. Kónyi, Deák beszédei. 2. kiad.
U n c a r i a Schreb. (Ouronparia Aubl., növ.), a
Rubiaceae család génusza; 35 faja közül a leg
több Ázsia tropikus vidékén honos felfutó nö
vény (lián) bőrneinü levelekkel, gömbölyű, tömött
virágzatokkal, Az U. gambir Roxb. (Ouroup.
gambir Baill., Nauclea gambir Hunt.) az indiai
maláji terület liánja. Levelének kifőzéséből gam
bir nevű kivonat, kitűnő katechu-fajta készül.
A kereskedelembe köbö3 darabokban jut. Alkotó
része katechin, vagyis fehér, kristályos esersav,
amelyet az Acacia catechu és az Areca catecJiu
termékénél jobbnak mondanak. Az iparban a fes
tők, az orvosok összehúzó szernek használják.
Uncia (lat.), régi mértékegység, az as tizenket
ted része; a középkorban a pénzforgalomban a
márka nyolcadrésze. Mint súlymérték körülbelül
2 régi lat. A gyógyszerészeiben egy orvosi font
nak tizenkettedrésze; egyes német városokban
és tartományokban mint egység 30 grammban
volt megállapítva. Az olasz uncia Vis font > hossz
mértékben a hüvelyknek megfelelő »/„ láb. Az
angol ounce (ejtsd: aunsz) i/IS kereskedelmi font,
28*3 gramm. Ugyané mértéknek felel meg a spa
nyol és spanyol-amerikai onza, a portugál onga.
Unciális betűk, 1. Betűk.
U n c l n a r i a a . m. ankylostoma.— Uncinariasis, Amerikában otthonos, az alagútbetegséghez
(1. o.) hasonló betegség. L. még Ankylostomum
duodenale.
U n c i n a r i a d u o d e n a l e (állat), a bányaféreg'
(Ankylostomum duodenale Dubini) régi tudomá
nyos neve.
U n c i n n i a hév. (nüv.), a Lisztharmat-féle
gombák egyik génusza, melyet feltűnően jellemez
a termőtest függelékeinek spirálisan kunkorodott
vége. Közönséges fajai a fűz levelén élősködő
V. salicis (DC.) Winter, és a juhar lisztharmatja,
az U. aceris (DC.) Sacc. A legfontosabb azonban
a szőllőt pusztító lisztharmat, amelyet közönsége
sen Oidium Tuckeri-nak neveznek, kifejlődött
állapotában azonban az U. necator (Schwein.)
Burr. név illeti meg, ami azonos az ismeretesebb
U. spirális Berk. et Curt. névvel. Lásd még
Lisztharmat.
bátya, az északamerikai Egyesült-Államok gúny
neve. A szó eme rövidített jelzés elferdítéséből
származhatott: ü. S. Am. (United States of
America).
Uncsukfalva (ünciuc), kisk. Hunyad vm. hát
szegi j.-ban, (i9io) 244 román lak. (Tr. R.)
U n c t i o (lat.) a. m. kenés, kenet (1. o.); JJ.
extrena, utolsó kenet (1. o.). L. még Krizma.
Und, 1. Ond.
Und, kisk. Sopron vm. esepregi j.-ban, (1920)
781 horvát és magyar lak.
U n d a m a r i s (tengeri hullám), 8'-as ajaksíp
az orgonán, amely kissé alacsonyabban hangolt a
többinél, hogy hanglebegósek, hullámzások, lükte
tések keletkezhessenek. (Casparini 1703).
U n d e r w r i t e r , 1. Lloyds biztosítók.
Undi Mariska, festő és iparművész, szül. Győ
rött 1877 jan. 31. Miután rajztanári oklevelet
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galíciai határon a Keleti Beszkidek csoportja több műmalom és szeszgyár. Volt a vármegyé
emelkedik, ennek legmagasabb orma a Ravka ben 12 bank és takarékpénztár és 29 szövetkezet.
(1300 m.). E hegységeket számos jelentékeny A vasúti vonalak hossza 162 km.; állami útja
folyó völgye választja el egymástól; maga a Tisza 184 km., törvényhatósági útja 201 km. és községi
csak déli határán, kis területen érintvén Ung föld útja 483 km.
jét, tulajdonképen az Ung a vármegye fő folyója ;
K ö z m ű v e l ő d é s tekintetében fejletlenebb volt,
•ez ÉK.—DNy.-i irányban folyik végig a vár a 6 éven felüli lakosságnak 47%-a sem írni, sem
megyén, jobbról az Ublya ós Cserna, balról a Lyuta olvasni nem tudott. A vármegye területén 501
és Túrja vizét véve fel magába. Az Ung a Laborcba iskola volt, ú. m.: 1 hittani intézet (Ungvár), 1
ömlik, amely a vármegye Ny.-i határát képezi, mlg gimnázium és 1 reáliskola (u. o.), 3 ipari és
a Latorca D.-en jelöli a határt és a Laborceal kereskedelmi iskola, 1 tanító- és 1 tanítónőképző
egyesülve, a Bodrog nevet veszi fel. A Cserna ós intézet, 3 polgári iskola, 247 elemi népiskola, 164
Ung alsó folyása mentén több kisebb moc3ár, általános ismétlő és 54 gazdasági népiskola és
a Vihorlátban csinos tengerszem van. Ásvá 26 kisdedóvó. A szellemi élet központja Ungvár.
nyos források Szobránczon és Uzsokon fakadnak.
Ung vm. 6 járásra oszlott 1910-ben, nevezetesen:
Éghajlata a déli részen az alföldi klímá
• L
.1
Ebből
M «
hoz hasonlít, míg É.-on inkább hegységi
o v o
-J á-«S
jellegű, zordabb. A csapadék mennyisége
•«§ a
!
:
g s 155 " -* y < " Í T " német SSlOT&k
rutén
általában véve nagy, kivált a hegyes
Ss
-vidéken.
Nagybereznai járás
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333 21,323 3,877
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1 16,919| 13,590 1,151 1,219
641] 1,346
kert 6202, rét 32,771, legelő 39,949, szőllő
Összesen 2o4l62,089] 53,824 8,383 36,364 61,711 27,421
547, erdő 143,570 ha. Az Ungvártól
D.-nek eső sík löszből áll, a lapály többi
része alluviális völgytalaj, amelyet két helyen
A vármegyében Ungvár r. t. városon kívül
homok szakít meg, míg a hegyekben a sziliká csupa kisközség volt. Székhelye Ungvár (16,919
tok uralkodnak. Ez utóbbi rész kevéssé termé lak). A trianoni békekötés 2 község kivételével
keny, leginkább csak erdőségekben gazdag, a Cseh-Szlovákiához csatolta. A megmaradt terü
déli kisebb rész azonban megtermi a búzát (1915. leten (16 km2) a 2 községben (Győröcske és Zá
240,424 q.), rozsot, zabot, árpát, tengerit, továbbá hony) 1920-ban 1397 lakos volt, mind tiszta ma
Msebb mennyiségben kendert, kölest, repcét, cukor gyar. Hitfelekezetre nézve: 284 r. kath. (20-3°/0),
répát, dohányt és igen sok burgonyát (1915-ben 133 gör. kat. (9-50/,,), 903 ref. (64-7«/0) és 49 izr.
909,553 q.). Bora jó, Szerednye, Ungvár és Vinna (3-5%). Újabban közigazgatási szempontból e két
környékén terem. Hegységének déli lejtői s al- községet Szabolcs vm.-hez csatolták.
vidéke gyümölcsfatenyésztésre kiválóan alkal
T ö r t é n e t e . Ung vármegye nevét Ung várától
mas. Állatországa elég gazdag, de lova aránylag s ez viszont az Ung folyótól vette. Mint oly terület,
kevés van; van 70,696 db. szarvasmarha, 15,022 melyet az Északkeleti Kárpátokon átcsapó minden
ló, 25 szamár, 30,816 sertés, 23,374 juh és 3269 mozgalom legelőször talált útjában: ősidők óta
kecske. A szarvasmarha tenyésziránya az északi a népek vándorlásainak színhelye volt. Igazol
hegyes vidéken a borzderes hegyi faj, egyébként ják ezt a számos kő-, bronz- és, népvándorlás
az erdélyi magyar fajta az uralkodó. Turjaremetén kori leletek. A, honfoglaláskor Almos vezér fia
állami ménteleposztály volt. Az erdőségek igen s vezértársa Árpáddal együtt bevonult Ung
kiterjedtek, túlnyomó részük bükkös és csak cse várába és négy napig tartó diadalünnepet (áldo
kély részük fenyves. A folyóvizekben sok a hal. mást) tartott. A negyedik napon a halálát köze
A méhészet elég fejlett.
ledni érző agg vezér tanácsot tartván a nem
A lakosok száma volt 1869-ben 130,032 és zetségek fejeivel, ezek még az ő életében hűséget
1910-ben 162.089, miből 1132 katona. Egykm*-re fogadtak fiának Árpádnak, akit ősi szokás szerint
50 lélek esik és így Ung a gyérebb népességű pajzsaikon emelve fel, vezérükké, fejedelmükké
vármegyék közé tartozik. A lakosok közt volt választottak.
53,824 magyar (33-2»/0), 8383 német, 36,364 szlovák
A vármegye területe egy-két községre terjedő
{20-8»/0) és 61,711 rutén (38-l°/0). A magyarság eltéréssel a maival körülbelül minden időben
létszáma az utolsó évtizedben 7518 lélekkel megegyezett. Annak nincs nyoma, hogy Ung más
(16-2°/0) szaporodott. Hitfelekezet szerint volt vármegye alkatrészét tette vagy más vármegye
34,549 róm. kat. (21-3%). 89,149 gör. kat. (55-0»/„), része csatoltatott volna hozzá.
382 ág. evang., 20,092 ref. és 17,587 izraelita,
Történetében különösen fontos Eóbert Károly
foglalkozásra nézve ekként oszlott meg a kereső nak uralkodása, mely egyebek között két hosszú
lakosság: őstermelés 45,027, ipar 8121, kereskede időre kiható mozzanatról nevezetes. Egyik, hogy 0
lem 1987, közlekedés 1294, közszolgálat és szabad adott menedéket és terjedelmes birtokokat Beregfoglalkozások 1817, véderő 1132, napszámos 1528, b8n Koriatovics Tódor elűzött novgorodi herceg
házi cseléd 2591. A lakosság fő foglalkozása az nek és rutén népének, amelynek egy része Ung
•őstermelés. Az ipar még fejletlen; főbb ipartelepei hegyei közé telepedett. Másik, hogy 1322. Drugeth
voltak: 2 hajlltottfabútor-gyár, 2 vegyészeti Jánost, ki már Somogy, Bács, Fejér és Tolna vár
gyár, 1 kapahámor, több gőzfűrész és faárugyár, megyék főispánja is volt, nádorrá, Homonna öröBMai Nagy Lexikona. XVT1I. kőt.
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kös urává, Ung és Zemplén vármegyék főispán
jává tette. Ez időtől fogva negyedfél századon
keresztül szerepelnek a Drugethok, mint Ung
vármegye főispánjai. Közülök való volt Ungnak
egy nö főispánja is, t. i. Drugeth György grófnak
hátrahagyott özvegye, Esterházy Mária grófnő,
aki mint kiskorú gyermekeinek gyámja, gyako
rolta az örökös főispánsághoz kötött hatalmat egé
szen 1679-ig. A Drugethok közül utolsó főispánja
volt a vármegyének az 1689. meghalt Drugeth
Vendel gróf esztergomi kanonok. A Drugethok
kihalta után 1696. a nagynevű Bercsényi Miklós
grófot nevezte ki I. Lipót Ung vármegye főis
pánjává.
U. az állami lét, a nemzeti ilgy szolgálatában
állott ugyan mindenkor, de legtevékenyebben,
legodaadóbban vett részt főispánja, Bercsényi
Miklós gróffal együtt II. Rákóczi Ferenc függet
lenségi küzdelmeiben, utóbb pedig az 1848—49-iki
szabadságharcban.
Ung, a Tiszába ömlő Laborc bal r mellékvize ;
ered az Uzsoki hágó alatt Ung vm. ÉK.-i részén,
elfolyik Ungvárnál és a síkon Deregnyővel szem
ben torkollik, hossza kb. 145 km.
Ungama-öböl v. Formosa-öböl, Brit-KeletAfrika partján Malinditól É.-ra. Az öblöt É.-on a
Rasz Sakká, D.-en a Rasz Gomani fok határolja,
beléje ömlik a Tana folyó.
U n g a r e s c a (olasz), számos középkori (pl. az
1551-iki antwerpeni) gyűjteményben felbukkanó
XV—XVI. sz.-beli páros ütemű magyar tánc.
Ungarisch-Brod (Brod Uhersky, MagyarBród), az ugyanily nevű morvaországi kerületi
kapitányság székhelye, egykori vár, az Olsawa
mellett, (i9io) 4709 lak., szép román templommal;
a Kaunitz grófok kastélyával. 1605-ben Bocskay.
1622. Bethlen Gábor foglalta el.
U n g a r i s c h e r G l ó b u s (német), gúnyos szálló
ige, alapja a bécsi Donau-Zeitung egy anekdotája
1861-ből, amely szerint egy magyar ember be
ment a könyves boltba és azt mondta: «Geben
Sie mir Glóbus von Ungarn».
Ungarisch-Hradisch
(Hradisté
Uherské,
Magyar-Hradis), az ugyanily nevű morva
országi kerületi kapitányság székhelye, (1910)
5176 lak., maláta-, parkett-, cukorgyártással,
gőzfűrésszel, gabona-, len-, gyapjú- és marha
kereskedéssel.
Ungava-öböl, 275 km. széles tengeröbül Lab
rador félsziget É.-i részén, beléje ömlik az Ungava v. Kokszoak, a Whale és a George folyó.
Ungbükkös (Bukovec- üzhorodsky),
kisk.
Ung vm. nagybereznai j.-ban, (i9io) 727 rutén lak.
(Tr. Cs.-Szl.)
Ungcsepely (Cepel'J kisk. Ung vm. nagykaposi j.-ban (i9io)„456 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Ungcsertész (Gertiaz), kisk. Ung vm. szerednyei j.-ban, (ÍMO) 423 rutén, magyar és német lak.
(Tr. Cs.-Szl.)
. Ungdarócz (Draoce), kisk. Ung vm. ungvári
ji-ban, (i9io) 1103 magyar és rutén lakossal.
(Tr. Cs.-Szl.)
Unger, 1. Ha, Írónő, 1. Álba Nevis.
2. V. János Károly, író, szül. Ruszkinban
(Szepes vm.) 1771 ápr. 13., megh. valószínűleg
Bécsben 1836 után. Kegyesrendi tanár volt, majd
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pályát változtatva, jogot hallgatott, aztán a Mária
Terézia akadémián tanított, majd nevelősködött
és jószágigazgató lett. Szerkesztett ifjúsági
folyóiratokat, írt sok értekezést és újságcikket^
Nevezetesebb müvei: Gedichte (versek, 1797);
Peyerstunden (1799); Mythologische Briefe über
Amors Schicksale (elbeszélés, 1803); Reise durch
österreichische und steyerische Gebirgsgegenden
(1803); Sitten und Gebráuche der Römer (diszmü,
1805—7); Schicksale der Zipser Deutschen (1820).
U. Karolin, a híres énekesnő, leánya volt. V. ö.
Wurzbach, Biogr. Lexikon, 49. k. (1884).
3. TJ. Karolin (Carlotta Unger), énekesnő,.
sztlU Székesfehérvárt 1803 okt. 28., megh.
Firenzében 1877 márc. 23. Milanóban, Bécsben
és olasz színpadokon énekelt, 1833. Parisban
jegyben járt Lenauval, de 1841. Sábatier Fran
cois nője lett Firenzében.
Unger, 1. Joseph, osztrák államférfiú és jog
tudós, sztil. Bécsben 1828 júl. 2., megh. u. o.
1913 máj. 2. Egyetemi tanár volt 1853. Prágá
ban, 1857. pedig Bécsben, 1867. beválasztották
a képviselőházba, hol a német alkotmáuyhü párt
nak egyik vezére volt. 1871 nov.—1879 febr.-ig
Auersperg kormányában tárcanélküli miniszter
volt s kiváló szónoklataival tűnt ki. 1881 jan. 20.
a legfelsőbb törvényszék elnökévé nevezték ki.
Müvei: System des österreichischen allgemeinen
Privatreehts (Leipzig 1856—59. I. és II. köt,,.
1892. 5. kiad., a III. köt. u. o. 1864, 4. kiad. 1894);
Dio Ehe in ihrer welthistorischen Entwickelung
(Wien 1850); Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuchs für das Königreieh Sachsen (u. o. 1853);;
Zur Lösung der ungarisehen Frage (u. o. 1861);
Die Vertragé zugunsten Dritter (Jena 1869) r
Handeln auf eigene Gefahr (u. o. 1904. 3. kiad.);
Handeln auf fremde Gefahr (u. o. 1894).
2. U., William, német rézmetsző, szül. Hannoverban 1837 szept. 11. Düsseldorfban Kellernél,
Münchenben Tháternél tanult. 1866 óta a Zeitschrift für bildende Kunst számára igen sok réz
karcot készített, főleg hollandi és flamand festők
művei után és 1872 óta, midőn Bécsben telepedett:
le, pompás reprodukcióival tette népszerűkké a
bécsi képtárak és a budapesti Esterházy-képtár
kincseit.
Ungem-Sternberg, német regényíró, 1. Sternberg.
Ünggesztenyés (Jjyncy), kisk. Ung vm. szerednyei j.-ban, d9io) 700 rutén és német lakossal.
(Tr. Cs.-Szl.)
Dngher- Sábatier, 1. Unger, 3.
Unghosszúmező (Dovgoje), kisk. Ung vm.
ungvári j.-ban, (1910) 413 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.y
Unghuta (Huta), kisk. Ung vm. ungvári j.-ban,
(i9io) 685 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Unghváry János (rettegi), mérnök és szín
műíró, szül. Losonczon 1763 nov. 28., megh. Erdő
dön 1807 okt. 10. Losonczon és Sárospatakon be
fejezvén gimnáziumi tanulmányait, Pesten 1789.
mérnöki diplomát szerzett. Ó volt az első, aki
magyar nyelven a Pesten építendő nemzeti szín
ház eszméjét megpendítette. El is készítette ter
vét és javaslatát e cím alatt: Magyar nemzeti
színház terve! (1779. latinul és németül is).
Ráday Pál gróffal és Kazinczy Ferenccel közre-

Ungka

működött 1790. az első magyar színjátszó társa
ság megalapításában, számára több német szín
művet dolgozott át magyarra. Ezek: Sári vagy
a háládatos leány; A deálcos leány (1792);
A kolduló deák vagy az égi háború; Erőszak
és történet (vigj. 1793); A szökött katona(l79'A);
Ország András, egy különös ember (1793).
Károlyi gróf meghívására 1798. mint uradalmi
mérnök Erdődre költözött.
U n g k a v. Ungfca p á t i (illat), a Hylobates
agilis Dem. nevű szuinátrai gibbon-faj neve.
Unglovasd (Konur), kisk. Ung vm. szobránczi
j.-ban, (i9io) 600 rutén és német lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Ungludas (Husak), kisk. Ung vm. ungvári
j.-ban, d9io) 409 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Ungmogyorós (Modoros), kisk. Ung vm. nagykaposi j.-ban, (i9io) 392 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.)
üngnad Hans, sonneggib&ró, Ausztria délszláv
lakossága között a reformáció előmozdítója, s a
délszláv irodalom és könyvnyomtatás mecénása,
szül. Sonneggben (Karintia) 1493., megh. Wietritzben (Csehország) 1564 dec. 27. Tevékeny részt
vett a törökök elleni hadjáratokban, a későbbi
éveiben a reformáció ügyéhez csatlakozván, 1554.
Wittenbergbe ment s mivel a hazájában levő pro
testánsoknak nem biztosítottak szabad vallásgya
korlatot, letette stájerországi helytartói hivatalát
s ülrich württembergi herceg szolgálatába lépett,
ki neki Urach városa mellett egy kis birtokot
adott. Itt a krajnai reformációi mozgalmakban
buzgólkodott. Truberrel nyomdát állított, amelyet
azonban a császár a harmincéves háborúban elvett
és odaajándékozta a római propagandának. Támo
gatásával 15 illír és 3 krajnai szlovén könyv
jelent meg. E könyveket Bécsújhelyen, Grazban,
Krajnában, mint eretnekmüveket, máglyán eléget
ték és ezért kevés példányra akadni belőlük.
üngnad Kristófné, 1. Balassa, 1.
üngnyarád (Narad), kisk. Ung vm., nagykaposi j.-ban, (1910) 212 magy. lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Ungordas (Yolkovaja), kisk. Ung vm. szerednyei j.-ban, (1910) 6Ó6 rutén és magyar lak.
(Tr. Cs.-Szl.)
üngpéteri (Petrovce), kisk. Ung vm. ungvári
j.-ban (i9io), 545 szlovák lak. (Tr. Cs-Szl.)
Ungpinkócz (Pinkovce), kisk. Ung vm. ung
vári j.-ban, d9io) 431 szlovák és magyar lak.
(Tr. Cs.-Szl.)
Ungsasíalva (Virljava), kisk. Ung vm. szerednyei j.-ban, (1910) 503 rutén és német lak.
(Tr. Cs.-Szl.)
Ungszenna (Seuné), kisk. Ung vm. nagykaposi
j,-ban, (i9io) 749 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Ungtarnócz (Tarnovee), kisk. Ung vm. ungvári
j.-ban, (1910) 412 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Ungtavas (Katusa), kisk. Ung vm. szobránczi
j.-ban, (1910) 347 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Ungtölgyes (Dubrivka), kisk. Ung vm. szerednyei j.-ban, (1910) 815 rutén lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Ungnentnm (lat.), 1. Kenőcs.
Ungues, 1. Karom.
r a g u i s (lat.) a. m. köröm (1. o.). — ü. incarnatus a. m. benőtt köröm.
ITnguis (növ.) a. m. köröm, A tagolt sziromlevél
részlete, amellyel a szirom lemeze a tengelyhez
Ueszkedik.

Uniformis
U n g u l a a. m. pata, 1. Pata.
I n g u l a t a (állat), 1. Pofások.
Ungvár (Uzhorod), rend. tan. város Ung vm.ben, az Ung folyó két partján és az Alíöld szélén,
három dombon és ezek tövében épült. Az alábbiak
ban a városnak az 1920-iki trianoni békeszerződés
előtti állapotát ismertetjük: U. a vm. törvény
hatóságának és és a U.-i járás szolgabírói hiva
talának, a munkácsi gör. k a t püspöknek, kápta
lannak és szentszéknek, kir. tanfelügyelősógnek,
pénztigyigazgatóságnak. járásbíróságnak és közjegyzőségnek, államépítészeti hivatalnak, kir. főerdóhivatalnak és erdőrendezőségnek, in. kir. erdő
gondnokságnak és erdőfelügyelőségnek, a 66.
gyal. ezr.-nek, csendőrszakaszparancsnokságnak,
11. honvédezrednek és határrendőrségnek széke;
van adóhivatala, pénzügyőrbiztosi állomása, városi
közkórháza, püspöki hittani intézete, r. kat. főgim
náziuma, áll. főreáliskolája, gör. kat tanító- és
tanítónőképző intézete, áll. agyagipari szakisko
lája, áll. ós gkath. polg. leányiskolája, siketnéma
intézete. Lakóinak száma 1850-ben 6677 volt,
1869-ben már 11,017 és 1910-ban 16,919,1921-ben
20,213, ezek közt (1910) 13,590 magyar, 1151 német,
1219 szlovák és 641 rutén,hitfelekezet szerint5481
r. k a t , 4473 gör. k a t , 240 ág. ev., 1368 ref. és
5305 izraelita. A katonaság száma 939. A házak
száma 1346. A lakosok ipart és kereskedelmet űz
nek, jelentékeny az agyag- és porcellánipar; van
egy hajlított fabútorgyára (550 munkás), malomés fűrészipara. Van vasútja, posta- és taviróhivatala és telefonállomása. A városban savanyúvízfor
rás fakad. Mostani vára a XIV. sz. a Drugethok
alatt épült; főépületében, melyet Bercsényi emelt,
a gör. kat. papnevelő intézet van elhelyezve; a vár
bástyafalaival és mély árkaival együtt teljes ép
ségben van. U. vára a honfoglaláskor már fenn
állott s Béla király névtelen jegyzője szerint Laborc uralkodott benne, kit a magyarok felakasz
tottak. Álmos erre bevonult Ung várába s fiát Ár
pádot választatta maga helyébe fejedelemnek. A
vár ezután is nagy szerepet játszott a magyar tör
ténelemben. 1322-ben Róbert Károly a Nápolyból
eredő Drugeth-családnak adományozta. 1546-ban
János Zsigmond sikertelenül ostromolta. A Dru
gethok negyedfél századon át szerepeltek mint
Ung vm. főispánjai és örökös urai; fláguk kihaltá
val Drugeth Krisztina férje, gróf Bercsényi Miklós
lett Ung főispánja. 1684-ben Thököly bevette a vá
rat s 16 évvel később I. József császár elfoglalván,
leromboltatta. Mária Terézia aztán a munkácsi
görög püspökségnek adományozta a várat, amelyet
ekkor papnevelővé alakítottak át. (Tr. Cs.-Szl.)
Ungvárit a. m. klóropál (1. o.).
U n i c o r n i s (állat), 1. Egyszarvú.
C n i c n m (lat.) a. m. egyetlen, kiváló.
U n i c u m . Egy hazai cég által 1860 óta gyár
tott, közismert keserű likőr 1883 óta törvényesen
védett neve. Jelentékeny exportcikk.
U n i f o r m i s (lat.) a. m. egyforma; továbbá
egyenruha (1. o.). Vniformismus, egyöntetűségre
való törekvés egyházban, államban. Uniformitas,
egyformaság; uniformitas-törvény, az anglikán
egyház két törvénye (Act of uniformity), amelyek
a Common Prayer Bookra vonatkoznak. L. Act és
Anglikán egyház.
40*
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U n i g e n i t n s (lat., kiegészítve: 77. Dei filius dolata. Páy András, Zay Károly gróf, Kossuth,
a. m. Isten egyszülött fia), XI. Kelemen pápa a a Telekiek, Rádayak és sok mások egyrészt ez
jansenisták ellen kibocsátott bullájának kezdő okból buzgólkodtak a negyvenes években a Pes
ten felállítandó protestáns főiskola mellett; valaszava. L. Jansen és XI. Kelemen.
ünimak, az Aleuták (1. o.) legnagyobb szi mint a Székács József és Török P. által alapított
és szerkesztett (1842—48) Protestáns Egyházi és
gete.
U n i ó (lat.) a. m. egyesülés, két vagy több part, Iskolai Lap is hathatósan buzdított az U. mellett
vagy vallásfelekezet, vagy állam egyesülése. egészen 1848-ig. A Török Pál buzgólkodása foly
Legszokottabb az U. szó használata a keresztény tán 1855. Pesten megnyílt protestáns teológiai
vallási és egyházi él6t körében, mert hiszen az tanintézet annyiban valósította az U. gondolatát,
összes keresztény felekezetek Krisztust tekintik hogy abban kálvinista és lutheránus tanárok ve
egyházuk fejeként, mindegyik előtt ott lebeg az gyest tanítottak, egy évtized multával azonban
egy akol és egy pásztor gondolata. Azért az ez intézetnek is elveszett egyesült jellege. V. ö.
időnkint keletkezett szakadásokkal szemben min Rácz K., Az U. története Magyarországon (Pro
denkor találkozunk az egység helyreállítására testáns Figyelmező 1897, 7—9. füz.). — U. köz
törekedőkkel is. így különösen a nyugati és ke gazdasági értelemben, 1. Pénzszövetség, államjogi
leti egyház között létrehozandó U. érdekében értelemben 1. Perszonálunió és Állam; U. Er
századokon keresztül működtek egyes keleti csá déllyel, 1. Erdély (tört.).
U n i ó (illat), 1. Folyami kagyló.
szárok, hittudósok és egyetemes zsinatok, külö
U n i ó c l e r i p r o m i s s i o n i b u s (lat., a. m. a
nösen a lyoni (1274) és firenzei (1439) (lásd Or
todox keleti egyház). A reformáció óta még papság missziós egyesülete). Célja a papságban
gyakrabban felmerültek és felmerülnek a kü és általa a népben a kat. hit terjesztésének köte
lönböző keresztény felekezetek között létesí lességét és az erre irányuló buzgóságot fölkel
tendő U. iránti törekvések, különösen a protestán teni és ápolni.
U n i ó H a n s e a t i c a , 1. Hanza.
soknál. A katolikusok és protestánsok között
létesítendő U.-ra nézve különösen V. Károly
U n i ó h y p o s t a t i c a (lat.), kat. teológiai mű
császár tett több ízben intézkedést Németország szó annak kifejezésére, hogy Krisztusban az isteni
ban ; ily célból rendeztette 1539. és 1540. a frank és emberi természet egy személyben van összpon
furti, hagenaui és regensburgi vallási értekezle tosítva. L. Communicatio idiomatum, Megváltás
teket (1. Interim), amelyek közül csak az utóbbin ós Monofiziták.
mutatkozo,tt némi remény, de ez is nemsokára
Union, La, város Murcia spanyol tartomány
meghiúsult.
ban, (1918) 30,249 lak., vas-, mangán- és ezüstHazánkban a két protestáns egyház U.-jának ólomérc-bányászattal.
Union (ejtsd: júnjön), város New-Jersey észak
némileg Gönczy István gönczi lelkész egyen
gette az útját a XVII. század kezdetén Pan- amerikai államban, a Hudson jobb partján, (1910)
harmonia c. müvével, amelyben Kálvinnak az 21,023 lak., New-York gyáripari külvárosa.
U n i o n C a s t l e Mail S t e a m s h i p Comezt erősen gáncsoló Graver kassai evangélikus
tanárral szemben védelmére kel; Samarjai János p a n y L i m i t e d London, angol tengeri hajózási
halászi ref. lelkész pedig már Magyar Harmónia vállalat, 1. Gőzhajózás.
c. könyvében (1628) kimutatni törekedett, hogy
Union i n t e r n a t i o n a l e de la Presse
az ágostai és helvét hitvallások tartalma között p o n r la P a i x , 1. Béke-sajtószövetség.
semmi lényeges eltérés sincs, azért testvéries egye
Unionisták (lat.) nevezete alatt ismeretesek
sülésre hívta fel a felekezeteket. Felhívása siker azok, akik nemcsak a luteránusok és kálvinisták
nélkül hangzott el. 1791-ben az ország alkotmá között 1817. Németországban létrejött egyesü
nyát és a protestánsok vallásszabadságát biztosító lésnek (uniónak) barátjai, de egyszersmind az
törvények létrejötte után a hazai két protestáns összes keresztény felekezetek és pártok egye
egyház világi vezérfórllai felkarolták az U. gon sítésén munkálkodnak. így nevezik továbbá
dolatát és az 1791. összehívott pesti evangélikus azokat az angol konzervatívokat is, akik a
ós budai református zsinatok tárgyalásait úgy Home Rulenak (1. o.) ellenesei, valamint a Délvezetnék, hogy az alkotandó egyházi törvények afrikai szövetségben a régebben progresszistákáltal az U. útját egyengessék. De a zsinat be nak nevezett pártot s végre az 1862-ben Északzárása után következett idők, a francia háborúk Amerikában kitört polgárháborúban a kons egyéb ktil- és belbonyodalmak miatt ismét le federáltakkal szemben (1. Konfederált államok)
kellett tenni az U. gondolatáról. A Németorszá az Unió híveit.
gon (1817—21) létrejött U. hazánkban is felkel
U n i o n J a c k (ejtsd: júnjön dzsek), az Északtette újból többek lelkében az U. szunnyadozó amerikai Egyesült-Államok kisebb lobogójának
gondolatát; Pap István vámosi ref. lelkész A val népies neve.
lási egyesülés ideája című müvével (1823) nyilU n i o n l a t i n é (franc), máskép latin unió,
tan is fellépett amellett, de felhívására a válasz 1. Pénzszövetség.
heves megtámadás s majdnem hivatalától való
U n i o n n a t i o n a l e (franc), 1. IAgue de la
megfosztatás lett. Még a felekezeti s dogmatikus Patrie francaise.
elfogultságtól ment protestánsok is idegenkedtek
U n i o n of S o u t h A f r i c a (ang.), 1. Délafrikai
az U.-tól; a szláv ajkú ós kivált pánszláv szel Unió.
lemű evangélikus lelkészek és tanárok pedig nem
U n i o n p o s t a i é u n i v e r s e l l e (franc), 1.
zetiségüket is féltették tőle. A magyar nemzeties Egyetemes postaegyesület.
szellem erősbödésóvel újra életre kelt az U. gon- | Únion-szigetek, 1. Tokelau-szigetek.

Union t é l é g r a p h i q u e

—

629 —

Union t é l é g r a p h i q u e (franc), nemzetközi
táviróegyestilet, 1. Nemzetközi táviróügyek.
Uniontown (ejtsd: júnjöntann), város Pennsyl
vania északamerikai államban, (1910) 13,344 lak.,
szénbányászattal, acél- és vasiparral.
t ' n i o p r o l i u m (ném. jEinkindschaft), a ré
gebbi német jogokban oly szerződés, amellyel kö
zös gyermekeikkel vagyoni tekintetben egyen
lővé teszik előbbi házasságból származott gyer
mekeiket a házastársak.
Unipoláris gépek, egyenáramú dinamógépek
egy mágneses mezövei. Faraday 1831. rézkoron
got forgatott mágnes sarkai közt s a korongban
indukált egyirányú áramokat két súroló kontak
tus segélyével a korong tengelyéről elvezette.
Alacsonyfeszültségre való, ritkábban használt
gépekkel s a nagy forgási sebességgel járó gőztur
binákkal szokás kapcsolni.
Unisexuális kereszteződés (Uoi,)> a kereszte
ződésnek az az alakja, amelynél az egyik szüle
elemi tulajdonsága a másik szülénél hiányzik.
U n i s o n o (ol.), a hangköztanban két hang ta
lálkozását (prím) jelenti; a homofon tételben
ugyanazon dallam megerősítését ugyanazon a
helyen v. oktáv-közökben. A számozott basszus
ban az U. jelzés arra utal, hogy a basszus meg
erősített oktávákkal játszandó, de akkordok
nélkül.
U n i t (ang., ejtsa: janit, egység), lord Kelvin
től eredő kifejezés a kilowattóra jelzésére. Lásd
Watt.
Unitáriusok, a XVI. sz.-ban Erdélyben törvé
nyesen bevett négy vallásfelekezet egyikének
neve. Ebben az alakjában először 1600., az akkor
tartott országgyűlés végzésében fordul elő. A
XVI. sz.-ban dávidistáknak nevezték Dávid Fe
rencről (1. o.).
A reformáció idejében antitrinitáriusoknák
nevezték a trinitas (1. o.) tagadóit. Különösen Denk
János és Frank Sebestyén küzdöttek a trinitas
tana ellen. Az antitrinitárius mozgalom hazája
Olaszország s midőn az inquizició hazájuk elha
gyására kényszeritó az ilyen elveket hirdető férfia
kat, magukkal vitték tanaikat Európa többi orszá
gaiba, különösen Svájcba. Híres antitrinitárius
apostolok: Servet, SzavójalClaudius.aki 1534 óta
Bernben, Baselban és Wittenbergben hirdette,
hogy Krisztus csak ember volt; Bartolomeo Matwo, cremonai dominikánus-rendi főnök, később
veltlini hitszónok; MainardoÁgostonSaluzzóból,
szerzetes és a teológia doktora, 1539. chiavennai
hitszónok; Blandrata György (1. o.) stb. Csak
Socinus (1. Sociniánusok) által nyerte ez az irány
zat dogmatikai kiképződését. Svájcban és Német
országban kegyetlenül üldözték őket, Lengyel
országban és Erdélyben szives fogadásra találtak.
V. ö. Wallace R., Antitrinitarianlsiography (Lon
don 1850); Bonet-Maury, Origine du christianisme unitaire (Paris 1881). 1825-ben Bostonban
(Amerika) és Londonban missziós társulatot ala
pítottak.
Unitárius vallás, a reformáció korában Er
délyben bevett és törvényes joggal felruházott
négy vallás közül a negyedik. Alapelve: az Isten
lélek és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben
és igazságban imádják. Isten lélek, tehát személy
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és úgy személyére, mint lényére nézve osztha
tatlan egység; mindenható erő, akarat, bölcseség, igazság, jóság, szeretet; aki teremt, táplál,
fenntart és a tökéletesedés útján vezérel mindent,
minthogy célja az, hogy minden tökéletes és bol
dog legyen. Az isteni cél megvalósítását míveli
minden lény úgy is mint Isten teremtménye, úgy
is mint önálló egyed, de nem egyenlő mértékben,
mivel erre legelső helyen hivatott az ember. Né
melyik ember mintegy elhívásból működik az
isteni cél megvalósításán. Ilyen ember volt Jézus,
akinek az isteni lélek mérték fölött adatott, aki az
ő atyja akaratához hü volt mindhalálig. Jézus
példás életéve], bölcs és isteni eszméivel az em
beriségnek legnagyobb jóltevője, az Isten orszá
gának itt a földön megalapítója volt, aki ezért nem
csak követésre, hanem hálás tiszteletre méltó. Az
unitáriusok Jézus természetfölötti származását
és testi föltámadását nem tanítják, mert nem tart
ják az evangéliumok tanításával ós a józan ésszel
összhangzónak, ellenben tanítják, hogy Jézus sze
mélyében bebizonyult, hogy az ember a test gyar
lóságait legyőzheti és tökéletes emberré lehet.
Jézus a legtökéletesebb példánykóp minden em
bernek az életre, a munkásságra, az erkölcsi fen
ségre és a halálra is. Jézus a keresztény egyház
megalapítója, mely méltán neveztetik az ő nevé
ről (Christianus). Jézusban az Isten lelke mun
kálkodott, ugyanaz munkálkodik az emberben is,
mig ez el nem homályosítja. Lélek az, amely meg
elevenít, az az isteni erő, amely minket minden
jóra vezérel. A lélek szünetlen küzdelemben van
a testtel és igen gyakran ennek a vágyai, kíván
ságai és ösztönei legyőzik és megsemmisítik a
lélek működését. így származnak a hibák, a vét
kek és bűnök, tehát ezekért mindenki maga fele
lős. A bűn senkinek másnak be nem tudható, azt
senki el nem veheti, de mindenki megjobbnlhat,
ha megtér s kegyes és istenes életet folytat. Az
istenes életnek számos eszköze van. Ilyen első
helyen az egyház, amely a hívőknek önkéntes
egyesülete a saját lelki javukra ós az Isten dicső
ségére. Az egyház szervezett testület, amelynek
megvannak a kormányzó közegei és eszközei.
A magyarországi unitárius egyház szervezete
episzkopáli8-presbiteri. Feje a püspök, kit egyházi
férfiak közül választanak és felszentelnek, vagy
hivatalba iktatnak élethossziglan. Az egyháznak
van két világi feje: főgondnokok, kiket a zsinat
választ. A püspök a legújabb időkig szuperinten
dens címet viselt, de a hazai alkotmány helyre
állása óta a közéletben és kormányi iratokon is a
püspök cím használtatik. A püspök az egyház
kormányzó testületeinek egyházi, az idősebb főgondnok világi elnöke. A püspök jogkörébe tar
tozik a lelkészek rendelése, az egyházközségek és
iskolák főfelügyelete. A főrendiház reformja óta
a püspök vagy a főgondnok főrend.
Az unitórius egyház legfőbb hatósága az egy
házi vagy zsinati főtanács, ennek jogkörébe tar
tozik az egyhá?i törvények alkotása, a püspök
és főgondnokok választása, a lelkészek fölszentelése. Zsinati főtanács négy évenkint egy
szer, egyházi főtanács évenkint egyszer tartatik.
Központi hatóság az egyházi képviselőtanács,
mely állandóan Kolozsváron székel s a folyó ügye -
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ket intézi. Mindenik tanácsot választott egyház
tanácsosok alkotják. Az unitárius egyház összes
egyházközségei Magyarországon egy egyházkerü
letbe vannak beosztva: magyar unitárius vallás
közönség címen, ez ismét feloszlik kilenc esperesi egyházkörre, melyeknek élén egy-egy esperes
és két világi gondnok áll. Az egyházkörök saját
belügyeiket közgyűléseiken intézik. Az egyház
községek száma 110 anya- ós 50 leányegyházközség. Az előbbiek maguk választják lelkészeiket
ós a püspök nevezi ki. Mindenik egyházközségnek
van temploma (imaház), iskolája, lelkészi és ta
nítói lakása s némi fekvő birtoka. Az egyházköz
ségek fekvő birtoka mintegy 10,000 hold. Az egy
ház egyetemének van mintegy 6000 hold birtoka,
amely kegyes alapítványokból áll. Az unitáriusok
egyházi szertartása egyszerű, benne fősúly a
közös imádkozásra, szónoklásra és éneklésre van
fordítva. A hét köznapjain reggel és este ének és
rövid imádság, vasárnap délelőtt és délután isten
tisztelet tartatik. A templom dísze a szószék, úrasztala és az orgona, mely utóbbit azonban csak
mintegy száz éve vették be. Négy fő ünnepet tar
tanak : karácsonyt, nagypénteket, húsvétot, pün
kösdöt. Rendesen négyszer élnek úrvacsorával,
melyet két szin alatt vesznek: karácsonykor, hús
vétkor, pünkösdkor és ősszel. Templomszentelés
és zsinat alkalmával szintén élnek úrvacsorával.
Tanintézetek: Kolozsváron papnevelő intézet
5 tanárral, 24 növendékkel; főgimnázium 14 ren
des és 3 helyettes tanárral, 362 növendékkel;
Székelykeresztúron főgimnázium 12 tanárral,
185 növendékkel.
Az U. történelme a reformációval kezdődik,
ámbár a IV. és V. sz.-ban a Sabellius és Arius nevé
hez fűzött vallási áramlatok ugyanily jellegűek
voltak. Kevéssel a reformáció kezdete után Olasz
országban, Svájcban, Németalföldön, Lengyel
országban, Erdélyben és Magyarországon is jelent
keztek e hitnézet vallói, Magyarországon a Tisza
partján, a Felvidéken, a Dunántúl több helyén s
főleg Nagyvárad, Debreczen, Békés, Makó, Hód
mezővásárhely, Temesvár, Pécs városokban és
környékén voltak unitáriusok. Nevezetes vezérei
voltak: köröspeterdi Arany Tamás, Egri Lukács,
Alvinczi György, Karádi Pál stb., kiket sokszor
üldöztek ós bebörtönöztek. A magyarországi unitárizmusnak értékes maradványa a Pécsi disputatio magyar nyelven. Erdélyben az országgyűlé
seken folyt hitviták alatt érlelődött meg az uni
tárius eszme. Először 1566. kezdette hirdetni
Dávid Ferenc (1. o.) kolozsvári pap és első püspök.
A külföldről idemenekült kitűnő tudósok: Blandrata György, Palaiologos Jakab, Sommer János
stb. és János Zsigmond fejedelem támogatása
mellett oly gyorsan terjedt, hogy 1568. törvénye
sen bevétetett. A terjesztés munkájában fő része
volt Dávid Ferencnek a szószék, a sajtó és a nyil
vános hitviták útján, közülök nevezetesebb a
gyulafehérvári, mely négy napig, a nagyváradi,
mely nyolc napig tartott a fejedelem és főrendek
gyakori részvétele mellett. 1571-ben, midőn János
Zsigmond (1. o.), az alig 31 éves fejedelem meg
halt, Erdély magyarsága nagy részben, Kolozs
vár, Brassó, Szeben városok német lakosságának
nagy száma követője volt az U.-nak, de a katoli
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kus Báthoryak alatt jogaik megrövidítése, gyula
fehérvári nyomdájuk elvétele, a cenzúra be
hozatala következtében terjedésük megakadályoz
tatott és Dávid Ferenc elitélésével (1579) erejük
megtöretett. Innen kezdve csaknem 300 eszten
deig folytonos önvédelem, gyakran élethalál
harc volt sorsuk. A XVI. sz. végén, az ifjú jeles
püspök Enyedi György (1. o.) idejében lendületet
nyert, miután a fejedelemnek a lengyel trónhoz
való viszonya némi pihenőt engedett, de ugyan
ekkor már jelentkezett a szombatosság, amely egy
előre a Krisztus imádása elleni reakció volt, de
ezután zsidózó tévelygéssé fajult. Bethlen Gábor
és Rákóczi György fejedelmek alatt a szombato
sok miatt sokat zaklatták az unitáriusokat és a
dési egyezség (Complanatio deesiana, 1638) alap
ján Dajka Keserű János püspök vezetése alatt
számos egyházuk elvétetett, az ev. ref. egyház
hoz csatoltatott és a háromszéki egyházak láto
gatása az unitárius püspököknek eltiltatott. A
XVII. sz. irodalmilag is fölötte terméketlen volt.
Enyedi György munkájának: Az ó- ós újtestamentomi helyek magyarázatának magyar kiadásán
kívül néhány káté és halotti beszéd látott nap
világot. A XVIII. sz.-ban I. Lipót alatt lábra ka
pott ós Mária Terézia alatt hatalmaskodó kat.
reakció megsemmisítéssel fenyegette. 1848-ban a
szabadelvű pozsonyi országgyűlésen a XX. t. c.
1. §-ában az U.-t Magyarországra nézve is törvé
nyesen bevett vallásnak nyilvánítja. Közvagyo
nuk, tanintézeteik, egyházi és iskolai épületeik
nagy része az utóbbi 30 óv alatt megújult. Az egy
ház híveinek száma 1925-ben 80,000. A magyar
országi részekben az utóbbi években Hódmező
vásárhelyen, Mezőbarényben, Orosházán, Polgárai
ban, FUzesgyarmaton, Debreczenben, Szegeden,
Szolnokon, Miskolczon, Gyulán, Böhönyén, Pécsett
és Budapesten alakultak gyülekezeteik. A külföldi
unitáriusokkal élénk összeköttetésben állanak és
azoktól úgy szellemi, mint anyagi támogatást bő
mértékben nyernek. Irodalmi munkásságuk élénk.
Kéthavi folyóiratuk a Keresztény Magvető (1861
óta), egyhavi az Unitárius Közlöny, időszaki a
Fiatalság Barátja. Püspökük Ferencz József (1. o.)
Rendszerint 4—5 if juemberük tanulja a teológiát
külföldi egyetemeken. Jótékonyság terén számuk
hoz ós szegénységükhöz képest szép missziót fej
tenek ki.
A trianoni békekötés óta a magyarországi részek
unitáriusainak külön szervezete van az Unitárius
Egyházi Igazgató Tanácsban, amelynek tagjai a
Kolozsvári Központi Főtanácsnak ott lakó tagjai.
Elnöke egyházi részről a püspöki vikárius, világi
részről a főgondnok, akiknek átruházott hatás
körét a magyar kormány is elismeri s ehhez ké
pest honorálja a felsőház reformjával és a földbirtokrendezéssel kapcsolatban.
Irodalom. Székely Sándor, Az U. történelme; Ferencz
József, Unitárius kis tükör: Jakab Elek, Dávid Ferenc em
léke ; Kanyaró Ferenc, Unitáriusok Magyarországon ; Boros
György, Emléke Ferencz József 40-éves jubileumának,
Keresztény Magvető 15—30. köt., Unitárius Közlöny 1—10.
köt.; Gordon Alex, Heeds of English Uuitarian "history;
BeardJ. E., Unitarianism exhibited iu its actual condition;
Bonet-Maurey, Early sources of English Unitarianism;
Unitarianism: its origin and history: Allén J. H., A historical sketch of the Unitarian movement since the ReformaHon; Chodwick, Fifty years slnce Channing; Ferencz 3.,
Unitariar Klenler Spiegel.
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Unitarizmus a. m. egységre törekvés, a szö
vetséges (föderalisztikus) államformával szemben
"törekvés arra, hogy az uralom egy vezető államot
illessen meg, vagy hogy a szövetséges szerkezet
.helyébe egységes államszerkezet lépjen.
l ' n i t a s (lat.) a. m. egység, osztatlanság, kö
zösség.
United Provinces oi Ágra and Oudh, brit
indiai államok, 1. Ágra.
U n i t e d S t a t e s (ang., ejtsd: junájted sztétsz),
xöv. U. S.), a. m. Egyesült-Államok, 1. Északamerikai
Egyesült-Államok.
U n i t i s v i r i b u s (lat.) a. m. egyesült eróvel,
3. Viribus unitis.
ünitusok (lat.), egyesültek, a görög szertar
tású kat. egyház hívei, akik a római pápával
•egyességben élnek. L. Görög egyház.
U n i u s l i b r i h o m o (lat.) a. m. egykönyvű
•ember, azaz olyan félmüvelt egyén, aki a dolgot
•csak egy könyvből vagy szempontból tudja s a
többiek ismeretének hiányában mindig arra az
egyre hivatkozik. A mondás eredete aquinói Szt.
Tamásra vezethető vissza, aki (ha nem is egészen
ilyen értelemben) először használja e fordulatot:
Timeo hominem IL, félek az egykönyvű ember
től (Summa theologiae I. rész), értvén alatta,
hogy vitatkozásban fél az olyan ellenféltől, aki
•csak egy könyvet olvasott, de azt szórói-szóra
tudja.
Unins lingnae uninsque moris regiiuui i m b e c i l l e et í r a g i l e e s t (lat.) a. m. az
egynyelvű és egyszokású ország erőtlen és rom
landó. Gyakran idézett és sokféleképen magya
rázott mondat, melyet Szt. István királyunk hasz
nált fiához, Imre herceghez intézett intelmei
között.
U n i v e r s a l , 1. Bölcsek köve.
U n i v e r e a l c l a v i c e i n b a l o , 1580 körül ké
szült cembalo 18 billentyűvel egy-egy oktáv ke
retében. V. ö. Praetorius, Syntagina musicum.
U n i v e r s a l i a , 1. Filozófia (története).
U n i v e r s a l i s (lat.) a. m. általános, egyetemes.
U n i v e r s a l i s u i u s (lat.), mindennek Tendszeses tudására irányuló törekvés.
U n i v e r s i t a s (lat.) a. m. egyetemesség, min
denség, világ. — U. láterarum, egyetem (1. o.). —
U. boiwrum, vagyonösszeség, vagyontömeg, pl.
a csődtömeg. •— U. personarum a. m. személyflsszesség, a jogi személy egyik neme szemben az
alapítvánnyal, mint vagyonösszességgel, 1. Jogi
személy. — U. rerum distantium, dologösszeseég, több különálló dolgoknak keletkezésüknél
vagy rendeltetésüknél fogva összetartozó és köíös elnevezés alá vont összessége, pl. könyvtár,
nyáj stb.
Universitas nobilium Campi Tnropolia, 1. Túrmezei rendek szabad kerülete.
U n i v e r s i t u s XXIV. R e g a l i n m CivitaLtnin T e r r a e S c e p n s , 1. Szepes.
I University e x t e n s i o n (ang., ejted: JnoivűrItóti extenzsen), az egyetem működésének kiterjeszI tése, egyetemi tanároknak az egyetem körén
f kívül állók részére, esetleg nem is az egyetem
székhelyén tartott előadás-sorozatai. A XIX. sz.
utolsó éveiben nálunk is élénk visszhangra talált
és hivatalosan is pártolt mozgalmat 1870. indí
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totta James Stuart, Cambridge-ben a mechanika
tanára. A gondolat a nők tudományos tovább
képzését szolgáló angol egyesületben tartott tan
folyamán keletkezett benne; kipróbálta vasúti
munkások körében ós csakhamar nagy érdeklődés
támadt ily tudományos előadássorozatok iránt
széles körben, vidéki városokban, iparosok szer
vezeteiben is. A cambridgei egyetem 1871. ily
előadások tartását feladatának mondotta ki s a
megindult mozgalom Angliában, 1887-től fogva
Észak-Amerikában, majd a 90-es években Bel
gium és Ausztria egyetemein szélesen elterjedt.
A német egyetemek 1896. kezdték a U.-t, de nem
hivatalos alakban, hanem az érdeklődő tanárok
személyes vállalkozásaként. Ugyanekkor indult
meg a mozgalom nálunk is; akkor a budapesti
egyetemmel kapcsolatos Népszerű Főiskolai Tan
folyam, újabban a debreezeni egyetem tanárai
nak ugyanilyen című előadásai szolgálják az U.
célját; a szegedi egyetem tanárai az egyetem ba
rátainak egyesületében egyes és sorozatos elő
adásokat tartanak, a vidéken is, így Hódmező
vásárhelyen. Az U. angol alakja nem lett általá
nossá; abban lényeges volt az előadások gon
dolatmenetének előzetesen, nyomtatásban való
közlése (syllabus), kérdések felvetése, megvita
tása az egyetemi szemináriumokhoz hasonlóan;
vizsgálatot is tehetett, aki legalább 12 órás soro
zatot végighallgatott. Az U. jelentősége a tovább
képzésre nyújtott lehetőségen kívül abban is
van, hogy így a tudomány művelői a nemzet
minden részével közvetlen érintkezésben lehetnek.
V. ö. Schneller István, Pedagógiai Dolgozatok I.
1 7 5 - 2 9 2 : ü. (Budapest 1900). L. még Szabad
tanítás.
U n i v e r s u m (lat.) a. m. mindenség, 1. Világ.
Univerzál-galvanométer, Werner v. Siemens
től megadott műszer elektromos feszültség, ellen
állás és áramerősség mérésére. L. Elektrotech
nikai
mérőkészülékek.
Univerzálisták, Murray John lelkész által
1770 körül szervezett amerikai szekta hívei, akik
azt hiszik, hogy a világnak egykor a tökéletesség
teljes fokát el kell érnie s hogy az egész emberi
ség üdvözülni fog. Tanelvük az univerzálizmus,
mely az eleven emberi vagy angyali lényeknek
a szentségre és örök boldogságra való egyetemes
(universalis, innen a név) visszahelyezésében áll.
Ma körülbelül 900 gyülekezetük van.
Unka (állat), 1. Sombinator.
Unkaszerű, varasbékák (Pseudophryne, állat),
L Varasbékák.
Unken, falu és nyaralóhely Zell am See salz
burgi kerületi kapitányságban, a Hochgseng lábá
nál, (i9io) 1237 lak. Mellette a bajor határ felöl
az út a megerősített Stein-hágón visz át. Itt
Melleck határvámháznál 1809 okt. 17. a bajorok
a Speckbacher vezérlete alatt álló tiroliakat meg
kerülték és megszalasztották és a vezér fiát is
elfogták.
Unley (ejtsd: Bnli), Adelaide délausztráliai város
elővárosa, (1917) 22,385 lak.
Unna (Una), a Száva jobbparti mellékfolyója.
Ered a Dinári Alpokból. Útját észak felé veszi
s egy hosszú völgyön fut keresztül Bihácsigi.
Itt ÉK.-nek fordul s Növi felett Bosznia és Hor-
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vátország határát alkotja. 230 km. után Jaszenova átellenében ömlik a Szávába. Növi közelé
ben jobbról az Unac és Szánna folyók szakadnak
bele; alig pár kilométer távolságon közlekedhet
nek rajta kis járóművek.
Unna, város Arnsberg porosz kerületben, (1919)
17,039 lak., vasiparral, sör- és likőrgyárral, köze
lében Königsborn nevű nagy sóbányával és sósfürdővel.
U n n e u t r a l s e r v i c e s (ang., ejtsd: SnnjutrS)
szSrvisziz), magyarul: semlegességgel ellenkező
magatartás, a londoni tengeri hadijogi nyilatkozat
(1. o.) 95. cikke értelmében az, ha semleges hajó
ellenséges katonai személyeket v. híreket szállít
s utazásának ez a kifejezett célja, vagy ha zárt
csapatokat vagy olyan egyéneket szállít, amelyek
vagy akik utazásuk alatt az ellenséges hadműve
leteket támogatják, még ha a hajó utazásának nem
is ez lenne az egyedüli célja. Az ily U.-nek az a
következménye, hogy a semleges hajó lefoglal
ható s vele úgy lehet bánni, mint a hadi dugárút
szállító hajóval. A londoni tengeri hadijogi nyilat
kozat előtt a semleges hajóknak ezt a magatartá
sát contrebande par analogie, a hadi dugárú ana
lógiájának nevezték.
U n o u c t u (lat.), egyfolytában, oda nem tartozó
dolgoktól meg nem szakítva (a tárgyalás).
Unoka, 1. íz.
Unoka (Onuca), kisk. Maros-Torda vm. régeni
alsó j.-ban, (1910) 263 magyar és román lak.
(Tr. R.)
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 (ú. m. egyházi szempontból) az unokatest
véri viszony tiltó házassági akadály, amely alól
az igazságügyminiszter adhat felmentést. L. még
Polgári jog, Házasság.
Unruh, Fritz von, német író, szül. Koblenzben
1885 máj. 10. A világháború végéig katonatiszt
volt. Színművei: Offlziere(1912); Louis Ferdinánd
Prinz v. Preussen (1914); Stürme (1914); Ein
Geschlecht (1916); Platz (1920); Irt ezenkívül
költeményeket: Vor der Bntscheidung (1915); el
beszélései: Opfergang (1916); Platz (1920); Rosengarten (1922); Stirb u. werde (1922); Vaterland
und Freiheit (1923); Heinrich aus Andemach (kölni
ünnepi játék, 1925).
Unst, a Shetland-szigetek egyike.
Unstrut, a Saale 172 km. hosszú bal mellék
folyója ; ered Erfurt porosz kerületben Dingelstedt
mellett és Naumburg alatt torkollik. 12 zsilippel
72 km.-nyire hajózható kisebb hajókkal.
Un-szán, fontos bányaváros a japáni Korea
Pjöng-an-do kerületében a Csöng-esou (-kang,
a. m. folyó) egyik mellékvizének völgyében.
Bányái mintegy 5000 benszülött munkást foglal
koztatnak.
Untermais, helység, 1. Meran.
Unternáhrer Antal, 1. Antoniánusok.
Untersberg, a salzburgi mészkőalpok dolomit
ból és dachstein-mészből álló hegytömege Salzburg
és Bajorország határán, Salzburgtól 11 km.-nyire
DNy.-ra. Legmagasabb csúcsai a berchtesgadeni
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(1975 m.) és a salzburgi Hoher Trón (1851 m.).
A hegy híres barlangjairól, márványbányáiról és
gazdag flórájáról. A Kolowrat-barlangban még
jégkőképződmények is vannak. A néphit szerint
Nagy Károly császár itt egy barlangban alva.
várja a német császárság újjáteremtését.
Unterwalden, Ob- és Nidwalden svájci kan
ton összefoglaló közös neve, a Vierwaldstatti tó,
Uri, Bern és Luzern közt, 768 km* területtel és
(1920) 31,523 legnagyobbrészt német lakossal. A
Kernwald két fél kantonra osztja; ezek : Obwalden és Nidwalden. Az előbbi magában foglalja a.
Sarni-tó környékét, a lungerni
és engelbergi völ
2
gyeket
összesen
493
km
ter.,
míg
Nidwalden
275
3
km 2 területű. Obwalden
földjéből
400
km
,
Nidwaldenben 218 km 2 termőföld. Mindkét fél kan
tonban a fő foglalkozás az alpi gazdálkodás, állat
tenyésztés és gyümölcstermelés. A hegyekből
mészkövet, gipszet és palát törnek. Obwaldenben
Schwendikaltbad, Nidwaldenben pedig Rotzloch.
a legismertebb ásványvízforrások. Az ipar és ke
reskedelem élénk. Mindkét fél kantonban a sza
vazójoggal bíró polgárok összessége dönt az új
törvények dolgában, választja a landammant, a.
kormánytanácsot és a felső bíróság tagjait. A
szövetségi törvényhozó testület mindkét házába,
mindegyik fél kanton 1—1 tagot küld ki. Obwal
den fővárosa Sarnen, Nidwaldené Stans. A mos
tani U. kanton helyén valószínűleg már a VII. szóta alemannok laktak és a XII. sz. óta volt két
részre osztva. A XII. és XIII. sz. óta a Habsburgok
fenhatósága alatt állott, akiknek közvetlen birto
kaik is voltak. 1291-ben kötötte meg először Obés Nidwalden Úrival és Schwyz-cel a szövetséget,,
amelyet 1315. megújított és amely a svájci szövet
ségnek alapjává lett.
U n u m , sert l e o n e n i (lat.) a. m. egyet, deoroszlánt. Az oroszlán mondja a rókának Aesopns
240. meséjében, mikor az szaporaságával dicsekszik
s az oroszlán termékenységét diffamálja, hogy &
évenként csak egyet szül, de oroszlánt (ívet, aXk«.
Xtovzai).

ITnus p r o m n l t i s (lat.) a. m. egy sokért.
Úny, kisk. Esztergom vm. esztergomi j.-ban,.
(1920) 565 magyar lak.
Unyad (Ühatin), kisk. Hont vm. korponai
j.-ban, (1910) 317 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Unyamvezi, Kelet-Afrikának egyik legszebbés legtermékenyebb vidéke a Viktória-tótól D.-re.
Gyilkos klímáját európaiak nem bírják. Lakói
a bantu négerek csoportjába tartozó ványainvezik.
Unyoro (Bunyoro), az Albert-tó és Uganda,
közt fekvő ugandai angol protektorátus alá tartozó
négerország K.-Afrikában, mintegy 80,000 km*
területtel és a bantu-négerek csoportjába tartozóvanyoro lakossal.
Unzelmann, Friedrich Ludwig, német fa
metsző, szül. Berlinben 1797., inegh. u. o. 1854aug. 29. Menzel hatása alatt a fametszés új
életre keltője s egyik legkiválóbb mívelője, 1845..
a berlini művészakadémián a fametszés tanára,
lett. Legjobb munkái Menzel nyomán készültek.
Főműve Shakespeare arcképe (1851).
Unzsa, a Volga 527 km. hosszú bal mellékfolyója Kosztroma orosz tartományban, Jurve-
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jecnél torkollik, 164 krn.-nyire hajózható gőzö
sökkel.
Uote, germán női tulajdonnév, amelyet a ger
mán hősmonda híres hősök anyjának szeret adni.
így nevezik pl. Kriemhild és a burgundi királyok
anyját a Nibelungénekben, Sigebant anyját a
Gudritnban.
Upanisádok, 1. Szanszkrit nyelv és irodalom.
U p a s - a n t i a r (növ.) a. m. Ipo-antiar (1. o.).
ITpas-tienté (növ.), 1. Strychnos.
TJpászfa (növ.), 1. Antiaris.
Upernivik, a legészakibb dán telep Grönland
ban, 83 lak., hittérítő-állomással; a Baffin-öböl
egy szigetén a 72° 48' é. sz. alatt.
Upland, svéd vidék, a Málar-tótól D.-re, a
Keleti-tenger mellett; Stockholm, Upsala és
Westmanland lánekre van felosztva.
Uplands (ejtsd: Spiendsz), Southern U., domb
vidék Skócia (1. o.) D.-i részén.
Upmark, Gustaf, svéd műtörténetíró, szül.
Stockholmban 1844 febr. 29., megh. u. o. 1900 ináj.
29. Tanulmányait az upsalai egyetemen végezte,
hol 1869. doktori oklevelet nyert. Kevéssel utóbb
a stockholmi nemzeti múzeum hivatalnoka lett,
amelynek 1880-tól haláláig intendánsa (igazga
tója) volt. A múzeum műtörténeti gyűjteményei
nek rendezésével, különkiállítások és mütechnikai
tanfolyamok rendezésével, a Gripsholmegyesület
alapításával, amely 1889—95. a Vasak korából
való, teljesen elhanyagolt Gripsholm várát lát
ványossággá restaurálta. U. nagy érdemeket
szerzett a svéd művészet fejlesztése körül. Nagyobb
müve: De graflska konsterna (A grafikai művé
szetek, Stockholm 1859).
Upolu (Ojolava), a Szamoa-szigetek közt
nagyságra nézve a második, Szavaiitól DK.-re,
a hozzája
tartozó kis szigeteket is beleszámítva,
881 km2 ter., mintegy 16,000 keresztény benszülött lakossal. Földje nagyon termékeny. A par
tokat korallzátonyok fogják körül, amelyeken át
csatornák vezetnek a kikötőkhöz. A főhely Apia.
Upor, kisk. Zemplén vm. gálszécsi j.-ban,
(1910) 563 szlovák és magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.)
U p p e r t e n t l t o u s a n d (ang.), a felső tízezer;
azaz ^.társadalom legelőkelőbb része.
Uppony, kisk. Borsod vm. ózdi j.-ban, (1920)
575 magyar lak. Hajdan a dédesi királyi vadászlerülethez tartozott. Híres volt bölény-és szarvasvadászatairól. Határa nevezetes kelta aranykincs
leletéről, melyet 1844. találtak.
Upsala, 1. svéd kerület (lan) 5313 km2 ter.,
(1922) 138,343 lak. A lakosság főfoglalkozása D.-en
a földmívelés, E.-on pedig az erdőgazdaság.
2. £/., az ugyanily nevű lan fővárosa Stock
holm közelében, a Svédország történetében oly
sokszor szereplő gyönyörű Fyrisvallban, (1922)
29,081 lak., dohánygyárral és selyemszalagszövés
sel, 1710. alapított királyi tudományos akadé
miával. Leghíresebb iskolája az egyeteme, amelyet
1477. alapítottak és Gusztáv Adolf nagy vagyon
nal gazdagított, könyvtára (a Carolina redivivában) 275,000 kötetből és 12,000 kéziratból áll,
a többi közt a híres Ulfllas-féle bibliafordítás
(Codex argenteus); ezenkívül van 16,000 érem
ből álló gyűjteménye, botanikus kertje Linné
szobrával, képtára a Carolina-parkban, kémiai
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laboratóriuma, csillagvizsgálója és egyéb intézete.
A régi városrész a halmos jobbparton, az új város
rész a sík jobbparton áll. Legkiválóbb épülete az
1289—1453. épített gót stílusú templom. U. egy
kor Ostra-Aros, azelőtt csak kikötője volt GamlaU.-nak, a svéd királyok székhelyének. 1273-ban
lett érseki székhely.
Upsalai templom, mitikus hagyományok sze
rint a skandináv népek főszentélye az ókorban a
mai Upsalától néhány km.-nyire B.-ra fekvő
Ó-Upsala (Gamla-üpsala) helyén álló templom
volt. B templomnak építője a hitrege szerint
Ingwe-Preyr, a svédek második királya volt. A
templom külseje állítólag egészen aranyból ké
szült, egy a tetőről lelógó aranylánc körülfogta
az egész építményt. Keleti fénnyel berendezett
belsejében állottak a skandináv isteni háromság:
Odin, Thor és Preyr szobrai. A pogányság
egész tartama alatt e templom középpontja volt
Skandináviának, melyben a svédek, norvégok és
dánok összegyűlni szoktak, úgy az évenkénti val
lásos ünnepélyekre, mint közös tanácskozásra
vagy egyéb fontos alkalomra.
Üptar, Bendegúz testvéröccse, máskép Oktar
(l-»-).

I p u p a (állat), 1. Banka.
Ur (az ótestamentumban TJr Kaszdin), Babi
lónia egyik legrégibb városa, Sir Henry Rawlinson
fedezte fel az el Muquajjar (Mugheir) nevű rom
tömegben az Eufrátes jöbbpartján a Satt-el-Hai
beömlése közelében. A Hold istenség Namar né
ven a város istene volt. Mózes 1. könyvének 11,
28, 31 és 15, 7 szerint innen indult ki Ábrahám,
hogy Hauranon keresztülvándorolvá Kánaánba
jusson.
Úr a. m. a latin dominus (1. o.) és maritus (férj).
Ura, kisk. Szatmár vm. csengeri j.-ban, (1920)
827 magyar lak.
Urabá-öböl, a Darien-oböl (1. o.) egy része.
Urach, Wilhelm, herceg, Württemberg Wilhelm gróf fia, szül. 1867 máj. 28. A világháború
ban 1917—18., mint württembergi lovassági tá
bornok szerepelt. 1918-ban a német megszállás
alatt Tarybában Litvánia hercegévé választották;
de a hercegség megszűnt, mikor az összeomlás
után Litvánia szabad köztársasággá alakult.
U r a c l i u s (lat.), 1. Allantoisz.
Uradalom (domínium), egy személy tulajdo
nában lévő, egységes vezetés alatt álló földbirtok.
Hazánkban U. az 1000 kataszteri holdnál nagyobb
földbirtok. L. Birtokmegoszlás.
U r a e g i n t h u s (illat), ]. Szövőmadarak és
Díszpintyek.
U r a e m i a (gör.), a ki nem választott vizelet
alkatrészek visszamaradása a vérben, amelyek
aztán az egész szervezetet megmérgezik. Tünetei:
a vizelet mennyiségének csökkenése, fejfájás,
aluszékonyság, hányás, hasmenés, esetleg nyug
talanság, görcsök stb. L. Hűgyvérüség.
V r a g o g a L. (Cephaelis Sw., növ.), a Eubiaceae család génusza; 150 faja közül 100 brazíliai,
a többi szintén forró övi cserje, félcserje, rit
kán fű. Levelük rendesen tojásdad, átellenes,
viráguk apró, fehér; kis fejecskékben áll. Ter
mésük száraz, vagy húsos csonthéjas. Az CL
ipecacuanha Baill. (Cephaölis ipecacuanha W.,
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Psychotria ipecacuanha Müll.-Arg., 1. az ábrát)
fünemű növény, 10—20 cm. magas, szára kúszó
-vagy felálló. Gyökeréből (radix ipecacuanhae)
tinkturát, bort és szirupot is szoktak készíteni, de
leggyakrabban használatos forrázata a tüdő- és
légcsőgyuladásoknál mint köptető v. pedig hány
tató. A gyökér maga 4—5 mm. szóles, szürkéstárna parájú, féregszerüen csavarodott, saját
ságos penészféle szagú, kissé keserű ízű. Kérgé
nek legfőbb hatóanyaga az emetin (1. o.) nevű
kristályos alkaloida, amely heves hánytató hatá-

Uragoga ipecacuanha.

eát okozza, A gyökérben azonfelül egy glikozideav, az ipecacuanha-sav is foglaltatik, ez szin
tén keserű izű, de nem kristályos. Már századok
•óta mint nevezetes gyógyszer szerepel s régebben
a vérhas orvosságául ismerték.
U r a g u s (állat), a Pinty-félék egyik neme, mely
nek fajai közül a hosszúfarkú pirók (U. sibiricus Pali.) Kelet-Szibíriában, Kelet-Kínában és
Mandzsúriában honos. Tollazata igen lágy, sely
mes. Farka oly hosszú, mint a törzse. A hím alap
színe gyönyörű rózsapiros, ezüstszürke árnyalat
tal ; feje és torka fehéres, selyemfényű. A tojó
alapszíne világos olajzöld vagy szürkészöld.
Hossza 18, szárnya 8, farka 9 cm.
Uraiújialu, kisk. Vas vm. sárvári j.-ban, (1920)
938 magyar lak.
Uraj, kisk. Gömör vm. feledi j.-ban, (1920) 785
magyar lak.
Urakháza (ném. Herreriliaus), Ausztriában és
Poroszországban a felsőház elnevezése volt, 1.
JFelsöliáz.
Urál (oroszul Kammenoj Pojasz a. m. sziklaöv,
ókori Montes Hyperborei v. Montes Biphaei),
Európa és Ázsia határán a Kari-öböltől a Kaspitengerig húzódó lánchegység. 360—460 m. köze
pes magasságú, 2560 km. hosszú hegylánc, amely
nek legmagasabb csúcsai is alig emelkednek
1600 m. fölé. Mindkét oldalát az orosz síkság ré
tegeiből föltorlaszolt dombsor borítja, rendszerint
három részre szokták osztani: Északi v. pusztai,
Középső v. ércgazdag és Déli v. Erdős U.-ra. 1. Az
Északi U. a Vajgács és Novaja-Zemlya-szige*ekről indul ki és a Pecsora forrásvidékéig tart,
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1000 m.-ig emelkedik, de gerincét 450 m.-ig le
ereszkedő rések tagolják, csúcsai kopárak, lejtőit
sziklák, moha, turfás mocsarak borítják, csaknem
állandóan felhőkbe ós ködbe van burkolva, csak
a mélyebb völgyekben vannak fenyvesek. Ezen a
részen van az egész U. legmagasabb csúcsa, a
Töll-Posz-isz (1656 m.). 2. A Középső U. (nevezik
ércdús, permi, verehoturi, osztyák v. jekaterinburgi U.-nak is) a Peesorától az Ufa forrásvidé
kéig terjed, ez a hegység legkeskenyebb, legme
redekebb, csaknem járhatatlan része, közepes ma
gassága 600—800 in., legmagasabb csúcsa a
Konsakovszkij (1593 in.), nevezetes még a Blagodat nevű hegye, amely esakneni teljesen mágnes
vaskőből áll. Jekaterinburgnál a hegység 350
m.-ig lealacsonyodik, D. felé egyre sűrűbb erdők
borítják s így jutunk 3. a Déli v. Erdős U. terü
letére (baskír v. orenburgi V.-nak is nevezik),
ez három szétágazó láncból áll, a K.-i az JXmenhegység, középső a tkp.-i U. folytatása az U.-tau,
a Ny.-i az Urengai-hegység. Legmagasabb csúcs
az 1645 m. magas Jaman-tau, nevezetes még a
festői vidékű, erdős és egyszersmind pompás
levegőjű 1599 m. magas íreméi. D. felé az U.
a 250—300 ni. magas Guberlini hegység (ennek
É.-i része Kiírjuk-, Kirkty- v. Irendik-hegység
néven ismeretes) és az Uszt-Urt fensík felé tartó
Mugodsár-hegyseggel végződik el.
Geológiailag az U. magva gránitból és porflrból van fölépítve, ezek kristályos palákkal és
vulkáni kőzetekkel váltakoznak, ezekre az alap
kőzetekre K.-en a szibíriai síkság negyedkori
fiatal üledékei csaknem átmenet nélkül települ
nek, ellenben Ny.-on keskeny párhuzamos vonu
latokban van a hegységgel együtt fölgyűrve az
orosz síkság szilúr, devon, karbon, perm, triász
stb. rétegsorozata. Az U. ásványokban és drága
kövekben igen gazdag, Murzinszk bányáiból
smaragd, topáz, Jekaterinburgéiból berill kerül
elő. 1829-ben találták itt aranymosók az első
gyémántot, ezeken kívül van itt malachit, turmalin, jáspis, borostyánkő stb. A fémek és ércek
különösen a középső rósz K.-i felében találhatók s
ezeknek kiaknázására sok bányászt telepitettek
ide, ez az U. legnépesebb, legműveltebb gyáriparos
vidéke. 1623-ban állították fel Perm kormányzó
ságban az első vaskohót, 1640. az első rézhámort,
1745. találtak először kvarcerekben aranyat, de
ehelyett inkább a homokból kezdték kimosni az
aranyat 1774-től kezdve; az aranyos homok 40,470
km* területen található itt, de az arany évi ki
termelt mennyisége állandóan csökken. 1876-ban
még 1562 kg.
platinát bányásztak az U.-ban, de
ez is már 1/s-ére csökkent, éppúgy a leginkább
termésállapotban található rézé is. Ezüsttartalmú
ólomércek vannak Nizsnij-Tagilszk
környékén.
Oroszország vastermelésónek 4/5-e az U.-i bá
nyákból ered Perm, Orenburg, Vjatka és Vologda
kormányzóságokból, ezenkíviú bányásznak még
kőszenet, kősót, mangánérceket stb.
Az U. növényvilága a déli steppe növényzettói
az erdővidéken át az északi tundrákig rendkívül
változatos. A steppés területen alig itt-ott látni
fákat, az erdővidék tűlevelű fái közt Abies sibirica, Larix sibirica, Picea obovata stb. van, a
fahatár a 64° földr. szélességen 550, 68°-nál 200
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m.-en van. Az alpi régió növényvilága a norvég
hegyekére emlékeztet, Thalietruin alpinum, Ranunculus glaciális, Cassiope hypnoides, Carex frigida, Eriophoruin alpinnin, Poa alpina stb. a jel
lemző erre nézve. Állatvilága az erdőkben min
denütt egész európai fajokból áll, sok a prémes
állat: róka, farkas, medve stb., É.-i részén a sza
mojédok házi állata: a rénszarvas otthonos. Az
első vasutat 1878. vezették át az U.-on Perm és
Jekaterinburg közt, 1891. nyilt meg az Ufa—
Szlatouszt—Cseljabinszk közt vivő második vonal.
Irodalom. Humboldt és Murchison munkáin k í v ü l : Hofjnann és Helmersen, Geognost. Untersuchungen des Südural-Gebirges, Berlin 1831; Schrenk, Orograpbisch-goegnost.
Űbersicht des Ural-Gebirges, Dorpat 1849 ; Hofmann, Der
nerdliche U. nnd das Küstengebirge Pae-Choi, Szentpéter
vár 1853—56, 2 k ö t . ; Lndvig, Zur Palaontologie des U.,
Cassel 1862 ; U. a., Geogenische und geognostische Htudien
dnrch . . . den U., Darmstadt 1862; Hochstetter, Über den
U., Berlin 1873 ; Hiekisch, Das System des ü., Dorpat 1882;
Karpinszki], Csernisev, Krotov, Szaicev stb. tanulmányai
azU.-ról a szentpétervári «Mémoires du Comité géologique»ben; Verstraete, L'Oural, études industrielles, Paris 1899 ;
Fápay J., Eeguly Antal uráli térképe, Földr. Közi. 1906.

Drál (régente Jaik), 2396 km. hosszú folyó
Orenburg és Uralszk orosz kormányzóságokban;
ered a Dél-Urál hegységben, Orszkig hosszanti
völgyben folyik, azután Ny.-nak, majd D.-nek
fordulva átfolyik egy sós pusztán, amely már a
tenger szintje alatt fekszik s a Kaspi-tengerbe
ömlik nagy deltával, amelynek főága (65 km.
hosszú) Gurjevnél torkollik. Vízterülete 249,549
km s , mellékfolyói jobbról a Szakmara (695 km.),
"balról az Or és Ilek. Hajózni csak magas vízállás
kor lehet Verhoturjéig, Orenburgig nagy hajók is
fölmehetnek rajta, itt 210 napon át jégmentes. A
folyó halakban igen gazdag; jobbpartján uráli
kozákok és nomadizáló kalmükök, balpartján kir
gizek élnek, régebben az ú. n. U. vagy Orenburg
erődsor és kozákállomások védték a kirgizek ellen
Oroszországot.
Urál-altáji népek (turáni népek), az a nagy
népcsoport, amely a legősibb időktől fogva
a Nan-san, Tien-san, Altai s Urál hegységek
közt elterülő belső- s középázsiai pusztaságon,
északon az Amur, Léna, Angara, Jeniszei, Ob,
Irtis és Tobol forrásvidékéig, dél felé a Hoanghóig, Balkas- és Aral-tóig meg a Kaspi-tengerig
tanyázott. Az U. a kerekfejü, ferde apró szemű,
pisze orrú, kiálló pofacsontú, merev, sima fekete
bájú, gyér szőrű, sárga szinű, középtermetű mon
gol fajhoz tartoznak, kivéve a széleken lakó U.-et,
hol kisebb-nagyobb mértékben átalakultak, neve
zetesen nyugat és délnyugat felé a nagy termetűnek
szemű, szőke árja s a kis termetű, fekete szemű,
barna kaukázusi kaspitengermelléki hosszúkás
fejű, hullámos dús hajzatú s szőrözetű, egyenes
vagy sasorrú faj módosította a finnugor és töröktatár népek egykori típusát, úgy hogy a lappok,
vogulok, osztjákok, kirgizek, üzbégek, nogajok,
szibíriai tatárok és jakutok kivételével a többi
nél, mint a magyaroknál, finneknél, volgai és
permi csúdoknál, oszmanliknál, turkméneknél,
baskíroknál, krimi és volgai tatároknál stb. a
mongoloid arcvonások és ferde metszetű szem
állás csaknem egészen eltűntek, csupán a kerek
fej maradt meg faji sajátságul. Keleten a japániakon s részben a koreaiakon az ainókkal és az
olajbarna malájokkal való keveredés nyomai lát
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szanak. A különböző antropológiai jegyek számba
vételével Deniker után fajilag így csoportosít
hatók az U.: I. Nyugati csoport (urál-altáji rassz)
finomabb, sima vagy kevéssé hullámos hajzattal,
fehér vagy szürkés bőrrel, vékony ajakkal, kes
keny orral, kevéssé kifejlett szőrözettél: 1. finntipus, hazája Északnyugat- és Közép-Oroszország
keletre a Volgáig, ahol az ugor típussal olvad
össze s jellemzi a fitos orr, szőke haj, szürke szem
s kerek fej; 2. lapp-szamojéd-tipus, kis termet
tel, brachikefál fejalkattal, barna hajzattal ;3.ugortipus, legtisztább az osztjákoknál s a Jeniszeimellék lakóinál, a Volgánál találkozik a finntipussal, törökkel vegyült a szibíriai tatároknál
és jakutoknál, a kaukázusi barna rasszal vegyült
a magyaroknál, mongolokkal a vogiúoknál; jel
lemzi az egyenes, vastag orr s a valamennyi U.
típusától különböző mezokefál fejalkat; 4. turk
tipus, hasonló orral, de brachikefál fejalkattal;
elég tisztán található a karakirgizeknél, üzbégek
nél, asztrakáni kirgizeknél; ugorral és tunguzzal
vegyült a jakutoknál, mongollal az altáji kalmukoknál, ugorral és finnel a szibíriai és volgai
tatároknál, baskíroknál, assziroiddal a középázsiai
tarancsiknál, a kaspintúli turkméneknél, azerbejdsáni tatároknál, a földközitengermelléki barna-faj
jal a turkméneknél s oszmanliknál. II. Keleti cso
port (mongoloid rassz) vastag, sima, egyenes haj
jal, sárga vagy sárgásbarna bőrrel, ferde szemmel,
széles orral, előre ugró pofacsonttal, közép-ter
mettel, brachikefál fejalkattal; 5. mongol-tifms,
tisztán a khalkha-mongoloknál, dzungáriai kalmukoknál és tibetieknél s alapanyaga Kína s HátsóIndia népességének; jellemzi a kerek arc és vé
konyabb orr; 6. tungus-tvpus, az előbbitől a
hosszúkás arc és vastagabb orr különbözteti
meg; tisztán észlelhető a tunguzoknál, mon
golba megy át a mandzsuknál, dauroknál és ko
reaiaknál s ainóval vegyült malájos árnyalattal
a japániaknál. Az ősi U. faji jellege legtisztább
állapotban a mongoloknál maradt meg, ami arra
vall, hogy az U. őshazáját is a mai mongol föl
dön, az Altáj, Szajan, Nan-san
és Tien-san hegy
ség közti óriási, mintegy 41/*—5 millió km2-nyi
területen kell keresni. Az a rendkívüli nagy eltérés,
ami az egyes ural-altáji nyelvek közt észlelhető,
onnan magyarázható, hogy oly óriási terület állt
rendelkezésiikre, hol fejlődésük anélkül történ
hetett, hogy egymással érintkeztek volna. A talaj
nak a sivatagba való lassú átmenete megakadá
lyozta gyors szaporodásukat. Ami az U. jelenlegi
számát illeti, az körülbelül ISO millióra rúg.
Urál-altáji nyelvek v. altáji nyelvek, öt nyelv
családot foglalnak magukban, amelyek két cso
portba sorakoznak: 1. Az uráli csoport foglalja
magában a finn-ugor (1. o.).s a szamojéd nyelv
családot. 2. Az altáji nyelvcsoport három nyelv
családból áll: török, mongol, mandzsu nyelv
család. Az U. összetartozását Castrén fedezte
föl; nálunk legjelesebb müvelőjük Budenz József
volt. Némelyek az U.-hez számítják a japánit,
továbbá a kelet-indiai dravida nyelveket és a
legrégibb okiratokon megőrzött akkád-sumir
nyelvet; mindennek helyessége azonban még
eddig nincs bebizonyítva. Az U. mind ragozok
(1. Agglutináló nyelvek, Magyar nyelv), és nagy
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, Uranofán

Uráncsillám (ásv.), gyűjtőnév; szorosabb érte
részükben fontos ezerepe van az
lemben vett U.-ok az autunit (uranit v. mészuranit)
nek (1. o.).
és a torbernit (mészuranit v. kalkolit); tágabb
uralgó (zene), 1. Domináns.
értelemben ide sorozandó a zeunerit és a troegeriU
Uralgó telek, 1. Szolgalom.
sőt az uranospinit és az uranocircit is.
Urál-hegység, 1. Urál.
Urángummi (ásv.), 1. Gummiérc.
Uráli bagoly (állat), 1. Baglyok.
Úr angyala (lat. Angelus Domini), neve a ka
Urálin, uralium, Moráluretán, klorálból és
tolikus egyházban hajnalban, délben és este szo
uretánból előállított,
kásos imádságnak a Fiuisten megtestesülésének
CC13. (CH). (OH). NH. C00 . CSH6
összetételű, fehér, kristályos por. Vízben oldha emlékére, amelynek végzésére harangszóval adnak
tatlan; forró víz összetevőire bontja. Altató- jelet. Áll három antifonából és három Üdvözlégy
Máriából, vers és feleletből és egy imádságból,
szerül használatos.
Uráli nyelvek, a finn-ugor s a velük távolabbi amelyhez este a megholtakért egy Miatyánkot és
rokon szamojéd nyelvek közös neve. L. Finn-ugor egy Üdvözlégy Máriát csatolunk. XIII. Benedek
1724 szept. 14. búcsúval látta el. A húsvéti idő
nyelvek.
Urálit (ásv.), rostos szerkezetű arnfibol-pszeudo- ben a Regina coeli foglalja el helyét. L. még
morfoza augit után. Legelőször az uráli porfiritek- Angelus.
ben ismerték fel (U.-porfirit) ; előfordul még
Uránia, (gör. a. m. égi), 1. Aphrodité (1. o.)
számos dioritban, gabbróban és diabázban is.
istenasszony egyik mellékneve, a tiszta eszményi
Urálit, szigetolő s el nem égő anyag, fémlemez szerelem képviselője. — 2. U., a múzsák (1. o.)
szilárdságával; azbeszt s kocsonyás infuzória- egyike, a csillagászat múzsája; a képzőművészet
földet lemezekké hengerelve s kiizzítva, vízüveg úgy ábrázolta, hogy egyik, kezében földtekét tart,
gel való itatás után, natriumbikarbonát s KCl-tal a másik kezében a földtekére mutató pálcikát.
kezelik.
Uránia, folyóirat, 1. Kármán, 2.
Uránia magyar tudományos egyesület, I.
Uralkodó, monarchiában az állam feje, államfő,
1. Állam. TJ.-ház vagy család, 1. Királyi család. Szabadtanítás.
Uralkodó családok magánjoga v. fejedelmi
U r á n i a s p e c i o s a Willd. (növ.), 1. Bavenala.
magánjog. L. Házi törvények.
Uránia-zöld, a schweinfurti zöldnek (1. o.) ja
Uralszk (üralszkaja Oblaszty), a kirgiz szov vított alakja. Arzéues rézvegyület. Arzónessavjetköztársaság területe Közép-Ázsiában, európai tartalma 50—60% is lehet, fajsúlya a schwein
Oroszország DK.-i határán, részben átnyúlik furti zöldénél jóval kisebb, tehát vízbe téve,
Európa politikai határába; területe 211,631 km2, hosszabb ideig lebegve marad benne. Méreg<i92o) 628,819 lak., akik legnagyobbrészt kirgizek (arzén-) tartalmánál fogva kiváló rovarirtószer.
éa tatárok. D.-i része homokos, sós mocsaras Permetezésekre használják a leveleket rágó kü
síkság, a Kaspi-tó, felé termékeny, dombos lönféle kártevők ellen. A méreggel bevont (beper
steppébe megy át, É.-on legmagasabb helye az metezett) levélből a rágó rovar elpusztul. Tehát az
Obscsáj-szirt, az Urál egyik Ny.-i kiágazása. Innen U. belsőleg, gyomorméregként ható szer. Csakis
alacsony halmok húzódnak a K.-i határon levő hatósági engedélyre vásárolható, mert az emberre
Ungodzsár-hegységhez. Az Urál-folyó két részre is veszedelmes méreg.
osztja a tartományt, beléje ömlenek a 450 km.
Uranin(ásv.), 1. Uránszurokérc.
hosszú Bmba s a Szegisz, a többi folyó elvész a
Uraninit (ásv.), 1. Uránszurokérc.
pusztában vagy sós tavakban végződik. Éghaj
U r á n i o n , billentyűsoros frikciós hangszer,
lata száraz, erős É.-i szél szokott fújni, amely a amelyben pedállal hajtott körforgó henger f énirudatermést tönkreteszi s télen az állatállományra kat súrol. Hangja a Terpodionéhoz hasonlít.
veszélyes hóviharokat hoz magával. Erdő (össze (Buschmann D. 1810.)
sen 30,000 ha.), csak É.-on van, ott búzát, zabot,
U r a n i s c o d o n (állat), a Leguán-fólék (Iguanikölest termelnek. A lakosság főfoglalkozása az dae) családjába tartozó gylknem. Legismertebb
állattenyésztés, szarvasmarhát, lovat, juhot, tevét, faja a Dél-Amerika trópusi részében honos hosszú
kecskét tenyésztenek, jelentékeny a halászat is a lábú gyík (U. umbra L.). Feje, nyakszirtje ós tes
tavakban, folyókban s a Kaspi-tengerben. Ipara tének elülső része világosszUrke-barnás színű, a
faggyúolvasztásra, szappan- és gyertyagyártásra, test hátsó részének és a farknak alapszíne sárgás
téglaégetésre, cserzésre, malomiparra szorítkozik. rózsaszínű; ezt az alapszínt a fej mögött széles
Fővárosa U., a Csegan folyó torkolatánál, (íwo) bársonyfekete keresztsáv, a nyakszirt oldalán
58,240 lak.
nagy sárga folt, a test hátán és oldalain pedig
Urán (Uránium), kémiai jele: U., atomsúlya kékesszürke, feketebarna és fekete haránteávok,
239"4, ritka elem, főleg az urán-szurokércben gyűrűk és foltok tarkítják. Teljes hossza 30 cm.,
fordul elő 2 U0 3 .U0 2 . Ma az uránt U0 3 -nak miből 10 cm. jut a farkára.
Uranit (ásv.), 1. Autunit.
elektromos kemencében -szénnel való redukciójá
U r á n i u m , 1. Urán.
val nyerik. Fajsúlya 18 7, vegyületei igen mér
gesek. Legfontosabb vegyületei: az urántrioxid,
Uranizmus (gör.) a. m. homoszexualitás (1. o.).
(U03), amely uranylnitrátnak200-ra való hevítése
U r a n o c i r c i t v. báriumuranit (*sv.), báriumután marad vissza. Az uránsavas sók, uránátok uranilfoszfát Ba(UOJ)2(P04)í. Zöldessárga, négy
az üvegiparban nyernek alkalmazást. Uranyl- szögletű, kitűnően hasadó táblák, amelyek való
nitrát UO, (NOa), sárga 6H 2 0-val kristályosodó színűleg rombosak és izomorfok az uranospinittel.
anyag. A fényképészet alkalmazza (1. Radioaktív Frankenstein a szász Vogtlandban. Radioaktív.
elemek).
Uranofán (ásv.), 1. Uranolíl.
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Uranográfia (gör.) a. 111. az ég leírása. Több
régi csillagtérkép-gyűjtemény neve.
Uránokker v. uranopilit (ásv.), ingadozó össze
tételű uranil-kalciumszulfát; sárga bársonyos bekérgezések az uránszurokércen. Johanngeorgenstadt és Joachiinstal, Cseh-Szász-Érchegység.
Radioaktív.
Uranolatria (gör.) a. m. az égitestek imádása
(sabaeismus).
üranolit (gör.) a. m. meteorkő, 1. Meteorit.
Uranometria (gör. a. m. a csillagos ég kimé
rése), szűkebb értelemben pontos helymeghatá
rozásokon alapuló csillagatlasz.
Uranoniobit (ásv.), 1. TJránszurokérc.
Uranopilit (ásv.) a. m. uránokker (1. o.)
U r a n o p l a s t l c a , 1. Farkastorok.
Uranos, a görög mitológiában a megszemélye
sített ég, az anyaföld (Gaia) első szülötte Hesiodos
szerint. Anyjával nemzette a titánokat (1. o.), kyklopsokat (1. o.) és a hekatoncheireket (százkezü).
De féltvén tőlük hatalmát, mindjárt születésük
után elrejtette őket a föld mélyébe. Gaia felbiztatta
őket apjuk ellen s a legifjabb titán, Kronos (1. o.)
az anyjától kapott sarlóval megfosztotta atyját
férfiasságától. Kronosnak földre hullott véréből
lettek az Erinnyák és Gigászok (1. o.); a levágott
tag a tengerbe hullt s a ráülepedett habból szüle
tett Aphrodité (1. o.). TJ. kénytelen volt Kronosnak
engedni a világ uralmát.
U r a n o s c o p u s (állat), 1. Csillagvizsgáló halak.
Uranospinit (ásv.), kalciumuranilarzenát:
Ca(U09)3(A804)a + 8H1!0.
Négyzetes külsejű, kitűnően hasadó csízzöld táb
lák. Sehneeberg, Cseh-Szász-Érchegység.
Uranoszferit (ásv.), bizmut-urán vegyület
Bi,0,.2UO s + 3H 3 0. Téglapiros-narancssárga fél
gömbös kristályos kérgek. Sehneeberg, CsehSzász-Brchegység.
Uranoszkóp (g5r.), csillagaszati műszer, amely
a csillagoknak az égen való megkeresésére szol
gál. V. ö. Böhm, Beschreibung eines Uranoskops,
Prag 1860.
Uranotallit (ásv.), kaleiumuránkarbonát:
2CaCOs.UlCOa)2 + 10HsO,
hatszögletű külsejű, de valójában rombos táblák
és csizzöld áttetsző bevonatok az uránszurokércen.
Hozzá hasonló a sárgászöld Schröckingerit. A
Yoglit gyöngyfényű smaragdzöld, lágy halmazo
kat alkot. Mindegyiknek lelőhelye Joachimstal
Csehországban.
UranotU (ásv.), kalciumuráuszilikát:
CaUaSLjOn+öHjO,
sárga tű- v. hajszálszerü triklin kristályokból álló
nyalábok. Wölsendorf, Bajorország; Joachimstal,
Csehország. Radioaktiv. Hozzá hasonló az uranofán, sárga-zöld fénytelen vastag tömegek, rom
bos kristályok. Gránitban Kupferberg, Szilézia ;
Stone Mountain, Georgia.
Uranotorit (uranothorit, ásv.), a torithoz ha
sonlít, de 10% uránoxidot tartalmaz. Vasércben
terem: Champlain, New York.
Uránsárga, sárga festék, nátriumdiuranát,
Na2U207.
Uránsugarak, 1. Becquerél-sugarák.
Uránszurokérc vagy
nasturán, uraninit
<*sv.), lényegében az urán- és ólomnak uranátja

Uranus

(U.Pb^UOo);,; rendesen tartalmaz még tóriumot,
lantán- és cériuui-elemeket, kis mennyiségben még
kalciumot, vizet és mint szenyezést kovasavat,
vasat, magnéziumot. Kristályai szabályosak; ok
taéder, kocka v. rombdodekaéder; többnyire amorf,
vaskos v. hintett, vesés, rudas; színe kagy
lós törésű, fajsúlya 8—9; szurokfekete, szürkésfekete, zsírfényü, át nem látszó. Gránitokban kris
tályosodott állapotban,több helyen Skandináviá
ban, Connecticutban, Eszak-Carolinában. Vasko
san ezüst-, ólom- és rézérctelérekben a Cseh-SzászBrchegységben: Marienberg, Annaberg, Johanngeorgeustadt, Joachimstal, Przibram, továbbá
Redruth Cornwallban. Könnyen mállik és számos
más urántartalmú ásvány belőle keletkezik : pittinérc; coracit (Laké Superior); a kockákbau
kristályosodó Cleveit, amely yttrium- és cériumföldeket is tartalmaz és amelyben az argont és
héliumot először ismerték fel (Arendal); továbbá
a gummiérc (1. o.).
Az U.-hez sorozandó még a bröggerit (1. o.); a
nivenit (Texas), valamint az uranoniobit (Saterdalen) niobiumot is tartalmaznak. Az U. mindig
tartalmaz rádiumot és héliumot és mint ilyen,
nagyon értékes ásvány; legtöbbet termel Joa
chimstal; azonkívül sárga festék gyártására is
szolgál.
Uranus, csillagászati jele J, a Naptól kifelé
számítva a nyolcadik nagy bolygó. Herschel fe
dezte fel 1781. márc. 13. és eleinte üstökösnek tar
totta. A pályaszámítás azonban csakhamar kimu
tatta az új égi test bolygó voltát s azt a sajátsá
gos körülményt, hogy Flamsteed már 1690. ötször,
Lemonnier pedig 1768.-és 1769. nyolcszor figyelte
meg. Mindkét csillagász U.-t egyszerűen álló csil
lagnak nézte. Mivel U. szabad szemmel még lát
ható, tulajdonképen elég csodálatos, hogy már
régebben nem ismerték. A régi megfigyelések se
gítségével állapíthatták meg pontosan pályája
elemeit (1. Bolygók). A Herschel adta Georgium
Sidus nevet (György angol király tiszteletére) Bode
csakhamar U.-éval cserélte fel. A Naptól számí
tott közép távolsága körülbelül 2900 millió km. s
pályája igen közel köralakú, egyszersmind jobban
simul az ekliptika síkjához, mint bármely más
bolygó pályája. Keringési ideje 84 év s ezért na
ponta csak 42 ívmásodpercnyi ívet fut be az égen
és egymásra következő oppozíciói, melyek alkal
mával a Földhöz legközelebb áll és éjfélkor delel,
csak 4—5 nappal tolódnak el évenkint. Fotometrikus mérések szerint fénye 150-szer kisebb, mint
Capelláé; fényessége hatodrangú s ezért sza
bad szemmel elég jól látható. Valamennyi bolygó
közül U. veri vissza legtökéletesebben a reá eső
napfényt, amennyiben annak csak 36%-át tartja
vissza. Korongja csak 4 ívmásodperc átmérőjű,
igy csak legalább 100-szorosan nagyító távcső
ben különböztethető meg az álló csillagoktól.
Korongja erősebb nagyítás mellett zöldesszínű ; határozott sávolyok és foltok eddig nem
észlelhetők rajta s így sem tengelyforgásának
tartamáról, sem esetleges lapultságáról nem tu
dunk. Mindössze annyi valószínű, hogy equátora
holdjainak pályáival esik össze; ugyanezért pó
lusai csak minden 42 évben jelennek meg a ko
rongja szélén. Spektruma a Fraunhofer-féle vo-
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nalakon kívül számos jellemző sávolyt tüntet fel,
melyeknek legalább egyikéről biztosan tudjuk,
hogy a Jupiter- és Satumus-spektrum egy sávo
lyával azonos; ez mindenesetre sűrű'légbur
kolatra utal. 1787 jan. Herschel két holdját is
találta; 1846. és 1852. Lassell még két holdat
talált. Ez utóbbiak az egész bolygórendszer leg
kényesebb objektumaihoz tartoznak, amennyiben
legföljebb 15-ödrendü csülagocskák fényében mu
tatkoznak. E két utóbbi hold Ariel és Umbriel, a
korábban ismertek Titánia és Oberon nevét vi
selik. Ezek pályaelemeit
vonatkozólag 1. Boly
gók. A legbelső 21jt, a külső 13'/ ? nap alatt kerüli
meg az U.-t. Pénymérések alapján kiszámította
Pickering, hogy a két legfényesebb holdja, Titánia
és Oberon 940, illetve 870 km. átmérővel birnak. E holdak legfeltűnőbb sajátsága, hogy az
ekliptikára majdnem merőleges pályákon mo
zognak, még pedig ellentétesen mint a többi
bolygó és hold, keletről nyugat felé. Ilyen anomá
lia még csupán a Neptunus holdjánál észlelhető s
valamikor a legerősebb ellenvetés volt a KantLaplaee-f éle hipotézis ellen. Ma már elméleti okok
alapján valószínűnek tartják, hogy éppen a nap
rendszer legtávolabbi bolygóinak holdjai retro
grád mozgással birnak. U. átmérője 392-szer
akkora, mint a Földé, tehát közel 51,000 km. Tö
megét Newcomb határozta meg legpontosabban
holdjainak megfigyeléséből; e tömeg a Napénak
22,000-ét teszi és ezért az tí. sűrűsége
csak vala
mivel nagyobb, mint a Földének 1/s-e. Elég tete
mes tömege folytán U. már több üstököst hódí
tott meg naprendszerünk számára és kimutatható,
hogy Kr. u. 126. a novemberi leonida hulló csillag
rajt is ez a bolygó kéDy szeri tette jelenlegi pályá
jába.
Uránüveg (Anna üveg, kanári-üveg), az urán
oxid a káliumüveget fluoreszkáló zöldes-sárgára
festi; az uránnal festett ólomüveg pedig tiszta
sárga színű.
Uránvirág (ásv.) a. m. Zippeit (1. o.).
Uránvitriol (ásv.) a. m. Johannit (1. o.).
Urao, kétféle ásványt jelent, ezek: termonátrit
és trona.
Uráon, néptörzs, 1. Oraon.
Urari, nyilméreg, 1. Gurare.
Uraricoera, a Rio Branco (1. o.) mellékfolyója
Braziliában.
I J r a r t l s r i t i s (arthritis urica), 1. Köszvény.
Urasztala, a református templomban, többnyire
az épület közepén, a szószékkel szemben vagy
annak közelében levő négyszögletes vagy kerek
asztal, amelynek rendeltetése, hogy a főbb ünnepek
alkalmával az asztalra helyezett kenyérből és
borból szolgáltatja ki a lelkész az úrvacsorát
(1. o.), valamint a reformátusok másik szakramentuinának, a keresztségnek a kiszolgáltatása is ez
asztal mellett megy végbe. Ez pótolja a refor
mátusoknál és unitáriusoknál a más keresztény
felekezeteknél szokásos oltárt.
Urátkövek, 1. HúgykőUratlan dolog (res nullius), oly dolog, amely
senkinek tulajdonában nincs, és pedig vagy azért,
mert még senki sem szerezte meg, vagy mert
eddigi tulajdonosa elhagyta (derelictio). Az U.
tulajdonjogát foglalás (occupatio) által szerzik
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meg; némely U. tekintetében a foglaláshoz való>
jog speciális előfeltételekhez van kötve, úgy pl. abányajog körében az adományozás alá eső ásvá
nyok és a vadászati jog körében a vad tekinteté
ben. L. Bányajog, Allatfogás, Halászati jogr
Vadászati jog, Gazdátlan dolog.
Uratlan hagyaték az, amelynek sem törvé
nyes, sem végrendeleti vagy szerződéses örököse
nincs. U. tulajdonképen nincs, mert más örökös,
hiányában az államkincstár örököl.
Uratok, a húgysav (acidum uricum) sói, lásd
Húgysav.
tira-tyube (Ora Tepe), város Turkisztán orosz
középázsiai főkormányzóság Szir-darja tartomá
nyában, számos mecsetje, medresszéje, iskolája,
3 karavánszerája van, kettös fallal van körül
véve. A belsőázsiai karavánutak egyik legfonto
sabb összejöveteli helyén fekszik s így nagy for
galma van. 1868 óta orosz birtok, lak. 22,088,
legnagyobbrészt tádzsikból áll.
Úrban Károly, lovag, osztrák táborszernagy,
szül. Krakóban 1802 aug. 31., megh. Brünnben
1877 jan. 1. A naszódi (2. sz.) oláh-határőrezred
ben alezredes volt s 1848 szept. 14-én mint ez
ezred parancsnoka nyíltan felmondta az engedel
mességet a magyar kormánynak és az oláh fel
kelést támogatta. Szász-Régenbői Marosvásárhely
ellen vonulva, a székely csapatok Sárpatak
(okt. 29.) és Vajdaszentiván (okt. 31,) mellett meg
verték. Később azonban Szamosujvár (nov. 21.)
és Dés (nov. 25.) mellett ő verte vissza Baldacci
és Katona Miklós honvédcsapatait. Midőn Bem
vette át az erdélyi főparancsnokságot U. dec. 19-én
Csúcsánál, dec. 23-án Désnél, majd Betleu
mellett dec. 29-én vereséget szenvedett s 1849
jan. 3-án Bukovinába szorult. Egy hónap múlva
1849 f ebr. 5. egy önkéntes (900) főnyi csapat élén
Marosény mellett meglepte és elfogott egy hon
védőrséget (3 század, 1 lovas eszkadron és 2 ágyú)
ezért később a Mária Terézia-rend keresztjét
kapta. Febr. 18-án Királynémeti mellett legyőzte
ugyan Riczkó honvédezredes csapatait, de Bem
Borgo'prund mellett febr. 23. megverte őt, mire
újra Bukovinába hátrált s nemsokára tífuszba
esett. Felgyógyulása után 1849 júl.-ban a Grotenhjelm-féle orosz seregben kapott parancsnok
ságot. 1850-ben vezérőrnagy, 1857. altábornagy
lett. Az 1859-i olasz hadjáratban egy tartalékhad
osztály parancsnoka volt, azután Verona parancs
noka lett. 1865-ben vonult nyugalomba. Önkezé
vel vetett véget életének.
Urbán, 1. Orbán.
U r b a n a l i n g u a v a g y Urbánus sermo (urbanitas), 1. Latin nyelv.
Urbanisszák, 1. Klarisszák.
Urbanit (ásv.). az akmithoz hasonló piroxéit
(1. o.). Lángban, Svédország.
U r b a n i t a s (lat.) eredetileg a, m. városi élet;
átvitt értelemben finom magaviselet, elmésség ;
rossz értelemben álnokság. Urbánus, városi, ellen
tétben a rusticus-szal, a parasztival; finom, elmés..
U r b a n o , olasz márványfajta.
U r b á n u s s e r m o (lat.), 1. Latin nyelv.
Urbáriumok a volt földesúr és jobbágyság, a
volt jobbágyok jogait és kötelezettségeit szabá
lyozó írásbeli rendelkezések. Hazánkban az úr-
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béri viszonyokat rendszeresen Mária Terézia sza
bályozta és pedig rendelettel (Mária Terézia-féle
úrbér, 1767). Ezt az 1791. XXXV. t.-e. a törvény
hozás rendelkezéséig fenntartotta. A törvényho
zási rendezés csak az 1832—36. országgyűlésen
következett be. így erről szólnak az 1836. IV—X.
törvénycikkek, valamint később az 1840. VII. t.-c.
(1. Földtehermentesítés).
Urbeis (franc. Orbey), város Pelső-Elszászban
(most Haut-Ehin dép.), (1920) 4485 lak., szövőipar
ral. Mellette van az 1138. alapított, de 1789. fel
oszlatott Pairis ciszt. apátság romja. Környékén
két, szép hegyi tó, a Weisser és Schwarzer See.
Úrbér, a jobbágyság rendszerében azoknak a
szolgáltatásoknak, jobbágyi terheknek összessége,
amelyeket a volt jobbágy az ő haszonvételében
lévő javak u,tán földesurának teljesített. L. Ur
báriumok, Úrbéri telek, Úrbéri tartozások, Bir
tokrendezés,
Földtehermentesítés.
Úrbéres bormérés, 1. Italmérés v. korcsmái
tatás joga.
Úrbéresek a volt jobbágyok, 1. Szabadok és
Kontraktualisták.
Úrbéri birtok, 1. Úrbéri telek.
Úrbéri elkülönítés az a birtokrendezés (1. o.),
amelynek célja a volt úrbéresek számára a volt
földesúr legelőjéből, erdejéből és nádasából ki
zárólagos tulajdonuk gyanánt akkora területet
kihasítani, amely az eddig gyakorolt legeltetési,
fajzási és nádlási haszonvételeknek megfelel. Az
U. hazánkban már be van fejezve.
Úrbéri kárpótlás, 1. Földtehermentesítés.
Úrbéri örökváltság, 1. Földtehermentesítés.
Úrbéri pátens v. nyilt parancs, 1. Földteher
mentesítés.
Úrbéri per, az a birtokrendezési eljárás, amely
nek célja volt a volt úrbéri kapcsolatból függő
ben maradt birtokviszonyok rendezése. Az elne
vezés ma már nincs használatban. L. Birtokren
dezés.
Úrbériség megváltása, 1. Földtehermente
sítés.
Úrbéri táblák az úrbéresek tartozásainak sza
bályozásáról szóló urbáriumokhoz (1. o.) mellé
kelt, 16 rovatból álló kimutatások, amelyek az
illető helységben levő minden úrbéri telek állo
mányát és úrbéri tartozásait feltüntették. Nagy
fontosságuk volt később a telek úrbéri minőségé
nek megállapításánál..
Úrbéri tartozások voltak azok a szolgáltatá
sok, amelyekkel az úrbéresek a földesúrnak tar
toztak. Még pedig: 1. minden házhely után évenkint 2 K füstpénz; 2. a telephez tartozó szántó
föld terméséből kilencedrész (dézsma) vagy papi
tized, esetleg heted- v. nyolcadrész ; 3. a szőllők
után kilenced vagy hegyvám; 4. kender- és len
fonásból egész telek után 6 font; 5. pálinkakazán
után évenkint 2 K; 6. boltnyitásért 20, 30 vagy
40 K évi bér az árúk minősége szerint; 7. a robot
(1. 0.): az egész telkes gazda földesurának hetenkint egy napi igás vagy két napi gyalognapszám
mal ; a házas zsellér évenkint 18, a hazátlan pe
dig 12 gyalognapszámmal szolgált. Az ú. n. apródézsmát és pedig méhrajok, bárányok és gidák
kilencedét, telkenkint 2 csirkét, 2 kappant stb.
már az 1836. VII. t.-c. 4. §-a megszüntette.
I
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Úrbéri telek az egy jobbágy birtokában volt
az a földterület, amelyet a földtehermentesítés
(1. o.) előtt az úrbéri táblákba mint úrbéri tarto
zások alá esőt beiktattak vagy ily beiktatás nélkül
is tartozások szakadatlan szolgáltatásával ilyen
nek ismertek el. Az Ú. állott belsőségből (házhely,,
udvar, kert) és külsőségből (szántó, rét). Ezt ne
vezték az Ű. állományának. A belsőség rendszerint
egy hold nagyságú volt, a külsőség pedig vm.-kint
és a földek osztályzata szerint 22—60 hold között
váltakozott. Az egész Ű.-t bíró jobbágy volt a.
telkes gazda. De voltak fél, negyed és nyolcad
telkesek is ; utóbbiak a törvény tilalma ellenére.
Az egy nyolcad Ú.-nél kisebb telekkel bírók voltak
a házas zsellérek. A fél, negyed és nyolcad Ú»
rendszerint fele, negyede és nyolcada volt az egész,
teleknek, kivéve Temes- és Torontál vármegyét,
hol az arány más volt. És pedig az egész U. 34,
a fél 19, a negyed 11 és a nyolcad Ú. 7 hold ter
jedelmű volt. Az Ú. felosztását tiltó szabályokat
az 1871. LIII. t.-c- eltörülte.
Úrbéri törvényszékek az úrbéri pátenssel az:
úrbéri perek (1. o.) tárgyalására szervezett külön,
bíróságok voltak. Az 1871: XXXI. t.-c. megszün
tette s hatáskörüket a rendes törvényszékekre*
ruházta át.
Urbian (Pico de U., Sierra de V.), az Ibéri
hegyrendszer 2255 m. magas hegycsúcsa Spanyol
ország ÉNy.-i részében.
l ' r M et orfoi (lat.), szószerint: a városnak s
a földkerekségnek, vagyis az egész világnak (tud
tára adni).
Urbino, város és érsekség székhelye Pesaro
U. olasz tartományban, (i9ii) 18,117 lak., selyem-v
olaj-, majolika- és tésztagyártó iparral, 156-'.
alapított egyetemmel, gyógyszerészi iskolával,,
szépművészeti intézettel. U.-t régi emlékei teszik
látogatottá. A hercegi palotát három loggiával
1460—82. Luciano da Laurana építette és 1480.
Baccio Pintelli látta el oszlopcsarnokkal, szoborés képgyűjteménye van. Híres könyvtára Ró
mába került. Székesegyházát Timoteo della Vite,.
Federigo Baroccio és Piero della Prancesca
képei ékesítik. San Spirito nevű templomában
Luca Signorellitől van két szép festmény. Rafael
szülőháza Rafael-múzeummal jelenleg az Accademia Raffaello tulajdona. U. az ókori Urbinum.
Hortense. A XIII. sz. óta a Montefeltro hercegek
birtokában volt. A város Pederigo hercegnek
(megh. 1482.) és fiának Guidobaldónak (megh.
150S.) idejében ért el virágzása legmagasabb fo
kára, 1508. a hercegséga della Roveré családnak,.
1626. pedig az Egyházi Államnak jutott birtokába.
A közeli Fermignano az olasz művészi majolikagyártás főhelye volt (1475—1620). Az U. majolikákon Rafael és tanítványainak hatása látszik.
V. ö. Budinich, II palazzo ducale d'U. (Roma 1905);
Galzini, U. e i suoi monumenti (U. 1899); G*
Lipparini, U. (Itália artistica Bergamo 1903).
Urbis c o m l i t a e (lat.), 1. u. c.
U r b s (lat.) a. m. város, főváros; a rómaiak
U. alatt főleg Rómát értették.
Urbs Aqnensis, Aachen (1. o.) latin neve.
Urbs Moresina, 1. Marosvásár.
U r c e o l a Roxb. (nSv.), az Apocynaoeae-család
génusza, amelynek 7—8 faja a maláji félszigeten

Urd

-

640

és szigetvilágon élő liána. Az XT. esculenta
Benth kaucsukot szolgáltat ugyanott, ezenkívül
termését eszik.
Urd vagy XJrdhr, 1. Nornák.
Úr dolga, a volt jobbágy részéről a földes
úrnak járó munkaszolgáltatás (1. Robot).
Úrdomb (Fokovci), kisk. Vas vm. mura
szombati j.-ban, (i9io) 408 vend lak. (Tr. SzHSz.)
Urdu, nyelv, 1. Hindi.
Urduiig a. m. ördög (1. o.).
ü r e a , a. m. karbamid (1. o.).
Ureáz, erjesztő enzime, amely a húgyanyagból
szénsavas ammóniát vízfel vétellel fejleszt.
Urechia (<sjtsd: — kia) Vazul, román tanár és
államférfiú, szül. Piatrában (Moldva) 1834., megh.
Bukarestben 1901 dee. 6. Tanulmányait a párisi
és madridi egyetemeken végezte. Visszatérve
hazájába, előbb Jassziban, majd Bukarestben lett
egyet, tanár, később mint közoktatási miniszter,
irredentista és magyarellenes beszédeivel tett
szert népszerűségre. 1891-ben megalakította a
makedó-román egyesületet, amelynek elnöke volt.
Szorgalmas gyűjtő és író; könyvtárából Galac
-városában nyilvános könyvtárt állított. Munkái
közül legismertebb román irodalomtörténete
(1700-ig) és a románok XVII—XIX. sz.-i 13 köte
tes történeti műve nagy oklevélgyűjteménnyel.
U r e d i n e a e , Uredinales (nOv.), aRozsdagombák rendje, 1. Rozsdagomba.
U r e d o , a Rozsdagombák fejlődésének az a
szaka, amikor uredospára keletkezik. Amikor
még nem ismerték a Rozsdagombák fejlődésének
teljes menetét, az U.-t külön génusznak tekintet
ték. L. Rozsdagomba.
Uredospóra, 1. Rozsdagomba.
Uregga, terjedelmes és Stanley szerint renge
teg őserdőkkel takart vidék a Kongótól K.-re a
Nyangve és a Stanley-vízesések, továbbá az Al
bert-, az Albert-Eduárd- és a Tanganyika-tavak
közt.
Ureidek, a karbamidnak egybázisú savakkal
való vegyületei; úgy származnak a karbamidból, ha abban egy hidrogénatomot savmaradékkal
pótolunk. Pl. acetilkarbamid (acetylearbamid):
NH2.C0.NH.CH.C0.
Urómia, 1. Xlraemia és Húgyvérűség.
Uretán, urethan, aethylurethan, az aminoszénsav aethylesztere, HaN.COO.C2H5, színtelen,
50°-on olvadó kristályok. Víz, szesz bőségesen
oldja. Altatószerül használják. Az aminoszénsav
v. karbaminsav más észterei is U.-ok.
Uréter (gör.) a. m. húgyvezető (1. o.).
Urétercisztoszkóp, 1. Hőlyagtükör.
Uréteritisz (gör.), a húgyvezető (uréter) gyuladása; hólyag-, vesemedence-gyuladáshoz szo
kott csatlakozni.
Uréter-kő, kő a húgyvezetőben (uréterben), ren
desen elakadt vesekő. L. Vesebetegségek.
U r e t h r a , 1. Húgycső.
U r e t l i r i s m u s , a húgycső ideges görcse, mely
az ejaculatiót akadályozza. Megfelel a vaginizmusnak (1. o.).
C r e t h r o d y n i a , a húgycső zsábaszerü fáj
dalma.
U r e t h r o p l a s t i c a (gör.), az a képző műtét
amellyel a húgycsőn támadt hiányt pótolják, vagy
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húgycsősipolyokat gyógyítanak. L. Húqycsószűkület.
U r e t l i r o r r l i o e a a. m. kifolyás a húgycsöből, a húgycső gyuladásos folyamatainak tünete.
U. ex libine a. m. nemi izgalomtól beálló húgycsőfolyás, mikor a Littré-féle mirigyek néhány
csöppnyi nyálkás váladéka ürül ki.
U r e t h r o s p a s t t i u s a. in. húgycsőgörcs. Gör
csös összehúzódás érzése a húgycsőben, rendesen
gyuladás folytán, 1. Gonorrhoea.
U r e t l i r o s k o p a. m. húgycsőtükör. Csőalakú
műszer, amelyet a húgycsöbe vezetnek, hogy
annak nyálkahártyáját megtekintsék. Vannak
világító szerkezettel ellátott, nagyító stb. U.-ok is.
ürethroskopia a. m. a húgycső megszemlélése
tükörrel.
U r e t h r o t o m i a , 1. Húgycsömetszés. — U.
externa, 1. Boutonniére.
U r e t i c a (gör.-lat, diuretica) a. m. húgyhajtó
szerek (1. o.).
Ureum, 1. Karbamid.
Uréuszkigyó (Naia haie L., állat), a Sikló-félék
(Colúbridae) családjába tartozó Elülméregfogas
kígyók (Proteroglypha) egyik faja. Színe nagyon
változó.Leggyakoribbakazokapéldányok.melyeknek teste felül szalmasárga, alul világossárga
alapszínű s a test alsó részén, a nyaktájon több,
különböző szélességű sötétebb harántcslkja van.
Vannak sötétebb, sőt bronzszínű és narancssárga
alapszínű példányai is. Teljesen kifejlődve 2"25 m.
hosszúságot is elér. Egész Észak-Afrikában, D.-ro
egészen az Atlasz-hegység D.-i oldaláig és KeletAfrikában a Zuluk földjéig és Natalig honos. A
Nilusmenti országokban ós Tuniszban helyenkint
igen gyakori, Algériában és Dél-Marokkóban
azonban csak egyenkint fordul elő. Szudánban és
Dél-Afrikában bokros helyeken és a steppéken él.
Marása veszedelmes, sokszor halálos. Hazájában
Kleopátra kígyója, áspis, haie, uréusz ós egyip
tomi pápaszemes kígyó néven ismeretes.
Urf (arab) a. m. a köztudatban általánosan el
ismert nézet v. szokás. A mohammedán törvény
tudományban U.-nak neveznek oly törvényeket,
amelyeknem a vallásosjog f<Ste»-í'aí> részétképezik,
hanem v. szokásjogon (ádet), v. pedig az uralkodók
különös törvényhozási intézkedésein (kánún) alap
szanak. Az újabb alkotmányos viszonyok közt a
törvényalkotás szempontjai is megváltoztak.
Urf a (TJrkoi, Orfa), volt török szandzsák szék
helye Kis-Ázsiában, Aleppo vilajetben; örmény
püspöki székhely, (1920) 48,100 lak., akik törökök,
kurdok és örmények. Van 20 mecsetje (különösen
híres az Ábrahám-mecset, ahová mint búcsúhelyre
járnak a mohammedánok, mert állítólag itt ál
dozta fel Ábrahám fiát, Izsákot), híres pamutszö
vése, búza-, gyapjú-, bőr-, gyapotkereskedelme.
Harranon át a Bagdad-vasúthoz mellókvasúttal
csatlakozása van. A görögök Kallirrhoenek, ké
sőbb Edesszának (1. 0.) nevezték.
Urfahr, 1919-ig város Linz felsőausztriai ke
rületi kapitányságban, a Duna bal bariján, Linzcel szemben, (1910) 15,439 lak., gép- és szeszgyár
ral. Közelében Riesenbad fürdőhely. U.-t 1919.
bekebelezték Linz városába.
Urfé (ejtsd: űrfé), Honoré d', francia regényíró,
szül. Marseilleben 1568 febr. 11., megh. Ville-
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ftarwheban 1625 jún. 1. Különösen Astrée cíinü
regényéről híres, amelyet halála után Baro nevű
titkára fejezett be. Ez az allegorikus pásztorregény, amelyet Montemayor Dianája és Guarini Pastor Fidója nyomán írt, bizonyos ideá
lis világban játszik s valamennyi hőse és hősnője
(akik mind pásztorok és pásztornök) alatt az
akkori idők egy-egy nevezetes személyisége rej
tőzik. B regénynek világszerte nagy hatása volt
8 majd minden nyelvre lefordították. Az Astrée
első kiadását (1607) számos ujabb követte. V. ö.
Bonafous, Études sur 1'Astrée et sur Honoré
d'Urfé (Paris 18-17); Chantelauze, Études sur
les d'Urfé (1860); Beöthy Zs., A szépprózai elbe
szélés a magyar irodalomban, I. köt. (Budapest
1886); Germa, L'Astrée de Honoré d'Urfé. (Paris
1905).
Urga (kínaiul Kiii-lun, mongol Kuren, Bogdo
Kuren), 1912 febr. 19 óta Mongolország fővárosa
a Tola (Orehon mellékvize) mellett, a KjachtaPeking útvonalon. Két részből áll, egyik a mon
gol városrész, Bogdo Kuren 12—15,000 lakossal,
akik közül 10,000 láma, mert a legfőbb pap, a
kutuchtu is itt lakik, a buddhista mongolok val
lási feje. Négy km.-nyire fekszik a kínai város
rész, Majmacsin 10,000 lakossal, nagy raktárai
vannak, júl.-i vásárain 100,000 ember és számos
zarándok gyűl össze, szept.-i vásárait 200,000
ember látogatja. Az oroszok 1871. az orosz ke
reskedők védelmére megszállották a várost, azóta
egy konzult tartanak itt. Amikor az angolok
1904. Lhassza ellen előnyomultak, a dalai láma
Urgába menekült, mert ez Lhassza után a mon
golok legszentebb városa.
Urgel, Séo de (ejtsd nrzsei), város, püspökség
székhelyo Lerida spanyol tartományban, (1920)
3100 lak., nagy székesegyházzal. Mint vár védi a
Col de Percheen át vezető utat. Püspöke Francia
országgal együtt Andorra köztársaság protektora,
CJrgenda, 1. Orianda.
Urgendzs, középázsiai kánság, 1. Khiva.
( J r g e n s (lat.) a. m. sürgős, fontos, halasztha
tatlan.
V r g i n e a Steinh. (n8v.), a Liliomfélék génusza ;
24 faja Afrika, India (2) és a mediterrán vidék
növénye. Az U. maritima L., Baker (U. scilla
Steinh.,ScillamaritimaL., tengeri ham/ma)ha.gymája tojásdad v. gömbölyded, 1 dm.-néi is nagyobb
átmérőjű lehet, külső fedőpikkelyei vörösbarnák,
a belső pikkelyek igen nyálkásak. Hűsos-hártfás levelei tavasszal hajtanak ki, akkor érik a
múlt őszi termése. Virága ősszel jelenik meg fürt
ben, kb. 1 m. hosszú koesányon. Hagymájának
flbulbus seillae) nyalkája keserű, igen csípős, a bőr
telhólyagzik tőle. Offlcinális.
Úrgomba (n5v.), Benkő szerint a Preszkergomba, Clusius szerint a Királygalóca.
U r g o n i e n (geol.), rétegesoportja az alsó kré
tának a francia Orgon helység után így nevezve.
Urgon-rétegek vannak a Nyugat-Krassószörényi
hegységbsn is.
Urgut, 6000 lakosú város Ázsiában, Turkisz«án Szerafsán kerületében, több karavánszerája,
iskolája van. Lakói tadzsikok, fonás-szövéssel s
földműveléssel foglalkoznak.
Brhai, L Edessza 2.
Sémi Nagy JjucBcona. XVIII. JOt.

Url

Úrháza (Gacova), kisk. Alsófehér vm. nacryenyedi j.-ban, 1230 (i9io) román lak.( Tr. R.)
Urházy György, politikus és hírlapíró, szili.
Tokajban 1823 dec. 28., megh. Budapesten 1873
ápr. 21. Zilahon és Kolozsvárt elvégezvén tanul
mányait, ügyvédi vizsgálatot tett s az Erdélyi
Hiradó munkatársa lett. A szabadságharcot mint
huszárszázados küzdötte végig, utána Tokajba
menekült, 1850. Pesten a Pesti Napló munkatársa
lett, 1854. mintalap haditudósítója a keleti háború
színhelyére ment s ott tartózkodása eredményei!)
a Keleti képek c. munkája jelent meg (1854).
Visszatérte után 1857—58. a Magyar Posta c.
politikai lapot szerkesztette, aztán a Honnál, majd
az Esti Lapoknál dolgozott, az előbbit egyideig
szerkesztette is, 18-51 .és 1869-tól országgyűlési kép
viselő volt. III. Napóleon c. történeti és politikai
munkájáért (1853) a Magy. Tud. Akadémia 1861.
megválasztotta levelező tagjának; 1880. Szilágyi
Sándor emlékbeszédet tartott fölötte.
Úrhida, kisk. Fehér vm. székesfehérvári j.-ban,
(1920) 920 magyar lak.
UrhidrÓ2Ís(gör.)a. m. húgyizzadás. Húgysavas
sók és egyéb húgyalkatrészek nagyobb mennyid
ségénok megjelenése a verítékben. Rendesen
húgyvérűség esetén fordul elő.
Uri, svájci kanton aVierwaldstatti-tó,Schwyz,
Glarus, Graubünden, Tessin,2 Wallis, Bern és Unterwalden közt, 107-1 km területtel és (1920)
23,973 többnyire német lakossal. A kantont a
Reuss és mellékvizeinek szűk völgyei alkotják,
amelyeket minden oldalról magas, sziklás glecscsorekkel takart hegyek fognak körül. A kanton
Ny.-i részében állanak az Urni- és UnterwaldeaiAlpok sziklaóriásai; D.-en a Szí;. Gotthárd, K.-<*5
pedig a Glarni-Alpok. A fő völgy a Schöllenen
nevű sziklahasadék által összekötött részekből,
Urseren és U.-ból áll. A számos mellékvölgy szül?
és vad-romantikus, sok helyen gazdag nagyszert,
tájképekbon; közülök a legfontosabbak a Göschenen- és a Maienthal a Reusstól balra, a Maderaniés Sehachonthal attól jobbra. A kantont a Reuss
és mellékvizei öntözik. Az éghajlat a magassági
viszonyokhoz képest különböző. Az egész terület
nek fele termőföld. A fő foglalkozás azonban az
alpi gazdálkodás és csak a mélyebben fekvő hely >
ken a gabonatermesztés. Az ipar és keresked 's
jelentéktelen, a lakosságot az említett foglalkozá
sokon kívül leginkább az idegenforgalomból eredő
jövedelem tartja el. Az alkotmány tiszta demokra
tikus; a választók összessége választja a landammant, szentesíti a törvényeket stb. A Landrat a
törvényelőkészítő, a 7 tagból álló kormánytanács
a végrehajtó hatalom. A székhely Altdorf.
Úri v. Oori, afrikai folyó, 1. IÁtnpopo.
Uri, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. gyömről
j.-ban, (1920) 2361 magyar lak.
UxiJános (körösi), ref. teológus, szül. Czeczén
v. talán Nagykőrösön 1724 dec. 24., megh. Oxfordban 1796 okt. 18. Hazai tanulmányai végeztével
külföldi egyetemeken tanult. Hazájába sohasem
tért vissza, hanem Angliában az oxfordi egye
tem könyvtárában talált alkalmazást, amelynek
ezrekre menő zsidó, kaid, szír, arab, török, egyip
tomi, perzsa és kopt nyelvű, tehát keleti kéz
iratait rendezte s katalógusaikat készítő el. Leg-
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Uriol(da Costa Gabriel,kés6bb Vriel),raSminkább a teológia eh keleti nyelvészet terén dol
gozott. Iiy irányú müve: Prima decas origi- bölcsész, szül Portóban 1594 körül, zsidó eesöetü,
num Hebraearain genuinarurn ad lóca biblica rec- kikeresztelkedett családból, megh. 1640. Szigorúan
tiua intelligenda (Leiden 1761); Pharus artis gram- katolikus szellemben nevelkedett, de egyre jobban
maticae hebraioae (Oxford 1784); Septuaginta elmélyedve a kereszténység isteni voltának két
hebdoinadum quos Gábriel ad Danielem detulerat ségbevonásába, zsidó hitre tért és fölvette az 77
interpretatio (u. o. 1788). A nevezetteken klvlil nevet. De az új községben sem érezte magát jól
még 8 önállóan megjelent müve maradt fenn, s farizeusi visszaélésekként Ítélte el a zsidóság
több szokását. B miatt a zsidó községből ki
mind latin nyelven.
rekesztették. Mikor erre védőiratot adott ki maga
Uria, város, 1. Oria.
U r i a (állat), az Alka-félók (Alcidae) családjába mellett (Exarnen traditionum Phaiiseicaruin coltartozó madárnem. Az ide tartozó 10 faj a Föld latarum cum lege seripta, Amsterdam, 1623), a
É.-i tengerei mentén honos; télen azonban egye zsidó vének bepanaszolták őt az amsterdami városi
sek közülök a mérsékelt égövi tájakra vonulnak. tanács előtt, amely megbírságolta s iratait el
Körülbelül galarnbnagyságúak. Költés idején száz koboztatta. Miután később a tanács még megalázó
ezer számra keresik fel az É.-i jeges tengerek vezeklést is rótt rá, elmenekült. Hét évig kellett
mentén lévő meredek sziklafalakat s ott költe szenvednie rokonainak s a zsidó hitközségnek
nek. Ők alkotják az É.-i madárhegyeket meg üldözéseit, míg végre rá akarta már adni magát
elevenítő madarakat. Fajai közül fontosabbak: a vezeklésre, de testben és lélekben megtörve,
a fekete lumina (Uria grylle L.), 1. Fekete agyonlőtte magát. Életét Gutzkow tragédiában
lumma; a galamblumma (U. columba Pali.), dolgozta föl (U. Acosta, 1846). V. ö. Kcaar A.,
mely a Csendes-óceán É.-i részein helyettesíti a U. Acosta. Lében u. Bekentniss eines Freidenkers
fekete lummát, mely ott nem fordul elő; a tötyögö vor 300 Jahren (Berlin 1909).
lumma (U. troile L.) és a vastagcsőrü lumma (ti.
Úri gomba, úri tinorú (növ.), így nevezik s
lomvia L.).
Boletus bulbosust (1. Hiribigomba), de a Boletus
üriage (ejtsd: üriázs), St.-Martín-d'U. községhez regiust is.
tartozó fürdőhely Isére francia départementban,
Uri hatóság, 1. Földesúri bíráskodás.
(i9ii) 1630 lak., erdős hegyek övezte völgyben,
Úrija v. orija, árja eredetű ind szójáras, melyet
kénes és vasas konyhasós forrásokkal, fürdőkkel, Oriszánban beszélnek. V. ö. Sulíon, An introducnyaralókkal; egy XIII. sz.-beli kastélyában kis tory grammar of the Oriya language (Kalkutt;>
múzeummal, római épületmaradványokkal.
1S31); szótárt is írt 3 kötetben (Knltack 1841—
Uriás, Dávid zsidó király hadvezére, férje 1843).
annak a Bathsebának, akit Dávid megszeretett.
Úri jog (franc, droit de seigneur), a középkori
U.-t a király, hogy feleségét elnyerhesse, elkül földesurak által igénybe vett ú. n. jus primae
dő tte egy levéllel Joábhoz, a főhad vezérhez, amely noclis. L. Jus.
ben a levél átadóját az ütközet legveszélyesebb
Úrik (Uric), kisk. Hunyad vm. puii j.-ban.
pontjára parancsolta állíttatni, hogy halála biztos (i9io) 382 román lak. (Tr. R.)
legyen, ami be is következett. Azért nevezik az
Urikány, község, 1. Hobiczaurikány.
afajta leveleket, amelyeket az átadó saját hátrá
Ur imádsága, 1. Miatyánk.
nyára visz, 77.-leveleknek.
Úrim és t u m m i m (héber, a. m. világosság és
Uriás vagy Uro.9, pannonhalmi apát, hazánk tökéletesség). Ezen a néven nevezték a régi zsi
egyik legkitűnőbb főpapja. 1210-ben egyik rend dók az éfód (1. o.) elülső színén lévő négyszögletű
társai Moníe-Cassinóba küldte a rend szabályzatai kockát, amsly 12 kisebb kockára volt beosztva,
nak tanulmányozására. Majd rendre megvizsgálta s beléjük a 12 törzs neve volt bavésve. Arra szol
a pannonhalmi apátság birtokait s 1212. egy vit';s gált, hogy a főpap ezek segédével válságos idők
ügyben Romiban magát III. Ince páp.Vt is föl ben jövendőt mondhasson.
kereste. 1213-ban II. Andrásnál kieszközölte Szt.
f i r m a ílat.\ 1. Húg?/.
László és Salamon adományainak m3gerősítósít
Í J r i n a t o r e s (állat), i. Farlábúák.
B visszaperolt több jószágot. 1217-ben részt vorc
TJrinsav, 1. Húgysav.
a szentföldi hadjáratban. 1225-ben a leégett
Úri szék, a földasiímak bíráskodása jobbágyai
pannonhalmi főegyházat fölépíttetvén, fölszsn- f J?tt, 1. Földesúri bíráskodás.
telte a király jelenlétében. 1226-ban a király s
U i zék, kisk. Vas vm. muraszombati j.-ban,
III. Honorius, akit e végből személyesen keresett (iá-tó) 224 vend lak. (Tr. SzHSz).
föl, megerősítette etryháza ügyében idái<r tett
Úri tök (nüv.), l. J'ök.
rendelkezéseit; majd IX. Gergely közbenjárás'it
Uri zab (Avena flavesrens L., Trisetum flavesvette igénybe, különösen a székesfojérvAri pré cens P. de Beauvais, aranyzab), a legkeresettebb
posttal és káptalannal a somogyi tizedek mistt s évelő takarmányfüvek egyike, nemcsak kielégítő
a veszprémi püspökkel folytatott pőrében. Meg mennvisAgfi. hanem emellett kitűnő takarmányt
halt 12Í4.
szolo-áltat. Főleg a magasabb fekvést kedveli, de
U r i c o m e t e r , készülék a vizelet húgy?av- azért síkságokon is jól megállja a helyét 8 a
tartalmának megállapítására. (Ruhemann Í905.) t-ilaiban nem igen válogat. A maíkereskedők
Uridrózis a. m. urhidrózis (1. o.l.
közönségesen az Aira flexuosa (1. o.) magját adják
ü r i e l (héber, a. m. Tsten világa), a midr'^s1 an helyette.
(l. o.) a négy arkangyal ogyikének a nevo. Az isUr jarichai, autonóm, de orosz fensőség alatt
t3tii trón bal oldalán áll s U. nevét az^rt nyerte, álló tarUlst Közép-Ázsiában, Mongolország É.-i
mert tőle küld Isten Izraelnek világosságot.
részén, a Szaján-hegység és Taumo-Ola közt;

Örjelenés

:
:

:

•

összesen mintegy 50,000 taunu-urjanchai és
néhány ezer bevándorolt orosz lakossal. Termé
keny szántóföldjén kívül vannak hegyi erdei,
bányáiban arany, azbeszt, só bőven fordul eiö, de
nincs kiaknázva. 1918—20 közt nagy harcok foly
tak itt az orosz vöröscsapatok és a fehér hadserog,
valamint a mongolok és kínaiak közt, 1921. a
bolsevisták maradtak győztesek; de ekkor a szov
jet autonóm területté tette, miután Kína ós Mongol
ország lemondott a birtoklására való igényéről.
Úrjelenés, 1. Vízkereszt.
tirjövet, 1. Advent.
Urk, Észak-Hollandia németalföldi tartomány
hoz tartozó sziget a Zuider-tóban, 21 km.-nyire
Bnkhuizentől, 80 ha.-nyi területtel, körülbelül
3000 lakossal, halászattal.
Urkhan (Orkhán), hódító török szultán a
XIV. sz.-ban. Ő kelt át seregével először Euró
pába s elfoglalta Gallipolit. L. Török birodalom
(története).
Úrkocsis az, aki kedvtelésből ós nem foglal
kozásképen hajt. Főleg az ügető versenyekben ne
vezik így a nem professzionátus hajtókát, akik
legtöbbnyire valamely egylet v. szövetkezet tagjai
közül kerülnek ki. Az Ú. működése mindenkor az
illetékes versenyrendező testület engedélyéhez,
illetőleg elismeréséhez (ballotage) van kötve.
Úrkocsis-versenyek, az ügetőversenyek egy
Beme, amelyben csak úrkocsisok hajthatják a
rvs'.senyző lovakat.
Úrkút, kisk. Veszprém vm. veszprémi j.-ban,
j^ia) 873 német és magyar lak.
Urlichs, Ludvig, filológus és archeológus, szül.
^aaabrückben 1818 nov. 9., inegu. Wtirzburgban
1889 nov. 3. Mint házitanító Bunsen római porosz
követnél szorgalmas kutatója volt Róma és az
ókor történetének; 1844. rendkívüli egy. tanár
lett Bonnban, 1847. rendes tanár Greifswaldban,
1855.Würzburgban. Különös érdeme a régi Róma
topográfiájának megállapítása; f őmunkája: Codex
ttrbis Romae topographicus (Würzburg 1871).
Művészettörténeti munkái közül főbbek: Die AnfangedergriechischenKünstlergeschichte(1871—
1872); Beitráge zur Kunstgeschichte (1885). Meg
írta Agricola és Tacitus életrajzát; munkatársa
volt több ókori történelmi munkának. Utolsó műve
volt: Grundlegung und Geschichte der klassischen
Altertumswissenschaft (1886; 2. kiad. 1892).
Urlovas (ang. gentleman rider) az, aki nem hiTatásból, hanem kedvtelésből lovagol versenyekben. U.-pályák, sik-, gát- és akadályversenyek
tartására berendezett olyan versenyterek, ahol az
egyes futamokban legtöbbnyire U.-ok vesznek
részt. Magyarország ismeretesebb U.-pátyái: Alag,
Siófok, Debreczen, Kisvárda.
Urlovas-versenyek, amelyekben csakis úrlovasok (1. o.) vehetnek részt.
Urmánczy Nándor, politikus, szül. Maroshévizén ÍToplici, Maros-Torda vm.) 1868 okt. 1.
Kisküküllő vm.-ben szolgabíró, majd főszolga
bíró lett. Kzután állami szolg'ilatba lépett s mint
főispáni titkár működött. 1902-ben Szászrégenben orsz. képviselőnek választották. Előbb a sza•batlelviipárt, majd a nemzeti párt megalaku
lásakor ennek tagja lett, a képviselőház 1905
jan. 4. történt feloszlatásakor a függetlenségi és
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48-as pártba lépett. Orsz. képviselő mfsiadt egé
szen az összeomlásig; a proletárdiktatúra bukása
után a Honvédelmi pártot szervezte. Számos cik
ket írt különböző lapokba; különösen pedig a
Magyarországot megcsonkító békekötés ellen és
az integritás elve mellett igyekezett publicisztikailag ós társadalmilag dolgozni.
Űrmező (TJrmeziovo), kisk. Máramaros vm.
tócsői j.-ban, (IMO) 1786 rutén, német és magyar
lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Urmia (TJrmij, régebben TJrmija), megerősí
tett város Aszerbeidzsán perzsa tartományban az
örmény határ közelében, 20 km.-nyire az TJ.-tótól,
termékeny, jól megművelt, gyümölcsösökkel borí
tott síkságon, 30,000 lakossal, akiknek nagyrésze
síita mohammedán. Valószínűleg itt született
Zoroaszter (1. o.). Északamerikai hittérítő iniszsziója van.
Urmia-tó (Urmi-tó, Derja-saM, a. m. király-tó,
Maraghai- vagy Tebriszi-ló), tó Aszerbeidzsán
perzsa tartományban 1220 m. magasban, 130 km.
hosszú, 40 km. széles, sziklás félszigetekkel sza
bálytalanul hatái'olt alakú, területe 4650 km*, 15
m. mély, 6 nagyobb és 50 kisebb szigete van. Mint
lefolyástalan tónak vize sós, minden oldalról sok
patak és vízér ömlik beléje, legnevezetesebb az
Adzsicsáj és a Dzsagatu. Áradáskor partjait sok
helyen elönti és messze kiterjedő sós mocsarakat
hagy hátra. Vízszine igen nagy ingadozásokat
szenved. A tavat Ptolomeus Matiamts lacus,
Strabon Spauta, helyesebben Kapauta néven is
merte.
U r n a (lat.), az antik edények egyik neme,
rendesen nagy méretekben készült, behajló
nyakkal és domború testtel. Rendeltetése szerint
megkülönböztették az elégetett holtak hamvainak
befogadására szánt halotti U.-t, a hamvvedret s a
folyadéknak való bacchusi U.-t vagy krátert
(1. o.). Rendesen fülekkel ellátott falait mindkét
esetben dúsan díszítették domborművű ábrákkal
vagy ékítő elemekkel. Ugyancsak az ókorban
vált használatossá a szavazó U., amelynek szűk
nyaka volt s a szavazócédulák összegyűjtésére
szolgált.
Űrnap, 1. Corpus Giristi.
Úrnapi játékok. Régi szokás, hogy az úrnapi
körmenetben alakoskodók lépdeltek, akik a világ
történetét, teremtéstől a végítéletig, jelképesen
szemléltették. Az Ű. a középkorban drámai normát
vettek föl, főleg Angliában a XIV. és XV. sz.-ban,
hol számos ily drámai játék szövege napjainkig
fennmaradt. V. ö. York Plays (Oxford 1885).
( J m a t e l l a gr&cilis Dav. (állat), édesvizek
ben élő és telepeket alkotó mohaállat-faj, melynek
egyes egyénei boros üveghez hasonlítanak.
Urni Alpok, a Berni Alpok Damma hegy
csoportjának régebbi neve.
JJraing, a homoszexuális egyén elnevezésére
alkotott szó.
Urningizmus, 1. Psychopatliia sexualis.
U r o a e t n s (ékfarkú sas, *Hat), I. Sas-félék.
Urobaktériumok megegyeznek abban, hogy a
húgyanyag amidszerű nitrogénvegyületeit (karba
mid, húgysav, hippursav) szétbontják és ammóniasókat képeznek. Munkájuk a nitrifikáció (1. o.) be
vezetője.
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Urobilin, a vizelet egyik alkatrésze, mely csak
beteges körülmények között található nagyobb
mennyiségben. A vizeletben az ivrobilinogénből a
fény hatása alatt támad. Keletkezésében végered
ményben a vérfestékre és az epefestékekre vezet
hető vissza. Kimutatása gyakran értékes diag
nosztikai jel.
U r o e e r i d a e (állat), 1. Fadarazsák.
. Urocltor«lata, 1. Ghorda.
U r o c y o n (állat), 1. Rókák.
U r o c y s t i s a. m. húgyhólyag (1. o.).
U r o c y s t i s Eabh. (nOv.), Hazslinszky Hólyagiiszögnek nevezi. Az üszögfélék Tilletiaeeae csa
ládjába tartozó gombagénusz, melyet az jellemez,
Hogy sötétszinű spóracsoportjait meddő spórák
szegélyezik. A spóratelep végül szótporzik. Neve
zetesebb fajai: az U. occiüta (Wallr.) Rabh., szár
üszög, amely a rozs levelét és szárát támadja meg,
azon hosszá fekete árkokat idézvén elő. (L. Ga
bonaüszög.) A hagymán élősködik az ti. cepulae
Frost és az U. allii (Beltr.) Schellbg. Igen gya
kori az U. anemones (Pers.) Winter, amely a bog
lárkafélék számos faját támadja meg, azokon fel
tűnő eltorzulásokat okoz. U.violae (Sav.) Fischer
v. Waldh. az ibolyaféléken.
U r o d e l a (íiiat), 1. Farkos kétéltűek._
Urogenitális szervek (a. m. húgy-ivarszer
vek), a kiválasztó- ós nemiszervek összefoglaló
neve abban az esetben, ha e kétféle szerv közös
eredésü és vezetékei révén egymással összefügg.
A gerinces állatoknál ez az eset fordul elő. Ha
sonlóképpen vannak gerinctelen állatokis, melyek
nél beszélhetünk U.-ról.
Uroglauein, 1. Indoxilkénsav.
U r o l U l s i a. m. húgykövek, 1. Húgykö.
TJrolitiázis (gör.) a. m. húgyhólyagkőbetegség
Q. o.).
Urológia, az orvostudomány amaz ága, amely
a vizeletkiválasztó s a vele összefüggő szervek
tanulmányozásával és gyógyításával foglalkozik.
Urológus, a megfelelő specialista.
U r ó m a s t i x (áiiat), 1. Tüskésfarkú gyíkok.
Urométer (gör.), a húgy vizsgálására szolgáló
fajsúlymérő.
U r o m y c e s Link., 1. Rozsdagomba.
U r o p a t a g l u m (farkvitorla), a denevérek
ropülőhártyájának az a része, ine'y a fark és a
hátsó végtagok között van kifeszítve.
U r o p e l t i d a e (Pajzsosfarkú
kígyók, állat),
a Kígyók egyik családja. Fajaik karcsú, minde
nütt egyenlő átmérőjű, hengeres testű kígyók,
melyeknek lecsapott farkvégén vagy egy nagy
pajzs, vagy bordás pikkelyek vannak. A talajban
ásó életmódot folytatnak, ezért «földikígyók»-nak
is nevezik. Gyönyörű színeikkel tűnnek ki. Színük
rendesen élénk, fémfényű feketéből, vörösből és
sárgából tevődik össze; különösen gyönyörűek a
feketeszfnű fajok, melyek gyönyörű szivárvány
színű csillogásukról híresok. Eleveneket szülnek.
Földben élő férgekkel táplálkoznak. 42 fajuk is
meretes, melyek valamennyien Ceylonban és ElőIndia legdélibb részeiben élnek. Legismertebb faj
a nagy pajzsosfarkú kígyó (Uropeltis grandis
Kel.); alapszíne sötétbarna, a test oldalán és a
hasoldalon sárgába megy át; hossza 45 em. Egy
másik gyakori faja a Rhinophis trevelyanus Kel.

Ursldas

U r o p e l t i s (állat), 1. TJropeltidae.
U r o p l a t i d a e (állat), a Gyíkok egyik családja,
melynek öt ismert faja csupán Madagaszkárbanhonos. Nagyfejű, nagyszemű éjjeli állatok. Leg
ismertebb a levélfarkú gekko (Uroplatus finv
briatus Schn.), melynek hossza 25—30 cm. Szí
nét változtatja.
Uroporta o b n i x i a Reuter (állat), az Atka
félék (1. o.) rendjének Uropodidae-családjába tar
tozó kis atka-faj. Háti részei széles páncéllá
alakultak, amely felülről a fejet is betakarja, úgy
hogy az atka, amely négy pár lábát a hátpajzs
alá tudja behúzni, egy pieiko teknősbékához ha
sonlít. A melegágyakban néíia kellemetlenné válik
a palánták, pl. fejojsaláta, retek stb. bántal
mazásával.
Uropoetikus szervek, mindazon belső életműszerek, amelyek a vizelet kiválasztására és kive
zetésére szolgálnak.
U r o p s i l u s (állat), a Vakondok-félék (Talpidae)
családjába tartozó állatnem. Egyetlen faja, aa
U. sorcipes A. M. Edw. ismerotes, Tibetben és Kíná
ban honos. Külsejében teljesen cickányszerü, ko
ponyája azonban a vakondokóval egyezik meg; át
menetet képez a cickányok és vakondokok között.
Földfeletti életmódot folytat. Közeli rokona a
Japánban honos Urotrichus-n&m, melynek fajai
cickány vakondok néven ismeretesek.
U r o p y g i u i n (fartő), a madarak hátsó test
részének az a nagyon megrövidült tája, mely a
többi gerincesek farki tájának felel meg. A ma
daraknál erről a testtájékról erednek a farktollak
s itt van a farktőmirigy is.
Uros, szerb nagyfejedelem (1130—1140 kör.\
a Nemanja (1. o.) uralkodó család őse. Kívüle métr
István Milntin (1281—1321), István Decsánszki
(1321—31), Dusán István (1331—55) és István
(1355—67) szerb királyok viselték az U.-nevet
Uros, apát, 1. Úrias.
U r o s i n , 1. Urozin.
Uross, Kálmán király idejében Álmos herceg'
híve. 1115-ben Pál és Vata urakkal mindent elkö
vetett, hogy Álmosflát, a kilencéves Bélát trónra
juttassa, miért is Kálmán elfogatta és társaival
együtt megvakíttatta őt.
Úroszkópia (gör.) a. m. vizeletvizsgálat.
U r o t r i c i i u s (állat), 1. UropSÜUS.
Urotropin (aminőform, formin, hexametJiplentetramin), (CH3)B N4, formaldehyd és ammónia
kondenzációs terméke. Színtelen, kristályos por.
Édes ízű. Via bőségesen oldja. Savak elbontják.
A húgysavat oldja és a hólyagbántalniakuál ke
letkező, rothadást okozó baktériumokat pusztítja.
A húgyszervok megbetegedéseiben alkalmazzák.
Az U. és anbydromethylencitromsav vegyülete a
helmiiol v. új-U., ugyancsak a húgyszervekbáatalmaiban használatos gyógyszerek, továbbá a
saliformin, az U. és salicylsav vegyülete.
Uroxanthin, 1. Indoxilkénsav.
Urozin (urosin), kmasavas lítiumnak 50%-os;
vizes oldata, köszvény olleni gyógyszer.
U r s a m a i o r (lat.), a Göncöl-szekere, v. Nagy
Medve csillagkép.
U r s a m i n o r (lat.) a Kis Göncöl-szekere, vagy
Kis Medve csillagkép. •
U r s i t l a e (állat), 1. Medvefélék.
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Ursini, római család, 1. Orsini.
Ursinus Velius, 1. Velius Ursinus.
"• ursinus Zachariás, (eredetileg Bar), német
ref. teológus, szül. Boroszlóban 1534 júl. 18.,inegh.
Ncustadtban 1583 rnárc. 6.1561-ben Heidelbergben
lett teol. tanár. 1563 óta segített kidolgozni a pfalzi
egyházi rendtartást, amely munkája közben Olevianusszal együtt dolgozta ki a heidelbergi káté
alapvonalait. Ez időtől kezdve U. teljesen kálvi
nista irányban működött. Művei összkiadásáról
1612. Quirinus Reuter gondoskodott.
ITrsol, 1. Urzol.
Ursu Miklós, 1. Hőra-lázadás.
Ursula, szent, 1. Orsolya.
U r s u s (lat.) a. m. medvo.
U r s u s a i n e r i c a n u s (állat), 1. Baribál.
U r s u s m a r i t i m u s (állat), 1. Jegesmedve.
ITrsns s p c l a e u s (állat), 1. Barlangi medvetirszád (Ursad), kisk. Bihar vm. belényesi
j.-ban, d9io) 461 román lak. (Tr. R.)
Úrszentiván (Despot Sv. Iván), nagyk. BácsBodrog vm. újvidéki j.-ban, (1910) 2336 szerb ós
német lak. (Tr. SzHSz.)
Úr színe változása, I. Megdicsőülés.
SJrtiea (nőv.), 1. Csalán.
W r t i c a a. m. csalánhólyag, 1. Csalánkiütés.
U r t i c a c e a e , Csalánfélék (n5v-), a kétszikűek
esaládja azUrticales sorozatban.Fajai főkép forró-

A csalán porzós (A) és termos (B) virága.

brazíliai állam közt, területe 1S6,326 km5. Fel32Miehullámos dombos; keskeny,sziklás, alacsony
hegyláncok vonulnak át rajta (Cuchilla de Sta
Anna, de Belén, de Haedo és a Cuchilla de Grandé) óa
É.-on egész 600 m.-ig emelkednek. Legnagyobb
magaslata a brazíliai határon a Cerro Accgua (621
m.). Földtani felépítése a brazíliai Rio Grandé do
Sul államéval egyező. K.-en kristályos palák és
gránit, É.-on kambriuin- és szilur-korbeli palákon
kívül homokkövek borítják, ezekhez simulnak a
triász- és krétakori rétegek. Ásványi kincsekben
elég gazdag. Számos folyója közül a La Plata és
U. fontos közlekedő útjai ós Argentína felé határt
alkotnak; egyéb vizei a Rio Negro, Rio Yi-Yi, a
Merim-lagunába torkolló Rio Cebellati. Partjain
lagúnák, ezek mögött mocsaras vidékek vannak.
Egyebütt földje gabonatermelésre és legelőnek
mindenütt alkalmas. Éghajlata szubtropikus.
Montevideo
évi középhömórséklete 16'S0, a jan.
22-8°, az aug. 10-9°. A hőmérsékleti szélsőségek
ibí" max. ós 1-5° min., évi csapadékmennyisége
1110 mm. Természeti viszonyai Argentínáéval
nagyrészt egyezők. Földmfvelés, állattenyésztés,
ipar, bányászat. U. főkép földmívelő és állat
tenyésztő állam; termőföldjéből csak mintegy l 1 /,
millió acre állott mívelés alatt, főtermény a búza,
zab és len. Bortermeléso is nagyarányú. Állat
tenyésztése hatalmas ós kivitelének 98%-át ezek a
termékek szolgáltatják; állatállománya nagy in
gadozásoknak van kitéve, legtöbb a szarvasmarha
ós juh. Ipara leginkább az állati termékek feldolgo
zásával foglalkozik, különösen húsvágó ipara fej
lett, valamint a konzervgyártás és bőripar. A hús
feldolgozóipar főhelyei: Salto, Paysandú, Rio
Negro és Fray Bentos. Bányászata még fejletlen.
É.-on aranyat, újabban rezet is bányásznak, van
nak vas-, cink-, óloméíc- és kóntelepei; achát,
karneol ós ametiszt is fordul elő.
Lakosság, kereskedelem. U. lakóinak száma
(1922) 1.564,620, ebből mintegy 70% benszülött;
ezek a régen beköltözött spanyoloknak és portu
gáloknak a guarani, csarrua és egyéb indiánus
törzsekkel keveredett utódai. Az idegenek (180,722
lélek) nagyobbára spanyol, olasz, francia, német
és angol nemzetiségűek, részben brazíliai ós argen
tínai bevándoroltak. Lakosságának közel */s-a
Montevideóban lakik (1914: 377,994). U. 19departsmentóra oszlik, övezetesen:
Pepartemento
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fiviek. Egyéves v. évelő fiivek, félcserjék, ritkán
cserjék. Virágzatuk álernyő, vagy fűzórszerű,
fejecskeszerű. Virágjnk kicsi, rendesen 1 ivarú,
4—5 (3—2) tagú, magházuk felső állású, 1 bibe
szálú. Termésük száraz, zárt vagy csonthéjas. A
fajok egyrésze (pl. csalán) fullánkszőrökkel tűnik
M. Hosszú háncsrostjaik szövő-fonó anyag, ezért
hasznosak. Pontosabb génuszok: Urtica, Boehmeria, Maoutia stb.
U r t i c a l e s (n5v.), a kétszikűek sorozata. Virá
guk sugaras; leples, vagy csupasz, rendesen 2 tagú.
Magházuk felső állású, 1—2 termel őlevélből alakul.
Termésük makkocska vagy csonthéjas. Ide tartozó
családok: Szilfa-félék, Eperfa-félék, Csalán-félék.
U r t i c a r i a , 1. Csalánkiütés.
Urua (v. Bua), négerország Afrika belsejében,
amely azelőtt Ny.-on a Lomamiig, É.-on a d. sz.
€°-ig, K.-en a Luapuláig és D.-en Katangáig ter
jedt, de most is törzsfejedelemségekre van dara
bolva.
Urubamba, az UJcaiali (1. o.) egyik forrásfolyója.
Urubamba, város Cuzco perui dopartementóban az U. mellett 2915 m. magasságban, 2000 lak.
Környékén ó-indiánus épületmaradványokkal.
Uruguaj (Bepublica Orientál del Uruguay).
Dél-Amerika legkisebb állama; köztársaság Ar
gentína, az Atlanti-óceán és Rio Grandé do Sul

UrugüáJ

Fővárosa

11.378 42,194 San Engenio
Artigas
4,752 127,269 Quadelnpe
Canelones
Oerro-Largo _
14,929 63.166 Meló
Durazno
... ... i 14,315 61,322 Durazno
4,519 70,371 Trinidad
Flores
12,117 68,849 Floiida
Florida
_. ...
6,682 93,658 Colonia
La Colonia
4,111 45,493 MaldonadoMalilonaflo
_
12.485 75,318 Minas
Mir.as
664 407,240 Montevideo
Montevideo
13,252 82,868 Paysand ú
Paysandft... _
8,471 41,836 Fray Bcnto*
Rio Negro
9,829 53,423 Rivera
11,089 52,751 Rocha
Rocha
12,003 84,356 Salto
Salto
6,883 60,803 San Jósé
San Jósé
-- ...
9,223 62,154 Mercedes
21,015 66,899 San Fi-.:ctnoso
Tacnaremíio
9,539 45,645 1 Treinta y Ties
Trelnta y Trés ... ...
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A belső kereskedelmi forgalom jó utak hiányá
ban lassan fejlődik. Külkereskedelme Montevideo,
Fray Bentos, Paysandú, Salto és Colonia kikötők
bon bonyolódik le. Főbb kiviteli cikkei: gyapjúés egyéb állati és mezőgazdasági termékek, élő
állatok, gabonanemtiek; behozatali cikkei: szö
vöttárú, élelmiszer és ital, gép- és vasárú, fák,
dohány és vegyszerek. Vasutainak hossza 4102
km. Alkotmánya, közművelődése és hadserege.
ü. alkotmánya (1830 júl. 18.) szerint a törvény
hozó hatalmat a 19 tagból álló szenátus és a 69
tagból álló képviselőház gyakorolja. Képviselő
választói szavazó joga minden irni-olvasni tudó
férfinak van. A végrehajtó hatalmat a négy évre
választott elnök gyakorolja. Törvénykönyvük a
Code Napóleon. Az elemi népoktatás ingyenes és
kötelező. Állami népiskolája (1911) 934 volt.
Egyeteme, valamint ipari, kereskedelmi, katonai
ós művészeti iskolája Montevideóban van. Had
serege a békében önkéntesekből áll és a békelét
szám 14,300 ember, 967 tiszt; háború esetén tar
talék 67,000, honvédség 39,000, ennek tartaléka
26,000 ember. Hadiflottája 2 cirkáló hajó, 1
ágyúnaszád, 2 jelző-, 1 szállítóhajó, szemészete
113 tiszt, 1111 matróz. 1922/23-iki költségvetése
35.894,000 peso (kb. 1 dollár) bevételt és 43.644,000
peso kiadást tüntet fel, államadóssága 178 millió
peso. U.-nak 1862 óta elméleti arany valutája van,
u. i. aranypénzt nem vernek, a pénzegység a
dobion = 10 ezüstpeso, egyenkint 100 centenas, az
idegen aranypénzek állandó értékkel vannak forgatataban; vernek 5, 2 ós 1 centenas nikkel váltó
pénzt is. Mértéke a méterrendszeren alapul, de
úasza&latosak: a quintal (= 45'9-í kg.), arroba
(=s--^í\t84 kg.), fanega (= 137-27
liter), lineal
íeague(=51-54 m.),euadra(=
85-9m.) és a square
2
leagöB (=26-56 km ). Címerét 1. Címerek II kép
mellékletén ; lobogóját 1. Lobogók I. képmel
lékletén.
Története. U. partjait a spanyolok fedezték fel
és gyarmatosították. A XVII. sz. második felében
a portugálok bírták, de a XVIII. sz. elején ismét
spanyol gyarmat lett ós La Plata alkirálysághoz
tartozott Banda Orientál név alatt. 1816-ban
La Platával együtt függetlenítette magát a spa
nyol uralom alól, de már 1817. Brazilia fenhatósága alá került (Cisplatina) és csak 1828. vívta
ki önállóságát. 1829-ben késztilt alkotmánya s a
Hepublica Orientál cici U. nevet vette fel. Első
elnöke, Ribera (1830—35, 1842—45 és 1851—5i)
megvédte a köztársaságot Argentína diktátora,
Hosas ellen, de a belső békét a pártharcok
(Blancos és Coloredos) állandóan zavarták. Utóda
Flores (1854—55 és 1865—68) Brazilia segítsé
gével egy időre rendet teremtett, de politikai ellen
felei meggyilkolták. Ezután folytonos polgár
háborúk közt gyorsan váltakoztak az elnökök. A
legújabb időben Claudio Willimar elnök (1907-11)
kormánya hozott új rendet és békességet a sok
pártharc után. Javult a pénzügyi helyzet és a
közoktatásügy. Utóda, Jósé Battley Ordonez
(1911—15) folytatta a békés munkásság politiká
ját. 1915 márc. 1-én Peliciano Vierát választották
elnöknek. 1916-ban megszüntették az államvallást.
1917-ben Németországgal megszakította az össze
köttetést, de semleges maradt. 1919—23-ig Brum

—

Ú rvacsora

Balthazar volt elnök, 1923. elnökké Serrato Jósét
választották.

Irodalom. Van Bmyssel, La République orientale de Í'U.,
Brüsszel 1889 ; De Maria, Compendio de la história de la
Republica Orientál ü., Montevideo 1864; P. Bauza, História
de la dominacion espanola en el U., u. o. 1880 ; Araujo,
Diccionario Geográfico del U., n. o. 1912; Kaerger, Land-wirtscliaft und Kolonisation im spanischen Amerika, Lerpzig 1901; Solé y Rodriguez, U., Berlin 1906; Posada, ka
Republica de U., Madrid 1911.

Uruguaj, egyike a La Plata (1. o.) forrásfolyóinak; Dél-Amerikában, Santa Catharina
brazíliai államban, a Serra Geralban a Pelotas,
Marombas és Canoas egyesüléséből keletkezik ;
Ny.-nak, majd D.-nek folyik, határul szolgál Bra
zília és U. és Corrientes és Entre-Rios,argentínai
tartományok közt. Buenos-Ayrestől É.-ra a La
Platába torkol. Hossza 1580 km. Torkolatától
fölfelé mintegy 130 km. távolságig 11—17 km.
szóles, itt nagyon lassú folyású. A legalsó sellője
a Salto Ghico, ameddig a kisebb gőzösök még föl
mehetnek.
Uruguay, argentínai város, 1. Goncepción del
Uruguay.
Uruguayana, város Rio Grandé do Sul brazíliai
államban, az Uruguay partján, vasúti végállomás,
5000 lak. A felkelők itt kivívott győzelme függet
lenítette Uruguayi Portugáliától.
Uruk, babilóniai város, 1. Erech.
Urumcsi, kínai Dzungári a főhelye (Hozin-ciang
tartomány), a Tien-san É.-i lábán. Éghajlata zord.
Helyzete stratégiai szempontból fontos, mert itt
vezet az egyetlen nehéz ágyúkkal is járható út
Turkisztanba. Kínai városrésze kettős falakkal
van körülvéve, vára van, ehhez csatlakozik 8—9
kis városrész, mind megerősítve. A dungán-kínai
háborúskodások előtt kb. 200,000 lakosa volt, ma
csak 30,000, de még így is jelentékeny kereske
delme van Turfau, Berkul ós Oroszország felé.
Közelében kénes hévizek találhatók, amelyek egész
Közép-Ázsiában híresek.
Urumije, város és tó Perzsiában, 1. TJrmia.
Ui'imeieuva (nOv.), 1. Astronium.
Urundi, aTanganyika É.-iésK.-i partján elte
rülő vidék K.-Afrikában.
Urungu, 1. folyó Ny .-Mongolországban; ered
az Altáj-hegysógben, 600 km. hosszú, az UHmgwtóba torkollik, bizonyos időkben alsó részén bár
kákkal hajózható.
2. U., vidék a Tarrganyika-tó D.-i partján Afri
kában, részben a volt Német-Kelet-Afrikához, rész
ben pedig Brit-Rhodéziához tartozik. Átlagos ma
gassága 1000 m., éghajlata egészséges. Folyói a
Tanganyika-tóba ömlenek: Kapu, Lambo, Maua,
Urangu. Lakói varunguk (balungu), akiket a rnaflti, vetuba népek rablóhordái sokszor zaklatnak.
A Tanganyika mellett feküdt Katebe, a tó legjobb
kikötője.
Urusit (ásv.), apró rombos kristályok, sárga, laza
gumók. Nátriumvasszulfát:
2Na3O.Pe208.4SOa -f- 8H 2 0.
Urus Tseleken naftasziget a Kaspi-tongerben.
U r v a vagy rákász ihneumon (Herpestes h.
Hodgs., újabb néven: Mungos TI. Hodgs., Aiiat)'
1. Jhneumov.
Úrvacsora vagy szent vacsora (Commimiar
Eucharistia). Krisztus az elfogatását megelőzd
este tanítványaival együtt elköltvén zsidó szokás
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szerint a pászkavacsorát, ennek végeztével vette a
kenyeret, hálaadás után megszegte v. megtörte,
egy-egy darabot adott abból tanítványainak e
szavak kíséretében: Vegyétek, egyétek, ez az én
testem, amely ti érettetek megtörettetik; azután
vette a poharat, ezt mondván: e pohár amaz új
testamentum az én vérem á l t a l . . . . ezt cselekedjé
tek az én emlékezetemre. (Máté evang. 26. r., Luk.
22. r., Korinthusi első levél 2. r., 23. v.). Ezért
egy-két jelentéktelen szekta kivételével ma is
megvan a különböző hitvallású keresztény egy
házakban Krisztus halálának a kenyér ós bor véte
lével egybekötött megünneplése. Az első keresz
tények a Krisztus halálára emlékeztető cselekvényt, melyet Ű.-nak neveztek, összekapcsolták
a szeretetlakomával vagy agapéval (1. o.). De már
;i következő században némi titokzatos, misztikus
rczint adtak a kenyér és bor kiosztásának, úgy
hogy ennek vételekor csak a hívők maradhattak
a, gyülekezetben, a még meg nem keresztelt, avagy
ugyházfegyelmileg sújtott tagok pedig kötelesek
voltak ilyenkor az összejöveteli helyiséget el
hagyni. Később, midőn a pogányság tömegesen
tért át a keresztény egyházba, összeköttetésbe
hozták a kenyér megtörését az áldozat fogalmá
val ; majd a középkorban általánossá lett — bár
ekkor még nem ellenmondás nélkül — az egész
nyugati egyházban az a hit, hogy az Ü.-ban levő
kenyér és bor Krisztus valódi testévé és vérévé
lényegesül át s az U.-ban mindannyiszor Krisztus
áldozta tik meg (1. Oltári szentség és Átváltozás);
a IV. lateráni zsinat pedig (1215) ünnepélyesen
kimondta e hitcikket.
A XVI. sz. reformátorai általában elvetették
a kat. egyház átlényegülési tanát, valamint azt
a szokását is, hogy az Ű. a közönségnek csak
egy szin alatt, csak a kenyér alakjában szolgál
tatik ki; de arra nézve, hogy az Ú. szereztetési
igéi (ez az én testem stb.) miként értendők, egy
mástól többfélekép eltértek. Luther szerint a ke
nyér és bor a megszentel és után is megmarad
kenyérnek és bornak, de azzal egyesül Krisztus
teste és vére, úgy hogy a kenyérben, vagy a
kenyérrel együtt Krisztus valódi teste adatik az
Ű.-val élőnek. Zwingli úgy tekintette a megtört
kenyeret és kitöltött bort, mint a Krisztus halá
lára emlékeztető s a halálával szerzett üdvről
a hívőket biztosító jeleket. Kálvin szerint az
Ú.-ban csak kenyér és bor adatik, de aki azokat
igaz hittel veszi, az azok vétele alkalmával egy
szersmind lelki szájával veszi Krisztus testét és
vérét. Melanehton élete utolsó pár évtizedében
jelentékenyen közeledett a kálvini felfogáshoz;
ÜZ unitáriusok tisztán emlékeztető jeleknek tekin
tik az Ú.-i elemeket. A két protestáns egyház kö
zötti egyesülést negyedfél száz éven "keresztül
főként ez a hitcikk akadályozta. A kat., evang. és
a Zwingli alapította zürichi egyházban kovászta
lan kenyeret vagyis ostyát, a görög keleti, a kál
vinista és unitárius egyházakban kovászos, vagyis
rendes kenyeret használnak.
Úrvacsora próbája, 1. Istenítéleteit.
Urváry Lajos, hírlapíró, szül. Lupinjákon (Vá
rasd) 1841 dec. 31. bajor eredetű családból, megh.
ífcidapesten 1890 máj 8. Már jogász korában mű
velte a szépirodalmat (1861. két kötetes beszély- I
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gyűjteménye jelent meg Babérlevelek o. alatt),
majd hírlapíró lett, 1868. megalapította a Száza
dunk c. napilapot, 1869-től pedig előbb Ke
mény Zsigmonddal, azután egymaga szerkesztette
1887-ig a Pesti Naplét. 1872-ben országgyűlési
képviselővé választották. 1885. nőül vette Helvey
Laura színművésznőt. Az írók és Művészek Társa
ságának elnöke volt.
Ürvasi, 1. Apszarászok.
Úrvölgy (Herrengrund, Spana Dolina), kisk.
Zólyom vm. beszterczebányai j.-ban, (mo) 961 szlo
vák lak., akik esipkekészítéssel foglalkoznak; Ú.
jelentékeny bányászat központja, van rézércbányája s kohója; nevezetes az 1605. felfedezett
cémentvíz, mely a vasat rézzé változtatja. Hozzá
tartozik Homokhegy bányatelep. Itt találták elő
ször az úrvölgyit (1. o.) vagy herrngrundit nevű
új ásványt. (Tr. Cs.-Szl.)
Úrvölgyit vagy Herrngrundit (ÍST.), bázikus
kalciumrézsznlfát:
2(Cu.OH)2S04.Ca(OH)2 + 3H 2 0.
Hatszögletű külsejű,
de egyhajlású, 1—3 mm.
átmérőjű és 0-2 mm. vastag táblák, amelyek ki
tűnően hasadnak. Átlátszó, kissé gyöngyházfényű;
a táblák többnyire legyezőszerü vagy rozottáa
halmazokká csoportosítva; gyönyörű smaragd
zöld. Egyedüli lelőhelye Úrvölgy Zólyomban, ahol
kvarcitkonglomeráton fennőve terem és más réz
ércek oxidációs terméke.
Urzol (ursol), barna kátrányfesték, p-phenylendiaminból állítják elő. Szőrmének barnára, vagy
feketére festésére szolgál.
U r z o n (EretMzon dorsatus L., állat), a Kúszósül-félék (Coendidae) családjába tartozó emlős
állatfaj. Legjellemzőbb bélyege, hogy szőrözetébe
a test egész felső részén 8 cm. hosszú tüskék
vannak keverve, amelyeket azonban a tömött,
hosszú szőrök legnagyobbrészt elfednek. Alap
színe a barnának, feketének és fehérnek vegyüléke. Farka rövid ós szólesre nyomott; fölül tüs
kékkel, alul sertékkel borított. Elülső lábai négy-,
a hátsók ötujjúak; karmai hosszúak és erősek.
Teljes hossza 80 cm., miből 19—20 cm. esik a
farkára. Észak-Amerika erdőségeiben honos.
A fák kérgének lehántásaval károkat okoz.
n. •%., a latin ut supra (mint fent) rövidítése.
, U. S., a. m. United States (of America), 1.
Eszakamerikai Egyesült-Államok.
U. S. A., a United States of America (az ame
rikai Egyesült-Államok) és a United States Army
(Esryesült-Államök hadserege) hivatalosrövidítóse.
Usak, 25,000 lakosú város Khodavendikjar
török-ázsiai vilajet Kutahija, szandzsákjában, a
Menderez-csáj egyik kicsiny É.-i mellékvize mel
lett 950 m. magasban, az Alasehr-Aflun Karahisszár vasút mentén. Vidékén ópiumot termelnek,
lakói híres (szmirna) keleti szőnyegeket szőnek.
Usak, régi arab skála neve. Egyike a 12 makamatnak.
U s a u c e (franc, ejtsd: fiszánsz), 1. Kereskedelmi
szokások.
Usász, a hajnalpír istennője az ind hitregében.
Két U. van, az esteli és az esthajnali. Szeretettel
éneklik meg U.-t a vódahiinnuszok költői.
Usciessko, falu Galíciában, a Dpyeeater Kifl
iért, 2600lengyel lak. A világháborúban az 1915-3 üi
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íryőzelmes offenzíva után megállt orosz hadsereg
vonalával szemben elfoglalt állásban, mint meg
erősített hídfő heves harcok gócpontja volt 1916
jan.-tól márc. 19-ig, amikor a teljesen összelőtt
hídfőt ki kellett üríteni s a helyőrség maradvá
nyával a parancsnok, Planckh dragonyos-ezredes
keresztülvágta magát az oroszokon és a főcsapatboz Zaleszczykiba vonult.
Usebti, az ókori egyiptomiak halotti szobrocs
káinak bizonyos neme; fából, kőből, többnyire
azonban fayenceból készültek, formájuk a miiniiákat utánozza, kezeikben földművelő szerszá
mokat — kapát és vetőzsákot — tartanak. Az
elhunyt nevét viselik és az ő kötelességük, hogy
rögtön jelentkezzenek, mihelyt az illető halott
nevét munkára szólítják. Különösen az új biro
dalom idejétől fogva nagy számban helyezték a
halott mellé.
Usedom, Pomeránia porosz tartományhoz tar
tozó sziget a Keleti-tengerben. Területe 408 km2,
sík vidék s rajta földinívelés, állattenyésztés,
halászat, hajózás a lakosság foglalkozása.
Usedom, Kari Georg Ludwig Guido, gróf,
porosz diplomata, szül. Karzitzban (Rügen) 1805
júl. 17., megh. SanRemóban 1884 jan. 22. A diplo
máciaipályára 1830. lépett, 1846-48. és 1851-54.
vatikáni porosz követ volt, 1863. grófi rangot ka
pott s ő lett Poroszország első követe az új Olaszkirályság székhelyén Firenzében. Ő hozta létre
az 1866-iki porosz-olasz szövetséget. 1869-b3n
Bismarckkal összetűzött és visszahívták. 1872—
1 «.79-ben a berlini királyi muzeumok főigazgatója
volt. Müve: Briefe und Charakteristiken aus der
f!(xut8chon Gegenwart (Berlin 1849).
Usener,Hermann Kari, német klassz, filológus,
szül. Weilburgban(a. d. Lalm) 1834 okt. 23., megh.
fisamban 1905 okt. 21. 186L-ben Bernben, 1863.
Greifswaldban, 1868. Bonnban egyet, tanár, hol
Kitschl utóda lett. Nagy irodalmi érdemeket szer
zett főleg a vallástörténet terén. Nevezetesebb
művei: Analecta Tlieophrastea (1858); Philologie
und Geschichtswissenschaft (Bonn 1882); Altgriechischer Versbau (u. o. 1887); Eeligionsgeschichtliche Untersuchungen (u. p. 1889—99,
3 köt.); Götternamen (u. o. 1895); Über vergleichende Sitten- und Rechtsgeschichte (Leipzig
1903). Kiadásai: Alexandri Aphrodisiensisproblemata (Berlin 1859); Commenta Bernensia in
Lucanmn (Leipzig 1869); Anecdoton Holderi (u. o.
1877); Epieurea (u. o. 1877); Dionysii de iinitatione (Bonn 1889); Dionysii ars rhet. (Leipzig
1895); Legenden der heiligen Pelagia (Bonn 1879);
Acta Marináé et Christophori (1886); D?r hailige
Theodosius. Theodosius és Kyrillos művei (Leip
zig 1890). Előadásait és értekezéseit kiadta Dieterich (Leipzig 1907).
Us et c o u t u m e (franc), 1. Coutumes.
U s i f o r , 1. Merkuriszulfid.
TJsipetes v. tcsipi, 1. Uszipetek.
Usk (ejtsd: ö3zk, kelta Visge, a. m. víz), a, Severn
112 km. hosszú mellékfolyója Angliában, Newporttól D. felé 6 kin.-re torkollik.
SJsiiea (Dili.) Pers. (n3v.), a zuzmók génusza,
melynek mintegy 100 faja ismeretes a föld ke
rekségén. A telep bokros, jól kifejlődött, több
nyire szürke szinü. Pák törzsén él. A termőtestek
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(apotheciumok) nagyok, pajzsalakúak. Nevezete
sebb fajai: az U. florida (L.) Hoffm., U. articulala (L.) Hoffm., U. dasypoga (Ach.) Nyl. és az
U. longissima Ach., amelyéket közös néven Sza
kállas zuzmónak v. Faszakállnak szokás ne
vezni (Usnea barbata). A fára nézve károsnak
mondják. Régebben orvosságnak használták kü
lönböző betegségek ellen.
ITso (ol., ejtsd: uzo) a. m. szokás, jogszokás.
Uso-váltó, 1. A uso.
üspallata-hágó (Portillo de Uspallata), 1.
Oumbre-hágó.
Ussat-les-Bains (ejtsd: üssza lé beü), fürdőhely
Arióge francia départomentban, 3 km.-nyire Tarascontól, (i9ii) 146 lak., 32°—40«-os ásványvízfor
rásokkal, amelyeket ideg- és női bajok ellen hasz
nálnak. Közelében Grotte de Lombrive cseppkőbarlang emberi csontuiaradványok lelőhelye.
Ussher, James (Jacobus TJsseriiis), anglikán
érsek, kiváló teológus ős egyházi író, az akatolikusoklegtudósabbia (acatholicoruin doctissimus mel
léknévvel), szül. Dublinban 1581 jan. 4., megh. Reigateban (London mellett) 1656 márc. 21-ón. 1606ban hitszónok ós plébános Dublinban, 1612. teol.
tanár, 1621. ineathi püspök, 1624. armaghi érsek
és Írországi primás. Nevezetesebb munkái: Discourse of the religion ancienüy professed by the
Irish and British (1632); Britannicarum Eeclesiarum antiquitates et primordia (1639); SS. Polycarpi et Ignatii epistolae (1644); Annales veteris
et növi testamenti (1650—54); De graeca Septuaginta interpretum versioné syntagma (1655) stb.
Ussing Algreen, 1. Algreen-Ussing.
Ússza, 6 európai és i ázsiai oroszországbeli
folyó neve, ezek közül legjelentősebb a Pecsora
718 km. h. jobb mellékvize Arkhaugelszk kor
mányzóságban.
Usszukuma, termékeny vidék Kelet-Afrikában,
a Viktória-tó és Unyamvezi közt; főhelye: Kageji.
Usszuri, az Amur jobb mellékfolyója az orosz
ázsiai Parti-tartományban; ered a Szichota-Alin
hegységben fakadó tulajdonképeni U.-nak és a
Hianka-tó lefolyásának, a Szungarinak egyesü
léséből, végigfolyik a mandzsúriai határon; aa
Amurba való torkolása helyén fekszik Khabarovszk város; 769 km.-nyire hajózható.
Usszuri vidék (oroszul Juzsno Usszuriszlcij
otdel), az orosz-szibíriai Parti-tartomány leg
délibb területe Kína és Korea határán
a Japánitenger partján. Ter. 193,559 kma, lak. 124,306,
főhelye Vladivosztok (1. o.). Az oroszok az aigufli
egyezmény alapján (1858 máj. 16.) szállották meg.
Usteri, Johann Martin, svájci német költő,
szül. Zürichben 1763 ápr. 12., megh. u. o. 1827
júl. 29. mint városi tanácsos. Idilleket és elbeszé
léseket írt hazája tájszólásában. Felnémet költe
ményeiben Hölty és Claudius hatása mutatkozik.
V. ö. Nageli,- Joh.2 Martin U. (Zürich 1907).
Ustica, 8 7 km területű, vulkanikus eredetű
sziget a Tirrheni-tenger D.-i részében, 239 m.-ig
emelkedik ki a tengerből. Mintegy 2000 lakos élt
rajta, de 1906 márc.-ban nagy földrengés miatt
sokan elköltöztek. V. ö. Lajos Szalvátor fhg.,
U. (díszmű, Prága 1898).
Ustica, község Pozsega vni. novskai j.-ban,
(1910) 1556 horvát-szerb lakossal. (Tr. SzHSz.)
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U s t i í u - i i n e a e ( 5^-) a. in. üszögfólék v. üszög
gombafélék.
O s t i l a g o Pers. (nür.), az üszögfélók génusza.
L. Üszög.
Ustron, község Bielitz volt osztrák-sziléziai
kerületben, (i9io) 4275 lak., szódavíz- és féinárú. kereskedéssel és nagy vasművel; látogatott fürdő• intézettől. Most Lengyelországhoz tartozik.
U s u a l i s i n t e r p r e t a t i o (lat.), törvénynek a
szokásjog szerinti mngyarázata, 1. Törvény
magyarázat. ..
Usubu, 1. Öcsöb.
U s u c a p i o (lat.) a. ni. elbirtoklás (1. o.).
ü s u l u t a n (ejtsd: nszniatáa), departeniento szók; lielye San Salvador köztársaságban a Rio Juano
'• mellett, (1902) 11,856 lak., sóbányákkal.
CJsura (lat.), valamely állati szövet körülírt
lielyen való pusztulása.
I J s o r a e (lat.) a. m. kamat; U. tisurarum,
a. m. kamatok kamatja, 1. Kamat, Anatocismus.
( J s o r p a t i o (lat.) a. m. Bitorlás (1. o.).
U s u s (lat.) a. m. használat. L. még Lakásszolgalom.
í'siisi'rucí us (lat.) a. m. haszonélvezet (1. o.).
Usza, gyüjtőszere minden oly készüléknek v.
építménynek, amely a vizén közlekedési eszközül
alkalmas; a köznép általánosságban edény, az
irodalom vízi jármű kifejezést használ ebben az
értelemben.
Uszadékía, a víz által úsztatott, végre annak
fenekén megakadt, részben beiszapolt fatörzsek.
Uszadékos fenék, ahol sok uszadékfa aka
dályozza a hálóhúzást.
Uszadéktermés (n5v.), némely szárazföldi, víz
parti növény termése, amelynek terméshéja igen
vastag, vízálló, aránylag oly könnyű, hogy a vízen
tlszik és ennek áramlásai magukkal ragadják (pl.
kókusz).
Uszagara, a Euembe, Kidete, Khondo, Rufutu
és
Rubehó hegyektől körülfogott vidék (Makata
;
-síkság) Kelet-Afrikában. Éghajlata egészségtelen.
. Lakói bántu-négerek, rizst, cukornádat, kukoricát
tormelnek. \
Uszály (csatlék, vontatmány, franc, convoi),
a vontató gőzös után kötött több hajó együtt,
amelyet az maga után húz.
Uszály (Imre, németesen slepp), a női ruha
meghosszabbítása, amelyet a XIV. sz.-ban kezdtek
8 Franciaországban VI. Károly fényűző felesége,
a bajor Izabella udvarában, valamint a burgundi
udvarban annyira elhatalmasodott, hogy külön
szolgákkal kellett vitetni. A XVI. sz.-ban megint
divatját multa s legfölebb igen ünnepélyes alkal
makkor használták. A XIX. sz.-ban, bár mérsé
keltebb alakban, több ízben kapott megint lábra.
Nagy ünnepélyeken most is viselik a királynék
a hosszú U.-t, melyet apródok, hordanak utánuk.
Uszályhajó (ném. Schleppschiff v. Schlepphoot), oly géperőnélküli hajó, amely építésénél
és berendezésénél fogva arra van rendeltetve,
hogy géperejű hajóval tovamozdítsák, vontassák.
Uszálymonopolium valamely személynek,
társulatnak v. államnak az a joga, hogy bizonyos
vízi úton az uszályszolgálatot mások teljes ki
járásával lássa el.
Uszályos aranyhal (illat), 1. Aranyhal.
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Uszambara (Usamba), hegyes vidék KeletAfrikában. Bántu-néger lakói banánát, kávét, do
hányt, rizst
ós cukornádat termelnek. Terülote
5000 km 2 , lakóinak száma 18,000. A világháború
előtt Német-Kelet-Afrikához tartozott, a rajta
átvivő U.-vasút kötötte össze a partvidéket a
Kilimandzsáró-területtel. 1916-ban az angolok
Smuts tábornok vezetésével megszállták.
Uszaramo, vidék Kelet-Afrikában, az Indiaióceán, a Kingani, Rufldzsi és Khutu közt. Éghaj
lata egészségtelen. Lakói bíntu-négerek.
Úszás, azaz a test mozgása vízben, lényegesen
különbözik a helyzetváltoztatás többi módjától,
mivel Ű.-kor a mozgás nem síkon (a talajon) törté
nik, hanem a test a vízbe merül. A testet az általa
kiszorított vízmennyiség felhajtóereje emeli, me
lyet egyszerűsítve a vízmennyiség súlypontjában
vertikálisan felfelé ható erőnek vehetünk fel. Az
úszó test akkor van egyensúlyban, ha súlypontja és
a kiszorított víz súlypontja egy merőlegesbe esnek.
Ez az egyensúlyi helyzet akkor lesz stabil, ha a test
súlypontja a kiszorított víz súlypontja alá esik.
Ez elv szerint vaunak a hajók is szerkesztve.
Az oinbari test fajsúlya valamivel (l°/o) nagyobb
az édesvizénél (1-01); alig nagyobb, esetleg kisebb,
mint a tengervízé. Ezért sokkal könnyebb a tenger
vízben úszni. Mindaz, ami a test fajsúlyát kiseb
bíti, így a tüdő ós a belek levegő (gáz) tartalma'
a test zsírpárnája, az Ű.-t megkönnyíti; hasonló
képen könnyebb az Ú., ha a vízbsn oldott anya
gok (sók) mennyisége nagyobb, mert ez a víz faj
súlyát emeli. A legkönnyebb az Ü., ha a test
a hátán fekszik, mert ilyenkor a test az orr kivé
telével egészen bemerülhet s a test súlypontja a
kiszorított víz súlypontja alá esik (stabil egyen
súlyi helyzet). Sokkal nehezebb az Ú. hason,
egyrészt mert a fej kiemelésével a test bemerülő
részeinek viszonylagos súlya nő, másrészt a test
súlypontja a víz súlypontja fölé kerül (labilis
egyensúlyi helyzet). Ilyenkor, valamint ha a test
helyzetét változtatni óhajtja, bizonyos úszómozgá
sokra van szüksége.
Az úszómozgások tanulmányozása még igen
kezdetleges állapotban van, elsősorban azért, mert
a mozgások elemzésére használt módszereink
(grafikus módszer, kinematográfia) vagy egyálta
lában nem, vagy csak igen tökéletlenül használ
hatók fel az Ű.-nál. Másrészt, mivel az Ú. nem
velünk született, hanem tanult képességünk, a
mozgások óriási egyéni variációknak vannak ki
téve s amellett még folyton fejlődnek; az Ú.-nak
nincsen olyan alakja, amit alaptípusnak fogad
hatnánk ol. Annyi bizonyos, hogy a végtagok
mozgásának, erőkifejtésének egyrésze a test fenn
tartására használódik fel s a nehézségi erő ellen
küzd. Az előrehaladás szolgálatában álló végtag
mozgásoknál pedig a lényeg az, hogy az Ú. irányá
ban a végtagok helyzete és mozgása mind kevesebb
ellenállást fejtsen ki, az ellenkező irányban pedig
az ellenállás maximumára törekedjék. A felBő vég
tagoknál a logjobb megoldás az, ha a karok előre
tevése, nyújtása (kapás) a levegőbon történik. Á
hátsó végtagoknál ez így meg nem oldható.
Az Ú. mint testgyakorlat rendszeresen szabaí
vízben és levegőn megy végbe, ezért egyike a Iog~
edzőbb mozgásoknak. Az Ű. tanítása arra tSrek-
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Bzik, hogy a karok és lábak munkájukat felváltva
végezzék. Mis a karok a haladásra szükséges
mozgást végzik, azalatt a lábak összolrúzódásának
kell történnie s a kirúgás akkor következik, ami
kor a karok ismét előre nyúlnak s így a két moz
dulat kölcsönösen eszközli az előrehaladást. Ezt
az Ú.-módot nevezik szpbályos- v. béka- U.-nak.
Szabálytalan a kutya-U. Ebben a karok és lábak
egyidőben végzik a mozdulatokat; de ez hamar
fáraszt s nem tarthat sokáig. A singélés v. oldalíj. alkalmával akarok kinyújtva működnek. Nyúj
tott kézzel csapja a vizet az úszó a háton- Ú.-kor
is. A taposásnál v. lábálásnál csak a lábak felvál
tott rúgásával tartja magát a vizén az úszó. A
Mivár-Ú. a víz alatt való Ű. Az Ú. tanítása szabad
ban kezdődik, a mozgásokat a levegőben gyako
rolják be. Azután rúdra akasztott hevederen gya
koroltatja tovább az úszómester a szabályos moz
gásokat, amíg a tanuló maga is fenn tudja magát
tartani a vizén. Az Ú. könnyítésére szolgálnak a
parafából v. levegővel töltött tömlőkből készült
övek; de ezek „inkább a mentésnél szükségesek.
Az állatok U.-a. A vízben élő állatok Ú.-a kü
lönbözőképen történik. Módja első sorban azok
tól a szervektől függ, amelyek az Ű. céljaira a
különböző állatoknál kialakultak. A vízi vég
lényeknél (Protozoa) az Ű. szervei a csillangók
és az ostorok. Csillangók szolgálnak azonfelül
számos alsóbbrendű soksejtű állat (pl. kerekes
férgek, örvényférgek, továbbá számos Mollusca
és Echinodermata lárvái stb.) úszószervétil. Az
alsóbbrendű gerinctelen állatoknál (pl. medúzák
nál, lábasfejűeknél, szalpáknál stb.) nagyon el
terjedt az az Ú.-i mód, amely úgy áll elő, hogy
az állatok testük különböző eredetű, különleges,
izmos falú üregeibe vizet vesznek fel s azt izom
zatuk segítségével hirtelen kilövelik belőle s a
víznek a kilövelt víz mozgásával szemben kifej
tett ellenállása felhasználásával változtatják he
lyüket. Sok vízi állatnál (számos féreg, Mollusca:
pl. Heteropodák, Appendicnlariák, továbbá rovarlárvák, vízi gerincesek: pl. egyes halak, farkos
kétéltűek, vízi kígyók stb.) az Ű. a test kígyódzó
mozgása által létesül hgy, hogy a kígyódzó moz
gásnál a testen keletkező hullámok elülről hátra
felé haladnak s a víznek az e mozgással szemben
kifejtett ellenállása hajtja az állatokat előre. A
halaknál vagy az egész test teljes hosszában, v.
csak a farki része végez kígyódzó mozgást. Az
Ű. további módja az, melynél evezők módjára
müköflö végtagok vagy testfiiggelékek szerepel
nek, így a vízi rovaroknál az erősen lapított kö
zépső és hátulsó végtagok, vagy a hátulsó vég
tagok egymagukban széles részükkel gyorsan
hátrafelé csapnak, visszafelé, vagyis előrefelé
pedig lassan, élével haladnak. A halak Ű.-ánál a
legfontosabb szerv a farkúszó; az Ú. irányának
megtartásánál szerepelnek a felső és az alsó pá
ratlan úszók, a fel- és leszállásnál pedig az elülső
páros úszók működnek közre. A halak Ú.-ánál
fontos szerep jut a gázzal telt űszóhólyagnak,
mert az úszóhólyag és a hasfal izomzata segítsé
gével a hal specifikus súlya nagyobbítható ós
kisebbíthető. A békák Ű.-ánál csak a hatalmasan
fejlett és űszóhártyával ellátott hátulsó végtagpár
szerepel; az elülső végtagok csak a nagyon lassú
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Ű.-nál működnek közre. A békaláb ri.sk evezSfarkuk segítségével úsznak. A hüllők (Heptüia)
sorában a krokodilusoknál a fark és a végtagok,
a teknősöknél a hatalmas evezőlapátokká módo
sult elülső végtagok az úszómüszerek. A YÍZÍ
madarak az úszóhártyával ellátott hátulsó lábu
kat, a legjobban úszó vízi madarak pedig, mint
az alkák és a pingvinek, elülső végtagjaikat (szár
nyukat) használják az Ú.-ra. Az emlősállatok
közül a legkitűnőbb úszók az Úszólábűak (Pinnir
pedia) és a Cetek (Cetacea); az előbbiek (fókák)'
úszásánál főszervek az úszókká átalakult vég
tagok, az utóbbiaknál a hosszú fark, amely a ha
lakótól eltérőleg nem oldalvást, hanem fel- és
lefelé csap. A cetek Ú.-ának sebessége a hajók
sebességével vetekszik; egyes cet-fajok órák
hosszat óránkint 8—10 csomó sebességgel úsz
nak ; a delfinnél óránkint 37-04 km. sebességet is
észleltek. A szárazföldi emlősállatok legnagyobb
része ha megszorul és vízbe jut, többé-kevésbbé
jól úszik. A majmokról eddig általában azt hitték,
hogy nem tudnak úszni, az újabb megfigyelések
azonban ezt megcáfolják.
Úszástengely, 1. Metacentrum.
Úszás törvénye, 1. Archimedes elve.
Uszegua, vidék Kelet-Afrikában, az Indiaióceán, a Pangani, a Nguru hegység s Ukami közt.
Bántu-néger lakói kukoricát, batátát és dohányt
termelnek.
Uszíalva (Uzovce), kisk. Sáros vm. kisszebeni
j.-ban, (íoio) 276 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Uszipetek (üsipetes v. Vsipii), germán nép*,
amely a suévusoktól a tenkterekkel együtt az alsó
Kajna vidékéről kiszorítva Galliába nyomult, de
itt Kr. e. 55. Caesartól kemény vereséget szen
vedett. A megmaradtakat a sigamberek befogad
ták és a Lippe északi partján telepitették le. Ké
sőbb az alemannok szövetségébe olvadtak bele.
Uszka, kisk. Szatmár vm. fehérgyarmati j.-ban,
(1920) 423 niagyar lak.
Uszkár, a pásztorkutyák csoportjába tartozó
ebfajta (1. Kutyák), 50 cm. magas, fekete színű,
fehér mellfolttaí. Szőre hosszú, göndör és gyapjas,
a fejen bajusszal és szakállal. A láb az ujjak kö
zött úszóhártyával van ellátva. Egyik változata
a zsinórosszőrü U. (pudli), luxus kutyafajta.
Színe fehér, fekete v. tarka. Szőre sodrott zsinórszerű fürtöket alkot. Oroszlánszerüvó szokták
nyírni. Igen tanulékony kutya, amelyet cirkuszi
mutatványokra idomítanak.
üszkók hegység (Gorjanci hegység), a hor
vátországi Karszt-hegy&égek egyik csoportja
Zágráb vm. és Krajna határán a Kulpa és Száva
völgyei közt, legmagasabb csúcsa a Szveti Gora.
(1051 m.) a határon. K.-i részét Szamobori-Jiegy^
ségnek is nevezik (Plesivica, 780 in.), ez felső
triász és karbon, a többi rész triász- és kréta-ré
tegekből áll, völgyei sűiűn lakottak. K. felé az
alacsonyabb "Vulcomeri dombvidék csatlakozik
hozzája. (Tr. SzHSz.)
Uszkókok (szerb-horvát, a. m. szökevények),,
gyűjtőneve azoknak a menekülteknek, akik a
XVI. sz. folyamán a törökök elől Szerbiából,
Boszniából Magyarországba és a velencei fenhatóság alatt állott tengerparti vidékekre húzóíh
tnk. A magyar területre menekültek részt vetnek
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a török elleni harcokban 8 a horvát határőrvidék
lakosságának jelentékeny része került ki közü
lök. Az Adriai tengerparton meghúzódó ü. azon
ban többnyire szökevény rablók voltak, akik so
káig rettegtették kalózhajóikkal a partvidéki vá
rosokat, ltílö táján sikerült flottájukat felgyúj
tani s az U. maradékát Károly város környékére
telepítették át.
Úszó, a folyók felszíni sebességének megmé
résére szolgáló eszköz. Üres, fehér v. élénk piros
színre festett órogömb, de ezt mérés után ki kell
fogni s azért inkább olyan tárgyat használnak,
amelynek nincs értéke, pl. fatuskó, Üres palack.
Régebben használtak kettős Ű.-kat is, hogy a
mérést a szél befolyásától mentesítsék B ne csak
a felszíni, hanem részben átlagos sebességet kap
janak, ezeknek egyik órcgöinbje a felszínen úszott,
a másik meg ehhez kötve a víz alatt. Ma már a ket
tős úszókat nem igen használják. Használás mód
ját 1. Vízsebesség.
TJ. a halászatban, 1. Pedzö.
Úszó (úszószárny, régi néven: uszony, 4Uat),
szoros értelemben a Halak (1. o.) végtagjai, ame
lyek a vízben való helyváltoztatásra szolgálnak.
A halak testén található Ú.-k két nagy csoportba
oszthatók: vannak páros és páratlan Ú.-k.
A páros Ú.-k homológok a többi gerincesek
páros (elülső és hátulsó) végtagjaival, ellenben a
páratlanok csak bőrfüggelékek. A páros Ú.-k
száma mindig legfölebb két pár s a hasoldalon
feküsznek, de egymáshoz való viszonyuk a
különböző halaknál változó s a hátulsó páros
úszó helyzete szerint megkülönböztetünk Hasparás-, Mellparás- és Torokptrás halakat; ha
a hátulsó páros úszó hiányzik, Lábatlan halak
ról beszélünk. A páratlan Ú.-k fekvésük szerint
hátiak, álfeliele vagy fark-Ú.- le (pinna dorsalis,
analis és caudalis). Az utóbbi lehet részarányos
és részaránytalan,- ha külsőleg és belsőleg rész
arányos, akkor diphycerknek, ha csak külsőleg
részarányos, belsőleg azonban nem, homocerknek
s ha részaránvtalan, heterocerknek nevezzük. —
Páratlan Ú.-k, melyek bőrredőknél nem egyebek,
fordulnak elő a kótéltűeknél (különösen lárva
korban), csenevész alakban egyes r Hüllőknél,
továbbá a vízben élő emlősöknél. — Ú.-nak neve
zik a gerinctelen állatok különböző eredetű és
morfológiai értékű, úszásra szolgáló testfüggelé
keit és a vízben való helyváltoztatás céljaira
módosult evezőlapáthoz hasonló alakot öltött vég
tagokat is.
Úszód, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. ka
locsai j.-ban, a Duna mellett, (1020) 1995 magyar
lak., gőzhajóállomással.
Uszoda, sportcéloka t szolgáló közös nagy fürdő
medence. L. Fürdő.
Úszó dokk, 1. Dokk.
Úszó emlősök (Natantia, állat), 1. Natantia.
Úszó fauna, 1. Édesvízi állatok.
Úszóhártya, az a bőrredő, mely a vízi állatok
nál, az ujjak között vau kifeszítve.
Úszóhólyag (vesica natantia v. nectoeystis),
a halak olőbelének kitüremlóséből származó, gáz
zal tolt zacskóalakú szerv. Származásának megíblelőleg eredetileg mindig összeköttetésben áll a
béllel és homológ szerv a tüdővel, mely szintén

Uszoly-ad*

a bél elülső részének kitüremléséből szárma
zik. Az Ú. kapcsolata a béllel egész életen meg
marad az ú. n. Nmlt-Ú:-ú halaknál (Physostomi), ellenben a Zárt- U.-ú halaknál (Physoclisti) a belet az Ú.-gal összekötő vezeték (ductus
pneumaticus) elzáródik vagy éppenséggel el
is sorvad. Az Ú. lehet tagolatlan, páratlan zacskó,
de gyakran két zacskófélre tagolódik. Az Ú.-ban
levő gáz összetétele a különböző halaknál külön
böző s rendesen nem a körlevegőből származik,
hanem a vérből választódik el. Élettani működését
tekintve az Ú. hydrostatikus szerv és arra való,
hogy bizonyos mélységben a vízben való hely
változtatást a legkisebb energia felhasználásával
tegye lehetővé. A Tüdőshalaknál (Dipnoi) az Ú.
lélegzésre is szolgál. Egyes halak (tok-félék)
Ú.-jának belső falrészlete szolgáltatja a vizahólyagot (halenyvet), 1. Vizáliólyag.
Úszó homok (geol.) v. lebegő homok-iszap néven
az olyan réteget értjük, amelynek anyaga víz
zel telítődve pépesen szótfolyik, ami úgy az aknamélyesztés, mint a mélyfúrás szempontjából egy
aránt megnehezíti a munkát.
Úszó horog, ellentéte a fenékhorognak, azaz
a csalizott horog csüng a vízben. L. Tökös horog.
Úszó jéghegyek. A sarkvidékeken, hol az örö
kös hó határa a tenger színével van egy magas
ságban, a gleccserek lenyúlnak a tengeri 3, s ennek
hullámai nemcsak olvasztják, de alá is mossák
őket. Gyakran megesik, hogy óriási jégtömegek
kerülnek így a tengerbe, s azok mint Ü. 100 m.-re
is kiemelkednek a vízből, míg a víz alatt elterülő
tömegek a 800 m. mélységet is elérik. Sokszor a
40. szélességi fokig is eljutnak. Rengeteg menriviségű kőtuskót hurcolnak magukkal, ami olf&íásuk közben a tengerbe kerül. Észak-Amerika K.-i
partjai előtt a New-Foundland-bank az a hely,
amelynek fenékfölhalmozódásai az északi jeges
áramnak a Golffal való találkozása folytán majd
nem kizárólag glaciális, az úszó jéghegyek altul
ideúsztatott kőzettörmelékből állanak.
Úszó-kő, a. m. sejtkvarc, 1. Kvarc.
Úszó kvarc (ásv.) a. m. sejtkvarc, 1. Kvarc.
Úszóláb (pes natatorius), evezésre, úszásra
alkalmasan módosult láb. Ilyen Ú. a legkülönbö
zőbb állatcsoportoknál van (gerinceseknél, rova
roknál, rákoknál stb.). Az Ú. vagy úgy alakul,
hogy az egész láb, vagy egy része evezőlapátszerűleg kiszélesedik, vagy pedig, hogy részei
(rendesen ujjai) között úszóhártya (1. 0.) van ki
feszítve.
Úszólábúak (Pinnipedia, állat), a Ragadozó
emlősök (Carnivora) rendjének egyik alrendje.
Az ide tartezó ragadozók egész testalakja a vízi
életmódhoz alkalmazkodott s különösen hátsó
végtagjuk evezőlábbá alakult át. Ide tartoznak
a Füles fókák (Otariidae), a Rozmár-félék
(Trichechidae) és a Fóka-félék (Phocidae). h,
még Ragadozók.
Úszólábú emlősök, 1. Úszólábúak.
Úszó láp, az ingó lápnak leszakadt és szabadon:
mozgó része.
Uszoly, uszány, 1. Bója.
Uszoly-adó, az a díj, amelyet a hajós a hajótós
érdekében fölállított jelzők használatáért, azok,
fenntartására fizet.

Úszó madarak

--

652

Úszó m a d a r a k (Naiatores, Palmipedes, 4Hat,
1. a három képmellékletet), a Tarajos mellű ma
darak (Carinatae) egyik rendje. Az ide tartozó,
egyébként nagyon különböző szervezetű. 03 szár
mazású madarak egyben magegyeznek, nevezete
sen, hogy valamennyien a vízi életmódhoz alkal
mazkodtak. Nevüket onnan kapták, hogy úszó
hártyával ellátott lábaik segítségével kitűnően
úsznak. Tollazatuk dús és tömött, melynek cél
szerűségét nagyban előmozdítja alsó pehelyruhájuk. Tollaikat u víz káros hatt'-sa elleni védelem
céljából fartőmirigyük váladékával zsírozzák be.
Csőrük különböző, de mindig táplálékuk ós táp
lálékszerzési módjuknak megfelelően módosul.
Vannak közöttük úszva bukók, melyek úszás köz
ben buknak a víz alá, csapva bukók, melyek leve
gőből csapnak a víz alá; görgöcsélők, melyek
testük mellső részével függélyes irányban lefelé
merülnek, míg hátsó részük a vízen kívül marad.
Vízi állatokkal, esetleg növényi részekkel táplál
koznak. Szárnyaik különböző alkotásúak; majd
csenevész, majd jól kifejlett, hosszú, hegyes szár
nyakkal vannak ellátva. Egyesek rosszul repül
nek, míg mások a legkitartóbb repülő madarak
hoz tartoznak. Vizek közelében fészkelnek. Sokan
költözködők. Húsuk, tojásaik és tollaik révén
akárhány fajuk nevezetes ezerepet játszik az em
ber háztartásában. Előfordulnak az egész Földön.
Fosszilis maradványukat a miocénből ismerjük.
Mintegy 500 fajuk ismeretes, melyek közül ha
zánkban mintegy 70—80 faj él. A főbb ide tar
tozó csoportok:
1. Lemezescsörüek (Lamellirostres), más né
ven Fürészcsőrűek (Serricornia). Ide tartoznak
a Béce-alakúak (Anseriformes), még pedig a
Tüskésszárnyú maiarak vagy Aniúmák (Palamedea) és a Éícék (Anseres). L. Hócealakúak.
2. Hosszúszárnyúak (Longipennes). Ide tar
toznak a Sir ály-f'élek (Laridae) és a Viharmada
rak (Tlialassornithes). IJ. Sirály-félék és Vihar
madarak.
3. Farlábvak (Pygopodes,
ürinatores). Ide
tartoznak a Vöcskök (Colymbiformes), a Ping
vinek (Sphenisciformes) és az Alkak (Alcidae).
L. Alka-félék, Búvár-félék ós Pingvin-félék.
4. Evezölábúak (Steganopodes). Ide tartoz
nak a Kárókatona-félék (Phalacrocoracidae), a
Gödény-félék ( Pelecanidac), a Hajósmadár
félék (Fregatidae) és a Trópusi madárfélék
{Phaetonidae). L. Kárókatona,
Gödény-félék,
Fregatta-madár és Phveton.
Minthogy az U. csoportja nagyon különböző
rokonsági körből származó, tehát származástaniIag össze nem tartozó madarakat egyesít inkább
gyakorlati, mint tudományos szempontból, ezért
az újabb modern rendszerekban az U. csoportja
már nem szerepel, hanem az ide tartozó madarak
a rokonságuknak megfelelő rendekbe vannak be
osztva.
Uszony, 1. Úszó.
Uszor (TJsor, Austern), kisk. Pozsony vm.
Bomorjai j.-ban, doio) 262 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Úszó récék (Anqtinae, áüat), 1. Eéce-félék.
Úszószárny, 1. Úszó.
Úszó S2Ígetek (angol nevük : Sedds v. Setts),
•különösen trópusi folyókon fordulnak elő, kelet

—

Usztatás

keznek úgy, hogy a folyótól hordott növények,
fű, fák stb. némely helyen nagyon fölgyúlnék, a
hajózást is akadályozzák, sőt a folyó vizét is el
térítik rendes útjából. Gyakoribb azonban, hogy
a folyó ezeket fölemeli s egy csomóban viszi to
vább s ekkor úszó szigetekhez hasonlók. Külö
nösen gyakoriak a Nilus felső vízvidókén, ahol
özeket Seddsnek nevezik.
Úszó ütegek (tüng., néni. Schicimmende Bak
terien), lapos, a vízből csak kevéssé kimagasló,
nehéz lövegekkel fölszerelt, sekély járatú járó
müvek voltak, amelyek parti erődök lődözésére
szolgáltak. Miután ily nem vértezett Ű. 1782. Gib
raltár ostrománál és 1814. Amerikában eredmény
telenül működtek, 1855. a krimi hadjáratban a
franciák hatásosan alkalmaztak vértes Ű.-et. Ez az
eredmény adott lökemet nagyobb vértes hajók
építésére.
Úszbv&ra,8bék&k(Nectophryne, állat), 1. Varas
békák.
Uszpeklény (Uzovske Peklány), kisk. Sáros
vm. kisszebeni j.-ban, (d9io) 307 szlovák lak. (Tr.
Os.-Szl.)
üszpenszkij, 1. Glyeb lvanovics, orosz író,
szül. Tulában 1840 nov. 26. (14.), megh. Strelnóban 1902 ápr. 5. (márc. 24.). A narodnikok (I. o.)
egyik legkiválóbb képviselője. Első munkájában:
Nravy Rasterjaevoj ulicy (A raszterjajevoi utca
erkölcsei, 1866) a vidéki kisvárosi proletárokat
írja le, következő munkáiban pedig megrázó ké
pekben, meztelen realitással rajzolja az orosz pa
rasztot. Ismertebb művei: Cérnája rabota (A pisz
kos munka); Derevenskaja neurjadica (Falusi
bajok) és Vlast' zemli (A föld ereje). Összes müvei
12 kötetben 1908. jelentek meg Szentpéterváron
a Niva mellékleteként. V. ö. G. Polonsky, Gewissen, Éhre und Verantwortung (Ibsen, Gleb Us&pensky, Tolstoi) München 1899.
2. U., Nikolaj Vaszilyevics, orosz író, U. 1.
unokatestvére, szül. Tulában 1Ö37 máj.-ban, meg
ölte magát Moszkvában 1889 nov. 8. (okt. 26.).
Szatirikusán rajzolta az orosz parasztot. Ismer
tebb művei: Porosjonok (A malac); Chorosoa
áitjo (Szép élet). Összes művei négy kötetben 1883.
jelentok meg Szent-Póterváron.
Úsztatás, a fának vizén, egyes úszó darabok
ban való szállítása. Az Ú.-ra berendezendő folyó
nak v. pataknak bizonyos természetes kellékekkel
kell bírni; nevezetesen irányának olyannak kell
lennie, mely a fogyasztó helyhez vezet; legkisebb
szélessége akkora legyen, hogy az úszófa hosszá
ban is kényelmesen megfordulhasson s olyan legna
gyobb szélességgel bírjon, hogy közönséges esz
közök alkalmazása mellett minden stilyedt fát ki
lehessen szedni; mélységének olyannak kell lennie,
hogy az úszó fadarabok a meder fenekét ne érhes
sék. Szükséges még, hogy bizonyos berendezések
által az esetleges vízhiányon segíteni (1. Gátvíz),
a természetes vízállást időnkint emelni, a meg
levő vizet Ű.-ra alkalmasabb körülmények közé
hozni lehessen, ami bukógátak, zsilipek, úsztató,
gyűjtő és tápláló csatornák, tavak és vízgyűjtők
áltál érhető el. A felsorolt kellékek mellett is még
mindig szükséges a természetes me:!er javítása, a
benne levő idegen míivek megvédése s olyan be
rendezések foganatosítása, melyek segélyével a

úszó

N y á r i lúd vagy nagy vadlúd (Anser anser L.). %.

T y ú k l ú d (Cereopsis Xovae-Hollandiae L a t h . ) . VT.

MADARAK I.

Xagy bukó (5Iergai»mergaiiser L . ) . Ve-

Örvös lúd (I-Jranta bernicla L.). %•

Kncklő h a t t y ú

(Cygims e y g n u s L.). %.

ÚSZÓ IVlApARAK II.

Sarki viharmadár (Fuliniirus glaciális L.).

X

A-

Viharfecske v. tengeri viharmadár (Hydrobates pelagicus L.). V2.

Lócsér (Sterna caspia Pali.). %.

Albatrosz (Diomedea exulans L.). %.

úszó MADARAK III.

1

Trópusi madár (Phaéton aethereus I..).

Rózsás gödény vagy pelikán (Pelecanus onocrotalus L.).

k-

1

/T.

Hajósmadár (Fregata aquila L.).

Közönséges lun"1'"

r"°»»via L.). 'ji.

1

k.

Nagy kárókatona (Phalacrocorax carbo L.),

1

ls.
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fa rendeltetési helyére érve felfogható (I. Geréb)A természetes meder szabályozása az általános
vízépítéstan szabályai szerint a helyi viszonyok
nak megfelelően lehetőleg egyszerű és olcsó kivi
telbon történik (1. Kó'szekrény), ahol azonban Ú.
közben gyors segítségről van szó, a veszélyezte
tett part ideiglenestn a parthoz kötött egy v. több
egész fával (1. ábra) torlaszolható el; ftirésztönkök úsztatásánál ezekből készített úsiók által
lehet a partot és sarkantyúkat megvédelmezni,
hasábfii Ú.-ánúl pedig a kisebbmederkitágulásokat
és öblüket magával az úsztatott fával célszerű a

—

Ú s z t a t ó cffiit&Vtia.

patakokba v. kösvetetlentil arakodóparíra. AzŰ.-ft
építése nagyrészt ugyanazon el vek 8 módok szerint
történik, mint a közönséges facsúsztatóké (1. Facsúsztatás), csakhogy itt a vízáthatlanság elóreso

1. ábra. Úsztató csatorna.

végett az egyes alkotó részek összeillesztése é&
kapcsolása nagyobb pontossággal végeztetik s
hogy a vizet jobban összetartsák s minden mellék-i. ábra. Torlasz az úsztatásm'.L

2. ábrában látható ú. n. kulcsokkal kitölteni. A
ÍJ. fő ideje a tavasz, midőn a patakoknak elég
kedvező a vízállása, a vízgyűjtők gyorsan telnek
meg s így aránylag rövid idő alatt a legnagyobb
fatömegek úsztathatok; ez időtartam azonban
nagy fatömegek leúsztatására sokszor elégtelen s
így az Ú. elhúzódik a nyár beálltáig is, midőn a
víz mesterséges előteremtésére szolgáló minden
műnek gyámolító közreműködésére fokozottabb

2. ábra. Úsztató csatorna.

eret már maguk is felfoghassanak, lehetőleg %
völgy fenekére és pedig a földbe eresztik: esésük
tehát, mely 1—l'/jVo-^al tökéletesen elegendő

2. ábra. Kulcsok az úsztatásnáL

3. ábra. Úsztató csatorna.

mórtékben van szükség; kivételes esetekben ősszel
iá meg lehet kezdeni az Ú.-t. L. még Fa-Szállítás.
— Ú. az állattenyésztésbon 1. Háhnosás.
Úsztató (Páqaia), kisk. Szilágy vm. tasnádi
j.rban, (i9io) 4-35 román és magyar lak. (Tr. R.)
Úsztató csatorna segélyével a meglévő vizet
úsztatásra alkalmasabb körülmények közé hozzuk
s.így az úsztatásra kedvező vízállás időtartamát
meghosszabbíthatjuk. A fából v. a rakodókon több
nyire köböl készített Ú.-k csekély mélységüknél és
falaik simaságánál fogva kevés vízzel is használ
tatok s ennélfogva ott nyernek alkalmazást, ahol a
megszerezhető víz az úsztató patakban szükséges
vízállás előteremtésére bárminő oknál fogva nem
elegendő s így teljes hálóként foglalhatják el a vá
gásokba vezető mellókvölgyeket, amelyek egye
sülve a legközelebbi nagyobb völgyben, illet, a fővölgy felső részében haladó Ű.-hoz csatlakoznak s
owel aztán, mihelyt apatak vize elég bő, abba nyíl
nak, de az egyes ágak önállóan is vezethetnek a

lenne, az illető völgy esésétől fog függni. Itt kü
lönben arra is kell ügyelni, hogy az irányvonal
lehető egyenes v. legföljebb szeíirlen kanyarodó

4. a .ra. Lsziatvj ctiaiur.ia.

learyen s az csésbsn, kivált rövidebb távolságok
nál, a hirtolen változ.'isok kikersilk'ssanak és két
ág egyesülése lehstő hegyes szög (legfölabb 35°)
alatt történjék. A szerkezet vidékek szerint külön
böző szokott lenni s készülhetnek egészen göni-

O s z t a t o t t fá
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böiyü fából, mint a közönséges facsúsztatók, csak
hogy itt az egymás között faszegekkel egybekap
csolt korlátfák a kellő fekvés biztosítása végett
ínég vastagabb farudakhoz is támaszkodnak. Az
1., 2. és 3. ábra részben megbárdolt Ú.-t mutat,
hol a hézagok mohával tömetnek ki s hogy a víz
alattuk a földet ki ne moshassa, fenyőgallyakkal

6. átaa. Úsztató csatorna.

Tannak körülvéve s azokon is feküsznek. Ha az
U. helyi körülményeknél fogva a földbe be nem
ereszthető, hanem ha ászkokra, jármokra, bakokra
v. kalodákra helyezve a talaj fölött kell vezetni,
akkor pontosan megfaragott gerendákból (4.
ábra) v. pallódeszkákból (5. ábra) készítik azokat.
Úsztatott fa, az a tűzifa, amelyet hasáb vagy
dorong alakjában a fő közlekedési állomáshoz
csatornában úsztatással szállítanak. Ez tűzhatásából sokat veszít és így kevesebb az értéke is.
Úsztatott vagy tutajos fa is sokat szenved, romlik
és romlékonnyá válik tisztítása folytán.
Usztj-Dvinszk, 1893 óta Bünatnünde (1. o.) hi
vatalos neve.
Usztopalia, 1. Asztropália.
üsztruga, város, 1. Sztruga.
Uszt-Urt, 213
m. átlagos magasságú és mint
egy 180,000 km2 nagyságú pusztai f ensík a Kaspitenger és az Aral-tó közt. Folyóvíz nincs rajta, de
kutakat s különösen sós lagunákat lehet találni;
növényzete gyér és kicsiny, a vándorló kirgizek
állatainak szolgál táplálékul.
üsztye vagy uszty (orosz) a. m. torkolat. A
folyókmenti városnevekben gyakori kitétel.
Üsztye füstié), kisk. Á "va vm. trsztenai j.-ban,
(i9io) 10*4 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Uszty Kamenogorszk, járási székhely a kirgiz
köztársaságban, Szemiinlatinszk vidékén, az Irtis
jobb partján, daio) 14,300 lik.
Uszty-Medvedica (Uszt-Medvjedickaja), já
rásszékhely a doni kozákok tar Illatén, a Don jobb
partján, a Medvjedica torkolata közelében, (i9io)
14,500 lak., lótenyésztéssel, bortermeléssel.
Usztyug-Velikij, 1921 óta Szjevero-üvinszk
orosz kormányzóság fővárosa, a Szuehona mel
lett, 11,000 lak.
Uszubu ( Usubu), 1. Öcsöb.
V. T., Utah territori/ korábbi rövidítése.
Vt, 1. Arezz'ti szótagok.
Út alatt általában a közlekedést szolgáló olyan
területsáv értendő, amelynek felületét e célnak
készítik elő, megépítik (1. Útépítés). Az üt lehet:
közút, városi út (utca), magánút stb. A közutak
felosztanak: állami, törvényhatósági és községi
•v, vicinális utakra. Megépítésük előtt meg kell

Utahlt

állapítani az út helyszínrajzát, ennek hossz- éa
keresztmetszeteit. B célra a terepviszonyok meg
felelő térképeire van szükség, amelyek — különö
sen lejtős vidékeken — a magasságokat kitüntető
nivó (magassági) vonalakat tartalmazzák. Ezek se
gélyével meghatározhatjuk az út legjobb trace-át,
azaz legrövidebb irányát. Különösen fontosak az
útvonal lejtési viszonyai. A megengedhető leg
nagyobb emelkedés függ a helyben szokásos kocsiterheléstől. Síkban vezetett főutak számára 3°/o;
lejtős, dombo3 vidéken 5—6%; hegyes tájékon
7—8%-ig lehetséges menni az eséssel v. emelke
déssel. Az utak szélessége a kocsiforgalom
nagysá
gát veszi irányadóul. Egy koesipályára 2-5 m. szé
lességet kell számítni, 2 kocsira 2 X 2-5 m.-t s így
tovább. Országutaknál o méretekhez még 1—1-25
m.-t szokás hozzáadni, anyaglerakás céljából.
Könnyű kocsik és állatok részére a meg nem erősítettútnak 2-5—3 m. szélesség elegendő. Az út fel
színe nem vízszintes, hanem ívelt, a középen ma
gasabb, hogy az esővíz róla könnyen lefolyjon. Ez
ív nyílmagassága ya0—>/so része szokott lenni az
útszélességnek. Az útmentén
haladó vízlevezető
árkoknak talpszélessége 0-25—0'5 ni., mélysége
0-5—1 m. (L. még Városépítés.)
Útadó. Ha a törvényhatósági utak költségeire
az útvámbevételek, a községek netáni járulékai,
utakra szánt alapok jövedelmei nem elegendők,
a szükséglet fedezésére a törvényhatóság pótadót
vethet ki, amelyet U.-nak neveznek.
Utah (ejtsd: jnte), az Észnkatnerikai EgyesültÁllamok egyike, Idaho, Wyoming, Colorado,
Arizona és Nevada közt, területe 220,115 km2,
(1920) 440,396 lak. U. mormon állam. A Wahsatch hegység két részre osztja, a K.-i a Coloradóval egyesülő Green-liivor és Rio Grandé
fensík vidéke. Legmagasabb csúcsai a Nebo (3655
m.) és az Uintah-íáncban a Mount Einmons (4175
m.). Ny.-i része a hegyek, Nagy Sóstó (Salt Laké)
medencéje (Great-Bassin). A Sóstót az U.-tóval a
Jordán folyó köti össze. Hegyein gyér fenyő-,
cédrus- és nyárfaerdök vannak. Ércekben gazdag,
sok meleg és hidegvizforrása van. 1912-ben öl
millió dollár értékű bányaterméke volt; ezüst-, réz-,
ólom-, szén-, cink, mangán-, kén, aszfalt- és sób Vnyái,
valamint petroltumtelepei is vannak. Ipara (1910)
749 gyárte'epen 14,000 alkalmazottat foglalkoz
tatott és a termelt árúk értéke 62 millió dollár.
Főbb iparágai: malomipar, kocsi- és konzervgyár
tás. Vasutainak hossza 3440 km. Alkotmánya
szerint elnökét és a 18 szenátort négy évre, a 45
képviselőt két évre választják. A kongresszus
ban három szavazata van. 27 countyra oszlik,
fővárosa Salt Laké City. U. egyik része volt
az 1848. Mexico által az Uniónak átengedutt te
rületnek. 1850 szept. 9. territóriummá lett. Ek
kor még csuk 18.")0 lakosa volt. Már 1847. a Erigham Young vezette mormonok ott telepedtek le.
Az Unió 1882. és 18S7. törvényeket hozottá mor
monok ellen, miért sokan kivándoroltak, végre
alkalmazkodva az Unióhoz, 1896. felvétetett az
államok sorába. V. ö. Bano oft, Historv of ü.
(San Francisco 1S90); M. E. Jones, U. (New York
1902).
IJtahit (ásv.), bázikus vasszulfát, apró roroboáderek, selyemfényű pikkelyes bevonatok; a kris-
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tHyok külső kérge világossárga, belső magja
pedig barna. Eureka Hill, Utah; Sta Rosa, Chile.
ütah-tó, I. Nagy-Sóstó.
Utakamand, Niígiri kerület székhelye Madrasz
hritindiai fejedelemségben. A közelében fekvő
N'ilgiri hegység (legmagasabb csúcsa a Dodabella,
2630 m.) amflteátrálisan veszi körül. Enyhe ég
hajlata miatt itt tartózkodik nyáron a madraszi
kormányzó s a fejedelemségelőkelő világa Iskolái,
botanikus kertje, könyvtára, sok temploma van,
lakossága 18,596, nagyrészt hindu.
utalási eljárás, 1. Vámeljárás.
Vt a l i q u i d fiat vagy fieri v u l e a t u r a. m.
«hogy valami történjék a beteg megnyugtatására*,
közömbös orvosi rendelések megjelölése.
Utalvány (lat. assignatio, néni. Aniveisung)
az a jogügylet, amellyel az egyik fél, az utalvá
nyozó egy másiknak (az utalványozottnak) meg
hagyja, hogy meghatározott helyen és időben egy
harmadiknak (az utalványosnak) meghatározott
pénzösszeget fizessen vagy részére meghatározott
szolgáltatást teljesítsen. Egyik tipikus esete az
U.-nak, amikor B, aki A-nak hitelezője és C-nek
adósa, C-vel szemben fennálló tartozásának ki
egyenlítése végett A-nak meghagyja, hogy C-nek
-teljesítsen. Gazdasági előnye az U.-nak ebben az
esetben, hogy, amennyiben A-nak B-vel és B-nek
C-vel szemben fennálló tartozása mennyiségileg
azonos, két tartozás nyer kiegyenlítést azzal,
hogy A az U. alapján C kezéhez teljesíti. Az U.-ra
nézve több tekintetben eltérő szabályok állanak
a hazai jogunkban aszerint, amint az általános
(közpolgári) magánjogi vagy a kereskedelmi tör
vény rendelkezései alá tartozó U.-ról van szó.
Egyik különbség, hogy míg az általános magán
jog terén az U. lehet szóbeli is, addig a kereske
delmi U. csak írásban adható. A gyakorlati élet
szempontjából fontosabb kereskedelmi U.-ról az
1875. XXXVII. t.-c. 291—93. §-ai intézkednek s
eszerint kereskedelmi U.-oknak tokintetnek a ren
deletre szóló v. pedig a kereskedők által kibocsá
tott, v. kereskedők által elfogadott írásbeli U.-ok
is. Tárgyai lehetnek pénz, értékpapirosok és más
helyettesíthető dolgok. Az ily U. érvényességéhez
esm a kötelezettség címének felemlítése, sem az
érték elismerése nem szükséges. Az utalványozott
az elfogadási nyilatkozat aláírása által az utalványossal és ennek jogutódaival szemben arra
kötelezi magát, hogy az U.-ban foglalt megha
gyást teljesítendi. Érvényes elfogadásnak tekin
tendő az is, ha az utalványozott nevét v. cégét
az U. előlapjára írja. Az U.-ban visszteher kikö
tése is lehetséges, forgathatóság tekintetében pe
dig magában az U. szövegében szükséges rendel
kezni. Az U. tulajdonosának a megelőzött forga
tókkal és az elfogadóval szemben kereseti joga
van, az utalványozóval szemben azonban az U.
alapján nem támaszthat keresetet. A kereskedelmi
U.-ok t'irgyaik szerint lehetnek pénz- és árúU.-ók. A pénz-U.-ok legfontosabb fajtája a csekk
(1. o.). Egyéb fajai az U.-nak: 1. a postai U. (1. o.),
2. a kincstári 77. (1. Kincstári jegyek), 3. a pénz
tári U. (1. o.).
U. az állami számvitel körében az U.-ra feljngosított hatóság oly rendelkezése, mellyel az
állami költségvetés keretében a rendelkezésükre
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álló állami pénztáraknál az állami kiadások tekin
tetében intézkednek. Az U.-rendelettel történő
kiutalványozás csak akkor érvényes, ha az U.*
rendeletet az U.-ozó hatóság főnöke aláírta és az
U. helyességét és a szabályszerű előírás megtör
téntét a számvevőség aláírásával igazolja. Az U.
törvényszerű gyakorlásának ellenőrzése az állami
számvevőszék feladata.
Utalványelismervóny, 1. Vevény.
Utalványozás, 1. Utalvány, Utalványozási jog.
Utalványozási jog, a miniszterek és a legfőbb
állami számvevőszék elnökének az a joga, ameiy
szerint azon számadási ágakat illetően, amelyekre
nézve a költségvetési törvényben felhatalmazást
nyertek, kifizetések teljesítését és befizetések át
vételét elrendelhetik (1897. XX. t.-c. 20. §). A
középfokú (igazgató) hatóságokat megillető U.,
ha külön törvényes rendelkezésen alapszik is, a
miniszter U.-ából folyó felhatalmazást jelent (szár
mazókos U.), amelynek gyakorlásáért végered
ményben szintén az illető miniszter felelős. Az
U.-ot csak a költségvetési és az azt kiegészítő tör
vényekkel megállapított célok érdekében és csak
azon hitelrészletek keretén belül szabad gyako
rolni, amelyeket a költségvetési s az azt kiegé
szítő törvényekben engedélyezett hitelekből a
pénzügyminiszter a pénzügyi viszonyokhoz ké
pest hónapról-hónapra a minisztereknek és a leg
főbb áll. számvevőszók elnökének rendelkezésére
bocsát (1920. XXVIII. t.-c. 6. §). A törvényben
az egyes számadási ágazatokra (fejezet) és a
számadási ágazatokhoz tartozó egyes számadási
ágakra (cím), valamint az egyes számadási ágak
keretén belül a szükségletek egyes csoportjaira
(rovat) megállapított hitelek közt, ha csak a tör
vényhozás kivételt meg nem állapít, hitelátruhá
zásnak (1. o.) helye nincs. Az U.-ot a számadási év
hitele terhére és javára csak júl. hó 1-től a kö
vetkező évi jún. hó 30-áig szabad gyakorolni
(1913. XXVI. t.-c), mert az 1897. XX. t.-c. 25.
§-án alapuló három havi pót-U.-ot az 1915. XII.
t.-c. 2. §-a megszüntette.
Kiadások utalványozhatok: a) törvény, szer
zett jog, végzett munka vagy teljesített szállít
mány alapján véglegesen; b) előleg v. hitelnyitás
alakiában számadás kötelezettségével; c) foly
tonos járandóságképen állandó hatállyal a meg
szüntetésig. Az óv végéig fel nem használt «beruházási» hitelrn.iradványokat még további két
évig szabad felhasználni, ezekre nézve tehát az
U. egészben három évre terjed (1915. XII. t.-c.
2. §). A még tovább felhasználható hitelmarad
ványokat egyszerűen átviszik («hite'átvitel») a
következő év kezelésébe, vagyis ezeket hozzá
adják a «folyó» évre megszavazott hitelekhez.
1921 júl. végéig a «rendes» és «átmeueti» hite
lekre az U. a fenti értelemben 2 évre terjedt, ezt
azonban az 1922. XVII. t.-c. 3. §-a megszüntette.
Ha az U.-ot a költségvetési hitelen túl gyakorol
ják, túlkiadás (hiteltúllépés) keletkezik; a költ
ségvetésben egyáltalán elő nem forduló célra
történt utalványozásból pedig előirányzat nél
küli kiadás keletkezik. A költségvetési hiteles
túl vagy a költségvetésben elő nem forduló célra
az utalványozási jog csak akkor gyakorolható,
ha a szükséges fedezetet a minisztertanács eió-
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zetea beleegyezésével a pénzügyminiszter már
rendelkezésre bocsátotta (1920. XXVIII. t.c. 7. §),
vagy ha a túlkiadás fedezésére szolgáló pót
hitelt illetőleg a költségvetésben elő nem for
duló eélra a rendkívüli hitelt a törvényhozás elő
zetesen megadta. A miniszterek ezeket az eltéré
seket a költségvetéstől már a legfőbb áll. szám
vevőszéknek félévi hiteleltérési jelentései során
(1915. XII. t.-e.), de kivált az állami zárszámadás
kapcsán (1. Zárszámadás) igazolni kötelesek az
országgyűlés előtt.
Az ü.-ot utalványok kibocsátásával gyakorol
ják.. Utalványozni lehet formaszerű utalvány
rendelet kiadásával vagy rövidített alakban az
ügyiratra vagy a fizetési okmányokra vezetett
utalványozó záradékkal, sürgős esetekben pedig
táviratilag. A távirati utalványt a formaszerű
utalványnak nyomon kell követnie. Élőszóval
utalványozni nem lehet. Az utalványrendeletek
egyik fontos kelléke a számvevőség könyvelési
osztályának bejegyzési (fel- és ellenjegyző) zára
déka, e nélkül a pénztárak az utalványrendeIeíeket nem foganatosíthatják, illetőleg a szám
vevőség csekkosztálya a vonatkozó csekket ki
nem állíthatja. (Az 1924. IV. t.-c. alapján kiadott
1924. évi 5400/P. M. számú rendelet 2. éa 3. §-a.)
Az utalványozó hatóságok havi utalványozási
(megszüntetési és térítinényi) jegyzékek útján
adnak számot az U. gyakorlásáról. B jegyzékek
a dologi kiadásokra tótelenkint, a személyi járan
dóságokra pedig külön segédkönyvekben tételenkint történt összegyűjtésük alapján havi ered
ménnyel tartalmazzák a kibocsátott iitalvány•yendeleteket és alapját teszik a legfőbb állami
számvevőszék részéről (I. Állami számvevőszék)
az állami gazdálkodás felett gyakorlandó ellenőr
zésnek.
Dtamaro, Toriyama Nodoyosi (családi nevén
Xitagava), japáni festő, szül. 1753., megh.
Bdóban 1805 máj. 31. Toriyama Székien festő fia
volt. Számos képet és színes fametszetet készí
t e t t e híresek voltak a josivara (1. o.) szépségei
nek képmásai.
. Utánküldes. Címzett tartózkodási helyének
megváltoztatása esetén a postai küldeményeket
az új címre — ha az megtudható vagy ha a cím
zett ez iránt rendelkezett — utánküldik; csoma
gokat és táviratokat csak akkor, ha a címzett azt
előzetesen kérte és a felmerülő U.-i díjak fede
zésére magát kötelezte. A többi küldemény U.-e —
feltéve, hogy az eredeti bérmentesítés megfelel
annak a díjnak, mely a feladási helyről a rendel
tetési helyig járna — díjmentes. Egyébként a kü
lönbözetet a címzettől szedik be. A táviratok U.-ét
a cím elé írt P. S. jelzéssel a feladó is kérheti.
Utánnyomás, nyomtatott vagy rajzolt műnek,
képnek stb. újból való sokszorosítása. U. ellen a
szerzői jogról szóló törvény nyújt oltalmat.
Utánunk a vízözön, 1. Aprés nous le déluge.
Utánvétel, 1. Postai utánvétel.
Utánvételi lap, levélpostai küldeményeknél
postai értékcikket képező külön álló. csomagok
nál pedig a szállítólevéllel összefüggő különleges
utaJványtirlap, amellyel a címzettől beszedett
összeget a feladóhoz vagy engedményeséhez el
juttatják. L. Postai utánvétel.
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Utánzás az az ösztönszerűség, hogy egyesek
mások beszédét, mozdulatait, sőt szokásait és cse
lekvéseit is ismételni igyekeznek. A gyermekben
különösen ki van fejlődve az U. hajlama s ez
nem csekély szerepet játszik a nevelésben és ta
nításban. Az U., ha mechanikussá, szinte termé
szetté válik, káros az egyéniség kifejlesztésére
nézve. A divatok elterjedése is az U. hajlamá
ból ered.
Szellemi téren gyöngeség jele és visszaélésre
is adhat okot kiválóbb írói és művészi tulajdon
ságok hiúságból való U.-a.
U. jogilag, mint más eszméinek sajátként fel
tüntetése úgy ipari, mint szellemi munkánál tilos
és kártérítést vonhat maga után. Az ipari, gyári
készítményeknél e célra szolgál az ú. n. ipari
tulajdon (1. o.), szabadalom (1. o.), szellemi mű
veknél a szerzői jog (1. o.).
77. (szín- és alakutúnzás, álruházkodás), 1. bio
lógiai értelemben: Mimicry.
77. v. utánzó alakok. Vannak ásványok is, me
lyek valamely tárgynak alakját utánozzák, ahhoz
hasonlítanak. így vannak tű-, rózsa-, kéve-, fürt-,
vese-, szőllő-, haj-, drót-, gömb- stb. forma ásvány
alakok. Szerkezetük mindig kristályos és belső
szerkezetükkel külső alakjuk semmiféle össze
függésben sincs.
77. (imitatio) keletkezik a zenében, ha egy
szólamban hangoztatott motívumot egy másik
szólam közvetlenül utána akár ugyanazon han
gokon, akár más hangokon megismétel. Az első
a minta (proposta), a másik az U. (riposta). Az
U. sokféle fajai közül az oktáv-, kvint-, kvartés terc-hangközökben, valamint a hangjegyek
éltékének megnagyobbításával (imitatio peraugmentationeni) vagy kisebbítésével (imitatio per
diminutionem), ellenmozgás alkalmazásával (imi
tatio per motum contrarium), a mintának rákszerűen visszafelé megismétlésével (imitatio cancricans) és végül a minta ritmusértékeínek el
tolódásával (imitatio per arsin et thesin) való
U.okat említhetjük fel. A kánon és a fuga az a
két zenei műforma, amely U.-on épül fel.
Utasítás, megszabása annak, hogy valaki vagy
valamely hatóság adott esetben hogyan járjon el.
A hivatalos szóhasználatban különösen a törvény
vagy általánosabb természetű rendelet végre
hajtására vonatkozó részletesebb szabályozás,
amelyet a felső hatóság nem a törvénynek vagy ren
deletnek alávetett magánegyénekhez, hanem az
alsóbb hatóságokhoz intéz (végrehajtási U. stb.^
Annyit is jelent, mint kioktatás bizonyos eljárí
sokban (pl. Lő-U.). 1848 előtti közjogunkban a
követi 77.-nak volt különös jelentősége, ameiy]yel a törvényhatóság az országgyűlésre kül
dött követeit ellátta s amelyhez a szavazásoknál
alkalmazkodni tartoztak. A nemzetközi jogban a
diplomáciai szerveknek kormányuktól általános
ságban vagy esetről-esetre kapott utasításai;
a kereskedelmi jogban 8 általában a magánjogban
a megbizónak a megbízott, illetőleg a bizományos
részére és a feladónak a fuvarozó vagy a szállítmányozó részére adott U.-ai fontosak jogi szem
pontból.
Utász (Pionier). az €.-csapatnál szolgálórendfokozat nélküli katona (1. Miiszaki csapatok
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és intézetek). A lovassági U.-ok a század-U.-okból
és az ezred-U.-szakaszból állanak.
Útáthidalás a. m. aluljáró (1. o.).
Utatlan, romváros Guatemalában, 1. QuicheUtazási balesetbiztosítás, 1. Biztosítás.
Utazásmegszakitás. Az U.-t közbeeső állomá
son a vasúton rendszerint megengedik. Az utazást
ugyanazon a napon vagy a következő napon, de
24 órán belül folytatni kell. A menetjegyet az
wtmegszakítási záradék rávezetése végett az
illető állomáson be kell mutatni. Ily záradék
hiányában a, menetjegy a további utazásra érvény
telenné válik.
Utazó, 1. Kereskedelmi utazóUtazók fája (n5v.), 1. Mavenala.
Utazó ügynök, 1. Ügynök.
Útburkolatok. Az útburkolat nemét a közle
kedés nagysága és minősége szabja meg. A kocsiutakat makadámmal, terméskő-, kiskő-, fejkővel,
öntött, tömöri tett és hengerelt aszfalttal, kera
mittal vagy fával burkolják. A gyalogutak bur
kolatául szolgálhat: a kő, az öntött aszfalt
(bitumen) és a kátrányos gyalogútburkolat. Erdő
ben és ingoványos altalajon mintegy 10—15 em.
átmérőjű dorongokból szokás utakat építeni,
amelyek katonai célokra igen jól beváltak. L.
• Út, Útépítés.
Utca (szláv szó, ulica a. m. utaeska), lakott
; helyeken a házak közti közlekedés lebonyolítá
sára szolgáló hely. A fő közlekedésvonalakat
utaknak nevezik.
Utcai posták, tulajdonkópen gyűjtőhelyek
(1. o.), amelyeket nagy városokban minden for
galmasabb utcában ajánlott levelek és csomagok
feladásának megkönnyítésőre felállítanak.
Utcai világítás v. közvilágítás, 1. Világítás.
Utcaseprőgép. Legközönségesebb kivitelben
nem egyéb, mint lovak által vontatott két vagy
négykerekű járómíí, amelyre alul egy a föld fel
színére leereszthető és felemelhető, kiegyensúlyo
zott, leeresztett állapotában a kocsikerekek for
gásával ellenkező irányú forgást végző, piassavarostokkal befont hengerkefe van szerelve. A
hengerkefe tengelye mintegy 40 fokos szöget
képez a kocsitengelyhez, minek következtében, ha
a gép halad és a hengerkefe le van eresztve,
hossza merőleges vetületének megfelelő széles útsavról a szemetet abba az irányba sepri, amely
irányban saját tengelye a kocsitengelytől elhajlik.
Hogy száraz időben seprés közben a porfelverés
csökkenthető legyen, rendszerint permetező készü; lékkel is el van látva, melynek segélyével a feleeprendő útsáv a seprőhenger előtt vízzel meg
nedvesíthető. Újabban hasonló rendszer szerint
automobil üzemű seprőgépet is használnak és
pedig úgy exploziós motorú (benzines) gépeket,
mint elektromobilokat. Ez utóbbiaknak üzeme itt
jobban bevált és olcsóbb. Kísérleteztek oly seprő
gépekkel is, amelyek nemcsak félreseprik az úttes
ten levő szemetet, hanem egyszersmind fel is sze
dik, ezek azonban túlságos bonyolult szerkezetük
nél, csekély alkalmazkodó képességüknél és nagy
üzemköltségüknél fogva eddig a gyakorlatban
nem váltak be.
Utcauralom (tömeguralom, ochlokratia), lásd
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Utczás (Ulic).kisk. Zemplén vm. szinnai j.-ban,
(1910) 998 rutén lak. (Tr. Cs.-Szl.)

Ut desint vires, tamen est l a n d a n d a

v o l u n t a s (lat.) a. m. ha hiányzik is erőnk, az
akarat mégis dicséretet érdemel. Ovidius mon
dása (Bp. ex Ponto 3, 4, 79), melyet Propertius
már ő előtte így fejezett ki: in magnis et voluisse
sat est a. m. nagy dolgokban elég a puszta akarat.
U t e n s i l i a (lat.) a. m. használható és hasz
nálni való (eszközök); készlet, gazdasági és más
nemű felszerelés.
Útépítés alatt az utak felületének megerősíté
sét célzó munkálatokat (burkolást) értjük. Az út
felülettől megkívánjuk, hogy az szilárd és hordképes legyen, egyenletes, sima, nem csúszós, ha
nem érdes felületet adjon, a húzó erőt hiába ne
csökkentse, könnyen legyen javítható, ne okozzon
zajt, port, kellemetlen szagot, eső után pedig gyor
san száradjon. B tulajdonságokon alapulnak az
útburkolás különböző szerkezetei, amelyek az üt
felvételére rendelt talajra beágyaztatnak. Az ágya
zásnak általában egyengetett, 111. víztelenített és
lehengerelt talajon kell történni, annál erősebben,
mennél lazább a talaj, hogy ez ne keverődjék vele
vagy föl ne emelkedjék. Az ágyazás mindakét
oldalon kissé túlmehet a burkolat szólén és né
melykor mélyebbre nyúló szegélykövekkel fog
lalják be. Burkolásra használunk termésköveket,
mesterséges követ, fát, aszfaltot stb. L. Aszfalt,
Faburkolat, Kövezet,
Városépítés.
Uterinális, a méhre (uterus) vonatkozó.
U t e r i n i (lat.), 1. Féltestvérek, Germanitas.
U t e r u s , 1. Méh. — U. bilocularis, 1. Bilocularis.
Útfenntartás alatt értjük az út jókarban tar
tására vonatkozó tevékenységet. A burkolt utakat
kétfóleképen tarthatjuk jókarban, még pedig: a
foltozó és újraburkoló eljárásokkal. A foltozórendszert (kátyúzást) makadamutaknál csak akkor
szabad alkalmazni, ha a megromlott útrészek el
szórtan fordulnak elő és kicsinyek. A z újraburkoló
eljárásnál az útburkolatot nagyobb összefüggő
darabon felbontjuk s azután ugyanazon vagy más
anyaggal újraburkoljuk. Makadamutaknál ezt az
eljárást beágyazásnak vagy terítésnek nevezzük.
A zúzott kő legfelső rétegét felszántjuk, az így
nyert zúzott követ kirostáljuk, azután új anyag
gal kiegészítve ismét elterítjük, végül az utat le
hengereljük. Hogy a kocsik ne járjanak mindig
ugyanazon keréknyomon, célszerű az úton néhány
héten keresztül terelő köveket elhelyezni.
Utgard (ó-skand. Utgardhr a. m. külső világ),
a skandináv mitológiában az óriások világának
neve; másutt az óriások lakása Jotunheim néven
is előfordul.
Útgyalu, használatos földutaknál a keréknyom
kiegyengetésére. Az Ú. éle (ép úgy, mint a seprő
gépi seprű) 45° szöget zár be az úttengellyel. Esős
időjáráskor az üt egyik oldalán odafelé, az út
másik oldalán pedig visszafelé vontatjuk végig
az Ú.-t akként, hogy a lehúzott föld az út köze
pére kerüljön.
Úthenger, 1. Hengerelő gép.
Utica (most Bu Sater), feniciai város Karthágó
közelében, a Bagradas (Medzserda) folyó torkolatá
I nál. Romjai (az amfiteátrum, vízvezeték stb.) fé42
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nyes virulásáról tanúskodnak. Aristoteles szerint
a tirusiak alapították Kr. e. 1100 körül s míg a
többi északafrikai városok Karthágónak voltak
alattvalói, U. sokáig független maradt; mikor
pedig meghódolni volt kénytelen, akkor is többször
próbálta visszaszerezni szabadságát. A II. pún
háborúban híven kitartott Karthágó mellett, de a
III.-ban meghódolt Rómának, amely 146. az új
afrikai provincia fővárosává tette. Itt halt meg az
ifjabb Cató, akit ezért U.-inak neveznek. A keresz
tény korban püspöki székhely is volt.
Útica (ejtsd: jutika), város New-York észak
amerikai államban, az Erie-esatorna mollett, (1920)
94,156 lak., pamut- és vasiparral, terménykeres
kedelemmel. U.-t 1784. alapították a franciák és
indiánusok ellenében épített Schuyler-erősség
helyén.
(Tticensis, a. m. Vticai, az ifjabb Cato mellék
neve, ki az afrikai Uticában oltotta ki élstét («ki
Róma buktán keblét felhasítja» — Arany J.).
Utiel, város Valencia spanyol tartományban, a
Sierra de Aledua lábánál, a Magro mellett, (Í9ÍO)
11,600 lak., bortermeléssel.
Utiesenovic, 1. Fráter György.
Uti figura d o c e t (lat.) a. m. mint a példa
mutatja.
Útifű, 1. Útilapu.
Útifűfélék (növ.), 1. Plantaginaceae.
ütigur, 1. Uturgur.
Útilapu (útifű, Plantago L., növ.). A Plantaginacea családba tartozó génusz, melynek mintegy
200 faja az egész Földön, de főleg a mérsékelt
öveken van elterjedve. Leveleik többnyire egy
szerűek, gyakran tőrózsát alkotnak. Virágzatuk
hosszú kocsányú füzér, 4 tagú viráguk igénytelen,
apró; termésük sok magvú tok. Egyévesek, évelők,
egyesek fél-cserjék. A P. maior L. levele széles
tojásdad, nyeles, a hasonló P média L. levele
tojásdad lándzsás, a P. lanceolatáé pedig hoszszas vagy keskeny lándzsás; ennek főzetét köhö
gés ellen használják. Mind jó takarmányfü. A P.
psyllium L. (balhafü, balhamag) Európa dé
libb vidékén és a Földközi-tenger körül terem.
Magvát (semen psyllii vagy pulicariae) nyálka
tartalmáért használják, a bőrt fényesítik, a fehér
neműt, kalapot, csipkét és musszlint merevítik
vele. Erre a célra való a déleurópai P. cynops L.
magva is, sőt a hazánkban növő P. arénáira W.
et Kit. magva szintén alkalmas. A P. coronopus L.
(varjúlábfű, hollólábfü, eeetesfu, csillagfa) a délibb
vidéken terem. A P. maritima h. és más tenger
parti fajból szódát lehet gyártani.
Útilapu-félék (növ.), 1. Plantaginaceae.
U t i l e (a lat. utilis melléknév semleges alakja)
a. m. hasznos. Utile dulci Horatius mondása (Ars
poet. 343. teljesen: Omne túlit punctum, qui
miscuit utile dúld) a. m. a hasznost a kellemes
sel összekötni, vagyis oktatni és gyönyörködtetni,
ami szerinte a jó költő feladata. Cicero De officiis-a
az erkölcsi jó (honestum) szempontjából csak azt
mondja igazán hasznosnak, ami erkölcsös ie. Utilitas haszon, hasznosság.
U t i l i s a c t i o (lat.) a. m. «hasznos kereset». A
római jog rendszere ezorint csak az olyan igényt
lehetett a biróság előtt érvényesítem, amelyre a
törvény különös kereseti formát, ú. n. legis actio -
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(1. Actio) adott. Amennyiben tehát valamely olyan
igényt kívántak érvényesíteni, amely hasonlított
valamely aetio-val felruházott igényhez, de attól
valamilyen részletben eltért, a praetor az egyéb
ként védelemre érdemes igényt akként juttatta
érvényesüléshez, hogy a hozzá közelálló legis
aetio-t nem mint az esetre voltakép alkalmazandó
egyenes actiot (actio directa), hanem mint jog
hasonlatosság alapján rá kiterjesztett ú. n. U.-t
adta meg. Az U.-nak nagy szerepe volt a római
jog fejlesztésében.
U t i l i s a t i o (lat.) a. m. hasz&osítás; utilis a. m.
hasznos.
Utilitaristák, akik a legfőbb jót a hasznosság
ban keresik. Ennek az etikai felfogásnak két ága
van. Egyik csoport a köznek való hasznosságot,
a másik az egyénnek való hasznosságot tartja az
erkölcsi cselekvés mértékének. V. ö. Sidgivick,
Methods of the Ethics Stuart Mill, ütilitarism.
ütilitárizmus, 1. Utilitaristák.
Úti lokomotív, 1. Gazdasági lokomotív.
Utina, adóközség Modrus-Fiunie vm. vojnici
j.-ban, (i9io) 136 szerb-horvát lak. (Tr. SzHSz.)
IJt i n f r a (lat.) a. m. mint alant.
Útipo ágyászbiztosítás, 1. Biztosítás.
Uti p o s s i d e t i s (lat.) a római jogban a birtok
védelmére rendelt keresetek (1. Interdictum)
egyike, ingatlanokra vonatkozik; ingóknál ugyan
ezt,a célt az interdictum Utrubi szolgálja.
Úti rajz, utazási élmények, események és ta
pasztalatok leírása. Célja szerint vagy ismoretnyujtó, vagy szórakoztató; formája szerint akár
rendszeres könyv, akár cikk, tárca vagy levél
lehet; hangja szerint szakszerű komoly, humoros
v. éppen tréfás. Irodalmunkban is Bölöni Farkas
és Szemere Bertalan utasításaitól kezdve (a XIX.
sz. 30-as évei óta) bőven találhatók az Ú.-ok min
denféle alakjai.
ü t i r o g a s (rövidítve U. R., lat.) a. m. ahogy
ajánlod, javaslód; a rómaiaknál a szavazótáblá
kon a szavazat jelölése a törvényjavaslatra.
Úti szolgalom, 1. Szolgalom.
Útjog, az utak jogviszonyait és az útrendészetet
szabályozó törvényes rendelkezések összessége
(LKözutak). A közutak minden f ajáróltörzskönyve
ket vezetnek. A magántelken csupán a telektulaj
donos szükségére létesített és általa fenntartott
út magánút, amely a magánjog szabályai alá
esik s más által csak útszolgalom jogcímén hasz
nálható. Magánutak a mezőrendőri törvényben
(1894. XII.) szabályozott mezei közös dűlő utak
is, amelyeknek használata és fenntartása azok
közt közös, akiknek birtokához az út vezet.
Útjog a tengeren v. tengeri útjog kifejezéssel
(ném., Seestrassenrecht, Strassenrecht zur See)
illetik azokat a szabályokat, amelyek feladata,
hogy a hajózás biztonságát biztosítsák. Tágabb
értelemben idetartoznak azok a szabályok is, ame
lyek a hajóknak hajóösszeütközések alkalmával
szükséges magatartására, tengeri szerencsétlensé
getszenvedetthajókkal találkozásraés hajókalauz
szolgálatra (Lotsenwesen), világítótornyokra, vo
natkoznak.
Útkeresztezés. Vasútnak közúttal való keresz
teződésénél a közút vagy einmagasságban halad
tát a vasúton, vagy a vasút alatt (1. Aluljáró),
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vagy pedig a vasút fölött (1. Felüljárók). Pálya
szintben való Ü. esetében az utat minden vonat
áthaladása előtt a pálya mindkét oldalán sorom
póval el kell zárni. Csak csekély forgalmú helyi
érdekű vasutakon és jelentéktelen utakon engedi
el a sorompókat a hatóság. Nagy forgalmú uta
kon, városokban és azok közelében a pályaszint
ben való Ú. veszedelmes és azért ily helyeken
többnyire alul- vagy felüljárót kell építeni, sőt a
régebben épített Ú.-eket lehetőleg, bár nagy költ
séggel, alul- vagy felüljáróvá átépítik.
Útlevél, az utazónak igazolására szolgáló ható
sági bizonyítvány. Az Ű.-Ugyet az 1903. VI. t.-c.
szabályozza. A Magyarország területén tartózko
dáshoz és utazáshoz, valamint az állam határán
átkeléshez Ú. nem kell, de a minisztérium
háború esetése, vagy ha az állam bizonyos részé
nek biztonsága vagy a viszonosság megkívánja,
;iz Ú.-kötelezettséget (kényszert) az állam egész
területére, a határszélre vagy egy részére elren
delheti, illetőleg külföldi államba utazáshoz az
Ú.-t kötelezővé teheti vagy a fegyveres erőhöz
tartozó egyének részére a határátkeléshez az Ú.
kiadását beszüntetheti. A háború folyamán a kor
mány az Ú. -kényszert életbe is léptette a monar
chia másik államán kívül minden külföldi állam
mal szemben. 1919-ben az Ú.-kénytzer egészen
általánossá lett és ma is minden külföldi állammal
szemben fennáll, csakhogy a most hatályban lévő
rendelet (8720/1922. M. E.) az Ú.-kényszert azért
tartja fenn, mert az a szomszédos államokban is
fennáll (viszonosság).
Ú. kiállítására jogosult hatóságok: az alispán,
törvényhatósági joggal felruházott városban a
rendőrkapitány, Budapesten a rendőrfőkapitány.
A háború kitörése utóm az Ű.-kiállítás joga a bel
ügyminiszternek tartatott fenn, 1Ö21 jan. 1. óta
azonban újra a törvényben meghatározott szervek
hatáskörébe került vissza.
Az Ú. tartama egy év, kivételes esetekben leg
följebb három év. Hamisított vagy más névre
szóló Ú. használata, az Ú.-nek más részére átenaedése, úgyszintén az Ű.-kötelezettség esetében
Ű.-nélküli utazás: kihágás.
A határszél közelében lakók határátlépését a
szomszédos államok kölcsönösen meg szokták
könnyíteni és Ú.-kényszor helyett egyszerűbb
ellenőrzést rendszeresítenek. Nálunk a határszéli
forgalom szabályozása a belügyminiszter hatás
körébe tartozik.
Az Ú. kérdésében Ausztria, Magyarország,
Olaszország, Lengyelország, Románia, a SzerbHorvát-Szlovéu királyság és Cseh-Szlovákia közt
1922 jan. 27. Grazban egyezmény jött létre, amely
az Ú.-kényszert fenntartja ugyan, de eljárási egy3zen"isités:'ket és könnyítéseket tartalmaz.
Útmérő (liodometer), az út hosszúságát önszámlálóan mérő gép. Fajai különbözők: A lépé
seket számláló a pedometer (1. Lépésmérö); a
bérkocsikon alkalmazott mérő, amely a fuvarral
bejárt út hosszúságát jelzi és ennek alapján szá
mítják a viteldijat, a taxaméter. A kerékpáro
kon megtett út hosszát aFcyklometer mutatja.
Útmester. Az Ú. feladata a gondozására bízott
útvunulakra és azok tartozékaira felügyelni. Az
állami útmestereket a m. kir. kereskedelemügyi
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miniszter nevezi ki. Véglegesítésük előtt képes
ség; vizsgát kell tenniök.
titmutató kérdés, 1. Feleletet sugalló kérdés.
Uto (Útli), hegycsúcs, 1. Albis.
Utóagyvelő (epencephalon), a fejlődéstanban
és összehasonlító bonctanban az agyvelő leghátulsó része, ineJy összeköti a gerincagyvelővel.
Megfelel a nyúltagyvelőnek. L. még AgyvelőUtóajánlat, 1. Árverés.
Utóbetegségek, olyan betegségek, amelyek
más bántalmakat követni szoktak. Sok esetben
ugyanaz a betegségokozó tényező szerepel, pl. a
sokizületi csúzt, vagy torokgyuladást követő
szívbajnál, a szifllistkövető hátgerincsorvadásnál,
paralizisnál; máskor az elsődleges betegség csak
hajlamosságot teremt, pl. kanyaró fogékonnyá
tesz tuberkulózisra.
Utód, utódok (lat. posteriores), a lemenő roko
nok szemben a felmenőkkel; ez utóbbiak, szemben
az előbbeniekkel, elődök (majores).
Utódállamok, így nevezik a világháború utáni
békekötések alapján Ausztria és Magyarország
feldarabolásával alakított új államokat.
Utódok öröklése, 1. Öröklés, Törvényes örök
lés, Öröklési rend.
Utóérés (növ.), a magvaknak az a sajátsága,
hogy az anyanövényről való lehullásuk után még
nem érettek, illetőleg még nem csirázóképesek
(1. o.) ós csak a sejtjeikben levő anyagok átalaku
lása után csíráznak. Ez az átalakulás hőmérsék
és nedvesség által siettethető. Némely gyümölcsön
is a magvak U.-e előtt és után különbség mutat
kozik, pl. sok almafajtán.
U. Ha a szőllőt érés után tovább hagyjuk a
tőkén, mint ameddig a tőke, illetőleg a levelek
cukrot képezni alkalmasak, akkor a szőllő fonynyadni kezd s vizet veszítvén, megráncosodik. Ha
ekkor szüretelünk, jóval kevesebb, de magasabb
cukortartalmú mustot s ebből jobb bort kapunk.
Az U.-t mesterségesen is előidézhetjük, ha a le
szedett szőllőt szellős helyen vagy szalmára kite
rítve préselés előtt fonnyadni hagyjuk. (L. Szalma
bor). U. a kertészetben bizonyos téli alma- és
körtefélók fektetés által való érlelése, mert lesze
déskor még nem fejlődött ki eléggé cukortartal
muk és'fásak is, tehát csak hosszabb tartás után
lesznek élvezhetők.
Utóerjedés. A must zajos erjedésének befejeződtével a cukortartalom nagy része elerjedt,
de az eredeti cukortartalom mennyisége szerint
több-kevesebb ki nem erjedt cukor rendesen ma
rad s ez később szokott kierjedni. Az ilyen erje
dést U.-nek mondjuk. Az U. közönséges borok
nál néhány hétig tart, nehezebb boroknál évekig
eltarthat hosszabb vagy rövidebb szünetek
mellett aszerint, amint a hőmérséklet az erjedés
nek kedvező s a bor alkoholtartalma az erjedést
nem gátolja. Nehezebb boroknál az U. normális
folyamat, könnyebb boroknál azonban kívánatos,
hogy az U. a zajos erjedé3 után nyomban végbe
menjen, mert az ilyen boroknál a később beálló
U. abnormis erjedés lehet.
Utóérzés, az inger megszűnte után is egy
ideig megmaradó érzés. Ilyen pl. a látási be
nyomások után maradó szukcesszív szinindukció (1. Látás), az utóiz (1. ízérzés)- stb. Valószínű,
42*
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hogy a melodikus összefüggések fölismerésében
is része van az U.-nek. Legkevésbé kifejezett az
U. a tapintás-érzésnél, de itt is megvan, mert
a sebesen forgó fogasszélű korongot simának
érezzük.
Utőfájdalmak. A méhnek fájdalmas összehú
zódásai a lepényi időszak után, különösen olyan
nőknél lépnek fel, akik már többször szültek. A
szülés után közvetlenül jelentkeznek és a követ
kező második, harmadik, sőt hatod, nyolcad na
pig is eltartanak. Az U. nem kórosak. Ha elő
ször szülőnél és nagy intenzitással lépnek fel, or
vosi segélyt igényelnek.
Utóíelülvizsgálat, 1. Felülvizsgálat, 2.
Utóforgatmány, a váltóra lejárata után veze
tett forgatmány, amely esetben a forgatmányos
a forgató jogaiba lép ugyan, de maga váltójogilag
nincs kötelezve, hanem csak engedményesnek
tekinthető, akivel szemben köztörvényi kifogás is
érvényesíthető.
Utóhajtás (növ.), nyári vagy kései sarjadzás.
Utóhang. Reflexiós jelenség az akusztikában,
amely úgy keletkezik, hogy a hanghullámokat
visszaverő felület oly távol van a hangforrástól,
hogy a visszavert hullámok nem érkeznek az ere
deti hullámokkal egyidöben fülünkhöz, hanem a
másodperc egy kis hányadával későbben. Ez az
U. sok templomban teszi érthetetlenné a prédiká
ciót és sok hangversenyteremben élvezhetetlenné
a zenei produkciókat. Ha a visszaverő felület
(fal, szikla, domboldal stb.) legalább 17 m.-nyire
van a hangforrástól, fülünk a visszatérő hangot,
ennek késése következtében külön fogja fel.
Ilyenkor visszhangot (eeho) hallunk. — 77. (zene),
1. Díszítés.
Utóhatás, 1. rugalmas: a testek ama saját
sága, hogy a nyújtás, csavarás stb. okozta alak
változás a külső erő megszűntével nem szűnik
meg rögtön, hanem csak bizonyos idő múlva;
2. kapilláris ; az a jelonség, hogy a kapillaritás
állandója idővel változik: 3. dielektromos; a
dielektromos polarizációnak idővel való gyenge
növekedése, ha elektromos erő állandóan hat;
i. mágneses ; a. m. hiszterézis. L. Rugalmasság,
Dielektrikum,
Mágneses hiszterézis.
Utó-India (Hátsó-India), 1. India.
Utóismétlés (retorika), 1. Dlöismétlés.
Utóíz, 1. Izérzés.
Utójátók, kis, legtöbbnyire egyfelvonásos szín
darab, amelyet egész estét be nem töltő dara
bok után záradékul szoktak előadni. Ezenkívül
egyes daraboknak, különösen mesejátékoknak a
végét, amely magával a darabbal ugyan össze
függ, de meséjét vagy cselekményét tőle rende
sen hosszabb idő választja el, szintén utójátéknak
hívják.
77. a zenében a dalok vagy általában hangszer
rel kísért vokális müvek végére írt kis kodetta,
célja a mű hangulatát összefoglalni.
Utóka a zenében a trilla (1. o.) vége, befejezése,
mely többnyire a trilla főhangjának alsó váltó
hangja.
Utókeltezés (postdatálás), okiratnak a létre
jövés időpontjánál későbbi kelettol ellátása; ellen
téte a korábbi keltezés (antedatálás). A mások
jogsérelmével nem járó U. nem tilos, de ha mi-
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sok jogainak kijátszására irányzott célból törté
nik, csalást állapithat meg.
Utókezelés. Valamely sérülés vagy betegség
gyógyulása után visszamaradó rendellenességek
megszüntetésére irányuló orvosi kezelés. Külö
nös jelentőségű lett a háború sérültjeinek U.-e,
amely a m. kir. Eokkantügyi Hivatal e célra be
rendezett intézeteiben történik. (Utókezelő inté
zetek). Az U.-ben különösen a javító műtétek
(idegvarrat, hogfölszabadltás, képző műtétek stb.),
orthopaediai beavatkozások (kiegyenesítés, be
hajtás stb.), művégtagokkal ellátás, fürdőknra,
géptorna, villamozás stb. játszanak szerepet.
Utókúra. A szervezetet súlyosabban érintő kú
rák (műtét, elvonó kúrák stb.) után a beteget a ren
des életre előkészítő,rendesen edző ós üdítő kúrák.
Utólagos bejegyzés, 1. Anyakönyv.
Utólagos javítónevelés, nem büntetés, hanem
a fiatalkorú s a társadalom érdekében alkalmazott
állami intézkedés; alkalmazását nem is a bűn
cselekmény, hanem a fiatalkorúnak egyénisége,
életviszonyai s erkölcsi állapota indokolja. Cél
szerűségi s alkotmányjogi szempontból csak a
bíróság rendelheti el és csak az esetben, ha attól
a fiatalkorú gyökeres erkölcsi átalakítása remél
hető. Csak a fiatalkorú által elkövetett cselek
ményre megállapított fogházbüntetéshez fűződ
hetik s vagy a fogházbüntetést kiszabó ítéletben,
vagy utóbb a felügyelő hatóság javaslatára vég
zésben mondatik ki. A beutalás a javítóintézetig
határozatlan időre szól; a benntartás minimum;i
egy évig terjedhet, de a 21-ik életévvel véget ér,
a kísérleti kihelyezés két évre szól.
Utólagos jóváhagyás (ratihabitio), idegen v.
saját jogcselekvénynek későbbi megerősítése,
mely az eredetileg nem kötelező jogügyletet utó
lag megerősíti. Pl. a kiskorú az általa kötött
jogügyletet nagykorúsága elértével, az, akinek
nevében más valaki megbízás nélkül eljárt, az
ily ügyvivő által kötött jogügyletet utólag jóvá
hagyhatja, megerősítheti.
Utolsó ítélet, 1. ítélet napja.
Utolsó kenet (lat. extrema unctio), a római és
görög egyházban az 5-ik szentség, amelyben a.
pap a veszélyesen beteget olajjal megkenvén és
fölötte imádkozván, ez malasztot nyer lelkének
üdvösségére és sokszor testének javára is. Az
olajjal való kenést a pap a beteg öt érzékének
szervein végzi és mindegyiknél kéri Istent, hogy
az egyes érzékek által elkövetett bűnök bocsá
natát a betegnek megadja. Az U.-et megelőzi a
szent gyónás és áldozás, vagy ha a beteg ezekre
képtelen volna, a bánat felébresztése és a feloldozás; követi az apostoli áldás ós egyetemes,
feloldozás. L. még Haldoklók szentségei.
Utolsó mohikán, Fenimore Cooper északame
rikai író 1826. megjelent világhírű regényének a
címe (The last of the Mohicans). Szálló igévé lett
azóta e kifejezés használata minden elfogyott
cikk utolsó példányára (leginkább tréfásan arra a.
pénzdarabra, amelyből egyelőre nincs több).
Utolsó vacsora. így nevezi a keresztény egy
ház azt a vacsorát, amelyet Jézus Krisztus az el
fogatása előtti nap estéjén 12 tanítványával Jeru
zsálemben tartott s amelynek emlékére ünneplik
a keresztények az úrvacsorát (1. o.).
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Utómerisztema (uöv.), 1. Merisztema.
Útonállás, 1. Rablás.
Utónév, 1. Név.
Utóöröklés, 1. Utóörökös.
Utóörökös (lat. heres substitutas, nérn. Nacherbe) az, aki a végrendelet szerint csak bizonyos
időpont vagy esemény beálltával, pl. az előörökös
halálával lesz örökössé. L. Helyettesítés.
Utópia (gör. a. rn. seholsem), Morus Tamás
(1. More) híres államrogényének címe. Az U. után
nevezték el a képzeleti jövőbeli államrendszere
ket. Ilyenek Campanella Napországa, Cabet Ikáriai utazása, újabban Bellamy Visszapillantása,
Hertzka Szabadföldje, Herzl T. Alt-Neuland-ja,
Morris M. W. Neros from Nowhere-je. Az
utópista-szocializmus a kommunizmust hirdető
utópiákhoz csatlakozik (1. Szocializmus). Leg
újabb ilynemű munka K. Ballodé (Der Zukunftsstaat, Produktion u. Konsum im Sozialstaatl919).
U. a mesebeli eszményi, tehát elérhetetlen ország.
U.-knak nevezik az általános nyelvhasználat
ban a légvárakat, utópistáknak az ilyenek ker
getőit.
Utópotroh (postába"ómen). Az ízeltlábúak
(Artliropoda) egy részénél a potroh (abdomen)
két részre tagolódik; e két rész közül a hátsót
U.-nak nevezik, az előtte lévőt pedig előpotrohnak (praeabdomeii).
Utoraj (méhészeti. Az első U. az előrajt 7—14
nap múlva követi. Az első és második U. közt alig
van három napi időköz, a következők közt néhány
óra. A későbbeni U.-oknál néha több fiatal anyát
is találunk, azonban ezeket befogáskor a méhek
egynek kivételével megölik. Kedvező időjárás
mellett megesik, hogy az idei természetes raj újra
gyarmatot bocsát, ezt szűz rajnak nevezik.
Utószülöttek, általában oly gyermekek, akik
nek idősebb testvéreik vannak. Szorosabb érte
lemben U. (posthumi) azok, akik apjuk halála után
születtek. L. Posthumus.
Utószülött László, 1. László, 5.
Utótilaloni. ]. Erdei legeltetés.
Utótözsde, 1. Tőzsde, Tözsdeidö.
Utóvágás a. m. felszabadító vágás (1. o.).
Utóvéd, hátvéd(ném. Nachhut, franc. Arriéregarde), a menetbiztosítási csapatok egy része.
Fontos szerepe van visszavonulás alkalmával s
akkor a biztosítandó csapat nagysága szerint
több csoportból áll, ú. m.: utóhadból (Nachtrab)
és utójárőrből (Nachpatrouille), esetleg még
U.-feirtalékból.
Utóvérzés alatt értjük a sebzésekből néhány
óra vagy néhány nap múlva a sérülés után be
következő vérzést. A sebzés minőségére mindegy,
hogy az véletlen sérülés (sebesülés), vagy terv
szertlen véghez vitt műtét következménye volt-e.
Az U. történhetik ép úgy, mint a vérzés maga,
verő-érből, gyüjtő-órből v. hajszálerekből, amely
utóbbit szöveti vérzésnek (parenchymás vérzés)
is szokás nevezni. Az U. oka igen különböző le
het. Az egyik esetben a sebzés okozta vérveszte
ség, vagy műtétek alatt az altatás folytán a be
teg szívgyengesége olyan fokú, hogy a sebellátás
idején a vérzés még a nagyobb erekből is jelen
téktelen és így az erek lekötése nem tökéletes.
Amint a sérült vérmennyisége szaporodik, vagy
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szívének ereje visszatér, a le nem kötött, átvá
gott érből megindul a vérzés. Máskor a vérerekre
alkalmazott lekötések csúsznak le, vagy a vér
erek végleges elzáródását megteremtő vérrög
lökődik ki, ezáltal nyilik meg az ér és történik a
vérzés. Ismét máskor a vér alvadékonysága
annyira lefokozódott, hogy a vérzés csillapításá
hoz szükséges rögösödés nehezen, vagy egyálta
lában nem következik be. Ezt látjuk súlyosabb
sárgaságnál, genyedéses vérmérgezésnél, skorbutnál s különösen a vérzékenységnek nevezett
öröklődő családi betegségnél (haemophilia). Ismét
máskor genyedő sebekben nagyobb szövetrészle
teknek elhalása és leválása, vagy a képződött vér
rögöknek genyes szétesése vezet U.-re. Mindezen
esetek, kivált nagyobb erek sérülései után érvé
nyesülnek, amire a háborús sérülések egy sokszor
végzetes faja, a vérérdaganat (aneurysma) taní
totta meg a háborúban az orvosokat. Az Ú. elál
lítása lényegében ugyanaz, mint a vérzésé, amely
nek az U. csak egy időbeli módosulata (1. o.).
Utraquisták, 1. Kalixtinusok.
Utrecht, 1. németalföldi tartomány Gelderland és Holland 3közt, 1385 km 2 területtel, (192D
351,279, egy km -re 239 lak. Felszíne sík; terü
letének fele rét s a lakosság főleg állattenyész
téssel foglalkozik.
2. U., az ugyanily nevű tartomány fővárosa
és kat. érsek székhelye, (1921) 143,880 lak.,
festékgyártással, fűrészmaímokkal, sör-, orgona-,
szivargyártással, vasöntéssel. Az erődökkel körül
fogott és Hollandia fő védelmi vonalának közép
pontját alkotó város környéke víz alá helyezhető.
A várost csatornák szelik keresztül, bővelkedik
régi templomokban és középületekben. Ez utób
biak közül legnevezetesebb a kormányzóság palo
tája (Paushuis), melyet VI. Adorján pápa építte
tett, a levéltár, a városháza, a müvészház a Kunstliefde nevet viselő múzeummal; az érseki múzeum
a keresztény művészet különböző ágai számára; a
pénzverő ; a régiségmuzeum a Hoogeland-parkban, az 1636. alapított tudományegyetem jelen
tékeny könyvtárral ós különféle tudományos inté
zetekkel. Ezenkívül U.-ben van az ország egye
düli állatorvosi iskolája. A tudományos egyesü
letek közt a kiválóbbak: a történelmi társulat,
a művészeti és tudományos egyesület. U. a leg
régibb batáviai város (Trajectum inferius), ame
lyet a rómaiak Trajectum ad Wienumnak ne
veztek el. 696-ban Szt. Willibrod püspökséget alapí
tott benne; U. püspökei sok ideig nagy hatalmat
gyakoroltak a város környékén. 1527-ben Henrik
püspök világi hatalmát letette V. Károly kezébe.
1559-ben IV. Pál pápa a püspökséget érsekséggé
emelte. 1672—74-ig a várost a franciák tartottak
megszállva. 1579-ben itt jött létre az U.-i unió,
1713. pedig az U.-i .béke.
Utrechti bársony, bútorbevonásra alkalmas
gyapjúbársony, 1. Bársony.
Utrechti békeszerződés 1713 ápr. 11. jött
létre Franciaország s az ellene szövetkezett
Anglia, Hollandia, Poroszország, Szavója és Portu
gália közt s véget vetett a spanyol örökösödési
háborúnak (1. 0.). Főbb pontjai: Spanyolországot
gyarmataival együtt a Bourbon házból való V.
Fülöp, XIV. Lajos unokája kapja, de azzal a
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feltétellel, hogy Spanyolországot Franciaország
gal sohasem lehet egyesíteni. Spanyolország
európai melléktartományai (Belgium, Milánó,
Nápoly és Szardínia) VI. Károly császáréi lesz
nek. A szavójai herceg Szicíliát kapja királyi
címmel, Anglia megtartja a háborúban elfoglalt
Gibraltárt és Menorca szigetét, Észak-Ameriká
ban pedig Új-Skóciát, Űj-Foundland szigetét és
a Hudson-öböl vidékét. Hollandia azt a jogot
kapta, hogy néhány határmenti belga várban őr
séget tarthat. A porosz királynak 1701. szerzett
királyi címét a szerződő felek elismerik.
Utreohti unió, annak a szövetségnek a neve,
melyet 1579. a hét északi németalföldi tartomány,
ú. in.: Holland, Zeeland, Utrecht, Geldern, Groeningen, Frízföld és Felső-Yssel kötött egymással
a spanyolok ellen. E szövetkezés volt alapja a
független Hollandia megalakulásának.
IJt re mi stb., 1. Arezzói szótagok.
Útrendészet, összessége azoknak a szabályok
nak, amelyek a közúti forgalomnak biztonsá
gára, az úttesteknek, tartozékainak s egyéb be
rendezéseinek az épségére, fentartására és rongá
lásainak a tilalmára, nemkülönben az új közutak
és műtárgyak létesítésére és engedélyezésére vo
natkoznak. Hazánkban az 1890.1. t.-c. intézke
dik az útrendészetről, amely egyúttal az új hidak,
kompok, hajóhidak, valamint a vámszerződési
jogok engedélyezésére vonatkozó szabályokat is
magában foglalja.
Utrenye, ószláv neve a görög egyházban a haj
nali isteni tiszteletnek: Istennek való hálaadás,
hogy megőrzött az éjszakán ós áldáské'rés a nap
palra. (Jelképileg előadja az U. az Úr Jézus szüle
tését és feltámadását, általában véve pedig az új
szövetség szent tényeit.) V. ö. Melles, Görög
szert. kat. liturgika.
Utrera, város Sevilla spanyol tartományban,
(i9io) 15,000 lak., sós ásványvízforrással; szőllőés olajtermeléssel; versenybikák tenyésztésével.
Gótikus temploma a XIV. sz.-ból ered.
I T t r i c u l a r i a L., rence (növ.) a Lentibulariaceae (Rencefólék) család génusza 200-nál több
fajjal. Forróövi, csekély részben mérsékelt övi
vízi- vagy szárazföldi, gyökértelen növények.
A mérsékelt öviek közül legelterjedtebb az Z7.
vulgáris L. (közönséges rencse vagy rence, sárga
hinárvirág, hólyaghinár, tömlőfü). Vízbe merülő
szárán hajszálfinomra szabdalt leveleket visel,
ezeken számos levegővel telt tömlő, mely rovar
fogó készülék (1. Húsevő növények). Virágzata a
vízből kiemelkedő, virága tojássárga, sarkantyús.
I T t r i c u l u s , a hártyás labirint egyik része,
1. Fül. — U. prostaticus: a prostatában lévő kis
bemélyedés, fejlődéstanilag a Müller-cső alsó
végeinek maradványa és így analóg a nő méh- és
hüvelyével.
U t r i c u l u s (lat.), 1. Szütyötermés.
U t r i n s q u e j u r i s d o c t o r (lat., rövidítve
O. j. d., D. u. j . , D. j. u., J. u. d.) 1. Juris
utrinsque doctor.
U t r u b i (lat.), 1. Uti possidetis.
IJt s u p r a (lat.) a. m. mint fent, 1. még Adum.
Útszolgalom, 1. Szolgalom, Telki szolgalom.
Utszonomija (Utsonomiya), japáni város Nippon szigetén, Tokiótól északra, (1920) 63,771 lak.
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Ut t e n s i o , s i c v i s , Hooke-tól eredő kifeje
zése a rugalmasság alaptörvényének. Jelentése:
a deformáló erő (nyújtó, nyomó, hajlító erő) és a
felébresztett rugalmas erő arányosak.
Úttisztítás, 1. TJtcaseprögép és Szemétgyűjtő.
Uturgur, a hunnok keleti ága, melyet az'Azovitenger választott el a nyugati ágtól, a kuturgurtól.
Nevök utigur és kutigur alakban is előfordul. Jordanes úgy tudja, hogy a hunnoknak két ága volt,
t. i. kutrigur és szabir vagy hunugur, ahol a lmnugur név itt a bizánciak által emlegetett U. nevet
helyettesíti. A kutrigur név helyett Jordanes leg
több kéziratában ultziagir alak olvasható. Az U.-ok
és kutigurok neve nagyon rövid ideig szerepelt a
történelemben; a VI. sz. második negyedében tűnik
föl a gepidák és longobárdok közti viszálykodások
alkalmával, midőn a kutigurok a gepidákat segí
tették 12,000 lovassal. Ez a csapat a gepidák és
longobárdok közti fegyverszünet ideje alatt meg
támadta a keletrómai birodalomhoz tartozó Moesiát
(549), amiért aztán Justinianus császár megvonta
a kutiguroktól az addig élvezett évi segéiyt, azt
az U.-oknak adta s fejedelmöket, Szandilkhot felbiz
tatta a kutigurok ellen. Ennek hallatára hat évig
tartó irtó háboró támadt a két testvérnép között,
melyben Zábergán kutigur fejedelem leverte az
U.-okat. Győzelmét azonban nem tudta kiaknázni,
mert az avarok mind a két népet meghódították.
A kutigurok egy része aztán az avarokhoz csat
lakozva, Pannoniába költözött, inig az U.-ok 581
körül az altáji turkoknak hódoltak meg. Ezzel
aztán el is tűnik a történelemből az U. név; he
lyette a hunugur vagy bolgár szerepel, sőt Meuander Protektor renaissancekori latin fordításában a
görög szöveg U. nevét unugur pótolja. A bolgárok
azután a kutigurok visszamaradt részét (kotrag,
azaz kot-urog, kot-urg néven) is ma gukjba zárták.
Utas, folyó, 1. Vid.
Útvám, pénzben fizetendő oly illeték, amely
közutakon ós közforgalomra szolgáló hidakon,
kompokon, réveken, továbbá városok és községek
kövezetének használata fejében szedhető s melyet
ellentétben a határvámmal belső vámnak is ne
veznek. Az U.-ról az 1890. t.-c. 81—103. §-ai
intézkednek.
Útvesztő, 1. Labirint.
Utzschneider, Josepti, német technikus, szül.
Riedenben (Bajorország) 1763 mára 2., meghalt
Münchenben 1840 jan. 31. Tanulmányai befejezte
után államszolgálatba lépett; volt udvari kamara
tanácsos, sóbánya-adminisztrátor és pénzügyi elő
adó. 1801-bennyugdíjba helyezték s akkor U.nagy
bőrárúgyárat és mechanikai intézetet alapított.
Fraunhoferral társulva, intézetét világhírű optikai
műintézetté fejlesztette. 1818—21-ig München
első polgármestere volt. 1827-ben az új politech
nikai központi iskola főnöke lett.
I l r o (n6v.), a bogyótermés (1. Termés) egy faja,
amely felső állású magházból származik, polimer,
húsos, nedvdús válaszfalakkal L. Vitis, Solanum.
l í r a di m a r é (állat), 1. Tengeri fürtök.
Uvala, 1. Dolina.
Uva p a s s a (n6v.), 1. Mazsola.
Vvaria L. (növ.), az Anonaceae család génusza;
100 faja a trópusok növénye. Felfutó cserjék, vagy
apró fák. Több fajnak ízletes gyümölcse van,
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így az 77. trilobának, melynek sok magú bogyóját
papaw vagy assiminier név alatt ismerik. Észak
amerikai.
Uvarovit (Ssv.), a. m. krómgránát, 1. Gránát.
U-vas, 1. Hengerelt vas.
ÜTa u r s i , fólia uvae ursi (lat.), a medveszőllö
levelei. A levelekben mintegy 36% csersav, 1—2%>
íralluszsav, azonkívül urson és nrsin nevíi gyan
tás anyag és arbutin van. A levelekből készült
forrázatot belsőleg adják, különösen húgyhólyag
gyuladásos bántalmai ellen, továbbá a belekből
i vérhasnál) és a méhböl eredő vérzések esetében is.
U v e a , a. m. szaruhártya. L. Szem.
üviollámpa, 1. Elektromos világítás.
Uviololaj., ultraviolettsugarak által előállított
Ienolajfirnisz. Igen tiszta s világos és nem tartal
maz más anyagokat, igen szépen s gyorsan szárad.
Uvira. a Kongo-államhoz tartozó vidék a Tanganyika Ny.-i partján, látogatott vásárokkal.
Dvitinsav, 1. Mezüilén.
U v u l a , 1. Nyelvcsap.
Uwarowit (ásv.), a. m. krómgránát, 1. Gránát.
Dxbridge (ejtsd: Cxbriazs), város Middlesex angol
rountyban, (1921) 12,923 lak., gabona- és lisztke
reskedéssel; kohókkal, tégla- és sörgyártással.
Uxmal (ejstd: nhmal), ősamerikai romváros
Mexikó Yukatan államában, Meridától D.-re 80
km.-re. Romjai a maya-indiánusoktól származnak.
Annyira gazdag lelőhely, hogy amerikai Palmirámk nevezték el.
U x o r (lat.) a. m. nő, feleség.
Uz, Jób hazája, valószínűleg a Basán tar
tományban (1. o.), a Hauran Ny.-i lábánál.
Úz, nép, 1. Űzök.
Uzambara, 1. Uszambara.
Uzapanyit (Panictovo), kisk. Gömör vm. fe
ledi j.-ban, (i9io) 826 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.)
üzarkon (vagy Ozorkon), több egyiptomi 22.
dinasztiabeli király neve
üzbég, 1. Qzbég.
Uzbék, 1. Ózbégek.
Uzboj, mocsaras mélyedés, amelyet elhagyott
folyómedernek gondoltak. L. Amu.
Uzdborjád, nagyk. Tolna vm. simontornyai
j.-ban (1920) 1074 magyar és német lak.
üzdi Péter, Vajda Péter (1. o.) álneve.
Uzdiszentgyörgy (Sangeorgiu de cámpie),
kisk. Kolozs vm. nagysármási j.-ban, (1910) 540
román lak. (Tr. R.)
Uzdiszentpéter (Sánpetru de cámpie), kisk.
Kolozs vm. nagysármási j.-ban (1910) 1550 román
és magyar lak. (Tr. R.)
Uzégo-papir, vékony japán papiros, amely a
Wickslrömia canescens háncsából készül. Régeb
ben a poralakú gyógyszerek hüvelyét is ebből
készítették.
üzen, japáni tartomány, 1. Yozenava.
Uzeny, Kis- ós Nagy-L., két sós vizű igazi
steppe-folyó Szamara és Ásztrakán orosz kormány
zóságokban, előbbi 322, utóbbi 268 km. hosszú,
mindkettő a Kamüs-Szamari mocsarakban vész
e! a Kaspi-tótól É.-ra levő pusztában.
üzertezen, több egyiptomi 12. dinasztiabeli
király neve. A leghíresebb volt III. 77., akiben a
mai kutatók Zerosztriszt vélik felismerni, kit
annyira kiemelnek az ókori klasszikusok.
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Uzés (ejtsd: üzész) székhelye Gard francia département U. j.-nak, vasutak mellett, (ion) 4804 lak.,
selyemszövéssel. Pénestrelles nevű tornya az
egyedüli maradványa román székesegyházának ;
egy klaetromában X. sz.-beli kripta van. Régi her
cegi palotája, a Duché, a XII., XIV. és XV. sz.-ban
épült; a XIII. sz.-beli kápolnában több U. herceg
sírja van. U., az ókori Úcetia, már a X. sz.-tól a
nagy forradalomig püspöki székhely volt. V. ö.
Raymond, L'arrondissement d'U. avant l'histoire
(Paris 1900).
Uzés (ejsta: fizész), Anne de RochechouartMortemart, 77. hercegné, szül. Parisban 1847.
Férje Emmanuel de Őrussol, 77. hercege (megh.
1878) royalista tagja volt a francia nemzetgyűlés
nek s ennek halála után ő maga is nagy tevékeny
séget fejtett ki a monarcliisták mellett. 188S—90ben három millió frankot áldozott Boulanger monarchista agitációira. Mint szobrász és regényíró
(M(inuela néven) is kitűnt.
Úzok, a IX—X. sz.-ban a Volga és Ural közt,
a mai kazak-kirgizek belső hordájának területén
élő törökök, a kazárok szövetségesei. Görög írók
Ú.-nak, az arabok gúzüknak nevezik őket. Turkománok voltak s nevük tulajdonkép a törökség
gyűjtőnevei közé tartozik. Már 835 előtt villong
tak a besenyőkkel ós 888 táján teljesen kiszorí
tották őket. A besenyők viszont Lebediából a ma
gyarokat nyomták ki.
Uzon (Ozun), nagyk. Háromszék vm. sepsi
j.-ban, d9io) 1785 magyar lak. (Tr. R.)
Uzsok (Lzok), kisk. üng vm. nagybereznai
j.-ban, d9io) 1045 rutén, német és magyar lak.,
vasúti állomással, posta- és táviróhivatallal. Közel
a galíciai határhoz, az Ung regényes völgyében
fekszik a kicsi 77. fürdő, hidegvízgyógyintézettel.
Égvényes vasas savanyúvize vérhiány, általános
gyöngeség, idegbántalmak és női betegségek ellen
tesz jó szolgálatot. (Tr. Cs.-Szl.)
Uzsoki hágó, Ung vármegye bereznai j.-ban.
Uzsok községből, vagyis az Ung völgyéből, a
Keleti-Beszkédeken Galíciába, a Stryj völgyébe
(Turkára) vezető fontos útvonal (869 m.). A világ-'
háború folyamán, 1914—15. birtokáért hosszan
tartó elkeseredett harcok folytak. A szoroson át
az oroszok először 1914 szept. 25-én törtek be
Magyarországba; de már okt. 4. a Hofmann tá
bornok vezette 8. hadtest részei által kiverettek.
A hágó további védelme előbb az osztrák-magyar
3. (Pflanzer-Baltin), majd 1915 febr. derekától a
2. (Böhm-Ermolli) hadsereg feladatává lett. A köz
vetlen védelemre rendelt csapatok parancsnokai
Rónai Horváth Jenő, majd 1915 jan. havától
Szurmay Sándor tábornok voltak. A legmosto
hább körülmények között váltakozó szerencsével
folyó legsúlyosabb védő és támadó harcok az ú. n.
«Kárpátitélicsatá»-ban zajlottak le (jan.—ápr.) a
támadó 8. (Brusszilov) orosz hadsereggel szemben
akkor, amikor az oroszok mindenáron Magyar
országba akartak betörni. A Szurmay vezette
csoport (7., 38. és 40. gyal. hadosztály, valamint
a 128. népf. gyal. dandár, összesen 40 zászlóalj,
9 lovas század ós 37 üteg) 34 km. hosszú arcvo
nalon csupán 33,000 puskával ápr. havában, egy
hónapon át vívta ama legsúlyosabb harcait, ame
lyek alatt állományának 20»/o-át veszítette el az
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emberáldozatot nem kimélő, csökönyösen és állan
dóan nagy erőkkel támadó oroszokkal szemben.
Uzsora, általában más szorult helyzetének ki
zsákmányolása kölcsön v. vétel esetében; szoro
sabb értelemben és az U.-törvény (1883. XXV.
t.-c.) szerint csak a túlságos mérvű kamat köve
telése és vétele (kamat-U.) tartozik az U.-vétség
körébe. Az újabb irány azonban, amely a bírói
gyakorlatban nyer kifejezést, az U. fogalmát
mindennemű jogtalan vagyoni előny kikötésére
(gabona-, állat-U. stb., élelmiszer-U.) kiterjeszti.
Az U.-törvény szerint U.-t követ el az, aki
másnak szorultságát, könnyelműségét vagy ta
pasztalatlanságát fölhasználva oly kikötések
mellett hitelez vagy ád fizetési halasztást, ame
lyek a neki, vagy egy harmadiknak engedett
túlságos mérvű vagyoni előnyök által az adós
nak, v. a kezesnek anyagi romlását előidézni, v.
fokozni alkalmasak, v. oly mérvűek, hogy az eset
körülményeihez képest a szolgáltatás és az ellen
szolgáltatás között szembeötlő aránytalanság mu
tatkozik. Az U.-nak ez az egyszerű esete 1—6
hónapig terjedhető fogházzal és pénzbüntetéssel
büntetendő. Súlyosabb beszámitású, azaz minősí
tett az TJ., ha vádlott a) az U. elpalástolása végett
előzetes bírói határozatot v. egyességet eszközöl
ki; b) az U. előnyeit színlelt ügylet v. váltó alak
jában rejtve köti k i ; c) az U.-s ügyletekből eredő
kötelezettség teljesítését a hitelt nyerő fél becsü
letének lekötésével eskü alatt v. hasonló megerő
sítések mellett igérteti meg magának; d) U.-s
ügyletekkel üzletszerüleg foglalkozik; e) U. vét
sége miatt már elítéltetett és az utóbbi büntetése
kiállása óta 10 év még nem telt el. Ezekben az
esetekben a büntetés 2 évig terjedhető fogház és
pénzbüntetés. U. esetén ezenfelül hivatalvesztés
és a politikai jogok gyakorlatának felfüggesztése
is alkalmazandó mint mellékbüntetés, hacsak azt
a bíró a Btk. 5-í. §-a alapján el nem engedi; ezen
felül az elitélt, ha belföldi és nem azon községi
illetőségű, amelyben az U.-t elkövette, azon köz
ségből, ha külföldi, a magyar állam területéről
kiutasítható. Hasonlóan bünteti a törvény azt is,
aki a tényállást ismerve, U.-s követelést szerez
meg és azt másra átruházza v. annak U.-s elő
nyeit maga érvényesíti. Vétkesség esetében a
bíróság az U.-s ügyletet semmisnek mondja ki és
megállapítja, hogy a hitelezőt csak a valósággal
adott érték illeti, az ezen felül kapottat 5°/0
kamattal az adósnak visszafizetni
tartozik. Ki
mondja a törvény, hogy 8%- o t felül nem haladó
kamat (1. Kamat) kikötése, elfogadása v. érvé
nyesítése nem büntethető. U. miatt a büntető el
járás csak a sértett fél v. házastársa, v. fel- és
lemenő ágbeli r«kona, v. gyámja, gondnoka indít
ványára indítható meg s ez a 3 évi elévülési idő
alatt bármikor előterjeszthető. Kivételesen hivatal
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ból is üldözendő az U. akkor, ha valamely vidéken
elharapódzott s annak folytán a közig, bizottság
felterjesztésére az eljárást az igazságügyminiszter
elrendeli. Nem büntethető az elkövető, ha az indít
vány megtétele előtt a kárt jóváteszi s a felvett
U.-elönyöket a megkapás napjától 5°/o kamattal
visszaadja. Nem alkalmazható e törvény az olyan
kereskedelmi ügyletekre, amelyet bejegyzett ke
reskedő, mint nyerő köt. Az eljárásra a törvény
szék illetékes. U. fogalma alá esik az 1920. XV.
t.-c.-ben szabályozott árdrágító visszaélések több
esete is. Nevezetesen:
Árúuzsorát az követ el, aki közszükségleti
cikkért oly árt vagy egyéb ellenszolgáltatást kö
vetel, köt ki vagy fogad el, amely — tekintettel
a költségekre, valamint az összes körülmé
nyekre — méltányos hasznot meghaladó nye
reséget foglal magában. Nem követ el árúuzsorát,
aki nem lépi túl a hatóság által megállapított
tájékoztató árat. Munkabér uzsora annak a cse
lekménye, aki közszükséglet tárgyául szolgáló
munkateljesítésért követel, köt ki, vagy fogad el
a saját szolgáltatásának értékét aránytalanul
meghaladó ellenszolgáltatást. Az árúuzsora és a
munkabéruzsora büntetése az 1920. XV. és XXVI.
törvénycikkek szerint egy évig terjedhető fogház,
súlyosabb esetben (nagy kár, visszaosés, üzlet
szerűség) öt évig terjedhető börtön, magas pénz
büntetés, hivatalvesztés, a politikai jogok felfüg
gesztése, az elitélés nyilvánosságra hozatala s az
elitéltet foglalkozásában érő különféle korlátozás.
Uzsorabíróság, az árdrágító visszaélések (ártúllépés, ártiuzsora, munkabóruzsora, láncolatos
kereskedés, árdrágító üzérkedés, árúelvonás, árú
csempészet, közszükségleti cikk eladásának meg
tagadása) megtorlására az 1920. XV. t.-c. 9. §-a
alapján a törvényszéknél szervezett bíróság, amely
két ítélő bíróból és az őstermelés vagy ipar vagy
kereskedelem képviselői köréből behívott egy
szakférfiúból (ülnök) alakított tanácsban határoz.
Szervezetét és eljárását az 5950/920. és a 6150/923.
M. E. számú rendeletek szabályozzák. Az eljárás
gyorsítása végett sem vizsgálatnak, sem alak
szerű nyomozó eljárásnak nincs helye, az első
fokú ítélet ellen nincs más fellebbvitel, mint kor
látozott semmiségi panasz a Kúriához.
Uzsora-kamatláb, 1. Kamatláb.
Uzu v. TJzi, a Dnyeper török neve.
Uzumacinta, a Rio de la Passión és Rio Salinas
folyók egyesüléséből származó folyó Guatemala
középamerikai államban, több ágra oszolva a
Laguna de Terminosba, a nyilt tengerbe és a
Tabasco folyóba ömlik.
Uzun-ada (a. m. hosszú sziget), sziget ós ki
kötő a Kaspi-tenger K.-i partján, eleinte a Transzkaspi vasút kiinduló helye volt, de ezt a szerepét
1899. Krasznovodszk vette át.
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Ü, Ű.
Ü, Ű, kis alakban ii, ü, a magyar abéce 34. s 35.
betűje. Ü hang van rövid (ii) és hosszú (ü) ; ezek
a magas hangok megfelelnek a mély u és ú han
goknak : házunk, kezünk stb. Nyelvtani alakok
ban néha az ö ö hangokkal váltakoznak: kezük,
kezök, fejtűi, fejtől stb.
Überlandföldek, a volt temesi bánságban a
szűk legelő pótlásául a községeknek átengedett,
kezdetben hasznavehetetlen, később kiszárítással
használhatóvá tett földek, amelyeket azután a
községek a gazdák között gyakran ki is osztottak.
E jogviszonyokat az 1882. XXVIII. t.-c. szabá
lyozta.
Überlingen, az ugyanily nevű járás székhelye
és klimatikus gyógyhely Konstanz badeni kerü
letben, (1919) 5034 lak., gőzhajóállomással, halá
szattal ; szép gót templommal és városházzal,
amelyben gazdag fafaragványok ós egy pompás
terem látható; mütörténelmi és természetrajzi
gyűjteménnyel.
Übermensch (német), emberfölötti ember.
Nietzsche Frigyes (1. o.) filozófiája szerint az az
embereszmény, aki az emberiség fejlődésének
végső célja. Benne a hatalom akarása (Wille zur
Macht) éri el a teljességét.
Überweg, Friedrich, német filozófiai író, szül.
Leichlingenben 1826 jan. 22., megh. 1871 jún. 9.
mint a filozófia tanára a königsbergi egyetemen.
Kitűnő kézikönyveket irt, melyek tudományos
apparátus és kritikai elmééi dolgában fölötte be
csesek. Legjelesebb műve: Grundriss der Geschichte der Philosophie, három kötetben, mely
számos új kiadásban jelent meg, most a 11. és 12.
kiadások járják Praechter, Baumgarten, Frischeisen-Köhler és Oesterreich átdolgozásában.
ÜchtTÍtz(várkonyi, báró, illetve grófi) család.
Csehországi eredetű,"Porosz- és Szászországban el
terjedt ősrégi család, amelynek egyik tagja Emil,
mint a neubronni és leinrodeni szabad báróságok
tulajdonosa Württembergben a bárók sorába 1818.
felvétetett s utóbb a család bárói méltósága Auszt
riában is elismertetett. A báróságot szerzőnek Emil
fia (szül. 1808., megh. 1886.) várkonyi gróf Amadé
Dominikát vette nőül s megalapítója lett a család
magyarországi ágának. 1903-ban a család magyar
grőfsás'ot nyert és engedélyt kapott arra, hogy az
V.-Amadé egyesített . nevet viselhesse. V. ö.
Antonides cikkét az Ü.-családról (Turul, XXII.
évf.). ..Nevezetesebb tagjai a családnak :
1. Ü. Emil báró, 1848—49-iki honvédezredes,
szül. Stuttgartban 1808 szept. 22., megh. Gebhartsdorfban 1886 ápr. 6. Az osztrák hadseregből 1843.
lépett ki mint százados, azután nejének, Amadé
Dominika grófnőnek marczaltői birtokára vonult.
A szabadságharc kitörésekor a honvédseregbe
állott s Görgey seregében harcolva ezredesi rangra
emelkedett. A világosi fegyverletétel után, mint
porosz alattvalót, elbocsátották, de 1849 szept.
Dobsinán újból elfogták és csak Poroszország
közbenjárására bocsátották szabadon 18ő0nyarán.

Még ez évben bocsátotta közzé névtelenül röp
iratát : Görgey und die Capitulation von Világos,
von einem Ofíizier des Generalstabes der ungarischen Armee (Leipzig 1850). Ezután poroszországi
jószágán élt.
2. 77. Zsigmond báró, 77. 1. fia, szül. Marczaltőn
(Veszprém vm.) 1846 máj. 24. Orsz. képviselőnek
választották 1878., majd 1884., a főrendiház újjá
alakítása /után a király kinevezte a főrendiház
tagjává. Évtizedeken át Magyarország egyik leg
nagyobb telivértenyésztője volt. Leghíresebb ver
senylovai voltak Achilles II. (bécsi derby-nyerő),
Ignác (mely a Szt. István-díjban megverte Tokiót)
stb. A világháború első évében eladta ménesét és
feloszlatta versenyistállóját.
Ückermünde, az ugyanily nevű járás szék
helye Stettin porosz kormányzóságban, (1910) 6252
lak., vasöntéssel, hajóépítéssel, nagy téglagyárak
kal, tőzegbányászattal és élénk fakereskedéssel.
Ü. valamikor erős vár volt.
Ücskilisszi a. m. Ecsmiadzin (1. o.).
Üdülőházak. Orvosilag vezetett intézetek sú
lyos betegségből lábbadozók elhelyezésére. Nagy
jelentőségük van a szociális betegellátásban.
Üdülőhely egészséges, felfrissítő életmódot biz
tosító, de nem szorosabb értelemben vett kúrázásra
használatos helyek; rendesen fürdőhelyek vagy
nyaralóhelyek.
Üdv v. üdvösség, a keresztény egyházakban
az örök büntetéstől való szabadulás és az örök
élet (mennyország) elnyerése Krisztus kínszenve
désének és halálának érdemei alapján. Innen
Krisztus, az üdv szerzője, Üdvözítőnek mondatik.
L. még Megváltás.
üdveszközök a. m. szentségek (1. o.).
Üdv hadserege (ang. Salvation army), val
lásos egyesület, amelyet Booth "William 1865.
katonai szervezet külsőségeinek utánzatával ala
pított ; ő maga a szervezet első tábornoka volt.
Célja: valamennyi felekezettől függetlenül az em
beriség, különösen a szegények testi és lelki jólé
téért küzdeni. Szabad ég alatt tartanak isteni tisz
teleteket, elmélkedéseket, prédikációkat, vitatko
zásokat. A vezérkar székhelye London. Tagjainak
száma mintegy nyolcezer állomáson meghaladja
a kétmilliót, kiadnak 45 lapot. Legutóbb Buda
pesten is meghonosították. Hivatalos lapja a Tho
War Cry (harci kiáltás). Számos nyelven nyoma
tott röpirataikat majd minden államban terjesztik.
Üdvintézmény, 1. Üdvrend.
Üdvözítő, Jézus (1. o.) mellékneve. L. még Meg
váltás és Üdv.
Üdvözlégy Mária, 1. Angyali üdvözlet.
Üdvözlés a különböző országokban dívó jelek
és szólásmódok, amelyeket a társadalmi szokások
állapítanak meg, hogy a találkozás, a távozás, a
búcsúzás és viszontlátás alkalmával a különféle
körülmények és viszonyok szerint a tisztelet, a
barátság, a szeretet és a hódolat érzelmei kellő
képen megnyilvánulhassanak. Az Ü. különféle
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alakjait már a legrégibb időkben használták. Az
európai művelt népeknél az Ü. külső megnyilvá
nulásai ugyan többé-kevésbbé hasonlók egymás
hoz, alak és forma tekintetében azonban elütök.
A XVII. sz. óta általános szokássávált a férfiaknál
a fövegemelés. Ezután a kézfogás, majd a bizal
mas jellegit ölelés és csók kezdtek divatba jönni.
Mohammedánoknál az Ü. alkalmával a kezeket a
mellen keresztbe teszik s fejőket mélyen meg
hajtják.
Üdvrend, üdvintézmény (lat. ordo v. oeconomia salutis), keresztény teológiai műszó mind
azoknak az isten rendelte feltételeknek összesítő
kifejezésére, amelyeknek teljesítése az örök üd
vösség elnyerésére szükséges.
Ügek, 1. Emes.
Ügetáj, 1. Oktáj.
Ügetés (ném. Tráb, ang. trotting), a négylábú
állatok járásának forszírozott, de szabályos módja,
tulajdonkópen a lépés-mozgás sebességének lőhető
legnagyobb felfokozása, olyanformán, mint em
bernél a távgyaloglás; Ü.-nél a keresztben álló
mellső és hátsó (jobb első és bal hátsó, bál első és
jobb hátsó) lábakat egyszerre mozgatva haladnak
előre (1. Lovaglás). A rendes Ü.-től különbözik a
lónak az a mesterségesen képzett járómódja,
amelynél nem a keresztben eső, hanem az ugyan
azon oldalon fekvő két lábával halad előre. Ezt a
mozgást poroszkálásnak hívják, az Ü.-nél ez
valamivel gyorsabb s főleg Amerikában fejlesz
tették ki. Mancsolásnak v. tisztátalan Ü.-nek
nevezik azt az Ű.-t, melynél a ló nem négyes,
hanem hármas taktust ver (Dreischlag), ahol te
hát ügetőlépések poroszkálólépésekkel kevered
nek. Ezt a járást «keverésnek» is mondják.
Ügető derby. Néhány évtized előtt néhány sze
zonban a Budapesti Ügetőverseny Egyesület Ma
gyar Ü.-t írt ki, ez azonban csakhamar ismét
lekerült a műsorról. Az Ausztriától való külön
válás óta azonban minden évben rendszeresen fut
nak a budapesti ügetőversenytéren egy Magyar
Ü.-t, amelyen osztrák lovak is részt szoktak venni.
Ügető ló, 1. Amerikai ügető.
Ügető-nyavalya, 1. Suríókőr.
Ügetőverseny, a lefuttatásoknak egy neme,
amelyben a részvevő lovaknak csakis ügetve
szabad haladniok. Az ÍJ. két csoportra oszlik:
vannakt.i. lovaglási és hajtási versenyek, ez utób
biban igen könnyű kocsikat (sulky, gig) használ
nak, amelyeknek kerekei e célra készült gummiabronccsal (pneumatikkal) vannak ellátva. Az Ü.-t
legelőször Hollandia és Oroszország, majd Anglia
ós Franciaország honosította meg. A legújabb
időben Németországban és Ausztriában is rend
kívül megkedvelték s a nem régen megalakult
ti.-egyesületek igen sok magas díjú futamokat
írtak ki. Magyarországon a Budapesti Ügetőverseny-Egyesület rendez már közel két évtized
óta évenkiht 30—40, újabban 70—80 verseny
napot, Az Ü. rendezésében azonban a legnagyobb
igyekezetet ez idő szerint Amerika fejti ki. Az Ü.
célja az-ügetőképesség fejlesztésén kívül első sor
ban a tiszta ügető fajok tenyésztésének emelése.
Ügyelő, a színháznak az az alkalmazottja, aki
nek feladata a szcenikai külsőségeknek (belépés,
színpadi zene, dörgés, villámlás, külső beszélge
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tések, lövés stb.) a kellő időben való intézése és
ellenőrzése, valamint az előadáshoz szükséges
összes színpadi kellékeknek a megfelelő időben
é3 helyen való készentartása.
Ügyelő-könyv. A színházak minden darabról
külön pontos jegyzéket készítenek, amely felvo
násról felvonásra a szinpad beosztását, bútorzatát,
mindennemű felszerelését tartalmazza.
.. Ügyész, 1. Királyi ügyészség, Tiszti főügyész,
Ügyészség.
Ügyészség, az igazságszolgáltatás körül az
állami közérdekképviseletére rendelt szerv, állami
vádhatóság. L. Királyi ügyészség. A törvény
hatósági szervezetben i. Tiszti főügyész. Némely
pénzintézeteknél is Ü.-nek nevezik az intézetnek
jogi dolgokkal foglalkozó osztályát, ennek tag
jait pedig ügyészeknek.
Ügyészségi megbízott, a vád képviselője a
járásbirósági büntető eljárásban. Ü.-á csak jog
végzett egyén nevezhető ki, aki az állam nyelvét
szóval és írásban bírja. A megbízást az igazság
ügyminiszter adja kirendelés útján. A kirendelt
Ü.-ak nagyrészben ügyvédek, bírósági jegyzők,
szolgabirák; akik nem államhivatalnokok, havi
vagy negyedévi részletekben utólag utalványo
zott tiszteletdíjban részesülnek. (Bp. 22. §.; 1897.
XXXIV. t.-c. 9—14. §§.). Az Ü. mint nem állam
hivatalnok nem tartozik a kir. ügyészség szerveze
téhez. Saját járásbíróságánál közvádra üldözendő
bűncselekmények eseteiben védelmet vagv kép
viseletet nem vállalhat. (1400/1913. I. M. sz. r.).
Az Ü.-ak szolgálati viszonyaira, kötelességeire
ós jogaira vonatkozó részletes utasítást az igaz
ságügyminiszter 4700/1889. I. M. B. sz. rendele
tével bocsátotta ki.
Ügyfél (lat. pars, ném. Partei, franc, portié)
az a személy, aki a hatósági eljárásban érdekelt,
aki pert folytat (felperes) v. aki ellen a per folyik
(alperes); tágabb értelemben Ü. a törvényes kép
viselő, a cégvezető, a kereskedelmi társaság kép
viselője, aki a társaság nevében pert folytathat, to
vábbá az is, aki hivatalánál fogva szerepel a per
ben, pl. kir. ügyész a házassági perben, az árva
széki ügyész a gondnoksági perben, a bűnvádi
eljárásban ügyfelek: a kir. ügyészség, a fő- és
a pótmagánvádló, valamint az, aki ellen bűnvádi
eljárás folyik. (Bp. 13. §.)
Ügyfélnyilvánosság (ném. Parteiöffentlichkeit), szemben a teljes, ú. n. népnyilvánossággal,
a nyilvánosságnak az az alakja, amely szerint a
birói cselekmények a nagy közönség kizárásával,
de az ügyfeleknek jelenlétében és közreműködé
sével történnek. A polgári perben a teljes nyilvá
nosság kizárása esetében korlátlanul megvan az
Ü., amennyiben a felek és képviselőik minden
birói eljárásban résztvehetnek, kivéve a házas
sági perbeli békéltetést, amelyen a birón kívül
csak maguk a felek személyesen lehetnek jelen,
képviselőik nem. A bűnvádi eljárás főtárgyalási
és felebbviteli szakában is a népnyilvánosság elve
lévén irányadó, az Ü.-nak az előkészítő eljárás
ban, nevezetesen a vizsgálat során van jelentő
sége, amennyiben a főtárgyaláson előreláthatólag
meg nem jelenhető tanú kihallgatásában a felek
és képviselőik is közreműködhetnek, birói szemle,
házkutatás, lefoglalás, szakértői meghallgatás
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időpontjáról, halasztást nem tűrő esetet kivéve,
értesíteni kell a feleket stb.. továbbá Ü. van a ki
küldött biró előtti eljárásban.
Ügyforgalmi statisztika, számszerű kimuta
tása annak, hogy valamely hivatal vagy testület
bizonyos (rendszerint egy évi) időközben hány
ügyet (beadványt) kapott elintézés végett, hányat
intézett el vagy fejezett be és hány maradt a ki
mutatási időköz végén folyamatban (hátralék).
Az Ü. adatait külön adatgyűjtő jegyzékek v. az
ügyek nyilvántartására szolgáló kezelési könyvek
útján gyűjtik. Az Ü.-val szemben az ügy- vagy
perstatisztika az tigyek minőségét és az eljárás
mozzanatait és eredményét tudakolja. L. még
Bűnügyi
statisztika.
Ügygondnok (lat. curator) v. eseti gondnok,
ideiglenes gondnok, a fél részére a bíróságtól ki
rendelt képviselő. Ü.-ot olyan fél részére rendel
nek, aki távollét v. más ok miatt ügyében sem
maga nem járhat el, sem meghatalmazottat nem
nevezhet, továbbá olyan esetekben is, amikor
esetleg több személyt illető követelés érvényesí
téséről vagy ismeretlen, netán létező személy ér
dekéről van szó; igy pl. ha a hitelező az adós
hagyatékának felosztása előtt kíván kielégítést,
az adós valamennyi ismert örökösén felül a ne
tán létező ismeretlen örökösöket is perbe kell
-idéznie. Az Ü. nem törvényes képviselő, mint a
gondnok, aki a fél hiányzó cselekvőképességét
pótolja, hanem a meghatalmazottal esik egy te
kintet alá.
Ügykezelés, 1. Ügyvitel.
Ügykezelési nyelv az, amelyet a hivatalos
beadványokban és tanácskozásokban használni
kell. A nemzetiségi egyenjogúság tárgyában alko
tott törvény (1868. XLIV. t.-c.) szerint a magyar
országgyűlés Ü.-e egyedül a magyar, a törvény
hatóságok jegyzőkönyveit ugyanezen a nyelven
készítik, de készíthetik emellett mindazon a nyel
ven is, amelyet a törvényhatóságot képviselő tes
tület vagy bizottmány tagjaiuak legalább egy
ötödrésze jegyzőkönyvi nyelvül óhajt. Eltérések
esetében mindig a magyar szöveg irányadó. Tör
vényhatósági gyűléseken a szólás jogával bírók
nem magyar anyanyelvükön is beszélhetnek. Az
államkormányhoz intézett irataikban a magyar
nyelv mellett hasábosán jegyzőkönyvi nyelvüket
is használhatják. A községek maguk választják
jegyzőkönyvi és Ü.-üket. Felettes hatóságukhoz
intézett boadványaikban azonban az állam nyel
vét kell használniok. A törvényhatóság területén
levő községekkel, intézetekkel és magánosokkal
lehetőleg ezok nyelvét kell használni. Az ország
minden lakosa saját községi bírósága előtt anya
nyelvét, más községi biró előtt pedig az illető
község Ü.-ét használhatja; a királyi bíróságok
Ü.-e azonban — a fiumei kir. törvényszéket és
kir. járásbíróságot kivéve — kizárólag a magyar.
Ha a bíróságnál olyan személyt kell kihallgatni,
aki magyarul nem tud, tolmács alkalmazásának
van helye, hacsak az eljáró biró a használt nyel
ven jártassággal nem bír. A kihallgatásról fel
vett jegyzőkönyvet azonban ilyen esetben is csak
magyar nyelven szabad szerkeszteni. A kisebbségi
nyelvek ismeretének biztosítása végett az 1924.
II. t.-c. azt rendeli, hogv annál a hatosainál és
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hivatalnál, amelynek területén a lakosságnak leg
alább egyötöd része ugyanahhoz a nyelvi kisebb
séghez tartozik, olyan személyeket kell alkal
mazni, akik az illető kisebbségi nyelvben is jár
tasak.
Ügykör, azok a hivatalos tennivalók, amelyek
ellátására a hatóság vagy a hatóság valamely
tagja hivatva van. Ily értelemben szólunk az egyes
miniszterek Ü.-éről; a biró, az ügyész vagy az ön
álló működési körrel felruházott bírósági jegyző
nek Ü.-éről.
Ügylet, jogi értelemben, 1. Jogügylet.
Ügyletképesség, 1. Cselekvőképesség.
Ügynök (lat. ágens a. m. cselekvő), az a2
egyén, aki anélkül,hogy szorosabban vett képviselő
volna, vagy valamely cég állandó alkalmazottja
lenne, mások nevében és mások számlájára keres
kedelmi ügyletekkel iparszerűen foglalkozik. Az
alkusztól (1. o.) abban különbözik, hogy az ügyle
tet nemcsak közvetíti, de rendszerint meg is
köti, a bizományostól (1. ö.) abban, hogy az ügy
letet nem a maga, hanem megbízója nevében köti
meg, tehát avval szemben, akivel az ügyletet
megkötötte, önmaga jogokat nem szerez és köte
lezettséget nem vállal. Az Ü. fáradozásaiért a
szerződésben vagy a szokásjogilag megállapított
jutalékot, esetleg költségei megtérítését is köve
telheti.
A gyakorlatban azonban ezeknek a megállapí
tásoknak gyakori áttörését látjuk. Ü.-nek neve
zik azokat, akik az ügyleteket nem kötik
meg, csak közvetítik (ingatlan Ü.-ök, biztosítási
Ü.-ök), mások viszont az ügyletet a saját nevük
ben kötik meg (nálunk a háborút követő években
az értékpapir-Ü.-ök). Ez azonban adott esetben
nem érinti az eljárás jogi megítélését. Az Ü.-i
ügylet jogviszonyai különben is törvényes ren
dezésre várnak, ami Németországban (1897) már
meg is történt.
Az, aki Ü.-i tevékenyságét helyről-helyre
utazva fejti ki, utazó Ü. A rendes kereskedelmi
utazótól (1. o.) abban különbözik, hogy megbízó
jának nem alkalmazottja és működését önállóan,
sokszor több cég érdekében fejti ki.
Ügynökség. Ha valamely cég ügynöki teen
dőinek ellátására több személyből álló szervezet
szükséges, ezt Ü.-nek nevezik. Az elnevezés leg
inkább biztosító és hajózási vállalatokkal kap
csolatosan használatos. Az Ü. lehet saját regieju
Ü., ha a jutalékokból összes költségeit maga fe
dezi, és költségelszámolásban álló Ü., ha jutalékán
felül költségei megtérítését is követelheti. Annak
az Ü.-nek, amely a maga részéről is alkalmazhat
ügynököket, rendszerint vezérügynökség a neve.
Ügyrend, 1. Ügyviteli szabályok.
Ügyvéd (lat. advocatus, némi. Anwalt, franc.
avocat, avoué, ang. attorney. barrister), jogi ta
nácsadó, hivatásos jogvédő, aki jogügyekben az
ügyfeleknek hatóságok előtt való képviseletére,
illetőleg a büntető jogvédelem ellátására (védő)
jogosult és egyedül van jogosítva a képviseletet
díjért ellátni. Az Ü.-séget hazánkban az Ü.-i rend
tartásról szóló 1874. XXXIV. t.-c. rendezte, mely
törvénynek némely intézkedéseit az 1887. XXVIIÍ.
t.-c, majd az 1907. XXIV. t.-c. (az ügyvédi ta
nácsról), az 1911. I. t.-c. 104. és 105. §-a, az 1912.
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VII. t.-e. 1. és 2. §-ai, az 1912. LIV. t.-c. 16—18.
§-ai, az 1913. LIII. t.-c. (az egységes bírói és ügy
védi vizsgáról), az 1914. XXXV. t.-e. és az 1925.
VIII. t.-e. 38—40.46. §§. módosították. Ide tartoz
nak még az ügyvédi gyám- és nyugdíjintézetről
szóló 1908, XL., 1914. LII. és az 1915. t.-cikkek. Mint Ü. csak az működhetik, aki valamely
Ü.-i kamara által az Ü.-ek lajstromába föl
vétetett. A lajstromba pedig csak az vehető fel,
a k i : a) magyar állampolgár; b) törvényszerű
oklevéllel bír és c) a kamara kerületében állan
dóan lakik. Ü.-i oklevél megszerzéséhez Ü.-i vizs
gának (1. o.) az e célra felállított bizottság előtt
sikeres letétele szükséges. B kellékek fennforgása
esetében sem vehetők'fel, akik csőd v. gondnokság,
vagy hivatalvesztésre szóló Ítélet hatálya alatt
állanak. Az Ü. saját vagy mások nevében köz
vetve vagy közvetlenül nem folytathat üzlet
szerűen oly foglalkozást, amely Ü.-i hivatásával s
állásának tekintélyével össze nem fér. Az Ü. el
halálozásán kívül megszűnik az ügyvédkezés: ha
az Ü. lemond, ha magyar állampolgárságát el
veszti, ha hivatalvesztésre Ítéltetett; az itéletileg
megállapított határidő letelte után azonban az Ü.-i
lajstromba felvétel végett újra folyamodhat,
mi fölött a kamarai választmány határoz; végül,
ha fegyelmi úton az ügyvédségtől elmozdíttatott.
Az Ü. jogosítva van az ország valamennyi bí
rósága és hatósága előtt feleket képviselni. A tör
vényszékek előtt folyó perekben általában, a já
rásbíróság! perek közül pedig az 1000 K-án (ma
10,000.000) fölüli és a yáltóperekben az Ü.-i
képviselet kötelező. (L. Ügyvédi kényszer). Az
Ü. megbízójának védelmében törvényileg biz
tosított teljes szólásszabadsággal bír, ami nélkü
lözhetetlen feltétele annak, hogy kötelességót, a
jogvédelmet, kellően teljesíthesse. L. még Ügyvédi
díj-.. Ügyvédség.
Ügyvédgyülés vagy ügyvédkongresszus, köz
érdekű ügyvédi vagy jogi kérdések megvitatása
vég;;tt összehívott gyülekezet.
Ügyvédhelyettes, 1. Ügyvédjelölt.
Ügyvédi b ű n t e t t (praevaricatio inpropria),
az ügyvédi képviselettel való visszaélés, amely
nek alanya csak ügyvédi oklevéllel bíró és az
ügyvédi kamarába bejegyzett ügyvéd lehet (ügy
védjelölt, ügyvédhelyettes nem) és amely úgy
peres, mint nem peres ügyben és ügy polgári,
mint büntető, fegyelmi v. közigazgatási ügyben
elkövethető. Ennek három faja van: 1. az ellen
fél
kötelességellenes képviseletének vétsége,
amelyet az az ügyvéd követ el, aki e minőségben
reá bízott ügyben mindkét félnek tanáccsal vagy
tettel kötelességellenesen szolgál, vagy aki az
ügy folyama alatt ügyfelének képviseletével fel
hagyván v. arról lemondván, az ő beleegyezése
nélkül ellenfele képviseletét elvállalja (btk. 482.
§. 1. bek.); 2. a saját fél kárára való működés
bűntette, amelyet az az ügyvéd követ el, aki az
ellenféllel egyetértve, saját felének kárára műkö
dik (482. §. 2. bek.); 3. az ügyvéd passzív meg
vesztegetése, amelyet az az ügyvéd követ el, aki
büntető ügyben ajándék v. igéret által megvesz
tegetve kötelességellenesen jár el (btk. 483. §.).
Az 1. alatti büntetése három évig terjedhető fog
ház és az ügyvédség elvesztése, a 2. alattié öt
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évig terjedhető börtön, hivatalvesztés és a poli
tikai jogok gyakorlatától való felfüggesztés, a 3.
alattié az ügy tárgyához képest, ha az: a) kihá
gásra vonatkozik, három hónapig terjedhető fog
ház s az ügyvédség elvesztése, ha b) vétségre
vonatkozik, egy évig, ha c) bűntettre, öt évig ter
jedhető börtön, ha végül d) oly bűntettre, amelyre
a törvény életfogytig tartó fegyházat v. halált
állapít meg, öt évig terjedhető fegyház. A b), c)
és d) esetekben hivatalvesztés és a politika* jogok
gyakorlatának felfüggesztése. Az eljárás hivatalból.indítandó meg.
Ügyvédi díj. Az ügyvéd a rábízott ügyben kész
pénzbeli kiadásának és időveszteségének megté
rítésén felül illő jutalomdijat követelhet és min
denesetre költségelőleget is. A jutalomdíj és az
idővesztés kárpótlását szabad egyezkedéssel hatá
rozzák meg, ennek hiányában az ügyvéd díjjegy
zékét peren kívüli költségmegállapító eljárás,
esetleg per útján érvényesítheti; a fél az előre
meghatározott jutalomdíj leszállítását kérheti, ha
előre nem látott véletlen esemény miatt az ügy
v. a képviselet megszűnt v. ha a fél az ügyvédtől
a megbízást fegyelmi hiba miatt visszavonni
kényszerült. Az ügyvédnek nem szabad az ügy v.
a per tárgyát magához váltani (1874. évi XXXIV.
t.-c. 54—60. §§.). Ha az Ü. iránt eljárás van fo
lyamatban, az ügyvéd a fél részére behajtott pénzt
a felszámított díj és kiadás erejéig a félnek ki
adás helyett bírói letétbe tenni tartozik. A fél a
perköltséget nem az ellenfélnek, hanem, ha a
marasztaláskor ügyvédje van, annak az ügyvéd
nek köteles űzetni s harmadik személyek igényei
vel szemben ily költségre annak az ügyvédnek
elsőbbségi joga van. (1912. évi LIV. törvénycikk
18,. §•).
Ügyvédi ós bírói vizsgáló bizottság (helye
sen : egységes bírói és ügyvédi vizsgálóbizottság)
az 1913. évi LIII. t.-cikkel szervezett az a bizott
ság, amely előtt az egységes birói és ügyvédi
vizsgát le lehet tenni. Ilyen bizottság Budapesten
van. Elnökét és helyetteseit s a bizottsági tagok
nak felét az igazságügyminiszter az ügyvédi ka
marához nem tartozó szakférfiak sorából nevezi
ki; másik felét az illető bizottság székhelyén szé
kelő ügyvédi kamara választja meg a kamarának
olyan tagjai sorából, akik legalább 10 év óta foly
tatják az ügyvédséget. Az elnökhelyetteseket
felében az ügyvédek, felében más szakférflak kö
zül kell kinevezni. A bizottság megbízása három
évre szól. A bizottság tagjainak számát a minisz
ter határozza meg, az egyes vizsgákon az elnökön
kívül négy tagból alakul, fele-fele részben a ki
nevezett és a választott tagok sorából. Ha a jelölt
készültsége megfelelő, nyomban oklevelet kap, ha
nem megfelelő, vizsgáját vagy minden tárgyból,
v. egy vagy két szakcsoportból visszautasítják.
Előbbi esetben egy évi joggyakorlat után ismé
telhet, utóbbi esetben hat havi joggyakorlat után
pótvizsgát tehet és ezt, ha nem sikerül, megismé
telheti. E határidők leteltével vagy ha az ismételt
pótvizsga sem sikerül, az egész vizsgát kell is
mételni. A vizsgát megosztva két részletben is
le lehet tenni. (1925. VIII. t.-c. 46. §.). Ebben az
esetben, ha a megoszlott vizsga egyik szakcso
portból sem sikerlil, 6 hónapi új gyakorlat után
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lehet ismételni; ha a vizsgát csak egyik szak rendszerint szintén csak ügyvéd lehet, de kivéte
csoportból utasítják vissza, pótvizsgára lehet lesen más személy is (1. Meghatalmazott). Az
jelentkezni, és e pótvizsgát, ha nem sikerül, a bi ügyvédnek meghatalmazást kell adni, amelyet a
zottság külön engedelmével meg lehet ismételni félnek alá kell írnia, tanuk előttemezése nem kö
(67300/913.; 17600/918.; 46500/92-S.. sz. r.).
telező (de a külföldön kelt meghatalmazást köz
Ügyvédi fegyelmi vétségek, 1. Fegyelmi el okiratba kell foglalni v. hitelesíteni). Az oly fél,
akinek sok pere szokott lenni, előre általános
járás.
Ügyvédi gyám- és nyugdíjintézet az 1908. meghatalmazást adhat ügyvédjének és azt a ható
évi XL. t.-c. és az 1914. LII. t.-c. alkotása, ságnál előre bejelentheti, amely esetbon az egyes
főleg avval a célzattal, hogy a munkaképtelen ügyekhez nem kell külön meghatalmazást csa
ós elöregedett ügyvéd és özvegye ellátásban tolni, hanem csak az általános meghatalmazásra
hivatkozni. Az ügyvédi meghatalmazás a perre
részesüljön.
Ügyvédi kamara intézményét az 1874. XXXIV. vonatkozó minden cselekményre, pénzfelvételre
t.-c. létesítette. A kamarák számát, székhelyét és is kiterjed, de a meghatalmazásba felvétellel kor
kerületét az igazságügyminiszter állapítja meg látolható, azonban ügyvédi kényszer esetében
olykép, hogy minden kamara legalább 30 ügyvé csak az egyesség, lemondás, elismerés és pénz
det foglaljon magában és egy v. több törvényszék felvétel tekintetében (Pp. 100—lll...§§.).
területére terjedjen ki. Az Ü. a területén lakó és
Ügyvédi meghatalmazás, 1. Ügyvédi kép
az ügyvédek lajstromába felvett ügyvédekből áll. viselet.
Az Ü. célja és feladata: az ügyvédi kar erkölcsi
Ügyvédi rendtartás, hivatalos szabályzat,
tekintélyének megóvása; az ügyvédek jogainak amely az ügyvédség gyakorlásának feltételeit és
megvédése s kötelességeik teljesítésének ellenőr módozatait állapítja meg. Nálunk az Ü.-t az 1874.
zése ; a jogszolgáltatás és ügyvédség terén mutat évi XXXIV. t.-c. és az ezt módosító későbbi tör
kozó hiányok orvoslása, korszerű reformok élet vények tartalmazzák. L.. Ügyvéd, Ügyvédi ka
beléptetése iránt véleményadás és javaslattétel; mara, Ügyv.édi vizsga, Ügyvédi gyám- és nyug
végül a kamara lajstromába bevezetett ügyvédek díjintézet, Ügyvédjelölt.
nyilvántartása és fölöttük a fegyelmi hatóságnak
Ügyvédi vizsga, előbb a birói vizsgától (1. o.)
gyakorlása. Hatáskörét a törvény e céloknak külön volt szorvozve, de az 1913. évi LIII. t.-c. a
megfelelőleg határozza meg. Az ügyek elintézé két külön vizsga helyébe egységes birói és ügy
sére hivatott közegek: a közgyűlés, a választ védi vizsgát léptetett és így a birói és az ügyvédi
mány és az elnök. A választmány határoz az ügy képesítést egyformává tette. E vizsgának, amely
védi lajstromba való felvétel fölött s gyakorolja a jogi szak legmagasabb képesítettségét adja meg,
a kamarát illető fegyelmi hatóságot. Az elnök, tárgyai: a magánjog és a büntetőjog anyagi és
elnökhelyettes és választmányi tagok ingyen vi alaki részeinek összes ágai, továbbá a magyar
selik hivatalukat; a kamarai titkár, ügyész és közjognak, közigazgatási és pénzügyi jognak azok
pénztárnok azonban évi fizetésben részesülhetnek. a szabályai, amelyek ismerete a birói és az ügy
A kiadások fedezésére az Ü. évi illetményt vet védi hivatáshoz szükséges. A vizsgára csak azt
het ki tagjaira. Ugyancsak az Ü. szedi be a tagok lehet bocsátani (1925. VIII. t.-c. 43. §.), aki a jogi
tól a nyugdíjintézeti járulékokat, amelynek be és államtudományi tanulmányok befejeztével bel
szolgáltatásáéit egyenes adósként felelős. A vá földi egyetemen jogtudori oklevelet nyert és
lasztmány határozatai ellen fellebbezésnek van ezután legalább négy éven át joggyakorlaton volt,
helye és pedig az ügyvédi kamara vagyonának amelyből legalább három évot kir. bíróságnál v.
kezelésére vonatkozó ügyekben a közgyűléshez, ügyvédnél, v. a kincstár, v. a közalapítványok
egyéb esetekben pedig a m. kir. Kúria ügyvédi perbeli képviseletére rendelt hivatalnál kell eltöl
tanácsához.
teni. A joggyakorlat többi idejét más bíróságnál v.
Ügyvédi kényszer (ném. Anwaltszwang), a közigazgatási hatóságnál v. oly nagyobb gyár v.
polgári peres eljárásnak az a szabálya, amely sze közlekedési vállalatnál v. pénzintézetnél lehet el
rint a fél személyesen nem vehet részt az eljárás tölteni, ahol a joggyakorlat szempontjából értékes
ban, hanem ügyvéddel kell magát képviseltetnie, ismereteket lehet szerezni. Belföldön négy éven át
mert különben beadványát, fellépését visszauta működött nyilvános jogtanár joggyakorlatot nem
sítják, így a törvényszék, az Ítélőtábla és a Kúria köteles kimutatni. A vizsgát e célra szervezett
előtt, továbbá nagyértékű perben és váltóperben, vizsgálóbizottság (1. Ügyvédi és birói vizsgáló
járásbíróság előtt is Ü.-nek van helye, kivéve bizottság) előtt lehet letenni. Ha a vizsga sikeréről
bírói vagy ügyészi minőségben alkalmazott állam az oklevelet a bizottság kiállította, az ügyvédi es
hivatalnokot, közjegyzőt, nyilvános jogtanárt, küt az ügyvédek lajstromába történő első felvétel
azt, akinek bírói v. ügyvédi v. jogidoktori oklevele kor az ügyvédi kamara választmánya előtt kell
van; kivéve továbbá bírói egyességet, elismerést, letenni. A vizsga részletes szabályait az igazság
lemondást és a kiküldött v. megkeresett bírói eljá ügyminiszternek 1913 dec. 19-én 67,300/1913. L
rást és az eljárásnak némely más részeit (pl. a M. sz., a joggyakorlat részletes szabálvait pedig
szegénységi jog iránti eljárást), amelyekre az Ü. 1913 dec. 23-iki 67,400/1913. I. M. sz." rendelete
nincs megszabva. (Pp. 94—99. §§.)
állapítja meg.
Ügyvédi képviselet a bírósági eljárásban a
Ügyvédjelölt, az ügyvédi állásra készülő jogi
félnek ügyvéd által való képviselete, amely az el doktor az egységes birói és ügyvédi vizsga letétele
járás egyes részeiben kényszerű (1. Ügyvédi kény előtt. B vizsga letétele után az Ü.-et ügyvédhe
szer), másutt a fél tetszésétől függ, hogy szemé lyettesnek nevezték, de ez az intézmény utóbb
lyesen jár-e el v. meghatalmazottat rendel, aki megszűnt (1925. VIII. t.-c. 38. §.). Ü. lehet mindaz
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a feddhetlen jellemű magyar állampolgár, aki a
jogi és államtudományi tanulmányok szabály
szerű bevégzése után balföldi tudományegyetemen
a jogidoktori oklevelet megszerezte és kimutatja,
hogy ügyvédnél v. a kir. kincstár v. a közalapig
ványok perbeli képviseletére rendelt hivatalnál
joggyakorlaton van. Az Ü. e feltételek fennforgása
esetében az Ü.-ek lajstromába felvétetik. A fel
vétel felől az ügyvédi kamara határoz. Megtagadó
határozat ellen fellebbvitelnek van helye a Kúria
ügyvédi tanácsához. Az Ü.-nek az ügyvédi vizsga
letétele előtt legalább négy évi joggyakorlatot
kell kimutatnia. Az Ü. az ügyvédnek helyettese
lehet bíróságoknál és más hatóságoknál. L. Ügy
védi vizsga.
Ügyvédkongresszus, 1. ÜgyvédgyülésÜgyvédség, jogtudóknak az állani által ala
kított vagy elismert szervezete, amelynek hiva
tása egyrészt a feleknek jogi tanácsokkal ellátása,
másrészt a feleknek a hatóságok előtt képviselete.
Az Ü.-nek ez a kétféle hivatása már a római jog
ban különbséget állapított meg az ügyvédek
között. Fennállott ez a különbség a kánonjogban
és a régi germán jogban is; a francia jogban
pedig még ma is fennáll (avocat és avoué). A régi
magyar jogban a perbeli képviselőt procuratornak (prókátor), a szószólót pedig conlocutornák
hívták. Ez utóbbi a germán JPürsprecher intéz
ményéből származott át, különösen szász jellegű
városainkba. Megkülönböztetjük a szabad Ü.-et,
amely mellett az ügyvédi gyakorlatot folytatók
száma nincs korlátozva, attól a rendszertől, amely
nél a működő ügyvédek száma kormányhatóságilag meg van állapítva (numerus clausus). Az U.
gyakorlása a XVIII. sz. végéig nem volt képesí
téshez kötve; 1769. kelt királyi rendelet az Ü.
gyakorlását vizsga letételétől tette függővé. Az
Ü.-et szabályozta a Kúria által 1804. kidolgozott
ügyvédi utasítás, az abszolút korszakban pedig
az 1852-iki ügyvédi rendtartás, egyébként ma is
az 1874. XXXIV. t.-e.-be foglalt ügyvédi rend
tartás (1. o.) irányadó. L. még Ügyvéd.
Ügyvitel. Magánjogi értelemben jelenti más
személy ügyének vagy ügyeinek ellátását akár a
másik személytől (az ügy urától) kapott megbízás
(1. Megbízás) alapján, akár ily megbízás nélkül
(1. Megbízás nélküli ügyvitel). Tágabb, a kö
zönséges szóhasználatnak megfelelő értelemben
jelenti általában bármely — akár idegen, akár
saját — ügy ellátását. Egy harmadik, a hatósá
gok, hivatalok és vállalatok szervezetét érintő'
értelemben jelenti az ügyek kezelésének belső
rendjét az illető hatóságnál (hivatalnál, válla
latnál). Az ügyek irodai kezelésének módja az
tigyet megindító irat átvételétől kezdve az ügy
iratoknak végleges irattárba helyezéséig, illetőleg
kiselejtezéséig. Hivatalokban legtöbb helyen az
Ü. az iktatói rendszeren (1. o.) alapul, a bírósá
goknál Németországban és Ausztriában a lajstromos kezelési rendszeren (1. o.), a mi bíróságaink
nál pedig az iktatói és a lajstromos kezelési rend
ezésből készült főlajstromo6 rendszeren alapul.
Az Ü. célja, hogy az Ügyben felmerült mozza
natok lehető kevés munkával pontosan megrögzíttessenek és hogy az ügye iránt érdeklődő fél
az ügyre vonatkozó iratokat vagy a kívánt fel
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világosítást minél könnyebben megkaphassa. Az
iratok kezelésének rendjét és ezt a célt szolgála
nyilvántartásokat az Ügyviteli szabályok állapít
ják, meg (1. o.).
Ügyviteli szabályok v. ügyrend alatt azokat
a rendelkezéseket kell érteni, amelyekhez a ható
ságok, hivatalos testületek, gyülekezetek műkö
désükben alkalmazkodnak. A képviselőház és a
főrendiház ügyviteli szabályait Házszabályoknak
(1. o.) hívják. Az Ü. a közhatóságok részére rend
szerint kormányrendeletekbe vannak foglalva,
míg más testületek és gyülekezetek ügyrendjüket
maguk állapítják meg. Miniszteri rendeletekbe
foglalt ügyviteli szabályaik vannak pl. vár
megyéknek, községeknek, árvaszékeknek és a
bíróságoknak. Az Ü. rendszerint nemcsak a
belső ügykezelés szabályaira terjeszkednek ki,
hanem azokra is, amelyeket a közönségnek kell a
hivatalokkal való érintkezésében szem előtt tar
tani. L. még Ügyvitel.
Ügyvivő a követeknek (1. o.) í. osztályába tar
tozó diplomáciai tisztviselő. Neve franciául ehargé
d'affaire. Megbízatása állandó. Ebben különbözik
az ügyek vitelével ideiglenesen megbízott diplo
matától, akit chargé des affaires-mk bivnak.
Üjük. kisázsiai falu, 1. Hűjük.
Ük, általában ős, közelebbről ükapa és ükanya
alatt valakinek egyenes ágon f ölfelémenőleg ötödizben, ükösapa és ükösanya alatt pedig hetedízben való rokonait, őseit értjük. V. ö Csih,
Lajos, A rokonság és sógorság fokainak számítása
(Debreczen 1889 és Budapest 1901). L. még
Rokonság.
Ükörke lonc (nOv.) a. m. Lonicera xylosteum
L.,.1. Lonicera.
Üldözés, a győzelmes döntésnek kihasználása
a csatatéren. Megkülönböztetünk harcászati és
hadászati Ü.-t. Az első a fegyversikernek köz
vetlen kiaknázása, hogy az ellenséget l'épée aux
reins követjük, míg a sötétség, a terep vagy saját
csapatainknak kimerültsége határt nem szab.
A döntés általa válik teljes győzelemmé, mert az
ellenség harcászati kötelékeit felbontja s ágyúk,
zászlók stb. esnek mint trófeák a győző kezébe.
A hadászati Ü. a győzelemnek nagyobb szabásti
kiaknázása és a háborúnak végcélját tartja szem
előtt. Olykor elereszti az ellenfélt, hogy a legfon
tosabb tárgyat, az ellenséges fővárost stb. fel
keresse (Napóleon 1806. hét nap alatt Auerstadttól Berlinig menetelt s az Ü.-t tábornagyaira
bizta). A fő szerep az Ü.-nél a lovasságnak jut. Az
Ü.-t manapság megnehezíti a tűzi fegyverek nagy
ereje, mely az üldözöttnek lehetségessé teszi,
hogy újabb állásokat elfoglalhasson és vissza
vonulását fedezhesse (1. Csata). — 77., a bűnvádi
eljárásbaji ismeretlen vagy szökésben levő bűn
tettes kézrekerítéséro tett intézkedés. L. Nyomban
üldözés.
Üldözési jog (ném. Verfolgungsrecht. frane.
droit de suite, droit de poursvite, ang. riglit of
stoppage in transitu), jelentheti egyrészt az
állam jogát a bűnvádi üldözésre, másrészt bizo
nyos ki nem fizetett árúk visszakövetelésének
jogát, ha a vevő csődbe jutott.
Üldözési mánia a. m. üldöztetési téves eszme,
1. Téves eszme.
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Üldöző görbe. Ha valamely pont (az üldöző)
úgy mozog, liogy sebessége folyvást egy inásik,
szintén mozgó pont (az üldözött) felé van irá
nyítva, akkor az általa leírt görbét Ü.-nek mondjuk.
üldöztetési tébolyodottság, 1. Téboly adottság.
Üledék (geol.), lat. sedimentum vagyis ülepített
kőzet. Kétféle lehet: vagy a folyóvíz szállította
durvább-finomabb törmelékeknek mechanikai
módon való ülepítése, vagy pedig a különböző
vizekben oldott állapotban foglalt anyagok kémiai
kiválása folytán történt lerakódása. Ez utóbbi a
praecipitatum. Ezek alapján vannak mechanikai
ós kémiai Ü.-ek.
Ülés (lat. sedes), összejövetel közös tanácsko
zás és határozás céljából. így a parlament, a
választmányok, egyes testületek s jelesül társas
bíróságok üléseket tartanak.
Ülési jegyzőkönyv, az ülésben résztvevők, az
elnöklő, a jegyző nevének és általában az ülés le
folyásának megrögzítése céljából készített jegyző
könyv ; vannak oly jegyzőköny vek is, amelyek
bizonyos ügyben törtónt mozzanatot örökítenek
meg, mint pl. a tárgyalási, tanúkihallgatási,
eskületételi jegyzőkönyv.
Ülésszak, az országgyűlés (nemzetgyűlés) egész
(nálunk öt évre terjedő) tartamának egy-egy szaka.
Az Ü. berekesztése és az új Ü. megnyitása az
államfő leiratával történik.
Ülke (Ulcani), kisk. Udvarhely vm. udvarhelyi
j.-ban, üGio) 625 magyar lak. (Tr. R.)
Üllő, nagyobb vastuskó, amelyre a kovácsmű
helyben a kovácsolandó vasdarabot fektetik;
általában a fémtárgyaknak kalapáccsal való
megmunkálására használják. A kováesüllőnek
közepén sima felszínű munkalapja, jobb és bal
oldalán pedig kerek, illetőleg szegletes szarva
van. mely utóbbin átmenő nyilas az üllő-betét
vagy odor szárának bedugására való. Azt az üllőt,
melynek kis munkalapja és két hosszú szarva van,
szarvas üllőnek, azt, melynek gömbölyű feje van,
marok-üllőnek, azt pedig, amelynek szélein négy
szögletes vagy kerek rovatékai, oldalán pedig ha
sonló alakú nyilasai vannak, mintaüllönek nevez
zük. Általában a legtöbb fémiparágnak megvan a
maga sajátos üllőalakja (fenék-, kovács-, bádogos-,
fómfüstverő-, szegkovács-üllő stb.). Az üllő alá
tett fátokét üllőtökének nevezzük. L. Kovácsolás.
— jjllő a fül anatómiájában, 1. Fül.
Üllő, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. monori
j.-ban, (1920) 5713 magyar lak., vasút-, nosta- és
táviróhivatallal és telefonállomással. Üllő régi
lakott hely; 1690 táján teljesen el volt hagyatva,
de csakhamar megtelepedett s a váczi káptalan
birtoka lett.
Ülnök, némelyik testületi szervezetű hatóság
szavazattal bíró tagjait nevezik így. így nevezték
nálunk a kir. törvényszékek szervezése előtt a me
gyei és városi törvényszékek biráit, utóbb a keres
kedelmi és váltóügyek törvényszéki elintézésében
résztvevő kereskedelmi Ü.-öt. Jelenleg a közigaz
gatás területén az árvaezékeknél és egyes ügyek
ben vannak Ü.-ök.
Ülőcsont (os ischii), a medence alkotásában
részvevő, a medencecsonttal és a szeméremcsont
tal összeforrott csont, melynek hátsó alsó meg
vastagodott végére (ülő-gumó, tuber ischii) ülés

—
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kor támaszkodunk. Az U. két szára hozzájárul a
borított lyuk (foramen obturatum) képzéséhez.
Ülőfürdő, a vízszintes talajon ülésnél legmé
lyebbre kerülő' törzsrészek fürdetése megfelelő,
alacsony szegélyű, támlával ellátott medencében
(ülőkád) úgy, hogy a beteg térdei és lábszárai, va
lamint törzse a köldök fölött, vízen kívül vannak.
Különösen altesti bántalmak (aranyér, vastagbél
hurut, vérbajok stb.) kezelésében használatos.
Ülőgumó vagy fargumó, a majmok farán
többé-kevésbbé kiemelkedő, élénkyörös, vagy kék
színű csupasz bőrrészletek. Az Ü.-k legszembe
tűnőbbek a cerkóf-majmoknál és különösen na
gyok a páviánoknál. Az emberszabású majmok
közül csak a gibbonnak van igen kis Ü.-ja. A
Szélesorrú majmoknak (Platyrrhini) egyáltalá
ban nincs Ü.-juk.
Ülnideg, 1. IscMadicus.
Ülőidegzsába (ischias). Az ülőideg (norvus
ischiadieus) neuralgiája, zsábája. Gyakran csú
zos eredésü, máskor cukorbaj jelensége, vagy az
isehiadicust érintő más betegség, esetleg daganat
következménye. Pőtünete az ülőideg mentén —
vagyis a faron és a comb hátsó fölszinón — föl
lépő igen heves fájdalom, amely különösena csípő
hajlításakor és a térd kinyujtásakor fokozódik.
Gyógyítása: az alapbántalom kezelése, vagy csúz
elleni kúra, megfelelő helyi beavatkozásokkal és
fájdalomcsillapítás.
Ülőkád, 1. tJlőfürdö.
Ültetés. Ha a növényeket nem engedjük azon
a helyen teljesen kifejlődni, ahol kikeltek, hanem
más földbe helyezzük át, ezt az eljárást Ü.-nek
nevezzük. A növényeket vagy csupán gyökérzet
tel ültethetjük el, vagy pedig úgy vesszük ki őket
a földből, hogy a gyökérzeten földgomoly marad
s úgy ültetjük el őket, mely utóbbi eset sokkal
biztosabb az előbbinél. Pöldgomolyostól rendesen
a cserepes növényeket szokták elültetni. A csu
pasz gyökerekkel elültetett növények sokkal ne
hezebben erednek meg, mert sokkal több nedvet
párologtatnak el, mint amennyit felvesznek, minek
következtében levélzetük elfonnyad, különösen
száraz tiszta időben és csak bizonyos idő múlva
üdül fel ismét annyira, hogy a növény új fejlő
désnek indul. Sokszor el is pusztulnak az így elültotett növények. Leveles növények ültetésére
esti idő a legalkalmasabb; borult, esős időben
azonban egész nap ültethetünk. A földből kiemelt
növényeket lehetőleg gyorsan kell elültetni, hogy
a gyökerek el ne száradhassanak. Ha sok növényt
kell elültetni, tanácsos a földből kiemelt nö
vényeket árnyékos helyre tenni, földdel betakarni
s meglocsolni. Ü. után a növényeket meg kell ön
tözni. Fákat és cserjéket lehetőleg szintén földgomollyal kellene ültetni, hogy biztosabban meg
eredjenek. Minthogy azonban ez csak olyan fák
nál lehetséges, amelyeket eredeti helyük közelében
akarunk átültetni, minthogy távolabb fekvő he
lyekre földgomollyal bíró fák és cserjék szállítása
igen bajos és költséges volna: ezeket a növénye
ket rendesen csupasz gyökerekkel szokták ültetni
oly időben, amikor a vegetáció még szünetel.
Újabban nyáron is szoktak fákat és cserjéket
ültetni, de ezeket nagyon óvatosan kell a földből
kiemelni, hogy a gyökerek meg ne sérüljenek

Oltetöfa

—

672

A földből kiemelt lombos fákat vagy cserjéket
meg kell óvni a naptól, gyorsan el kell ültetni s
reggel és este jól megöntözni, hogy ki ne szárad
janak. A talaj megművelésére és az Ü. műveletére
nézve 1. Faültetés. — Az Ü. egyik módja az erdő
telepítésnek. Az Ü. lehet szabályos, ha a cseme
téket minden irányban bizonyos mérték szerint
ültetik el, vagy szabálytalan, ha az Ü., tekintet
nélkül a sorok egyenes irányára, csupán szem
mérték szerint történik. A szabályos Ü. a hálózat
vonalainak háromszög-, négyzet- vagy ötszög
alakja szerint lehet: hármas, négyes, ötös vagy
pedig soros, amidőn a hálózatban a csemete
távolság a sortávolságtól különbözik s a négy
csemete által alkotott alak hosszúkás négyszög.
Az Ü. rendes ideje a tavasz, mielőtt a rügyek
fakadni kezdenek, de szelid telű vidékeken a lomb
lehullása után épp oly jó az őszi Ü. is, sőt homo
kos területeken csak ősszel ültetnek, hogy a cse
metéknek megeredése a nagyobb nedvesség foly
tán biztosítva legyen. Az erdei Ü.-re rendszerint
csak fiatal (.1—4 éves) magról kelt vagy iskolá
zott csemetéket használnak, ritkán idősebbeket.
Sarjerdők hézagainak kitöltésére csonkított cse
metéket is használnak (akác, tölgy), amelyek föld
feletti részét az Ü. előtt néhány cm.-nyire a tő
fölött levágják.
Az Ü. módjára nézve megkülönböztetünk:
hasitokba való Ü.-t, gödrös, árkos, dombos Ü.-t.
Tincses Ü.-ről szólunk, ha egy ültető gödörbe több
csemetét ültetünk, ami azonban nem célszerű.
L. Átültetés, Csemetekert, Dugványozás (amely
fűzr és nyárfaerdőkben alkalmaztatik), Faiskola.
Ültetőfa, 1. Bujtófa.
Ültetvény, az ültetésből keletkezett fiatalos,
1. Ültetés.
Ülzen, az ugyanily nevű járás székhelye Lüneburg porosz kerületben, (1919) 11,564 lak., nagy
cukorgyárral, vasöntéssel, dohány-, szesz-, posztóés sörgyártással.
Ünnep (lat. festum, dies festus) oly nap, mely
valamely istenségnek, személy v. fontos esemény
emlékezetének van szentelve munkaszünet s bizo
nyos ünnepiesség kíséretében. Általában kétféle
Ü. van : hálaadó vagy engesztelő, bűnbánati.
A természeti népek Ü.-ei többnyire a vegetáció
isteneinek szóltak, akiktől a jó és rossz termés
függ. Ezenkívül gyakoriak náluk a társadalmi és
erkölcsi rend Ü.-napjai az életfolyamat fontos
változásai alkalmával.
A régi görögöknél leginkább helyi Ü.-ek voltak.
Csupán az Ü.-i játékok idején jött össze több állam
népe közös istentiszteletre. A rómaiak Ü.-ei az
állam hatalmának növekedtével egyre fényeseb
bek lettek; pontos adatokat nyújtanak róluk a
különböző korokból fennmaradt kalendáriumok (1.
Fasti).
A pogány germánok Ü.-ei egyenesen a természetkultuszban gyökereznek. Legkiemelkedőbb
volt a téli napfordulat Ü.-e, melynek ősgermán
neve jul ma is él a svéd nyelvben s karácsonyt
jelent.
A keresztény Ü.-ek lassú fejlődés eredményei.
A három fő-Ü. (karácsony, húsvét, pünkösd) köré
csoportosul a többi, amelyek együttvéve a keresz
tény három Ü.-kö'rt alkotják.
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A középkorban az Ü.-ek száma rendkívül meg
növekedett s ez tetemes szociális kárt okozott.
Ezért Németországban már 1522. eredményes
mozgalom keletkezett az Ü.-ek megszorítására.
Legutóbb X. Pius pápa csökkentette az Ü. számát,
különösen a kettős Ü.-ek (karácsony, húsvét,
pünkösd) másnapjának és több Mária-Ű.-nek csak
egyházi Ü.-ül rendelésével.
A katolikus Ü.-eket többfélekóp osztályozzák.
Legfontosabb felosztások a következők: vannak
állandó és mozgó Ü.-ek, az előbbiek mindig egy
bizonyos napra esnek, az utóbbiak, mint a húsvét
s a hozzá igazodó Ü.-ek dátumának megállapítása
egyéb körülményektől függ. Vannak egyszerű és
kettős Ü.-ek; az utóbbiak azok, melyekre két val
lásos tény megünneplése esik. Továbbá egyházi és
általános Ü.-ek (Festa chori et fori) ; az előbbiek
csak az egyházi személyekre kötelezők. Az egyes
nagy Ü.-ek köré. csoportosult emléknanok idő
szaka teszi az Ü.-kört. A karácsonyi Ü.-kör az
Adventtel kezdődik, beleesik a Szeplőtelen fogan
tatás (dec. 8.), a népies babonákkal kapcsolatos'
Lucanap (dec. 13.), Szt. István vértanú (dec. 26.),
Szt. János evangélista (dec. 27.), apró szentek
(dec. 28.) Ü.-e, az új_óv, végződik Vízkereszttel
jan. 6. A húsvéti Ü.-körhöz tartozik a virágvasárnappal kezdődő nagyhét, fehér vasárnap, ide
tartozik még az áldozócsütörtök, amelyre a pün
kösdi Ü.-kör következik Űrnapjával.
I A protestáns, különösen a református egyház
assanként teljesen elvetette a Mária-Ü.-eket és a
szentek emléknapjait. A különböző prot. felekeze
tek korok és országok szerint elütő rendet követ
nek ; de abban megegyeznek, hogy a 3 f őünnepet s
az újévet és áldozó-csütörkötmegUnneplik.Viszont
némely újabb Ü.-eket hoztak be, így: a reformáció
ünnepét (1. o.) s az egyházi év utolsó napján
a halottak Ü.-ét a kat. halottak-napja helyett.
Az Ü.-ek rendjének és megülésének megállapí
tása a kat. egyházban a pápa, a protestánsoknál
az illető államfő joga.
A zsidók Ü.-ei a mózesi törvényben vannak meg
állapítva s kevés kivétellel a szent hetes szám alap
ján nyugszanak. Szent a hét hetedik napja, az év
hetedik hónapjára esnek az ünnepkör legfontosabb
tagjai, minden hetedik esztendő pihenője a termő
földnek (ugar), a hétszerhét (49) év után követ
kező (50-ik) esztendő jubileumi év (1. Jóbel-év).
A mózesi törvényben megállapított öt fő-Ü.: 1. a
passzah, húsvét (1. o.); 2. sabauoth, a zsengék
Ü.-e (1. o.); 3. róshasana, újév (1. Bős) ; í. ajom
hakkipurim, hosszúnap (1. Engesztelő nap): 5.
szukkoth, sátoros Ü. (1. o.). B fő-Ü.-ekhez csatlako
zik még két fél-Ü.: a chanukka (1. o.), gyertya-Üés a purim (l._o).
Az iszlám Ü.-ei közt legfőbb a két bairám (1..
Bairám). Továbbá: a számaoás éje, lailatalBeráat, Saban hó 15., amikor Allah az esztendő
alatt elkövetett tetteket számonkéri, a lailatalkadr, amikor minden meghajol Allah hatalma
előtt, a Mevlúd,. (1. o.) a próféta születésnapja.
A nemzeti Ü.-ekre nézve 1. Nemzeti ünnep.
V. ö. Samter, Familienfeste der Grieehen und
Römer (1901); Green, Die Pesté der Hebráer
(németre ford. Becher, 1894); Beinsberg, Das
festliehe Jahr (1863); Lippert, Deutsche Fest-
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brauche (1884); Kellner, Heortologie oder das
Klrchenjahr und die Heiligenfeste in ihrer geschichtlichen Entwiekelung (1901).
Ünnepélyes aktus (lat., actus solemnis) olyan
jogoselekrnény, amelynek ünnepélyes alakszerű
ségeit a jog körülírja. Lehetséges, hogy az az ünr nepólyessóg hozzátartozik az ügylet érvényes
ségéhez, mint pl. a házasságkötésnél, de lehetséges
az is, hogy nem érvényességi kellék, csak előny
a jogügylet bizonyítására. (L. Alakiság, Ünnepé
lyes jogügyletek.) Ü. közjogunkban pl. a koronázás.
, A nemzetközi jogban is vannak ilyen Ü.-ok, ilyen
pl. a szerződést aláíró hatalmaknak a szerződés
megerősítése után történő szokásszerü cselek
ménye, hogy kiküldötteik útján a megerősítő ok
iratokat ünnepélyesen kicserélik v. az új uralkodó
trónralépésének más uralkodóknál való ünnepélyes
bejelentése, notiflkálása.
-. Ünnepélyes fogadás. A nemzetközi jogban
Ü.-ra a követeknek van joguk (1. Követségi jog),
még pedig vagy az elfogadó állam fejénél v. annak
a külügyminiszterénél aszerint, amint a követ az
I—III. osztályba vagy IV. osztályba tartozik.
Az Ü.-on történik a mesbizólevél átnyújtása.
— Ü, 1. Eskü.
Ünnepélyes jogügyletek (negotia solemnia)
olyanok, amelyekhez bizonyos külső alakszerű
ségek szükségesek. Az alakszerűség lehet a) ér
vényességi kellék, úgy, hogy a megszabott alak
szerűség hiányában a jogügylet érvénytelen;
b) bizonyítási kellék, így pl. bizonyos esetekben
okirat által való bizonyítás csak közjegyzői ok
irattal történhetik; c) néha az alakszerűség
csak bizonyos előnyöket nyújt, pl. a köz
jegyzői okiratnak bizonyos esetekben végrehajt
hatósága.
Ünnepi játékok, egy neme a színjátékoknak.
Vannak udvari és népi Ü. Amazok a XV. sz.-ban
keletkeztek a Ny.-i országokban, de virágzásuk a
XVII. és XVIII. sz.-ra esik s különösen a német
fejedelmi udvaroknál voltak kedveltek. Prózában
vagy versben írták őket. Csak kevésnek van ma
gasabb költői értéke. A népies Ü. főleg Német
országban voltak szokásban. Nem szabad ez Ü.-at
összetévesztenünk a keresztény ünnepeken elő
adott népies misztériumokkal.
Ünnepi követség, 1. Legáció.
Ünnepkör, 1. Ünnep.
Ünőkö(oláh Ineu,Kukhorn), aRadnai-havasok
2280 m. magas csúcsa Óradnától B.-ra BeszterczoNaszód vm. óradnai járásában. (Tr.-K.)
Ünó'mező (Ináu), kisk. Szolnok-Doboka vm.
magyarláposi j.-ban, (i9io) 606 román lak. (Tr. R.)
Üpákoj (gör.), nevük a görög egyházban azoknak
az istentiszteleti énekeknek, amelyekre kiválóan
figyelni kell ós ép azért tartamuk alatt ülni nem
szabad.
Ür, 1. Légüres tér.
Ürbelüek (Coelenterata, állat), a Tömlősök
(Coelenterata) régi, ma már alig használatos
neve.
Ürdingen, város Düsseldorf porosz kerületben,
(1919) 10,561 lak., cukorfinomítással, vas- és rézöntéssel, kémiai gyárral.
Üreg (Ireg), kisk. Nyitra vm. nyitrai j.-ban,
(i9io) 1270 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Révai Nagy Lexikona. XVHI. leöl.
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Üreges falak, üreges kövekből vagy téglából
készített falak, amelyek nem tömörek. L. Katona
falak, Aerolith.
Üreges kövek, 2—3 cm. falvastagságú, rende
sen betonból vagy terrakottából készült, belülről
üres építőkövek. Az üreg célja az anyagmeg
takarítás vagy a hő- és hangszigetelés. L. Aerolith.
Üreges szarvúak (állat), a Tülkösszarvúak
(Cavicornia) régi neve.
Üreges téglák, 1. Lyukas téglák.
Üregi bagoly (Speotyto, állat), a Bagoly-félék
családjának egyik neme, melynek fajai közeli
rokonai a kuvikoknak. Utóbbiaknál alig nagyob
bak s leginkább hosszú, rövidujjú lábaik külön
böztetik meg tőlük. Amerikában honosak. Leg
ismertebb faj a közönséges Ü. (Sp. cunicularia
Mol.).
Üregi papagály (Geopsittacus, állat), a Papagály-félék egyik neme, melynek egy faja: a G.
occidentalis Gould. ismeretes. Alapszíne zöld;
feje búbja, háta és szárnyai fekete és sárga fol
tokkal mustrázottak ; hasa sárga. Ausztrália D.-í
és DNy.-i tájain él.
Üresedés az az időköz, amely alatt a hivatal
vagy javadalom betöltve nincs. A javadalmaknak
Ü. idejére eső jövedelmét intercalare-nak nevezik
(prpventus intercalares). L. Időközi jövedelmek.
Üres hátirat, 1. Forgatmány.
Üreshegyü lövedék, 1. Lövedék.
ü r e s hering (állat), 1. Teljes hering.
Üres menet, mozdonynak nyilt pályán vonat
nélkül v. hideg állapotban vonatba sorozva megrtett útja.
Üres szarvúak (állat), a Tülkösszarvúak (Cavi
cornia) régi neve.
Ürfók a. m. vákuumfék, 1. Fék.
Ürge (Oitellus citellus L., régibb néven: Spermovhilus citellus L., állat), a Rágcsálók rendjébe,
a Mókus-félék csaladjába tartozó állatfaj. Körül
belül akkora, mint a hörcsög, de törzse sokkal
karcsúbb és feje formásabb; fülei kisebbek, a szörözetébe rejtettek; farka csak hátsó felében bozon
tos és kétsorosán szőrös; elülső végtagjain a cse
nevész első ujjon kívül négy, a hátulsókon öt ujja
van; kétoldali nagy pofazaeskója szintén szembe
tűnő állandó jellemvonása. Bundája ritkás; szőre
meglehetősen durva. Felül sárgásszürke, vöröses
sárga árnyalattal, foltos; alul rozsdássárga; álla
és nyaka alul fehér. Testhossza 22—24 cm., farkhossza 7 cm. Kelet-Európában honos. Hazánkban,
különösen az Alföldön, meglehetősen gyakori, sőt
néha károkat is okoz. Füvekkel, gyökerekkel, nö
vényi magvakkal és bogyókkal táplálkozik, de az
egereket és a földön fészkelő madarakat is meg
támadja. Télire készletet halmoz fel, melyet a
hörcsög módjára pofazacskóiban hord haza. Húsát
a szegény nép eszi. Bőréből bélésbőrt készítenek.
A régiek az Ü.-t pontusi egér és szimor néven
ismerték.
Ürge Ignác, misszionárius, szül. Zsigárdon
1840 okt. 14., megh. Kínában 1898. 1865-ben fel
szenteltetvén, 1869-ig több helyen káplánkodott;
ezalatt megérlelődött lelkében az elhatározás,
hogy a hitterjesztői pályára lép, amit 1869 szept.
2. meg is tett, belépvén a paulai szt. Vincétől
alapított lazaristák kötelékébe. Mint ilyen eleinte
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Magyarország különféle vidékein működött, majd
1880. Kínába küldöttek, ahol tevékenységének
számos jelét adta. 1888—89-ig hosszabb ideig
tartózkodott Magyarországon, ahol kinai misszió
telepe erdekében nyilvános előadásokat tartott.
Irodalmilag is működött, ismertetvén Kína tár
sadalmi, politikai és hitéletét. Tanulmányai a
Nagy-Váradon megjelent Katholikus Hitterjesztés.Lapjai szakfolyóiratban láttak napvilágot.
Ürgefark (nCv.), egyes vadon élő pázsitfélék,
mint a Hordeum murinum L., H. Gussoneanum
Pari. L., Triticum cristatum L." népies neve.
Ürgelábú tyúk (álla*), a Talpastyúk népies
aeve.
Ürgemókus (Xerus, aiiat), a Mókus-félék (Sciuridae) családjába tartozó mókusnem. Az idesorolt
30 afrikai és ázsiai faj nem tartozik a szép mókusféleségek közé, mert bundájuk merev szőrű és
annyira ritkás, hogy alig takarja el testüket. Ter
metük egyébként mókusszerü, azonban fülkagyló
juk kiesi vagy hiányzik és végtagjaik aránylag
nagyon hosszúak. Legismertebb faj a szilu vagy
abesszíniai TJ. (Xerus rutilus Cretzsch.). Hát
oldala rőtsárga, oldalai és hasa világos, csaknem
fehéres; farka oldalt ós hegyén fehér, közepén
vörös alapon helyenként fehér foltokkal tarkított.
Teljes hossza 50 cm., ebből 20—24 cm. jut a far
kára. A Fehér-Nilus mentén, Abessziniában, a Szomáli-félszigeten és Kilimandzsáró környékén ho
nos. Rendkívül harapós.
Ürgeteg (TJrtiteag), kisk. Bihar vm. elesdi
j.-ban, (1910) 613 román lak. (Tr. R.)
Űrlap (iratminta, blanketta), közhasználati
nyomtatvány, amelynek szövegében üresen ha
gyott helyet az ügy elintézésekor s esetről
esetre töltenek ki. A gyakrabban előforduló bíró
sági határozatok céljára szintén Ü.-ok vannak
rendszeresítve, amelyekre nézve a perrendtartás
úgy rendelkezik, hogy azokat a fél az illető határo
zat hozatalát kérő beadványához a kellő példány
számban csatolja. — A postánál használt Ü. egy
része (postautalvány, szállítólevél, táviratlap stb.)
postai értékcikk (1. o.), más része pedig közönsé
ges nyomtatvány, amelyeket díjmentesen adnak
a közönségnek.
Ürlap-törvények (nem. Blankettgesetze), oly
tOrvények, amelyek más hatalom által kibocsá
tott vagy kibocsátandó szabályok megsértésére
büntetést állapítanak meg. A büntetendő tényálladék ily esetben mindig csak a vonatkozó
szabály tekintetbevételével határozható meg s
aszerint változik, amint e szabályok változnak.
Így pl. a btk. 316. §-a szerint büntetendő az, aki
ragályos betegség idején a továbbterjedésnek
megakadályozása végett elrendelt zár- vagy egyéb
felügyeleti szabályokat megszegi.
Ürlövedék (ném. Hohlgeschoss), az a tüzér
ségi lövedék, amely vagy a lecsapódáskor, vagy
még a röpülés alatt a pálya valamely meghatáro
zott pontjában felrobban. A lövedék belső üregét
robbanó készítménnyel töltifemeg, amelyet külön e
célra a lövedéken alkalmazott készülék (a gyúj
tók) segítségével a célnak megfelelő időpontban
gyújtanak meg. Két faját különböztetjük meg,
ú. m.: a gránátot és shrapnelt. L. még Gyűrűs
lövedék.

—

Ürmösbor

Ürmenetjegy, rendes kéreg-, bárea- stb. jegy
(1. Menetjegy) hiányában utazási igazolványul
szolgáló üres bárcajegy, melyre a személypénztár
kezelője jegyzi fel a beutazandó vonalat, a hasz
nálandó kocsiosztályt ós az esedékes menetdíjat.
Ürmény (Urmin), nagyk. Nyitra vm. nyitrai
j.-ban, (1910) 3347 szlovák, magyar és német lak.,
szép kastéllyal és a keresztény szeretetről e. apá
cák kolostorával. (Tr. Cs.-Szl.)
Ürroényháza (Izmenjhaza), nagyk. Torontál
vm. bánlaki j.-ban, (1910) 1606 magyar lak.
(Tr. SzHSz.)
Ürményi, régi nemesi család, mely régen Hitle
rinek nevezte magát. Első ismert őse Elméri
István eomes 1245. és 1248. említtetik. A XVII.
sz.-ban élt II. István már az Ü. nevet használta.
A család emelkedése a XVIII. sz.-ban kezdődik.
Kiváló szerepet játszott a család tagjai között
I. József, szül. Ürmónyen 1741 dec. 6., inegh.
1825 jún. 8. Iskolai tanulmányait befejezve a
hivatalos pályára lépett s 1769. ítólőmester, 1774.
a m. kir. udvari kancelláriánál előadó tanácsos,
1782. Bihar vm., 1785. Nyitra vm. főispánja, 1788.
kincstári elnök, 1789. kir. perszonális v. személynök, 1801. Galícia kormányzója, 1806. ország
bíró. Piai közül Vince huszárkapitány volt, Imre
a nagyszombati kerületi tábla elnöke, 1. Miksa
1810. Fejér vm. első alispánja, János tábornok,
Fe-renc (szül. 1780 nov. 3., megh. 1858 febr. 12.)
1824. Fiume kormányzója, 1843. koronaőr, a M.
Tud. Akadémiának igazgatósági tagja. I. Miksá
nak fia: II. József, 1838—39. Fejér vm. alis
pánja, 1841—46. alnádor. Az abszolutizmus idejé
ben nagy tevékenységet fejtett ki a nemzet anyagi
és szellemi ügyeinek előmozdításában.
Űrméret a. m. kaliber (1. 0.).
Űrmérték, folyadékok és magvak mennyisé
gének meghatározására szolgáló mértékek. Az
Ü. rendesen a hosszmérték bizonyos részéből al
kotott kocka űrtartalma, így a jelenlegi Ü.-ünk
egysége egy deciméter-kocka űrtartalma, vagyis
a liter. Az osztrák-magyar régi Ü.-ek: az akó
mint folyadókmérték és a mérő mint búzamérték.
A literen kívül még használatos Angolországban s
Észak-Amerikában a bushel, Oroszországban a
vedro. L. még Mérték.
Ürméter a tűzifa mértéke, amely külső mére
teire azonos a köbméterrel, melytől azonban abban
különbözik, hogy a beléje rakott hasáb- vagy
dorongfa nem tölti ki hézagmentesen. Egy Ü.
hasábfa átlag 0-67, a dorongfa 0-57—0-64 m»
tömörtartalommal bír. A friss fát a beszáradásra
való tekintettel 10 cm.-rel magasabbra szokás
rakni. Ebben az állapotban az Ü. tömörtartalma
is megfelelően nagyobb. L. Farakás.
Ürmös (Ormenis), kisk. Nagy-Küküllő vár
megye kőhalmi j.-bán, (1910) 1545 magyar lakossal.
(Tr. R.)
Ürmösbor, nagyban készül a Szerémségben
(karlócai ürmös), Olaszországban, hol különösen
a torinói ürmös (Vermut di Torino) híres és neve
zetes kereskedelmi cikk. Nálunk kétféle ürmös
ismeretes, a -rác ürmös és a főtt ürmös. A rác
ürmös oly módon készül, hogy egy hordót felfenékelnek, azt »/4 részben ép érett szőllőfflrtökkel
telerakják s e közé fehér ürmöt (Artemisia ab
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Űrszelvény

synthium), kalmuszgyökeret, citrom- s narancs vastagabban kihúzott teljes vonal jelzi. Az Ü.
héjat stb. tevén, óborral teletöltik és 4—5 hétig SS jelzésű alapvonala a pálya minden helyén a
«rni hagyják, mikor a hordó már csapra üthető ; jobb^ és baloldali sin fejének közös érintője.
most valahányszor bort veszünk belőle, óborral Az Ü. KK jelzésű függélyes középvonala mindig
mindig teletöltjük s addig használjuk, míg a keve a két sin között lévő távolság felező pontján megy
rék izt adó anyagai ízüket vesztették. Némelyek át és merőleges az SS alapvonalra. Ahol a pálya
tormát, mustárt, szegfűborsot is használnak, egé két sine egyazon magasságban fekszik, ott az SS
szen Ízlésük szerint járván el; a kereskedelmi vonal vízszintes, a KK vonal pedig merőleges,
ürmösnél azonban ügyelni kell, hogy lehelőleg ahol pedig az egyik sin magasabban fekszik (pl.
mindig egyforma minőségű legyen. A főtt ürmös kanyarulatban a külső sin), ott úgy az SS, mint a
úgy készül, hogy a mustot azon frissiben, amint KK vonal ferde állásba kerül, azonban egymásra
a sajtó alól kikerül, felére vagy negyedére lefő akkor is merőlegesek. Szabad pályán az Ü. mind
zik s azután hordóra töltve, tiszta vászonzacskó két oldalára az ábrán P betűvel jelölt vonalak,
ban porrá tört fehér ürmöt (mintegy 15—20 gr.
egy hl.-re) s más fennebb említett anyagot eresz-,
tenek bele s ezt addig hagyják benne lógni, míg
az enélkül inkább malagaszerü bor ez anyagok
ízét és illatát kellőképen magába vette. Bortörvé
nyünk a főtt ürmös készítését — a tokaji bor
vidéken termett must kivételével — megengedi.
Ürmössy Kálmán, a pénzverde igazgatója,
szül. Abrudbányán 1862., megh. Budapesten 1922.
1886—89-ig Selmeczbányán tanársegéd, majd
helyettes tanár volt a fémkohászati tanszéken.
1889-ben a körmöczbányai pénzverő hivatalhoz
nevezték ki, ahol 1909. bányatanácsos, 1912. pe
dig a pénzverde igazgatója, 1918. min. tanácsos
lett. Különös érdemet szerzett a cseh megszállás
kor a nagyértékü pénzverő megmentése által.
Tanulmányai a Bányászati ós Kohászati lapok
ban jelentek meg.
Üröm, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. pomázi j.-ban, (1920) 1363 német és magyar lak.,
vasúttal, posta- és táviróhivatallal. A község
szélén díszes görög-keleti templom van, benne
József nádor első neje, Alexandra Pavlovna (Pál
•cár leánya) van eltemetve. Sándor cár a mauzó
leumot 1883-ban megújíttatta. Gazdag egyházi
kincsek és becses orosz festmények is vannak ott
•elhelyezve.
ü r ö m (n8v.), 1. Artemisia. — Az Artemisia
<absinthium virágzó leveles hajtása mint drog
{herba ábsinthii) kerül kereskedelembe. Keserű
anyaga (ábsinthin) és illó olaja a gyomor és belek
renyheségénél, étvágytalanságnál jó hatású. Forrázat alakjában (tea), esetleg porban orvosságul
használják, főalkatrésze a tinctura ábsinthii coraposita hatásos étvágygerjesztő szernek, a species
amoricantes keserű teának stb. A vele készült
bornak ürmös a neve.
ellenben állomásokon az Ü. mindkét oldalára az
Ürömkámfor, 1. Abszintol.
Á betűvel jelölt vonalak mérvadók. Az ábrán jel
Ürömtapló (nOv.), 1 Artemisia.
zett méretek in.-bén értendők. Az ábra alsó részén
Űrszelvény. A vasúti vonatok közlekedésének levő nagyobb léptékű részletrajzon az egyik sin
"biztonsága végett a sinek közelében lévő tárgyak keresztmetszete és a talpfa fele is fel van tüntetve.
(ú. m. épületek, lámpaoszlopok, váltóállító készü
Az Ü. belsejében szaggatott vonallal van jelölve
lékek, jelzőoszlopok, ludaknak korlátjai, alagutak- a kocsiszerkesztési szelvény, amelynek határvona
nak oldalfalai és boltozata stb.) a sínektől bizo lain bellii kell lennie a vasúti kocsi minden alkat
nyos előírt méretnél távolabbra helyezendők el, részének. Biztonsági szempontból a kocsiszerkesz
hogy özekbe a tárgyakba a mozgó vonatnák vala tési szelvény és az Ü. között változó méretű héza
mely alkatrésze bele ne ütközzék. A vasúti sinek got hagynak. Nagyobb hézagot hagynak a sze
mentén tehát úgy a sinek fölött, mint azoktól mélykocsik ablakai előtt, hogy az ablakon kihajoló
jobbra és balra bizonyos előírt méretű tér üresen vigyázatlan utasokat lehetőleg kár ne érje. Bő
hagyandó.. Ennek a szabad térnek keresztmet vebb adatok a vasúti Ü.-ről a Techmsche Vereinszete az Z7.
barungen (ibér den Bau und die BetriebseinrichA mellékelt ábrán a MÁV. szabványos nyom tUDgen der Haupt- und Nebenbahnen című, német
távolságú (1435 mm.) vonalaira érvényes Ü.-t a vasútegyleti kiadványban találhatók.
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Ürtü v. fojtdtű, 1. Robbanó szer.
Ürü,akiherélt hímnemű juh; gyapjútermelésre,
főleg azonban hizlalásra használják. Húsa jobb a
kos és anyajuh húsánál. L. Juh.
Ürügy (praetextus), a büntető jogban a jogos
védelem valamelyik feltételének hiányát jelenti,
ellentétben az excesszussal, amely a jogos véde
lem határainak túllépése. Praetextus esetében
jogos védelem címén nincs helye felmentésnek.
Ürülék (excrementum), mindazok az anyagok,
melyeket szervezetünk mint reá nézve fölöslegeset,
kiválaszt. Az Ü.-ek ismeretét fontossá teszi orvosi,
közegészségtani, ipari és mezőgazdasági jelentő
ségük, h. Bélsár, Húgy, Árnyékszékrendszerek, Csatornázás.
Üst, főzőüst. Kaszárnyákban, kórházakban,
fogházakban stb., ahol nem annyira jó, mint in
kább sok étel készítése a cél, takaréktűzhelyek
helyett üstöt használnak; ezek vörösrézből vagy
ónozott kovácsvaslemezből készített hengeres
v. kúpalakú edények, melyeknek alját gömbölyded
alakú fenék zárja el. Az üstöt alkalmas tűzhelybe
építik s forgó vagy felemelhető fedéllel látják el.
Néha a fedelet srófokkal fojtóan bezárhatóvá
teszik; ezek az üstök jobban kihasználják a mele
get s az ételek készítése gyorsabb s tökéletesebb,
azonban el kell őket látni biztosító szellentyűvel,
nehogy az üst túlságos fölmelegedése következ
tében robbanás keletkezzék. A nagyobb üstöket
vízhajtotta lengő kalapáccsal vagy sajtolással
állítják elő. A félgyártmányt sálá-nsk. nevezik,
ebből az üstkészítök (kolompároeok) gyártják a
piacképes árút.
Üst-adó a szesztermelési adónak az a neme,
amelynél az adó nagysága a szeszfőzeshez hasz
nált üstök térfogata szerint van kiszabva. L.
Szeszadó.
Üst-dob, hangolható dob, nevét üst-alakjáról
nyerte. Mai fomáját már az ó-korban is föllelhet
jük, de igazi szerepe csak a középkor lovas-zene
karában van, midőn a ló nyergének mindkét olda
lára kötöttek egy pár Ü.-ot, melyen a sípok és
trombiták (hadiklirtök) fanfarjait kísérték. A múlt
század zenekari Ü.-jában az üst felső szegélyénél
levő vasabroncsra feszítettek ki megfelelően prepa
rált szamár- vagy borjúbőrt, amelynek feszültsé
gét az abroncson alkalmazott csavarokkal szabá
lyozták. Ezzel a hang magasságát meg is tudták
változtatni. A XIX. sz. kezdetéig a két Ü.-ot min
denkor az előadott zenemű tonikájára és domi
nánsára hangolták be. A hangolást egy-egy mű
keretén bellii nem változtatták meg, mert a csa
varok működtetése nagyon körülményes volt.
1850 körül találta fel a bécsi Hudler az emelő
karú Ü.-ot, melynél egy rántással valamennyi
csavar egyszerre működött, Így az áthangolás
pillanatok alatt történt. A legújabb típusú Ü.-oknál
pedálmozgással változtatható meg a dob alap
hangja. Rendszerint két Ü.-ra írnak, a nagyobbik
hangterjedelme: E—c, a kisebbiké: A—g. Ujab
ban 3—4 Ü.-ot is írnak elő partitúrákban.
Üst-jog az a kisebb királyi haszonvétel (1. Me
dáliák), amely szerint a földesúr egy vagy több
üstben szeszes folyadékot főzhetett. Az 1888.:
XXXVI. törvénycikk kártalanítás mellett meg
szüntette.

üstökösök

Üstök, a fej előrészén, közvetlen a homlok fe
lett eresztett hajcsomó. A magyarok ősidőktől
viselték (1. Magyar viselet), ázsiai nyelvrokonaik
máig viselik. Á török hódoltság idején az Ü.-viselet megújult. - Ü. (coma), a botanikában az ágak
nak, leveleknek a (császárkorona csúcsán), virá
goknak (gyöngyike) vagy a szőröknek (a magon)
csoportosodása...
Üstökös, 1. Üstökösök.
Üstökös, első és legrégibb magyar élclap.
Jókai Mór indította meg 1858. s hosszú ideig
szerkesztette is. Hetenként jelent meg, Jankó János
magyaros genre-rajzaival élénkítette. 1880-ban
Szabó Endre vette át a szerkesztését; később kiadó
tulajdonosa is lett.
Üstökös csillag. Az úgynovezett portentumok,
vagyis nagy csapásokat jósló csodajelek egyike,
amelyről főkép azt tartja a legtöbb nép hite, hogy
háborút, vagy egyéb csapást jelent. A háborúval
kapcsolatba egyebek közt leginkább kardhoz
hasonló alakja miatt juthatott.
Üstököskereső, 1. Asztronómiai műszerek.
Üstökösök (kométák, a latinoknál stellae crinitae, 1. a mellékelt képet), azok a határozatlan
alakú, ködszerű égi testek, melyeket rendszerint
még csóva is kisér. Feltűnő alakjuk, semmi idő
szakosságot nem mutató rögtönös megjelenésük
az ombarek figyelmét ősidőktől fogva lekötötték,
de azért természetüket csak későn ismerték fel.
Bár úgy látszik, hogy a khaldeusok égi testnek
tartották őket, a kínaiak pedig jóval időszámítá
sunk előtt már feljegyezték a megjelent Ü.-et,.
mégis egészen be a XVI. sz.-ba nyúlt Aristoteles
téves állítása, hogy az Ü. a Föld gázköróbéT
valók, amely állítás ellen hatás nélkül maradt
Seneca véleménye, hogy az Ü.-nek is megvan a
helyök a többi égi testek közt. Hogy nehezen ment
az Ü. helyes megismerése, azt különös alakjuk
és nehezen megmagyarázható mozgásuk is okozta
és ezért a szabad szemmel látható Ü. aránylag
ritka volta mellett a legfurább következtetésekre
adtak okot; leginkább háború, dögvész, elemi
csapások és egyéb baj előhirdetőjének tekintették.
Csak az 1472-iki üstököst észlelte először egészen
a tudomány akkori állásának megfelelőleg Reqiomontanus és 1619. mondta ki Tycho, hogy az Ü.
a Holdnál messzebb vannak és hogy görbe pályán
mozognak. És ha Keppler még nem is tudott az
Ü.-kel jóformán mit kezdeni, helyes úton ha
ladtak mégis; de már Bor elli 1664. kimondja,
hogy az üstökösök parabola-alakú pályán mo
zognak, Hevei pedig határozottan parabolának
mondja az Ü. által leírt pályát. Dörfel az 1680-iki
nagy üstökösnél már oly parabolát vesz fel, mely
nek gyújtópontjában a Nap áll. Newton aztán, a
gravitáció elmélete alapján be is bizonyította az
Ü.-nek a Nap körüli mozgását és Halley a New
ton módszere szerint az 1337 és 1698 közt meg
jelent 24 üstökös pályáját számította ki é3 ez
alkalommal megállapította, hogy az 1682., 1607.
és 1531. észlelt Ü. egyazon üstökös megjelenései,
sőt ennek visszatértét 1758-ra meg is jósolta,
amint azt Clairault pontosabb számításainak megfelelelően 1758 dec. 12-én Palitzsch János föld
míves Drezda mellett elsőnek meg is látta. Ennél
fogva az elliptikus pályán mozgó ú. n. időszakos

Donati-féle üstökös feje.
Rajzolta liond, C a m b r i d g e b e n (Massachusetts) 1858 szent. 29-én.

A I>onati-féle üstökös szabad szemmel nézve.
Rajzolta Bond, C a m b r i d g e b e n (Massachusetts) 1838 okt. 5-én.

A Coggia-féle 1874-i I I I . üstökös.
Rajzolta Trouvelot, C a m b r i d g e b e n (Massachusetts) 1874 j ú l i u s l.'i-án.

Az 1881-i I I I . ü s t ö k ö s íejo.
Rajzolta Weinek, a lipcsei csillagvizsgalón 1881 j ú n i u s 2.1.
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v. periodikus Ü. léte is bo volt bizonyítva. Csak
hogy niég mindig igen nagy nehézségekkel járt
ÍZ egyszerűbb parabolikus pályát számítani, míg
végre Olbers módszere ezeket a nehézségeket el
tűntette. Bessel, Gauss, Klinkerfues és Oppoltzer az Olbers módszerét tovafejlesztették és egy
szerűsítették. Az 0. eloszlása a térben különös
törvényt nem mutat, pályaelemeik közül is csak a
perihelium nagyságát
illetőleg találjuk azt, hogy
íz l'O és 0-5 köztiek (a földpálya sugarában
kifejezve) a gyakoriabbak, minek azonban ma
gyarázata az, hogy az ily perihelium távolságú
Ü. a Földet jobban megközelíthetik és láthatósági
körülményeik is kedvezőbbek. Ami a határozottan
megállapított időszakos Ü.-et illeti, ezek — kerin
gési idejök szerint csoportosítva — a következők:
Keringési
\ ideje (ér)
1.
2.
3.
-4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Encke . ... ...
T e m p e l I..._ . . .
Tempel-Swift...
De Vico . . . . . .
Brotsen
Winnecke
Tempel II. ...
Biela
_
D'Arrest
Fave
Tattle
_
Pons-Brooks ...
Otliers ..
Hallév

3-3
5-2
5-í
5-5
5-5
5-8
6 5
6'6
6-7
7-G
13-8
71-5
72-G
76 4

Excentrici 1 Pályájának
tása
\
hajtása

i

0-845
0-522
0-656
0-618
0-795
0-726
0-405
0-757
0-626
0-549
0-822
0-955
0-931
0-967

í
1
|
!
j
j
1

J

12053'
12»45'
5»
24'
20 55'
300—
14°32'
10050'
120 35'
15042'
110S0'
M014'
74003'
44034'
162015'

Ezek közül az Ü. közül az Enckc-félét Pons fe
dezte fel 1818., de Encke számította ki és álla
pította meg periodicitását, egyúttal arra a saját
ságos körülményre is reáutalt, hogy az üstökös
minden újabb periheliumakor a Naphoz közeledik,
minek magyarázatául Encke ellenálló közeget,
étert vett fel a világűrben. Az Encke-Ustökös
igen kicsiny, csóvanélküli, teleszkópikus üstökös,
mely csak a legkedvezőbb körülmények közt jő
a szabad szemmel való láthatóság határára. A De
Yico-üsiököst 1844. történt felfedezése óta nem
látták, do Leverrier bebizonyította, hogy az
1678-ikivalazouos. Az 1869. Tempeltólfelfedezett
üstököst 1880-iki visszatértekor Swift látta elő
ször és azonosította, azért kapta a kettős nevet.
A Biela osztrák kapitánytól 1826 febr. 27. fel
fedezett üstökös harmadszori megjelenésekor
ketté vált, mit 1845 dec. 29-én vettek először
észre Amerikában; az 1852. és 1859-iki meg
jelenésénél is még mindkét rész egymás mellett
volt észlelhető, de 1866. és azóta" hiába kutat
ták, helyette 1872. fényes csillaghullás volt,
mi az Ü. és meteorok közti összefüggés (1. Csillag
hullás) elméletét szélesebb köröknek is szembe
tűnően támogatta. A Faye-féle üstökös igen
közel jut a Jupiterhez és azért pályája naey
változásokat mutat; Ponsnak 1812. felfedezett
üstökösét Encke kiszámította és 1883-iki vissza
tértekor Brooks felezte fel. Olbers 1815. fedezte
fel a róla elnevezett üstököst, mely 1887., bár el
késve jelent meg ismét. Halleynek már említett
és az Ü. teóriájában oly fontos szerepet játszó üs
tököséről eddig 18 megjelenést észleltek; minthogy
különösen előző megjelenéseikor igen szépfényas
farka volt, még 1759-ben 47°-nyira látszott sza
kad szemmel, de 1835. már alig; legutolsó peri-
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heliunia 1910. volt. Ezeken a tényleg több meg
jelenésben észlelt periodikus Ü.-ön kívül van
aztán még több, melynek elliptikus pályája bi
zonyos, de a keringési idő évszázadokba megy
és így azok azonosításáról nem beszélhetünk. Áz
időszakos Ü.-ön kívül érdekesek még a különösen
fényes megjelenésűek, minők az e századbeliek kö
zül az 1807.es 1843-ikinagyÜ.,a többször említett
Donati-féle,az 1861-iki és az 1874-iki Coggio-féle:
az 1880., 1881. és 1882-ikiek, melyek közül külö
nösen az első pályájának az 1843-ikinak pályá
jával való közeli megegyezése tűnt fel; épp úgy
hasonlít az 1881-ikinek pályája az 1807-iki Thulis-féléhez, míg az 1882-iki ismét az 1880-ikihoz
hasonló pályán halad, csak a keringési idők tér
nek el nagyon.
Az Ü. fizikai alkotását még nem ismerjük oly
határozottan, mint mozgásukat, bár ez irányban is
nagy a haladás. A szabad szemmel látható Ü. mind
egyikének a Naptól elfordított kisebb-nagyobb
csóvája van, mely néha, mint a Donáti-üstökösé,
meg is görbült és nem ritkán az ég nagy részén
megy át, vége felé rendszerint kiszélesedve. Ter
mészetes, hogy az üstökös csóvájának látszólagos
kiterjedése nem azonos annak valódi hosszával;
így az 1680-iki üstökös 90°-ra terjedő csóvájának
tényleges hosszúsága 145 millió kilométer volt,
míg az 1769-iki üstökös 130°-ot elborító csóvája
csak 60 millió kilométerre terjedt, az 1843-iki
első üstökösé pedig 320 millió kilométernyi volt.
Míg az üstökös csóvája a Naphoz való közeledés
sel fejlődik, addig a minden üstökösnél előforduló
fej v. kóma, az üstökös fényes magvát körülvevő
ködszerű burkolat éppen a perihelium idején ki
sebbedik. Ezért már Newton arra gondolt, hogy
a csóva képződéséhez szükséges anyag a kómából
a Nap taszító hatása folytán válik el. Olbers az
1811-iki nagy üstökösnél körülbelül ugyanily
eredményhez jutott, azt tapasztalva, hogy a mag
körül üresnek tetsző parabolikus ködkúp van,
mely a Naphoz való közeledéskor mindinkább
vastagodik. Még behatóbbak Besselnek a Halleyiistökösön tett e nemű tanulmányai, melyek során
Bessel megállapította, hogy a magból szektor
alakú kiáramlások vannak jelen, melyek lengé
seket végeznek, ami a nap taszító hatására utal,
melyet még a naptól elfordított csóva is igazol.
Ugyanezt látni az 1874. III. (4. ábra) és az 1881.
III. (3. ábra) üstökösnél. Épp azért Bessel fel
teszi, hogy az Ü. fejei nem oly szilárd testek,
mint a bolygók. Erre utal az Ü. rendkívül
csekély tömege, úgy hogy azok legcsekélyebb
hatással sincsenek a bolygók mozgására, ha még
oly közel mennek is el azok mellett; másrészt
meg a mögöttük levő csillagok fényét sem gyen
gítik, sem pedig el nem térítik. Bővebb felvilá
gosítást e tekintetben a spektrálvizsgálatok szol
gáltattak. DonMi már 1864-ben megvizsgálta az
Ü. spektrumát és azt találta, hogy az három jel
lemző vonalból áll; ez észleleteket Huggins.
SeccJii, Vogel és Konkoly folytatták, legnagyobb
eredménnyel a gyenge folytonos spektrummal
megerősítve azt is, hogy az Ü.-nek visszavert
napfény mellett saját fényük is van. Secchi az
1868-iki II. üstökösön elsőnek ismerte fel azt a
körülményt, hogy az üstökös-spektrum három
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vonala a szénhidrogén vonalaival egyezik. Az
1882-iki Wels-féle üstökösön azt a meglepő
észleletet tették, hogy a Naphoz való közeledés
kor a szónhidrogenvonalak mindinkább halvá
nyodnak, helyettük a nátriumnak megfelelő
sárga vonal lépett fel; ugyanez a jelenség mutat
kozott Finlay üstökösénél is, melynél a Naptól
való távolodáskor a nátriumvonal lassú eltűnését
és a szénhidrogén vonalak újra feltűnését is észlelni
lehetett. Csupán a Nap okozta hőhatás azonban
a szénhidrogénvonalak eltűnését nem magyarázza
meg. Hasselberg és Wiedemann kísérletei azon
ban kimutatták, nogy ha szénhidrogénban elektro
mos szikra hatása alatt jő létre a nátriumgőz, a
szénhidrogénvonalak eltűnnek, világos tehát, hogy
elektromos hatásoknak kell az Ü.-ön érvényesül
niük. Zöllner szerint az Ü. cseppfolyós anyagúak,
amelyek a Naphoz közeledve, a Nap felé fordított
oldalukon élénk párolgásba mennek át és egyúttal
a Nap elektromossága által eltaszíttatnak, miáltal
a csóva támad; e mellett lehetnek szilárd alkotó
részek is, melyek a napfényt visszaverik és az Ü.
magját alkotják.
Irodalom. Olbers, Abhandlung über die leichteste und
bequemste Methode die,.Bahn eines Kometen zn berechnen,
Weimar 1797; Encke, Über den Kometen von Pons, Berlin
1829—59; Bessel, Über die physische BeschafTenlieit des
Halleyschen Kometen, Köniírsberg 1841; Zöllner, Über die
Natúr der Kometen, Leipzifir 1871; Valentiner, Die Kometen
nnd Meteoré in allgemein fasslicher Korm dargestellt, n. o.
1884; magyarul: Wodetzky, Üstökösök, Term. Tnd. Tár
sulat kiadása 1911.

Üstökös pávián v. fekete pávián (Gynopithecus niger Desm., állat), a Cerkófmajmok (Gercopithecidae) családjába tartozó páviánfaj. Szőrözete hosszú és gyapjas; csak az arca és ülőgumói
csupaszok. Arcbőre és bundája sötétfekete színű;
ülőgumói vörösek. Szőrözete fején meglehetősen
hosszú üstököt formál. Testhossza 65 cm.; csene
vész farka mindössze 3 cm. Celebesz-ós Batchianszigeten honos, azonfelül a Filippi-szigetekre
is behurcolták. Kisebb-nagyobb csapatokba ve
rődve él.
Üstökös tyúkok (állat), 1. Bóbitás tyúkok.
Üstös nyomás, 1. Színnyomás.
Üszkös gabona, 1. Gabonaüszög.
Üszkösödés v. fenésedés (necrosis, mortifloatio) egyes testrészek halála, vagyis helyi halál.
A vérkeringés megszüntévela szövetek táplálása,
a szervek működése is megszűnik, evvel kapcso
latban a beteg rész mozdulatlan, érzéketlen lesz
és kihűl s a külső körülmények szerint különböző
elváltozások következnek be rajta. A legegysze
rűbb eset, hogy az elhalt rész kiszárad a nedvek
lassú elparolgása következtében, ez a száraz Ü.,
mumiftkáció vagy hideg fene. Ha az elhalt ré
szekbe rothasztó mikrobák jutnak, az elhalt rész
megduzzad, a vérfesték rothadásos bomlása kö
vetkeztében szennyes vörhenyesen, barnásán vagy
feketésen elszinesedik, végül bűzös pépes tömeggé
alakúi, eznnedves Ü. (gangraenav. meleg fene).
A csontok Ü.-ét nekrózisnák nevezzük, a külön
váló, elhalt részt sequesternek; az elhalt részt kö
rülvevő új csontot csontládának vagy sequestertóknák. A fekélyek üszkös szétesését phagedaenának nevezik, szennyes, vörhenyes, bűzös vála
dékuk az ev (evesedés). Ha az üszkös rész rotha
dásos gázok képződése miatt erősen felpuffad,
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nyomáskor a benne levő léghólyagok miatt ser
ceg, üszkös emphysemáról szólunk. Az Ü. lehet
körülírt, helybeli vagy tovaterjedő, a beteg rész
ről átterjed a szomszédos ép szövetre, bizonyos
idő múlva azonban a tovaterjedő Ü. is megszűnik.
Mihelyt az Ü. megáll, lokalizálódik, a szomszé
dos ép szövetben elkülönítő, demarkáló lob indul
meg. A szomszédos szövetekben lobos vérbőség,
duzzadás ós sejtes beszürődós jelentkezik, majd
enyhe genyedós közben az elhalt rész elkülönül.
A gyuladás mind mélyebbre terjed s végül az el
halt rész lelökődik, a leválás helye pedig sarjadzásos szövet képződése közben begyógyul. Az Ü.
leggyakoribb oka a verőerek elzáródása trombózis
(1. o.) vagy embolia (1. o.) következtében, vagy az
erek elzáródásához vezető idült érelmeszesedés
miatt. Ez a leggyakoribb oka a szívműködés
gyengülésével bekövetkező aggkori Ü-nek (gangraena senilis), ami a leggyakoribb a lábujjakon s
a lábfőn. Az erek tartós, görcsös összehúzódása
oka az anyarozs-, nikotin- stb. mérgezésnél bekö
vetkező Ű.-nek és a Raynaud-féle Ü.-nek. Ü. be
állhat, ha a vénás vér visszafolyása zavart szen
ved, mint a sérvekben bélelzáródáskor a kinrekedt
bélkacson. Ü. jő létre a szövetek elroncsolasa,
tartós nyomása, megégése, megfagyása, vegyi el
roncsolasa következtében is. Fertőző betegségek
alatt is gyakori az Ü., melyet a baktérium-mérgek
(toxinok) okoznak. Súlyos betegségek után, főleg^
gyermekeknél bekövetkezhetik az arc, az állÜ.-e,
amit nomának (viziráknak) neveznek. Kórházak
egyes kórtermeiben speciális spirochaeta-fertözés
okozza a kórházi TJ.-t (gangraena nosocomialis)*
Érzéketlenség miatt az érzéketlen részek odautödése, zúzódása ós fertőzése miatt is bekövetkez
hetik Ü., ilyen eredetű a mai perforant du pied.
Az Ü., különösen ha az elhalt rész rothadásnak
indul, nagy lázzal járhat; az esetleges halált
kollapszus, szívgyengeség vagy vérmérgezés
okozza. Az elhalt rész kezelése abban áll, hogy a
rothadás bekövetkezését meggátolják; ha az üsz
kös rész elhatárolódott, demarkálódott, a gyó
gyulás siettetésére az elhalt részt eltávolítják.
Pontos, hogy az Ü. okát megszüntessük s az Ü.
bekövetkezését meggátoljuk. Ha beteges alapon
nyugszik az Ü., az alapbetogséget kell kezelni, pl.
diabetest, szívbajt, érelmeszesedést stb.
Üszküb (Szkoplje), város Szerbiában, miridita
érseknek és bolgár püspöknek székhelye, a Vardar
mindkét partján, (1920) 41,066 szerb, török és bol
gár lak. Régi, a történelemben sokszor szereplő
város, az ókorban Scupi néven Dardaniának volt
fővárosa. Kr. e. 71. került római uralom alá. A
X. sz. vége felé bolgár birtok lett, 1246. a bizánci
császársághoz csatolta, Milutin szerb király a XIV.
sz. elején szerb birtokká tette. Szerbiának a törö
kök által való elfoglalásakor török uralom alá
került s Kosszovo török vilajetnek lett székhelye.
1912-ben a balkáni háborúban megint a szerbek
foglalták el. A világháborúban az osztrák-magyar
offenzíva miatt 1914 okt.-tól dec.-ig oda tette
át székhelyét a szerb kormány. Az 1915-iki
őszi offenzíva alkalmával
okt. 22. Todorov bolgár
hadserege foglalta el; 1 az összeomlás után 1918
szept. entente-csapatok szállták meg, amelyek
rövid idő múlva átadták a szerbeknek.
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Üszküdar, 1. Szkutari.
Üsző, 1. Tehén.
Üszög v. üszök (régebbi nevök fene) alatt az
elhalt szövetrészeket értjük. L. bővebben Üszkö
södés, Kórházi Ü, Seb.-Ü., Méh-Ü.
Üszög, üszök, fene (nOv.). A Basidiomyeetes
gombák Hemibasidii csoportjába tartozó Ustilaginaeeae és Tilletiaceae családok gombált nevezik
Ü.-nek. Magasabbrendű növények testében élős
ködnek. Csak akkor tűnnek szembe, amikor sza
porodási sejtjeiket, az Ü.-spórákat létesítik. Ezek
a spórák tulajdonképen chlamydospórák, amelyek
hihetetlen mennyiségben, többnyire fekete poros
tömegben keletkeznek a gazdanövény eltorzult
testében. Az Ü.-spórák esirázás idején rövid
csiratömlót (promycelium) fejlesztenek, amelyen
konidiumok fűződnek le. (L. Növénybetegségek
tábláján a 7. képet.) A spórák egysejtűek, göm
bölyűek, rendesen lilás vagy barnás színűek;
külső faluk tuskés, recés vagy sima. A konidiu
mok elliptikus vagy orsóalakú szaporodási sej
tek, amelyek vagy újból konidiuinokat hoznak
létre, vagy myceliumot, amely egy új gazda
növényt fertőz meg.
Mintegy 400 Ü.-faj ismeretes. Különösen a
pázsitfélék szenvednek sokat az Ü.-től. Az Északamerikai Egyesült Államok zabtermésének leg
kevesebb 8°/0-a ment veszendőbe a zab Ü.-betegsége folytán, ami évente 18 millió dollárnyi kárt
jelent (1890—93 években). A búza kőüszögje a
termés felét, sőt liároninegyedrészét is elpusz
tította abban az időben, amikor meg nem tudtak
ellene védekezni. Nevezetesebb fajai: Ustilago
tritici (Pers.) Jensen, a búzán; Z7. nwda (Jensen)
Kellemi, et Swingle és 17. hordei, az árpán;
U. avenae (Pers.) Jensen ós Ü. levis (Kellerm.
et Swingle) Magnus a zabon; Ü. panici-miliacei
(Pers.) "Winter, a kölesen; ' TJ. zeae (Berkmann)
Unger (= U. maydis), a kukoricán; 17. violaceae
(Pers.) Fuckel, a szegfűfélék portokjában; Ointractia caricis (Pers.) Magnus, a sásfélék mag
házában ; Tilletia tritici (Bjerkander) Winter, a
búza kőüszögje; Urocystis (1. o.). L. Gabona-Ü.
és Növénybetegségek.
Üszöggomba, 1. Üszög.
Üszögör (növ.), L Senecio.
Üszögös szt. Péter v. üszögütö szt. Péter, a kat.
egyházban szt. Péter apostol antiochiai püspöki
székfoglalásának emléknapja febr. 22. A babonás
nép azért nevezi Ü.-nek, mert azt tartja, hogy
oly napon, pl. hétfőn, kedden stb., amelyre ez az
ünnep esik, egész esztendőn át gabonát nem sza
bad vetni, mert üszög esik bele. V. ö. A magyar
nyelv szótára (VI. köt.).
Üszögterhesség, 1. Méhüszög.
Üszök, 1. Üszög.
Üteg (franc. Batterie), a tábori tüzérség szer
vezeti és közigazgatási alapegysége, mely több,
közös parancsnok alatt egy kötelékbe osztott egy
nemű ágyúnak egy egységbe osztása által kelet
kezik. Az ütegek erejét a lövegek számával fejez
zük ki. Az egy ütegre való ágyúk számát békében
a kiképzés és gyors mozgósítás követelményei
állapítják meg; erre négy löveg elég. Az európai
nagyhatalmak hadseregeiben az ütegek löveglét
száma háborúban 8—6. Az első mellett gazdasági
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előnyök szólnak, az utóbbiak azonban — kisebbek
lévén — gyorsabban mozgósíthatók, mozgéko
nyabbak és könnyebben vezethetők. A lovagló üte
gek ennélfogva mindenütt hat lövegből állanak.
A lovagló ütegek legénysége lovasítva van s ilyen
ütegek lovas hadosztályokhoz vannak beosztva.
A gyalog hadosztályokhoz és hadtestekhez beosz
tott tüzérség alapegységét, mert a kezelő legény
ség a lövegeken foglal helyet: kocsizó ütegnek
hívjuk. Az üteg a harcképesség tekintetéből két
lövegből álló szakaszra oszlik. A várharcban
az ütegsáncok lövegekkel vagy mozsarakkal sze
reltetnek fel és e szerint löveg- v. mozsár-üteg
sáncoknak neveztetnek. Rendeltetésükhöz képest
az ütegek lehetnek: 1. Hajító ütegek (Wurf hátté
rien), melyek a hely belsejét lődözik. 2. Hosszantozó ütegek (Enfllir-Batterien), melyek az egyes
védműveket hosszában pásztázzák v. hátulról lő
dözik. 3. Leszerelő ütegek (Demontir-Batteríen),
melyek az egyes vonalakat arcban támadják ós
különösen a lövészekre vagy lövegekre vannak
irányítva. 4. Romboló ütegek (Damolir-Batterien),
melyek kapuk, boltozatok, épületek szétrombolá
sára szolgálnak. 5. Sfe7iwíe$refe(Contre-Batterien),
melyek főleg az oldalozó berendezéseket rombol
ják szét. 6. Réslövö ütegek (Bresch-Batterien),
melyek az escarpe-falakban rohamrósek előállí
tására vannak hivatva. (L. Requa-ütea).
Ütegfedélzet (ném. Batteriedeck;.ol. battéria ;
franc, batterie: ang. battery) az a fedélzet vagy
fedélzetek, amelyeken régi hadihajókon az összes
ütegek a hajó két oldalfala mentén el voltak he
lyezve; némely modern csatahajón és nagy cir
kálón a középkalibera melléklövegek vannak az
tJ.-en fellállítva. L. Fedélzetek.
Ütegfedezet, ütegfödözék, ütegsánc (ném. Hát
térien), több löveg részére készült összefüggő födözék; ott alkalmazzák, ahol térszűke miatt a löve
geket egymáshoz közel kell felállítani. A mellvéd
ellentálló képessége szerint megkülönböztetünk:
a) ütegsáncokat (Batterien), b) erősbített titegsáacokat (verstárkte Batterien). Az Ü.-ok a lövegállá
sok összevonásából keletkeznek. Az egyes löveg
állások középvonalai 10—10 m.-re fekűsznek egy
mástól. Csak a szélső lövegállások láttatnak el
mellvédszárnyakkal, a többiek pedig óvóárkokkal
vannak összekötve. Nem okvetetlenül szükséges,
hogy az ütegsánc egyes lövegállásai egy egyenes
vonalban legyenek, hanoin a lövegállások hely
zete a kilövés és terepviszonyok után határozandó
meg, miért is az óvóárkok nem mindig egyenesek,
hanem gyakran tört vagy görbe vonalúak lesz
nek. L. még Fedett ütegsánc.
Üteglőszerkocsi. Minden tábori löveghez (ágyú
vagy tarack) egy lőszerkocsi tartozik. Tüzelés
közben a lövőszert elsősorban a lövegmozdonyból
(1. Ágyúmozdony) veszik s az így elfogyasztott
lövőszert az Ü.-ból pótolják. Ezek viszont a lő
szeres oszlopokból, illetve a lövőszer-telepekből
pótolják készleteiket.
Ütegsánc (franc. Batterie), 1. Ütegfedezet.
Ütegtűz, 1. Lövés.
Ütem (lat. tactus ; ol. tempó ; franc, mesure),
a ritmusnak egy hulláma, vagyis azon legkisebb
Ízülete, melyben az erős és gyönge mozzanat vál
takozása még végbemegy. Az ütem eszerint egye-
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siti magában azt a két eleinet, melynek rendszeres
váltakozásából felépül a ritmus s azért mindig két
részből áll, ti. m. egy erős és egy gyenge részből.
Az erős részben van az ütem energiája, a gyönge
rész a kiséret. Az energia (ictus) teszi egységessé
az ütemben levő mozzanatokat. Az ütem két része
időtartam tekintetében egymással bizonyos egy
szerű matematikai viszonyban van. Legegyszerűbb
az az eset, hogy
e két rész egyenlő; ez a párosrészű ütem (4/e, 4/4, -.U ütem); emellett igen kö
zönséges az a forma is, midőn az
erős rész kétszer
olyan nagy, mint a gyönge (3/8, s/4 ütem): ez a
páratlanrészü ütem. A görög zenében volt ú. n.
másfeles Utemfaj is, amidőn az erős rész másfél
szer akkora volt, mint a gyenge, vagyis úgy
aranylott ehhez, mint 3: 2. A modern zenében is
vannak különlegesebb taktusfajok. Aszerint, amint
az erős taktusrész elől vagy hátul van, lesz az
ütem ereszkedő vagy emelkedő- Az ütemnek mind
erős, mind gyönge részét vagy egyetlen mozzanat
fejezi ki, vagy több mozzanat. Az ütem ez álta
lános törvényei azonosak mind a zenében, mind a
táncban, mind a költészetben; külömbség az, hogy
a táncban testmozdulatok, a zenében tagolatlan
tiszta hangok, a költészetben pedig szótagok kép
viselik az egyes mozzanatokat. A mozzanatok
aprózásában a zene mehet legtovább. Az ütemszerüséghez hozzátartozik még az ütem belső
szerkezetének (az erős és gyenge rész arányának)
egyezésén kivül a periodicitás is, az ütemeknek
egymással való egyenlősége, vagyis az ütem ké
pének ismétlődése; ütemegyenlőség nélkül nincs
ritmus.
77. (ném. Takt. lat., iactus), a zene metrikus vi
szonyának jelölésére használt műszó, mely a kar
mesternek a mozgás szabályosságát irányzó üté
seire (tactus) utal. A középkorban az Ü.-egység a
semibrevis volt, amely akkor az egész hangjegy
értékének felelt meg, de ma körülbelül az An
dante tempóban játszott negyedhangjegyek idő
tartamával azonos. A XVI. és XVII. sz.-ban az Ü.
alatt egy számolási egységet értettek; ma több
ütemelemnek egy nagyobb egységbe való fogla
lását nevezzük Ü.-nek. L. Ütempálca, Ütemjelzés.
Ütemelőző (gör. anakrusis, ném. Auftakt), az
a ritmikailag súlytalan mozzanat (hangjegy, szó
tag), mely az ú. n. emelkedő ritmusokat meg
nyitja versben és zenében. — Ü. a zenében egy
műnek, vagy egy motívumnak súlytalan kezdete
(Auftakt), tehát az a ritmusórték, melyet vezénylés
(dirisrálás) közben kezünk felemelésével jelzünk.
Az Ü. mindig az ütemvonal elé kerül, lL—1/32
hangjegy —• vagy több hangjegy — alakjában.
Ütemjelzés, a zenében az a törtszám, mely a
kulcsok és az előjegyzések után a számolási egy
ségekre, valamint a súlyos ütemtagok távolsági
méretére nézve ad utasítást. Páros ütemnemek
jelzése: »/„ V,, ( $ ) , •/.. «/•. V«. 4/a> 4/ia. '/« V«,
6
/s> "/ei ,S/G- — Páratlan ütemnemek jelzése: »/,,
'/». \' 4 , */e> s/is> *.U> 9/s> 9/i6- — Ritkán használt
ütemjelzések: */4, s/g) t\v
Ütemmérő (metronóm), rugószerkezetft inga,
mely az időmérték (tempó) mérésére szolgál. Tu
lajdonképen Loulié Étienne (1700 körül) készí
tette az első Ü.-t: egy Chronométert, melynél 72
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fokos skálamutatóra beosztott szalagon ólomgo
lyócska függött, ennek kilengése határozta meg—
ha nem is nagyon pontosan — a kívánt tempót.
Winkel amszterdami mechanikus ingaszerü metronomját tökéletesítette Mülzel; találmányát 1816.
szabadalmaztatta. Függőleges ingarúdalsó végére
kis súly van erősítve; az ingán 40—208 fokig be
osztott mérce, melyen kis súlygyűrű szolgál a
kilengés nagyságának szabályozására. Ez a kilen
gés percenként oly sűrű, mint az a szám, melyre a
szabályozó súlygyürüt beállítom. A M. M. I = 60
jelzés pl. azt mutatja, hogy a Málzel-féle metronóm
60. fokára beállított ingamozgás percenkint 60 ki
lengést végezvén, az inga minden ketyégésére,tehát
minden másodpercre (= */,„ percre) egy negyed
hangot kell játszanom.
Ütempálca, kb. 30—40 cm. hosszú bot, melyet
a karmester a zenekar dirigálásakor tart kezében.
Ez az Ü. Lully korában (XVII. sz.) díszes bot volt,
minőt ma a színházi portások tartanak a kezük
ben, előadás közben hangosan döngették vele a
pallót. Még Spontini is hatalmas marsallbotot tar
tott kezében ütemezés közben, melynek közepét
marokra fogta. A maiÜ. méreti és kezelési módja
Weber K. Máriára vezethető vissza.
Ütési idomok vagy nyomási idomok (Beuschféle idomok) egyes kristályok lapjain az által idézhetők elő, hogy valamely hegyes tárggyal (tűvel,
árral) gyengén rájuk UtUnk. Kősó kockán az ütési
idom négysugarú csillag. Legérdekesebbek azü. a
csillámlemezeken, ahol szép 6 ágú csillagot alkot
nak és a csillámok pontosabb meghatározására
alkalmasak.
Ütközés vagy lökés. Ha mozgó test útjában
más testre talál, mely nyugszik, vagy másképen
mozog mint ő maga, Ü. áll elő. Ennek irányát
megkapjuk, ha az ütköző testek közös érintő sík
jára az érintkezési pontban merőlegest állítunk.
Ha ez összeesik az ütköző testek súlypontjait össze
kötő egyenessel, az Ü. centrális, különben excent
rikus. Ha az Ü. iránya az ütköző testek haladó
mozgásának irányával is megegyező, az Ü. egye
nes, különben ferde. Különbséget kell még tennünk
a rugalmatlan és rugalmas testek Ü.-e között. Ha
t. i. rugalmatlan test ütközik egy másik rugal
matlanba, az érintkezés helyén és annak közelé
ben alakváltozás, behorpadás támad, mely meg
marad s a két test közös sebességgel halad tovább.
Ha az ütött test tömege igen nagy és nyugalom
ban van (pl. szilárd fal), az ütő golyó vagy test
megáll, ha az Ü. egyenes, ellenben a fal mentében
halad tovább, ha az Ü. ferde. Ha rugalmas testek
ütköznek, a behorpadás csak pillanatig tart, a ru
galmas erők ismét helyreállítják az Ü. előtti ala
kot s akkor az Ü. megújul s addig tart, míg csak
a testek érintkezése meg nem szűnt. Az ilyen tes
tek az Ü. után már nem haladnak közös sebes
séggel. Ha pl. rugalmas golyó vele egyenlő, de
nyugvó golyóra "talál, az ütő golyó megáll, az
ütött pedig az ütőgolyó sebességével halad tovább.
A golyók sebessége fölcserélődik. Rugalmas falról
a rugalmas golyó ugyanazon szög alatt verődik
vissza, mint amilyen alatt a falra esett és pedig
ugyanazon sebességgel. (Mariotte, Dacquin Ü.-i
gépe).
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2. ábra. Xilofon.

3. ábra. Triangula.

1. ábra. Taniburin.
(Baszk-dob.)

7. ábra. Acélzongora. (Harangjáték.)

4. ábra. llézlányér.

<S. ábra. Kis dob. (Katonadob.)

5. ábra. T a m t a m .

6. ábra. Cstdob.

9. ábra. Nagydob.
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Membrán hang
szerek kifeszí
tett hártya v.
bőr)

Autofón hangszerek

Ütközet, a harcnak egy neme, ha csak csapat
testek, illetve kisebb, alárendelt seregtestek har
colnak egymással. L. Csetepaté.
Ütközetelőőrs, 1. Biztosító szolgálat.
Ütközetmenet, a katonai menetek ama fajtája,
melynél az ellenséggel való összeütközés lehet
séges, illetve valószinű, szemben az utazómenettel,
melynél az ellenség behatása ki van zárva.
Űtközettór, ama terület, melyen csapattestek
v. kisebb seregtestrészek harca lejátszódik, szem
ben a nagy katonai kötelékek, seregtestek, hadsere
gek összeütközésének szinteróvel, a csatatérrel és
az egész háború színterével, a hadszintérrel.
Ütköző, műszaki értelemben olyan gépelem v.
szerkezet, mely egy mozgó tárgyat, tömeget meg
határozott helyen megállít, emellett pedig — sok
esetben — arra való, hogy két tömeg összeütkö
zését mérsékelje és azt, vagy a hirtelen megállást
ártalmatlanná tegye. Az U. alakja és szerkezete
sokféle, rugalmas alkotórészei fémrugók, kau
csukrétegek vagy edónybe zárt levegő, melyre
egy dugattyú nyom. Van víznyomású Ü. is, mely
nél egy dugattyú hengerbe zárt folyadékra nyom,
a folyadék pedig a nyomás folytán a dugattyú
szélén alkalmazott kivágásokon kinyomul, még
pedig csökkenő mennyiségben, mert a henger belső
falának hosszában alkalmazott s befelé szélesbedő
bordák, amint a dugattyú benyomul, a szélén alkal
mazott kivágásoknak mindinkább nagyobbodó ré
szét zárják el s így a dugattyú mozgása lassúdik.
A vasúti járómüvek Ü.-it 1. Vasúti kocsi alatt.
Ütközöléc, 1. JBorítóléc.
Ütli (Uto), hegycsúcs, 1. Albis.
Ütőér, 1. Veröerek.
Ütőérdaganat, 1. Aneurizma.
Ütőhangszerek (1. a képmellékletet) a zenekari
hangszerek harmadik főcsoportja. Ide sorolhatók
mindazon instrumentumok, melyeknél hangforrá
súi fémből, fából, üvegből készült rúd v. lemez v.
pedig kifeszített bőr (hártya) szolgál. Minthogy
előbbieknél a hangot a hangszer saját rugalmas
anyaga szolgáltatja, azokat autó főn hangszerek
nek is nevezik. Megszólaltatásuk dörzsöléssel (frikoióval), ütéssel v. pengetéssel történik. Ügy az auto
fón, mint a membránszerű hangszerek hangja lehet
határozott maga sságú v.semleges. A következő táb
lázat esopotosítja az összes ismert európai Ü.-et:
Semleges
hanggal

Tamtam
Gong
TriangTila
RéztáHyér
Kasztanyét

Hangolhatok

Harangok
Harangjáték
Acélzongor
Celeszta
íívegharm onika
Xilofon
Terrofón- és Verrofón-félék

Adott hang
magassággal

Üstdob

Semleges
hanggal

Üveg
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Üveg. A kovasavnak (kvarc, homok) fém
oxidokkal való összeolvasztása által mesterséges
szilikátokat nyerünk. Az alkáliszilikátok átlát
szók, alaktalanok, de vízben oldhatók (1. Vízüveg),
a földfémek szilikátjai pedig kristályosak; de ha
a szilikát többféle fémoxidot (alkálifém és föld
fém oxidjai) tartalmaz, akkor is átlátszó és alak
talan, de vízben és kémiai szerekben oldhatatlan,
tehát az üveg kellékeinek megfelel. Az üvegnek
használt szilikátok tehát rendszerint két vagy
több fémoxidot, u. m. alkálifém- és földfém
oxidokat tartalmaznak, mely utóbbiak nehéz
fémek oxidjaival is helyettesíthetők (ólomüveg).
A jó üveg kettős-hármas szilikát (RO.2—3Si03).
Ha három molekulánál több benne a kovasav, az
üveg átlátszatlan és lehűlésnél kristályos, riihes
lesz (1. Kristályos üveg) ; ha pedig két molekula
kovasavnál kevesebb van benne, puha, mállékony
(irizáló) lesz és a kémiai szereknek már nem áll
hat ellen. A higfolyós üveg mindenféle fémoxidot,
sőt fémeket is felold, amelyek az üveget rend
szerint megfestik, de ha az ilyen üveg igen laBsan
lehűl, akkor a túlmennyiségben oldott testek ki
kristályosodnak (1. Kristályos üveg, Csontüveg.
Avanturin és Rubinüveg).
Üveget a legkülönbözőbb fémoxidokból készít
hetünk, de a gyakorlatban csak a következő üveg
nemeket gyártják : 1. Kalciumnátriumüveg, mész,
szóda és kvarc összeolvasztása által nyerik. A
szóda helyett szulfátot (Na3S04) is alkalmazha
tunk, ha egyúttal faszenet is keverünk hozzá. A
szén redukálja a szulfátot kénessavas nátriummá
(Na2 SO, + C = Na, SOs + CO), mely kéndioxid
fejlesztése mellett a kovasavval összeolvad
(Na, SOs + xSiO, = Na ; O . xSiO, + S0 2 ). A ka 1 ciumnátriumüvegből készítjük a táblaüveget és a
közönséges öblös üvegtárgyakat. A palacküveg
is kalciumnátriumüveg, csakhogy ez sok vasoxidot
és aluminiumoxidot tartalmaz, mivel előállítására
tisztátalan homokot v. természetes szilikátokat
(gránit, bazalt) használnak. 2. Kalciumkáliumüveg
(cseh kristályüveg). Bzt mész, hamuzsír és kvarc
keverékéből készítik. A káliumüveg tisztább, fehé
rebb, mint a nátriumüveg és leginkább finomabb és
csiszolt üvegtárgyakat készítenek belőle. Nehezeb
ben olvad, mint a nátriumüveg s ezért belőle készí
tik a laboratóriumokban alkalmazott elégető csö
veket is. Gyakran a hamuzsírt részben szódával
helyettesítik, s ezáltal könnyebben olvadó üveget
nyernek. 3. Ólomüveg (kristályüveg), minium (vö
rös ólomoxid), hamuzsír és kvarc keverékéből ké
szül. Eznagy fajsúlyánál fogva erősen töri a fényt.
miért finom, csiszolt üvegtárgyak és optikai üveg
előállítására használják (1. Fénytani üveg). Az
üvegben a kovasav részben bórsavval helyettesít
hető, miáltal könnyen olvadóvá lesz, az ilyen üve
get máznak, zománcnak alkalmazzák; a kalcium
oxid báriumoxiddal, stronciumoxiddaí stb. helyet
tesíthető. Gyakorlati fontossága csak a bariumUvegnek van, kőedénymáznak alkalmazzák.
Gyártása.

Nagydob
Kisdob (katonadob)
Pergő- v. hosszúkás dob
Tamburi n
Csörgő (v. baszk-) dob

(L.

a

képmeflékleteí,)

Az üveggyáros a kvarcot először égeti és izzó
állapotban vízbe teszi, mi által törékennyé, tehát
könnyen apríthatóvá lesz. Újabban a kvarc helyett

Üveg
mindinkább természetes homokot használnak. A
zúzott kvarcot (honiokot) a többi nyers anyagok
kal (olvadó anyagokkal) belsőleg összekeverik és
azonfelül még a színtelenítő anyagot is hozzá
adják. A nyers anyagokban levő kevés vas t. i.
zöldre festi az üveget. Ezt a szint úgy tüntetik
el, hogy színtelenítő anyagul kevés barnakövet
vagy nikkeloxidot tesznek hozzá, mely fémoxidok
az üveget vörösre festik, ez pedig a zöldet, mint
ennek kiegészítő színe neutralizálja. Az üveg
keveréket ezután megolvasztják. Az üvegolvasztó
kemencék fával vagy szénnel), újabban pedig gáz
zal fűtött tégelyes kemencék. Az 1. ábra mutatja
a fával fűtött régi kemencét; f f a tűzhely,
melyben a f a r r rostélyokon elég és a kemencébe
hózódik. A tégelyek J3 B tégelypadon körben
állanak és mindegyikének megfelel egy-egy a
boltozatban levő nyUás, melyeken át egyúttal a
láng is lehúzódik. Tetemes tüzelőanyagmegtaka
rítást értek el a gázzal fűtött, regenerációs
kemencékkel. A Siemens-féle regenerációs ke
mence sematikus rajzát a 2. ábra mutatja. A
kemence alatt két pár tűzálló téglával kirakott
regenerátor-kamra h m qr van, ezek a gáz és
levegő felhevltésére szolgálnak. Ha pl. a d d szelJentyük a rajzban feltüntetett állásban vannak,
fc-nál a levegő és c-nél a gáz ömlik s és t csator
nákon át q és r regenerátorokba s a nyilak irányá
ban a kemencébe, hol p-nél a gáz és a levegő
egymással érintkezvén, elégnek. A felesleges láng
o-nál húzódik le és a nyilak irányában gr és ? csa
tornán át n-nél jut a kéménybe. Ilyképen tehát
h m regenerátorok izzókká lesznek. A szellentyüket 10—15 percenkint 90° körül megfordítják,
mikor azután a levegő és a gáz l és g csatornák
irányában m és h izzó regenerátorokon vonulnak
keresztül s így már felhevülve kerülnek a kemen
cébe, ahol magasabb hőfejlesztés mellett ég
nek el. A lehúzódó láng pedig q s n és r t n
irányában vonul a kémény felé és felhevíti az
alatt q és r regenerátorokat. Az izzó tégelyeket
megtöltik az üvegkeverékkel és miután ez meg
olvadt, rendszerint még üvegcserepet is tesznek
hozzá. Olvasztáskor a nyers anyagban levő kén
savas sók, amelyek a kovasavval össze nem olvad
nak, az üveg felületén mint u. n. üvegepe kivál
nak. Hogy az üveg megtisztuljon, tovább hevítik,
míg hígfolyós nem lesz, egyúttal farudakkal
kavarják vagy arzénes savat tesznek a tégely
fenekére; az arzénes sav az izzó üvegben felbom
lik és oxigént fejleszt, amely a sötét szint okozó
nátriumszulfldot is oxidálja s ezáltal az üveg
színtelenné lesz. Ha az üveg tiszta és buborékok
tól mentes, következik a feldolgozás, de mivel a
higfolyós üveget fújni nem lehet, előbb megint
annyira hagyják lehűlni, hogy szörpsűrüségü le
gyen. Az üveg olvasztása és kidolgozása 24—36
óráig tart. Az üveg tömeges gyártására jelenleg
a Siemens-féle kádkemencét alkalmazzák, amely
ben folytonos üzemben készül az üveg. A Siemens
féle kádkemence (3. ábra) egy regenerációs ke
mence, melynek fenekén a tűzálló téglákból kéRzített kádban (k k) az üveget megolvasztják.
Hogy a kád tartós legyen, c c csatornák vannak
a falban, ezeken levegő vonul keresztül, mely
a falazatot hűti. Az üveganyagot a kemence egyik
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végén a-nál teszik be. A megolvadt üveg a ke
mence közepén, hol a hőmérsék legmagasabb,
higfolyós lesz, tehát megtisztul és a másik végén,
hol alacsonyabb a hőmérséklet, b b nyilasoknál
folytonosan formálható. A kidolgozó nyilasok
előtt tégelyek, az u. n. hajócskák úsznak az üve
gen ; ezeknek fenekén lyukak vannak s e lyuka
kon a folyós üveganyag beléjük ömlik. Ilyképen
csak tiszta üveg kerül a hajócskába, míg a fel
színen úszó üvegepe kivül marad.
Az üvegtárgyakat vagy fújják, vagy újabban
sajtolják is. Az üvegfúvásra a fúvócsőt (pipa)
(4. ábra) használják. Oly vascső ez, melynek alsó
vége (b) kürtszerűen kiszélesedik és a felső végén
faburkolat van. A tárgyak készítése történhetik
szabadon vagy minták segítségével. A palack
készítésére a munkás a fúvócsövet a szörpsűrű
ségű üvegbe mártja, mely a hideg vasra rátapad.
A munkás kissé belefúj a csőbe és a rajta levő
üveget nedves fakanállal vagy falemezen, amely
ben félgömbalaku mélyedések vannak, gömbölyíti
és a cső végére húzza (5. ábra). Az üveggömb
ismételt bemártása által tetszőleges mennyiségű
üveget vehet a csőre. Most lefelé tartva fújja fel
a gömböt, miáltal ez a 6. ábra alatti alakot veszi
fel, azután pedig a nedves famintába helyezvefújja. (7. ábra) s erre a fenekét behorpasztja,
c-nél a csőről lerepeszti és a vasrudat ragaszt az
aljára (8. ábra). K vasrúdnál megfogva, tűzben
leolvasztja a palack nyaka szélét és vagy üveg
szalagot teker rá (9. ábra), vagy a 10. ábra
alatti fogóval idomítja a palack szélét. Jelenleg
a palackokat vasmintákba fújják (11. ábra) és a.
nyak leolvasztására és kidolgozására már nem
ragasztják vasrúdra, melynek nyoma, az u. n.
köldök, a fenekén meglátszik, hanem a fuvócsőről lerepesztett palackot fogóval tartják a tűzbe.
A mintanélküli munkamódot a talpas pohár készí
tése tünteti fel (12. ábra, A—K). A munkás a
felfúvott gömb (AB) fenekét lelapítja (C), azalatt
a segédmunkás (a) üvegcseppet vesz a kemencé
ből és ráragasztja (D) és ebből készül a fogó
segítségével a talp rúdja (b). A segédmunkás
ezalatt kis üveggömböt fúj fel, ráragasztja a
talprúdra (F) és ezt kiterítve, készül belőle a talp
(d G). Most a poharat vasrúdra ragasztják, e-nél
lerepesztik (H) és a szélét egyenesre vágják (I)
és kitágítják (K). A 13. alatti ábrák mutatják a
kombinált munkamódot. A mintába (A) fújt
gömbre úgy mint a talpas pohár készítésénél (a>
üvegycseppet tesznek (B), ráragasztott üveg
gömbből a talpát készítik (D) és e talpnál fogva
vasrúdra ragasztják, c-nél lerepesztik, a szélét
egyenesre vágják (E), leolvasztják és kitágítják
(F). A durvább üvegtárgyakat olcsóbban, fém
mintákban sajtolják, de a fémmintában sajtoltüveg nem oly fényes, mint a fúvott üveg. Ezen
úgy segítettek, hogy a sajtolt tárgyat tűzbe tart
ják, míg felülete megint megolvadt. A tárgyak
ilyképen fényt nyernek, de az élek letompulnak.
A színes üvegtárgyakat rendszerint nem a tömeg
ben festett üvegből készítik, hanem a fehér üveget
színes üveggel csak átvonják (l. Bevont üveg).
Az ilyképen elkészített üvegtárgyakat ezután
gyönge izzásig felmelegített kemencékbe, az ú. n.
hűtő kemencékbe teszik, hol 24 óráig hagyják
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hűlni, mert a gyorsan és nem egyformán hűtött
üveg elreped (1. Bolognai üvegek és Üvegcsepp).
A hűtött tárgyakat végre csiszolással még ki
dolgozzák. Az üveg csiszolására homokkőkoron
gok szolgálnak, melyeken homokiszappal először
durván csiszoljál- a felületeket, ezután finom
Bmirgellel folytatják a csiszolást, miáltal a felü
let sima lesz. Végre a tárgyakat nemezzel bevont
fakorongon vagy papiroskorongon caput mortuummal v. cinkoxiddal kifényesítik. A dlszítményeket különböző nagyságú olajos smirgellel be
kent rézkoronggal csiszolják. Az üvegtárgyak
díszítésére a csiszolás helyett a fluorsavval „való
etetést és homokfúvót is használják. L. Vvegétetés és Homok fúvógép.
Az apróbb üvegtárgyakat (quincaillerei-árúkat),
továbbá a tudományos kísérletekre szolgáló üveg
készülékeket üvegcsövekből az üvegfúvólámpa
előtt készítik. Az üvegfúvólámpa pléhből'készített
olajlámpa, melynek lángjába fujtató segítségével
levegőt fújnak, amitől a láng hegyes és igen forró
lesz. Célszerűbbek ezeknél a gázfúvólámpák. Az
üvegfúvó a lámpa előtt felhevített üvegcsövet
szükség szerint felfújhatja, nyújthatja, hajlíthatja
és végre az egyes részeket össze is forraszthatja.
Az ilyképen készített tárgyakat és készülékeket
egyforma hűtés végett forgatva addig tartja a
világító lángba, míg a korom egy
formán le nem rakódott rajta.
Az üvegcsövek olyképen készül
nek, hogy a segédmunkás a fúvó
csövön lévő vastagfalu üveggömb
fenekére vasrudat ragaszt és az előmunkástól eltávozva, a gömböt
csővé nyújtja ki. Ha pedig az üveg
gömb tömör, akkor ugyanilyen el
járással üvegrudat nyernek. A ke
reskedelemben előforduló üvegcső
többféle, úgymint: 1. Könnyen olvadó nátrium
üvegcső (türingiai cső). Ez a fúvóláinpa előtt
könnyen felfújható és forrasztható s ezért ebből
készítik a laboratóriumokban alkalmazott üvegkészülékeket. 2. Káliumüvegcsö, nehezen olvadó
káliumüvegből van és mint elégető cső az
organikus anyagok elemzésére szolgál. 3. Szí
nes Ü.-csövek, melyekből az üveggyöngyöket
és üveggombokat készítik. L. Gyöngy és Uvegqombok.
A táblaüveget is fújják.
Régebben az ú. n. koronaüveget (crown-üveg)
vagy holdüveget (Mondglas) készítették. A ren
des úton készített üveggömböt úgy fújták fel,
hogy a csőnél maradt a vastag üveg (14. ábra),
ezután e-nél vasrudat ragasztottak rá és a csőnél
lerepesztették. A vasrúdnál fogva ezután gyorsan
forgatták a gömböt, amely először a 15. ábrán
látható alakot vette fel (az angol munkások erről
az alakról nevezték el crown-üvegnek), amely
végre a röpítőerő következtében teljes koronggá
(16. ábra) vált s ezt addig forgatták, míg az
üveg meg nem szilárdult (a korong után a néme
tek Mondglasnak, holdüvegnek mondták). Ebből a
korongból vágták hűtés után a táblákat. Az ily
képen készített üveg igen fényes, mivel puha
állapotában szilárd testtel nem érintkezett és igen
vékony is s ezért most ily eljárással készítik
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még a górcsői fedőlemezeket. Ez eljárás szerint
azonban csak kis táblákat lehetett készíteni sazért most nagy üveghengereket fújnak, amelyek
nek kiterítésével táblákat nyernek. A munkás a
gömböt előbb lefelé tartva fújja fel, hogy az üvegr
inkább alul gyűljön össze (17. ábra) és ezutánismét felfelé tartja. A gömb ekkor összelapul és
a henger átmérőjét nyeri (18. ábra). Ekkor a
vastag üveget újból felmelegíti s azután folytonos
lóbálás közben felfújja, míg csak hosszúkás zsák
alakúvá nem lesz (19. ábra). Most a feneket felrepeszti, egyenesre vágja (20. ábra) és addig ló
bálja, mig teljes, alul nyitott hengerré alakul.
A henger lehűtése után izzó vasrúddal lerepesztik
a sapkát, azután hosszában is felrepesztik és mi
után a kiterítő kemencében újból felmelegítették,,
sima agyaglemezen kiterítik és kisimítják.
A tükörüveget régebben a táblauveghez ha
sonlóan, de vastagabban fújták, azonban ilyképen
aránylag csak kisebb táblákat tudtak előállítani.
Ezért már 1691. a saintgobaini gyárban henger
léssel kezdték a tukörtiveg előállítását. Az üve
get e célra oly kemencékben olvasztják, amelyek
ben minden tégelynek külön tégelyajtaja van,
hogy a tégely könnyen kiemelhető legyen. Olvasz
tás után a kemencéből kiemelt (C) tégelyt (1. a
szövegábrát) a síneken járó daruval (A) a hütő-

TfikOrüyeg-Bengerlö.

kemence előtt álló, vasból készített öntőasztalhoz(D) viszik. Ezt öntés előtt felmelegítik és a szó
lére az előállítandó tábla vastagságának meg
felelő vasrudakat tesznek. Az üveg kiöntése után
az (E) hengert az asztalon végig húzzák és mi
kor az (F) kocsira ért, azzal félretolják. A (Gf
kocsin lévő hidat (H) most leeresztik és azon át
betolják a táblát az (I) hűtőkemencébe, hol 24
óráig hűtik. Az így nyert üvegtáblák ripacsos,
simátlan felületűek, miért is mindkét oldalát ho
mokkal és ezután iszapolt smirglivel csiszolják
és végre caput mortuummal kifényesítik.
Hengerléssel készülnek az üvegfedélcserepek,
a raktárűveg (vastag, rendesen bordás táblák), az
üveglemezek és üveglapok is; utóbbiak sodronyháló betéttel is. L. Drótüveg.
Különleges üvegárúk az ú. n. jenai üveg (1. o.)
és a keményüveg (Hartglas, rugalmas üveg, fr..
vérre trompé).
Ha gyöngén izzó üveget 200—300° C.-ra felheví
tett olajba teszünk és benne lassan hagyjuk lehűlni,
az üveg kemény, rugalmas lesz és a gyors hőfok
változásokat is jobban kiállja, mint, a lassan hűtött
üveg r de az ily üveg gyémánttal nem vágható ésha erőszakosan eltörjük, apró darabokra szétpat
tan. Az üvegnek ezt a sajátságát 1874. de la Bastiefödözte fel. Találmányát túlbecsülték, gyakorlati
lag nem vált be és alkalmazása csak korlátolt.
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2. ábra. Antik mozaik
üvegcsésze. Luxemburg.

6. ábra. Arab mécses.

I. ábra. Fonalas
diszü egyiptomi
üvegedény.
7. ábra. Velencei festett diszü
serleg. XV. század.

9. ábra. Német buti
kom, XVII. század.

i t , ábra. Köszörült cseh
serleg, XVII. század.

4. ábra. Cameo-kőszörüléssel díszített antik váza
Pompejiből.
5. ábra. Fondo d'oro. Brescia,
Múzeum.

li. ábra. A szekszárdi Vas Diatretum.
Budapest, Nemzeti Múzeum.

Ki. ábra. Oppitz Zrinyiserlege, XIX. század.

8. ábra. Velencei
.szárnyas-pohár,
XVI. század.

14. ábra. Gallé-féle
francia maratott réte
ges üvegedény.

10. ábra. Römer,
XVII. század

12. ábra. Köszörült
üvegserleg. Zlatnó,
XIX. század.
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Üvegcső, 1. Üveg.
Üvegedények (1. a képmellékletet). A művészies
Ü. gyártása az iparművészetnek egyik legjelentő
sebb technikája. A legrégibb Ü. Egyiptomban ma
radtak ránk s már Kr. e. a 17. sz.-ban nagy művészi
tökéletességet mutatnak. Időszámításunkig az
egyiptomi u .-et az olvadt iiveganyagba mártott,
mintázó homokból megfelelő alakban gyúrt mag
segítségével alakították, amelyet az üveg megkeményedése után könnyű szerrel eltávolítot
tak, még félig lágy állapotban az edény falába
metszették a díszítést s más színű üveggel töl
tötték ki. Ezen az üvegmarketterián kívül az
Ü. díszítésének másik ősi módja az üvegszálakkal
és szalagokkal való díszítés. Az üvegfúvást Kr. u.
az I. sz.-ban Sidonban görög telepesek találták föl,
de szintén egyiptomi, jelesül alexandriai mssterek
tökéletesítik, akik a 7. sz.-tól kezdve Kr. e. már
kivitelre dolgozó üveggyártásuk hagyományai
nak Rómában is terjesztői lesznek. Az Ü. díszíté
sének két főirányát, a köszörülést és a fúvás köz
ben előállított díszítést az egyiptomiak ós példá
jukra a rómaiak egyaránt felkarolták. Valószí
nűleg még alexandriai mester munkája a réteges
üvegből kameaszerűen köszörült Portland vagy
Barberini váza (1. o.) s a hasonló stilű dísz
edény, amely Pompejiből került a nápolyi mú
zeumba. Az egyiptomiak találták föl a müleflori Ü.-et, amelyeket rúdmozaik szeletekből
agyagedényben alakítottak s átlátszó olvadt üveg
gel foglaltak át. Vastagabb mozaikrudakból azon
ban köszörüléssel is állítottak elő ily fajta Ü.-et.
Ezeket a színpompás ós egy darabból köszörült
mozaik Ü.-et a rómaiak murrináknak nevezték.
A római köszörült Ü. legsajátosabb példái a vasa
diatreta, a fómdróttal körülhálózott agyagedé
nyek példájára szintén egy darabból készültek
úgy, hogy a külső hálószerű áttört díszítést az
edény belső falával csak helyenként kötötték
össze pálcikák. A rómaiak voltak Európaszerte
terjesztői a művészies fúvott Ü.-nek. Az őskeresz
tény korban a római Ü. jellegzetes példái a foiidi
íí'oro-nak nevezett lapos csészék és korongok,
amelyek fenekét aranyfüstbe karcolt s vékony
üveghártyával borított képek díszítik.
Az egyiptomi Ü. hagyományaiból indult ki az
arabok üveggyártása, amely a bizánci Ü.-re is
nagy hatással volt. A népvándorlás rombolásai
után a bizánci és az arab Ü. szinte félezredéven
át világszerte elterjedt kereskedelmi cikkek. Az
utóbbiak sorában a festett és aranyozott mecsetmécsesek, a köszörült és a zománcfestésü képek
kel ékes poharak az arab iparművészet legsajá
tosabb alkotásai. Bizánc bukása után Velencében
virágzik tovább az Ü. iparművészete, amely itt a
XIV—XV. sz.-ban a poharak formáival egykorú
pzüstserlegeket utánoz s a szines üvegből fúvott
Ü.-et zománccal festett képekkel díszíti. A XVI.
sz.-ban a renaissance plasztikus ízlésének meg
felelően a színtelen üveg tökéletesítésével kap
csolatban a domború díszítés lép előtérbe. Velence
hatása alatt indul meg a XV. sz.-ban az Ü. gyár
tása Európa többi országaiban. A XVI—XVII.
sz.-ban a Humpen összefoglaló elnevezés alatt az
Ü. számos változatos alakja keletkezett itt s ter
jedt el innen más országokban is, mint a zománc-
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festésű címerekkel díszített hengeralakú Viderkomm (billikom), a karikákkal fokokra osztott
Passglas, a bütykösen díszített magas l.enzeralakú Flóta s a fonalasán és gombokkal díszített
kehelyalakú Rómer. Újfajta díszítést mutatnak
a Schaper-poharak, amelyek dlszítésmódja idő
vel a csehországi köszörült,Ü.-en is elterjedt.
A csehországi köszörült Ü. stílusa a kristály
köszörülés folytatása s formáik a XVII. sz.-tól
kezdve egymásután a barokk, a rokokó ós az
empir hatását mutatják. A köszörült díszítés több
nyire dús aranyozással, néha festéssel párosul.
A XIX. sz. elején kap lábra Csehországban a ré
teges Ü. divatja, amelyeken a kristályos díszítést
az Ü. színtelen vagy más szinű falát átfogó külső
rétegből köszörülik ki. Míg Csehországban a hegyi
kristály köszörülése volt az Ü. díszítésének kiin
duló pontja, Angliában a legjobb ólomüveg hasz
nálata s ennek színjátszó fénytörése a XVIII..
sz.-ban a gyémántköszöriilés utánzására vezetett.
A XIX. sz.-ban az új irányok keresése túlzá
sokba sodorja az Ü. mestereit. Ezekre a német
Koepping virágformájú hosszú szárú poharai
rikító példák. A modern Ü. gyártása terén a régi
hagyományokat felújító velencei Salviatin s a.
kristályköszörülésből kiinduló osztrák Lobmayron
kívül az amerikai Tiffany és a francia Gallé vált
ki leginkább, Tiffany az általa gyártott fémfényes
lüszterű opalizáló Ü.-en keleti edényalakokat
utánzott, Gallé a kínai példára maratott és berakott
dlszü réteges Ü.-kel aratta legnagyobb sikereit.
Magyarországon az üveggyártás nyomai a XIV.
sz.-ig nyúlnak vissza. Nagy számmal működő
hutáinkban a XVIII. sz. végéig velencei, a XIX.
sz.-ban cseh hagyományok érvényesültek. A XIX.
sz.-ban Pantocsek dr. az irizáló üveg feltalálójá
nak idejében a zlatnói huta vált ki. Jeles üvegköszörűseink is voltak, mint a 40-es 50-es évek
ben a kassai Oppitz József. Eredeti diszű Ü.-kel
újabban a Schreiber-féle gyár Zayugróczon vált
ki. Innen került ki Sovanka István, a maratott
díszű réteges Ü. ismert mestere. V. ö. Ráth Gj.r
Az Iparművészet könyve III. k. (Budapest 1912).
Üveg-elektromosság, 1. Elektromosság.
Üvegérc (ném. Glaserz. ásv.) a. m. argentit*
a magyar név nincs használatban.
Üveges láva, 1. Üveges szövet és Obszidián.
Üvegesragasz (üvegeskitt), iszapolt kréta és
lenolajflrnisz; cinkfehér, mennige hozzáadására
még gyorsabban szárad s keményedik meg.
Üveges szövet, az effuziv kőzeteknél meglehe
tős általános. A magma (láva) teljesen (pl. obszi
dián, szurokkő) v. részlegesen (mint ú. n. üvegbázis, 1. o.) üveges amorf állapotban merevedik
meg. A mikroszkóp megmutatja: hogy a tiszta
üveg igen ritka; az obszidián- ós szurokkőben is
jelen vannak a mikrolitok (1. o.). Az Ü. a gyors
iehülés-kihülés eredménye. Nagyobb kőzettöme
geknek külső szegélye gyakran üveges. A savanyú
magma (riolit, kvarcporflr) hajlandóbb az Ü. ki
fejlődésre, mint a bazikus (bazalt).
Üvegétetés v. üvegmaratás (hialográfia;. Az
üvegtárgyak csiszolással (gravirozással) való költ
séges díszítése helyett újabban inkább a fluorsavval való etetést alkalmazzák. Az Ü. azon alapszik,
hogy a fluorsav (F1H) a kovasavval fluorszili-

Üvegfestákek
<nurnmásvízzéalakul[SiO !1 +4FH=SíFl 4 +2H,0);
•egyúttal az üveg fémoxidjai is fluoridokká válnak.
Ilyképen tehát a fluorsav az (iveget megmarja, sőt
fel is oldja. A fluorsav különbözőkópen hat az
üvegre. Híg fluorsav rendszerint fényes felülettel
marja meg az üveget, ilyképen tehát a gravírozott
tárgyakéhoz hasonló díszítést nyerünk, míg a
fluorsav gőze, kénsav és fluorkalcium keveréke,
fluorammonium, fluorkálium és ezeknek ecetsav
val vagy kénsavval megsavanyított oldatai fény
telenné teszik az üveget. Az üveget olykópen
•díszítik, hogy a meg nem marandó részeket oly
lakkal vagy gyantás keverékkel vonják be, me
lyekre a sav nem hat. E célra aszfaltlakkot vagy
.aszfaltmasztix, viasz, terpentin és zsiradék össze
olvasztása által nyert keveréket használnak. E ke
verékkel aztán vagy csupán a díszítendő üveg
nek a fluorsav behatása ellen megvédendő részeit
festik be ecset segítségével, vagy az egész tár
gyat bevonják vele, azután a díszítést a gyanta
rétegbe bekarcolják és a fluorsavkeverékkel megrnaratják. De a drága kézi munkát már csak
nagyobb tárgyak (üvegtáblák) díszítésére alkal
mazzák. A tömegesen gyártott tárgyak gyanta
keverékkel való bevonására a nyomást használ
ják. E célra a cinkográfiai eljárás szerint készített
lemezekkel a gyantakeveréket keményítőpéppel
"bevont papirosra nyomják. A friss lenyomatot
•ezután az üvegtárgyra helyezik és nedves szivacs
osai rányomogatják. A gyantakeverék inkább
tapad az üvegre, mint a megnedvesített papiros
hoz, mely könnyen lehúzható. Igen flnom, a gra-virozott üregéhez hasonló díszítéseket a guillosáló gép (1. Guillosálás) segítségével karcolnak
az aszfaltlakkal bevont üvegre és ezután fluorsavval kimaratják. Újabban fluorsavval való ete
tés helyett a fedőlakkal bevont üveget a Tilghmann-féle homogfúvó hatásának teszik ki (lásd
Homokfúvó gép), ez a puha lakkal födött része
ket nem támadja meg, de a csupasz üveget meg
marja (mousseline-Uveg); 1. Muszlin-üveg.
Üvegfestákek, üvegek festésére általában fóm-sók (fémoxidok) szolgálnak. Ezek főleg: vas, man
gán, réz, kobalt, ezüst, króm, arany, szelén ve
gyületei. Ezenkívül sok más anyag is szolgál e
»eélra, pl. uránsók, ónhainu stb.
Üvegfestészet (1. a képmellékletet), a festészet
korlátozottabb technikáinak egyike, amely színes
és festett üveglapokat használ föl elsősorban abla
kok díszítésére. Anyaga régebben az ú. n. katedrá
lis üveg volt, amelyet különböző színekben és szín
telenül szándékosan egyenetlenül fúvott, érdes
felületű üvegből készítettek. Az üvegablakokat
már a rómaiak is ösmertók, de még a középkor
elején is ritkák, mert táblaüveget színtelenül és
nagyobb darabokban előállítani sokáignem tudtak.
Kezdetben az Ü. az üvegdarabokat színeik szerint
csoportosította s szövetmintákat utánozva, mo
zaikszerűen állította össze. A legrégibb adatok,
amelyek ilyen üvegmozaikról szólnak, a VI. sz.ból Paris, Tours s a római Laterán ablakairól
maradtak ránk. A figurális Ü. a X. sz.-ban kelet
kezett s legrégibb adataink a tegernseei kolostor
Ü.-i műhelyéről emlékeznek meg. A XII. sz.-ban
,az Ü. technikája egyre tökéletesedik. Theophilus
presbiter leírása szerint az üvegképek alakjait és

Üveggombok
ékítményeit krétával bevont deszkára rajzolták
s miután megjelölték az egyes részletek szineit,
megfelelő üvegdarabokat tettek a mintára s eze
ket a részletek körvonalainak ráf estese után tüzes
vassal körülvágták. Az árnyékolást zománcszerű
fekete-barna szinű vasoxid festékkel végezték,
de csakhamar más szinű festéket is használtak
az árnyalatok fokozására. A festés ráégetése után
ólomba foglalták az üvegdarabokat és cinkkel
összeforrasztották. A román építeszet korában az
Ü. még kevés színnel dolgozik s ez a zöldes üveg
szinén kívül a kék, sárga és vörös. Az Ü. virág
zása a csúcsíves építészet korába esik, amelynek
óriási ablakokkal áttört falain a falképnek kevés
hely jutott. Most már az ablakokat nagyobb üveg
lapokból állítják össze, amelyek különböző színű
rétegekből készülnek, úgy hogy ezek korund-porral való csiszolásával az árnyalatok fokozásának
lehetősége növekszik s ezt a ráégetett festés még
növeli. Az Ü. stílusának korlátait áttörve, a fes
tészettel kél versenyre s ennek fejlődését követi
nyomon. Az alakok a damaszkmintás háttér
helyett építészeti és tájképi keretbe kerülnek s az
Ü. plasztikusaknak látszó formákat és távlati ha
tásokat erőszakol, ami technikája korlátaival
ellenkezik s a hanyatlás csiráit rejti magában.
Az ú. n. kabinet-festészet vagyis a lakások fes
tett üvegablakokkal való díszítése a XV—XVI.
sz.-ban már ennek a hanyatlásnak jeleit mutatja
s később feledésbe is merül. Csak a XIX. sz. tá
masztja föl ismét s főleg Münchenben, Innsbruck
ban, Bécsben, de Budapesten is keletkeznek Ü.-i
műhelyek, amelyek azonban hol régi minták
szolgai másolatával, hol a technikai bravúr fitogtatásával nem sokra vitték. Csak napjainkban ért
el ismét az Ü. új és nagyobb jelentőséget az opali
záló üveg fölhasználásával s a mozaikszerű hatá
sok keresésével. V. ö. Ráth Gy., Az Iparművé
szet Könyve (II. köt., Budapest 1905).
Üvegtinomítás, az üveggyárakból kikerülő
üvegárúk díszítése, ami főleg Csehországban
töbpnyiro önálló műipar.
Üvegfonás, az izzó üveg vékony, hajlítható és
selyemfényű fonalakká húzható ki, melyek úgy
dolgozhatók fel, mint az állati vagy növényi fo
nalak. Az üvegfonal készítésére az üvegrúd vé
gét a fúvólámpa előtt felhevítik és a puha üveg
ből fonalat húznak, amelyet egy forgó dobra te
kernek. Az így nyert üveggyapotból dísztollakat,
nyakra valókat, paszomántárúkat stb. készítenek.
Használják továbbá a laboratóriumokban aszbeszt
helyett szűrőanyagul.
Üvegfúvás, 1. üveg.
Üvegfúvó lámpa, 1... Üveg.
Üvegfúvó pipa, 1. Üveg.
Üvegfű (növ.), 1. Parietaria.
Üveggombok, rendszerint fekete üvegből úgy
készülnek, mint a sajtolt gyöngyök, csakhogy a
mintául szolgáló fogóba drótkapcsot tesznek, mely
az üvegbe bepréselődik. Ebből lesz a gomb füle.
A sajtolt gombok további feldolgozása a sajtolt
gyöngyével azonos (1. Gyöngy). Az Ü.-at gyakran
még felhevítve ónsó gőzének teszik ki, mitől fém
fényűvé lesznek (1. Irizáló üveg). Az Ü., üveg
gyöngyök és drágakövek készítése (quincaillerie)
Csehországban Gablonz vidékén házi ip-ir.
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2. ábra. Sugerius apát. St. Denis,
XIII. század.

1. ábra. Francia üvegícstmény
a XIII. századból, Berlin.

5.

ábra.

Ablak

opaK-scens

üvegből,

Tiílanytól.

,'i. ábra. Szt. Anna h a r m a d m a g á v a l .
Quimper. XV. század.

6. ábra. Opalescens üvegablak Rolh Miksáloi.

4. ábra. Szt. Anna. Mikó János müve.
Bécsújhely, XV. század.
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üveggyapot, 1. Üyegfonás.
Üveggyártás, 1. Üveg.
Üveggyöngyök, 1. Gyöngy (Mesterséges
gyöngy).
Üveghangok, húros hangszereken — vonó
sokon és a hárfán, mandolinon, gitáron — elő
csalható magas hangok, amelyek úgy keletkeznek,
hogy a harmonikus felsóhangok csomópontjait,
tehát a húr feles, harmados, negyedes osztópont
jait balkezünkkel v. annak 3. v. 4. njjával gyön
gén érintjük. Vastag húrokon könnyebben szólal
meg az üveghang, mint vékony húrokon. Jele:
a hangjegy fölé írt o. Természetes üveghangja
minden húrnak a közepén megszólaló oktávja,
harmadmetszetein megszólaló duodecimje, ne
gyedmetszetein megszólaló második nyolcada.
Mesterséges üveghang úgy keletkezik, hogy a
balkéz első ujjával lefogott hang negyedének
helyén, annak második nyolcadát nyerjük. A hár
fán csak a húr közepén keletkező üveghangot
használják. Ü.-at a kitharán már a görögök is
ismertek aúpiyyt^ néven.
Üvegharmonika, frikciós hangszer, amelynek
legkezdetlegesebb alakját — nedvesített ujjakkal
dörzsölt pohársort — Franklin Benjámin, a ki
tűnő amerikai fizikus és államférfi találta fel
(1762). Később a pohárforma üvegburává alakul
át, a burákat pedállal hajtott vízszintes tengelyre
erősítik. Ezt az Ü.-t, melyet röviden Harmonicanak neveznek, használják a szentimentális ro
mantikus korban (az ú. n. Werther-korszakban).
Schubert, Wieland, E. T. A. Hoffinann és Jean
Paul versekben dicsőítik; Észak- és Közép-Euró
pát harmonikamüvészek utazzák be, köztük a
világhírű, sokszor megénekelt vak leány: Kirchgessner Marianne. Komoly orvosok cikkeket írtak
az Ü. ártalmas befolyásáról a szervezetre. A múlt
század 30-as éveiben elterjedt Physharmonica
(a harmónium első alakja) szorította ki. Mozart
és Mendelssohn irtak Andante-kat Ü.-ra. Újabban
billentyüsorral látták el és a celesta helyett a
modern zenekarba is besorozták (Strauss R.:
Schlagobers.)
Üvegház, 1. Növényház.
Üveghegy, a német népmesékben és germán
ősmondákban gyakran előforduló mitikus foga
lom. Némelyek szerint német neve Glasberg
voltakép Glanzberg «fényes hegy» volt s így tulajdonképen a. m. világos, átlátszóan fénylő ég
bolt. Ü. előfordul a magyar népmesékben is.
Üveghuta, régebben az üveggyárak neve.
Üvegipariskolák, nem az üveggyártással, ha
nem üvegdíszítéssel és kikészítéssel foglalkozó
iskolák. Magyarországon nincs. A két leghíresebb
ilyen üvegipariskola a csehországi Haida és Steinschönau városokban van, míg Gablonzban egy
bronzműves iskolával kapcsolatosan is van ilyen
szakosztály.
Üvegképek, 1. Üvegfestészet.
Üvegkönny, 1. Bolognai üvegek és Űveacsepp.
Üvegköszörülés v. üvegcsiszolás, 1. Üveg.
Üveglemez '(Lamina vitrea), a koponyacson
tok, belső tömör csontrétege.
Üvegmaratás, 1. Üvegétetés.
Üvegmozaik, 1. Üvegfestészet.
Üvegnyomás, 1. Hialotipia.
I

—

Üveorszlvacsok

üveg-nyomat, 1. AubelnyomatÜvegolvasztó kemencék, 1. Üveg.
Üvegopál (ASY.) a. m. hialit (1. o.).
Üvegpapiros v. üvegvászon, fa- és szaruanya
gok csiszolására használt segédeszköz, amely
olykép készül, hogy a papiros v. vászon egyik
oldala enywel lesz bevonva s erre üvegdarát
hintenek.
Üvegpapiroscsiszoló gépek, 1. Famunkáló
gépek.
Tjvegrudak, 1. Üveg (üvegcső).
Üvegsánc, 1. Erődítés.
Üvegszárnyú lepkék (Sesiidae, áiiat), a nagy
lepkék egyik családja, hová általában kisebb,
karcsú testű pillék tartoznak. Elülső szárnyuk
csak a csúcson pikkelyes, míg többi része, vala
mint a hátulsó szárnyuk pikkelytelen, tehát át
látszó. Más nevük még: szitaszárnyú lepkék. Csu
pasz, fehér hernyójuk kizárólag (s főleg fás)
növények belsejében él s ott is alakul át bábbá.
Egyik-másik kártékony. A nyárfában s almafában
él a sárgásbarnán tarkáit Trochilium apiformis
Cl. hernyója; darázshoz hasonlít a T. crabroniformis Lewiu, melynek hernyója főleg a
fűzben él; a kékesfekete Sciapteron tabániformis Rótt hernyója a nyár- (főleg kanadai nyár-)
és fűzfában él. Népesebb nem a Sesia F., melyből
említendő a kistermetű, feketés S. tipuliformis
Cl., hernyója főleg a ribiszke, de a mogyoró, kecske
rágó s boróka ágaiban is él; a pirosan övezett,
feketés S. myopaeformisBtía., melynek hernyója
az almafa, ritkábban körte- és szilvafa kérgében
él, .stb.
Üvegszem, 1. Vendégszem.
Üvegszivacsok
(Triaxonida = Hexactinellida, állat), a Szivacsok (Porifera) egyik rendje.
Vázuk háromtengelyű alapokra viszavezethető
kovatűkből áll. Nevüket onnan kapták, hogy ha
testük puha részeit eltávelitjuk, akkor vissza
maradó vázuk olyan, mintha finom üvegtűk me
sébe illő csodás szövedékéből készítették volna.
Rendkívül változatos vázaik a leggyönyörűbb és
minden képzeletet fölülmúló finomságú természeti
alkotások közé tartoznak s szabályosság, szépség
és művészi motívumokban való gazdagság dolgá
ban csak a Rádioláriák vetekedhetnek velük.
Legtöbbjük a mély tengerfenék lakója. Alakjuk
nagyon változatos: vannak köztük cső-, henger-,
buzogány-, serleg-, tölcsér-, madárfészek-, levél-,
bokor- stb. alakú fajok. Egyenkint élnek, v. nagyon
változatos alakú telepeket alkotnak. Nagyságuk
változó: igen kicsinyektől kezdve több méter
hosszú fajokat találunk. Mindannyian tengeriek.
Fajaikat két alrendbe osztják:
1. alrend: Hexasterophora. Ikerhorgonyaik
(amphidiscus) nincsenek. Leggyönyörűbb és leg
ismertebb fajuk az öntözőkanna szivacs vagy
Vénus kosárkája (Euplectella aspergilhimOw.);
hengeralakú teste a bőség szarujához hasonlóan
csavart, lefelé keskenyedő; elülső része az öntöző
kanna rózsájához hasonlóan szitaszerűen átlyukgatott képződménnyel van elzárva; váza gyönyörű
fehérszínű és végtelenül finom szövésű; hossza
30—Í0cm.; harántátmérője 3—4 cm.; a Pilippiszigetek (főleg Cebu-sziget) környékén honos,
ahol 200 m. mélységben él; a Német Tengermélyi
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Üzemmód

Expedíció az afrikai partok és Zanzibár közt is
Üzemgazdaságtan (ném. Betriebsiüirtsehaftsmegtalálta. Másik ide tartozó faj, a Sclerothammis lekre) az a tudomány, amely 1. megállapítja
clausii W. Marsch., >/„ méter magas bokoralakú azokat a jelenségeket és eseményeket, amelyek
telepeket alkot; Timor-sziget mellett 700 m. mély- az egyes üzemgazdaságok belső életében, továbbá
Bégben honos. A Farrea occa Bwrbk. váza az az egyes magángazdaságoknak egymással való
Auér-féle gázizzóharisnyához hasonlít. Igen csi érintkezésében anyagi boldogulásuk, tehát gaz
dálkodásuk tekintetében mutatkoznak; 2. meg
nos alkotású a Lopliocályxphilippensis Gr.
2. alrend: Amphidiscophora. Ikerhorgonyaik állapítja e jelenségek ok és okozati összefüggé
(ampkidiscus) vannak. Az amphidiscusok olyan sét, keletkezésük, fennállásuk és megszűnésük,
szilárdító kovatük, melyeknek mindkét végét valamint egymásra hatásuk állandó törvényeit,
hatágú horgony díszíti. Leggyakoribb ide tartozó mindenkor nem a köz-, hanem az egyes magán
faj: a Hyalonema sieboldii Gr.; testét rendkívül gazdaság szempontjából. Az Ü. tehát nemcsak a
hosszú, spirálisan összecsavart kovatűfonalakból termelő-, de a fogyasztógazdaságokra kiterjedő
(Privatwirtschaftslehre)
álló nyél erősiti a tengerfenékhez; hossza 40 magángazdaságtannak
cm.; a japán partokon honos. A legérdekesebb része. Az Ü.-nak az a része, amely csak az egyes
ide tartozó faj a Monoraphis chuni F. E. Sch., mezőgazdaságok belső életében mutatkozó jelen
mely esetlen, óriási nagy, üvegszerűen átlátszó ségekkel foglalkozik, az üzemtan (Betriebslehre).
tűvel erősödik a tengerfenékhez s ennek hossza
Magángazdasági irányú kutatásokkal már rég
eléri a 3 métert.
óta foglalkoztak, de többnyire csak a köz- és nem a
Üvegszurok (ném. Glaspech) vagy más néven magángazdaság szempontjából. Csupán az állam
főtt terpentinnek nevezik a terpentinolajnak háztartásokra ós a mezőgazdasági Üzemekre vo
desztillációval való lehajtása után a terpentin- natkozóan találunk már a XVIII. és XIX. sz.-ban
ből visszamaradó szilárd, sárgás, át nem látszó is komoly lépéseket. A XIX. sz. végével azonban
nagy mozgalom indult, amely a magángazdaság!
gyantás anyagot.
Üvegtéglák. Üvegből öntött edények, amelyek kutatást mint öncélt, a kereskedelmi és ipari
ből fényt áteresztő falakat vagy mennyezeteket üzemekre is kiterjesztette. Külföldön az Ü.-nak
ma már igen nagy és értékes irodalma, sok
(kupolákat) építenek.
Uvegtelenedés, a kőzettanban az a folyamat, egyetemen tanszéke is van. Nálunk fontosságát
amely közben a vulkáni kőzetek üveges amorf még nem értették meg és csak a műegyetem 1925.
tömegéből apróbb-nagyobb kristályok váltak ki. megrendezett mérnöktovábbképző tanfolyamán
Valószínű, hogy az Ü. a már megmerevedett szi találunk először Ü.-i előadásokat.
Irodalom. Schár, Handelsbetriebslehre, 5. kiadás 1923;
lárd kőzetben is bekövetkezik s igy az Ü.-sel ma
System der Welthandelslehre, 1910 ; Nicklisch,
gyarázható számos porfiros kőzetnek felzites Heilaner,
Allgremeine kaufmiinnische Betriebslehre, 5. kiadás 1925:
szövete.
Weyercnann-Schőnitz, Grundle°rung nnd Systematik einer
wissenschaftlichen Privatwirtschaftslehre, 2. kiadás 1912;
Üvegtest, 1. Szem.
Calmes, Der Fabrikbetrieb, 5. kiadás 1919 : Herzog, IndusÜvegvászon, 1. Üvegpapiros.
trielle Verwaltnngstechník, 2. kiadás, 1922; Archív der
Üvegvatta, üvegszálakból készült vatta.
Fortschritte betriebswirtschaftlicher Forschung und Lenre,
1924; Betriebswirtschaítliches Lexikon, 1925; BetriebsÜvegvirág A 1. Üveg (Velencei üveg).
wirtschaftliche Rundschau; Zeitschrift f iir HandelswissenÜzbég, 1. Ózbég.
schaft u. Praxis ; Zeitschrift für Handelswissenschaftliche
Üzbég (Zbehy), kisk. Nyitra vm. nyitrai j.-ban, Forschnnjr. Magyarul Knntner Róbert ismertető cikkei a
U9ip) 1452 szlovák és magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) Kereskedelmi Szakoktatás 22. és 31. évfolyamában.
Üzbék, 1. Özbégek.
Üzemi kartel, 1. Kartel.
Üzekedés, a nőstényállat ivarzása, mikor a
Üzemi munkásbalesetek, valamely gyári v.
hímállatot magához ereszti és párosodik. A va ipari {izemben az illető üzemből kifolyólag érik a
don élő állatokon az Ü. tavasszal vagy ősszel je munkásokat. Ezek hazánkban az 1907. XIX. t.-c.
lentkezik, míg a háziállatokon egész éven át, szerint kötelező biztosítás tárgyát teszik. Ugyanez
kb. 3—4 hetenként ismétlődve mutatkozik. Az a t.-c. szabályozza egyúttal nemcsak a biztosítás,
Ü. a petesejtek leválásával esik egybe és a vem- a felelősség és fizetési kötelezettség stb. kérdé
hesség ideje alatt kimarad. L. Folyatás.
seit, de a betegség esetén való segélyezést, a
Üzekedési düh a. m. hónaposság (1. o.).
baleseti segélyt és a kártalanítást is a szükséges
Üzem, a vállalkozásszerű termelést folytató eljárásokkal és szervezetekkel együtt.
gazdaság, szemben a mesterségszerűen fenntar
Üzemmód (erd.), az erdő felújításának, felne
tott, a vállalkozás fogalmát ki nem merítő gaz velésének és használatának rendszere. Megkülön
dasággal. Ilyen értelemben beszélünk mezőgaz böztetünk: 1. Szálerdő Ü.-ot, mikor az erdő
dasági, ipari. stb. Ü,-ről. Az Ü. méretei sze vágásfordulója magas (60—120 és több éves),
rint kis-, közép- és nagy-Ü. lehet, amelyek között felújítása pedig magról kelt csemetékkel tör
azonban szoros határ nem vonható. A megkü ténik (természetes felújulás, vetés vagy ülte
lönböztetésre többnyire az Ü.-be fektetett tőke, a tés által). Válfajai a használati mód és rendelte
munkások száma, az alkalmazott r^épek stb. ad tés szerint: Szálaló Ü. (1. o.), illetőleg szálaié erdő
nak alapot. L. még Üzemmód és Üzemrendszer. (1. o.), ha az erdő egész területén ugyanazon vágás
Üzembizto3itás (Chomage), 1. Biztosítás.
forduló alatt ismételten visszatérő elszórt, egyes
Üzemgazdaság, a termelő gazdaság (kereske szálakra vagy facsoportokra szorítkozó hasznádelmi-, ipari-, bank-, mezőgazdasági üzem), ellen I latok történtek; vágásos szálerdő, ha a használat
tótben a fogyasztó (állam, község, magánegyén, vágásokban történik (tarvágásos szálerdő, vetőköztisztviselő stb.) gazdasággal. L. még Üzemgaz vágásos szálerdő stb.); kétkorú szálerdő és.
daságtan
legelőerdő. 2. A Sarjerdö Ü.-ot, amely csupán
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lomberdőkben alkalmazható, a vágásforduló ala
csony (15—40 éves, néha még rövidebb) és az erdő
felújulását a levágott fák tuskó- vagy gyökérsarjaitól várjuk. Ide tartozik a cserhántóüzem
(1. Csererdő), a botoló üzem (botfaerdő), melyben
a 2—3 m. magas fűz- és nyárfatörzsnek ágai nyeselnek és több jelentéktelen mellékalakjai a sarjordő-Ü.-nak. 3. Középerdö-Ü. alatt az előbbi ket
tőnek egyesítését értjük, amidőn a sarjerdő élet
képes, lehetőleg magról kelt törzsei egyenletes v.
csoportos eloszlásban és kisebb v. nagyobb menynyiségben a sarjerdő több vágásfordulóján át
fentartatnak, hogy haszonfát szolgáltató erős
törzsekké fejlődhessenek.
Üzemrendszer, a különböző vállalatok ter
melő tevékenységének szervesen összefüggő egy
sége. A termelés ágaiban s a forgalomban mutató
kozó különbségek igen eltérő Ü.-eket hoztak létre.
Általában meg szokták különböztetni az extenzív,
vagy külterjes és az intenzív, vagy belterjes
Ü.-eket (1. Belterjes). A mezőgazdasági Ü.-t illető
leg 1. Gazdálkodási rendszerek. Az ipar terén
kifejlődött Ü.-eket 1. az Ipjzr címszó alatt; a ke
reskedelemben előforduló Ü.-ek a nagy-, a kis-, a
házalókereskedelem, a kufárkodás ós a vándorkereskedelem. L. Kereskedelem.
Üzemszámla (Gyártási, Termelési, Javítási,
Hídépítési, Finomitási stb. számla), az a számla,
amely az ipari termelés folyamatának elszámolá
sára szolgál. Tartozik oldalára kerül minden áldo
zat, amelyet a termelés érdekében hozunk, úgy
hogy ebből a számlából megállapítható a gyárt
mány teljes önköltsége (utókalkuláció). Készletre
való gyártásnál a kész gyártmányokat önköltségi
áron a Késztermékek számlájára vagy más ha
sonló jelentőségű számlákra viszik át, az Ü.-n
mindig csak a még be nem fejezett termékek
értéke áll, az elért eredmény pedig a Késztermé
kek számláján mutatkozik. Megrendelésre történt
munkálatoknál a számlázott összeg az Ü. Köve
tel oldalára kerül, amikor is a számla egyenlege
az elért eredmény. A főkönyvben rendesen csak
egy Ü. szerepel, amelyet azonban külön segéd
könyvben gyártmányok, ill. megrendelések sze
rint külön-külön számlákra bontanak.
Üzemtan, 1. Mezőgazdasági üzemtan, Üzem
gazdaságtan.
Üzemterv, 1. Gazdálkodási rendszerek és
Erd,őrendezés.
Üzemtőke, 1. löké.
Üzenet (nuncium), 1. az a mód, amellyel 1848
előtt a rendi tábla végzéseit a főrendekkel közölte.
A közlés 1790-ig rendszerint csak élőszóval, azóta
írásban is történt, gyakran a törvénycikk javas
latával együtt. Az U.-et az elnök által a tábla min
den alkotó elemeiből nevezett küldöttség vitte át
a főrendekhez s nyújtotta be az elnöknek. A szó
nok egyházi rendbeli volt. A főrendek határoza
tukat, amellyel az Ü.-et egészen v. módosítá
sokkal elfogadták v. visszautasították, válasz-Ü.
(renuncium) alakjában tudatták a rendi táblával.
Ez ügyben a két tábla több Ü.-et és válasz-Ü.-et
is váltott egymással, míg t. i. a megegyezés sike
rült. Az Ü.-ek és a válasz-Ü.-ek száma korlátozva
nem volt ugyan, ha azonban a megegyezés több
szöri kísérlet dacára sem sikerült, a rendi tábla
Révai Nagy
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a tárgyat elejtette s jobb időkre halasztotta. Lehe
tett volna ngyan vegyes ülést tartani, de ez újabb
időben — ily célból — egyáltalában nem volt szo
kásban. 2. Későbbi jogunk, azaz a Házszabályok
szerint az Ü.-váltás, azaz a két Ház határozatai
nak egymással közlése úgy történt, hogy az egyik
Ház elnöke átirat kíséretében küldi meg a hatá
rozatot a másik Ház elnökének. Az átvett Ü.-et
az illető elnök, ha ülés folyamán veszi, még abban
az ülésben, különben a legközelebbi ülésben mu
tatja, be a Háznak.
Üzérkedés a. m. spekuláció (1. o.).
Üzérkedő bankok. Olyan bankok, amelyek a
gyűjtött tőkéket kockázatosabb vállalkozásokba
(kockázatos vállalatok alapítása v. az ilyenekben
való részesedés, börzeügyletek saját számlára
stb.) fektetik. Ebből folyóan hol igen nagy nye
reséggel, hol hasonló veszteséggel zárják üzletévüket. Nagy Ü. bukása sokszor általános vál
ságot is okozott, mint pl. Law (1. o.) bankjáé.
Újabb időkben a bécsi Allgemeine Depositenbank
bukása volt Ausztria gazdasági életére káros
hatással.
Üzlet, alanyi értelemben a személynek iparszerű tevékenysége, tárgyi értelemben e tevékeny
ség eszközeinek összessége. Használják az Üzlet
helyiség (bolt) értelmében is.
Üzletátruházás. Kereskedelmi üzletnek, mint
vagyonösszességnek másra átruházása,akár a cég
átruházásával, akár anélkül. A kereskedelmi tör
vény (1875. évi XXXVII. t.-c. 20. §.) szerint az
átruházó adósságaiért csak akkor volt felelős az
átvevő, ha azt elvállalta. Ez a szabály igen sok
panaszra adott okot, főleg a hitelezők kijátszását
célzó csalárd Ü.-ok miatt. Inszolid kereskedők,
akiknek az üzleten kívül semmijük sincs, azért
szokták üzletüket átruházni, hogy kötelezettsé
geiktől szabaduljanak; vagy számbavehető ellen
érték nélkül' ruházták át üzletüket a velük össze
játszó átvevőre, v. a kapott ellenértéket könnyű
szerrel elrejtették, úgy, hogy az átruházó hitelezői
elvesztették követeléseiket, mert az átruházótól
nem tudták behajtani, az átvevő ellen pedig a
törvény nem adott kereseti jogot. Az ily üzemiek
ből származó közgazdasági bajok orvoslása végett
a kereskedelmi üzlet átruházásáról szóló 1908.
évi LVII. t.-c. úgy rendelkezik, hogy aki keres
kedelmi üzletet szerződés útján átvesz, minden
külön elvállalás nélkül már a törvénynél fogva
felelős az átruházónak az üzletből eredő kötele
zettségeiért, amelyeket az átvétel idején ismert
v. a rendes kereskedő gondosságával megtudha
tott, kivéve a csőd folyamán történő Ü -t, sőt e
korlátozás nélkül is felel minden tartozásáért az
átvevő, ha az üzletet házastársától, saját vagy
házastársának fel- vagy lemenő ági rokonától,
testvérétől vagy fóltestvérétől vagy ezek vala
melyikének házastársától vette át, úgyszintén
akkor is, ha a kötelezettségeket átvállalta. Hogy
egyes esetekben történt-e Ü., különösen ha az
üzlethez tartozó vagyont nem egészen vették át,
a bíróság az eset összes körülményei szerint itéli
meg. Nem szükséges, hogy az egész üzlet minde
nestől menjen át az átvevőre, az árúk túlnyomó
részének, a berendezésnek, a cégnek átvétele, sőt
egyes esetekben árúk átvétele nélkül magának az
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üzleti vevőkörnek a megszerzése, a fogyasztók
értesítése az Ü.-ról, üzleti titkok, szabadalmak
átengedése, az új üzletnek a régi üzlet specifikus
jellegének megfelelő folytatása az Ü. mellett szóló
adatul szolgálhat. Kimondja továbbá a törvény,
hogyha valaki egyes kereskedővel ennek fennálló
üzletére nézve közkereseti vagy betéti társaságba
lép, ez a társaság az addigi üzletből eredő összes
kötelezettségekért felelős, mert a legtöbb vissza
élést épen úgy követték el, hogy az üzlettulajdo
nos az általa folytatott és továbbra is birtokában
maradt üzletre nézve — sokszor csak színleg —
társaságba lépett, amely társaságot a korábbi tar
tozásokért nem lehetett felelősségre vonni. A cégátruházás — Ü. nélkül — magában véve nem
alapítja meg az Ü.-ra megállapított felelősséget.
Az Ü. szerződési illeték v. általános forgalmi
adó. alá esik.
Üzleti óv. A termelő gazdaságok egy-egy
számadási éve, amelynek befejeztével mérleget
készítenek, az eredményeket megállapítják és
könyveiket lezárják. Az U. nem mindig azonos a
polgári évvel, végét, tekintettel a vele járó sok
munkára, a holt szezon idejére is teszik. A rész
vénytársaságok és szövetkezetek, továbbá azok
a vállalatok, amelyek rendes üzleti könyveket
vezetnek, nem az utolsó polgári, hanem az utolsó
Ü. eredménye alapján fizetnek adót.
Üzleti hitel. Elsősorban árúhitel, amennyiben
a kereskedő a vásárolt árút csak bizonyos idő
(rendszerint néhány hónap) múlva tartozik ki
egyenlíteni, többnyire minden dologi biztosíték
nélkül. A tartozást egyszerűen elkönyvelik a
könyvekben (nyílt könyvhitel), v. váltót adnak
róla (váltóhitel). A kamatokat rendesen már az
árba belekalkulálják és így nem számítják fel
külön, hacsak az adós nem késedelmes a fizetés
sel (késedelmi kamat). Ü. azonban lehetséges
készpénzkölcsön nyújtásával. L. Bankhitel.
Üzleti könyvek, 1. Kereskedelmi könyvek.
Üzleti összeköttetés. Kereskedők, akik egy
mással üzleteket kötnek, Ü.-be kerülnek. Szűkebb
értelemben véve azonban csak akkor beszélünk
Ü.-ről, ha az állandóbb jellegű, így pl. az ügylet
kötés gyakrabban történik, hitelezési viszony áll
fenn, stb. Az a kereskedő, aki egy másikkal ilyen
állandó Ü.-ben van, köteles a másiktól kapott
megbízásra vagy ajánlatra azonnal nyilatkozni.
Hallgatása a megbízás vagy ajánlat elfogadását
jelentené (ker. törv. 320. §).
Üzleti stilus, az üzleti érintkezésb3n használt
írásmód, amely világosságra, szabatosságra, szak
szerűségre és a lehető legnagyobb rövidségre tö
rekszik. Mindennek azonban nem szabad a nyelv
beli, helyesség rovására történnie.
Üzleti szerződések, általában az üzleti életben
előforduló kötelmek biztosítására és bizonyítá
sára szolgáló okiratok, különös értelemben pedig
a vaspályák azon szerződései, amelyek a vaspá
lyák fuvarozási ügyleteire vonatkozólag a tarifák
ban és az üzletszabályzatokban elő nem forduló
különös kikötéseket állapítanak meg. Ilyen Ü.-kel
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történik a helyi érdekű vasutak üzemének állami
kezelésbe vétele. E szerződéseket az 1876-iki
XXXVII. t.-c. 423. és 424 §-ai bizonyos megszo
rításoknak vetik alá, nevezetesen kényszerrend
szabályokat állapítanak meg a közforgalomnak
átadott és árúfuvarozásra rendelt vaspályákra
nézve. E korlátozó rendszabályok a fuvarozás el
vállalása és a teljesítés időjére nézve meghatá
rozzák, hogy a) a vaspályák rendes körülmények
között nem tagadhatják meg a fuvarozást; b) az
elküldés idejére nézve egyik feladót sem részesít
hetik kedvezményben.
Üzleti szokás, 1. Kereskedelmi szokásokÜzleti tőke, 1. Töke, Alaptöke.
Üzleti záróra, az 1921. XXXVIII. t.-c. meg
engedi, hogy Budapesten és egyes más helyeken
az üzletek záróóráját, ha a műnk aadók és alkal
mazottak szakegyesületei közös megállapodással
esti nyolc óra előtt akarják az üzleteket bezárni,
a kereskedelmi miniszter e megállapodásnak
megfelelően rendelettel szabályozhatja. Lásd
Munkaidő.
üzletrész, a szövetkezet (1. o.) alaptőkéjének
egy-egy tagra eső része, illetőleg az erről kiállí
tott értékpapír.
Üzletszerű bűntett ismérve egyrészt annak
gyakoribb ismétlésére irányzott szándék, más
részt a nyerészkedési, vagyis az a célzat, hogy a
bűnismétlés jövedelmi forrásul szolgáljon. Hazai
törvényünk az Ü.-et különösen az uzsoránál, or
gazdaságnál, lopásnál és kerítésnél értékeli minő
sítő körülményként; néhol — mint a zugírászatnál, varázslásnál — tényálladéki elem az Ü.
Üzletszerű vagy nyilvános fogadások lóver
senyeknél, 1. Totalizatőr, Totalizatör-ado', To'alizqtőr-törvény, Totalizatőr-jövedelem.
Üzletvezető az a kereskedelmi meghatalma
zott (1. o.), akit a főnök vagy a cégvezető (1. o.)
cégvezetői jogosultság nélkül az egész üzlet veze
tésére felhatalmaz. Az Ü. lebonyolíthatja az illető
üzlettel rendszerint járó ügyleteket, de megha
talmazása nem terjed ki váltókötelezettségek
vállalására, kölcsönök felvételére, porek vitelére,
követelések elengedésére ós az egész üzlet elide
genítésére. Hatáskörét a meghatalmazó kibővít
heti és korlátozhatja, a korlátozás azonban csak
oly harmadik személyekkel szemben érvényes,
akiknek erről tudomásuk volt. Az Ü. a céget csak
az Ü.-i (meghatalmazotti) minőség feltüntetésével
írhatja alá. Az Ü.-i meghatalmazás a cégjegyzékbe
nem vezethető be.
Üzletvitel az az eljárás, amelyet a kereskedő
(vállalat) ügyfelei és ügyletei megválogatásában,
ügyletei megkötésében és lebonyolításában követ.
Üzőfa, 1. Higlófa.
Üzőke (bány.), csonthamuból készült kis csésze,
melyen az ezüsttartalmú ólmot kis tokos kemen
cében megolvasztva és a levegő hatásának kitéve
tartják; a levegő oxigénje a megolvadt ólommal
egyesül és az így képződő ólommázanyagot be
szívja magába az Ü., a tiszta szlnozllst pedig aí
Ü. fenekén marad és súlya megmérhető.
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V.
V, v, a magyar ábécének 36., a latinnak 22.
V a c e i n a a. m. a megfogant himlőoltás. —
betűje. L. az U betűről szóló cikket.
T. bulbosa, ha a himlőoltás helyén nagyobb savós
hólyag fejlődik. — T. generalisata, ha a vér
Rövidítések: v. a. m. vagy.
v. (lat.) a. m. vide (lási), versus (vers), verte (fordíts). útján a test más pontjain is támadnak V.-k. —
V (római számjegy) = 5.
V (latin föliratokon) a. m. vivns, vixit, victoria, vale stb. T. secundaria, ha vakarózás vagy más módon
V a fizikában és elektrotechnikában a volt (villamossági az eredeti V.-ból a bőr más pontjain is történik
mérték-egység) Jele.
akaratlan beoltás.
V hang, lágy ajakmássalhangzó; 1. Hangok.
V a c c i n a t i o , eredetileg a. m. himlőoltás (1.
V, a zenében a voce (hang) szó rövidítése. Régi Himlő) ; újabban minden elölt baktériumokkal
hangjegyekben a voci (ol.) röv. = szólamok. történő oltás.
•3 V. = háromszólamú, 8 V. = nyoleszólamú.
V a c c i n i u m L., áfonya (növ.), az Ericaceae
V. s. = volti subito (gyorsan forgass!). V. vagy (Hangafélék) család génusza; 100 faja alacsony
Vo. = violino, Vc.=violoncello (gordonka), Via = félcserje v. cserje, gyakran örökzöld, osztatlan
viola (mélyhegedű). Vs. = vide sequens (régi kéz levelekkel, magános v. fürtben álló virágokkal,
iratokban a. m. lásd a folytatását). f. = vers ezeknek 8—10 porzója van; magházuk alsó állású,
(kat. templomi énekeknél).
V, a vanadium (1. o.) kémiai jele.
V a . , Virginia északamerikai állam nevének
rövidítése.
Vaal (Tál, Iiikva, Kai Gariep), az Oranje
üélafrikai folyó 6S0 km. hosszú jobb mellék
folyója, a Gey Koup, Csue és Kolong fölvétele
után a Griqua-földtől K.-re torkollik.
Vaál, község, 1. Tál.
Vaast-la-Honge, 1. Saint-Vaast-la-Hougue.
Va foíiiKjue (franc, ejtsd: vabank), hazárd játé
koknál használt kifejezés, a. m. bank, vagyis a
betét annyi, mint a bankban levő összeg.
Vác, város, 1. Tácz.
V a c a n s (lat.) a. m. üresedésben levő, betöltet
len (hely); vacat, hiányzik, a könyvnyomdászat
ban a. m. üres lap; vacantia, üresedés.
Vacarescu (Tacaresco), Hélene, francia
költőnő, szül. Bukarestben 1866 oki 3. Előkelő
osaládból való s egy ideig Ferdinánd román
király jegyese volt. Verskötetei: Les chants
d'aurore (1886); L'ame sereine (1896); Le rapFekete áfonya.
sode de la Dambovitsa (1899); Lueurs et flammes
(1903); Nuits d'Orient (1907); Le jardin passióimé a csészével teljesen összenőtt. Az É.-i félgömb
<1908). Magyarul megjelent: A király hitvese hidegebb és mérsékelt tájain, meg a tropikus öv
<reg., 3. kiad. Budapest 1920).
hegyein élő növények. A T. myrtülus L. (fekete
V a c a t (lat.) a. m. hiányzik; betöltetlen (állo áfonya, fenyvesbogyó, kukojsza, ivója; ném.
más) ; a könyvnyomdászatban: üres oldal; pl. a Heidelbeere) 3 dm. magas cserjécske, különösen
címoldalon; fejezetcímek után következő oldal. ritkás fenyvesekben gyakori. Ága zöld, élesen
Vaccaeusok, ibériai nép az ókori Hispániában, szögletes, levele tojásdad, évenkint lehulló. Virága
a felső Durius (Dnero) mellett. Helységeik: Pal- 1—2-ként áll, pirosas zöld. Bogyója (fructus v.
lantia (Palencia) és Septimanca (Simancas).
baccae myrtilli) hamvas fekete, ritkán fehér;
Vaccai, Niccolo, olasz zeneszerző, szül. Tolen- nyersen is élvezhető, kellemes gyümölcs. Készíte
tinóban 1790 márc. 15., megh. Pesaróban 1848 nek belőle bort, különféle likőrt és be is főzik.
aug. 5. Mint énektanár volt híres. 1838-ban a A T. vitis idaea L. (veres áfonya, kövi málna ;
milanói konzervatórium tanára lett. írt 17 operát, ném. Preisselbeere), 15 cm. magas. Levele örök
•i balletet, sok kántátét és más egyházi szerze zöld, fordított tojásdad; virága fehéres v. rózsa
ményt.
színű. Bogyója éretten piros, csak befőzve eszik,
V a c c i o (ejtsű: vakszen), a. m. elölt baktérium- mert eitromsavától fanyarsavanyú, de nem kelle
testekből álló oltóanyag; pl. tífusz, kolera stb. V. metlen ízű. A V. nliginosam L. (hamvas
áfonya),
Rendesen isotoniás konyhasó-oldatban elkevert, havasok tőzeges lápjain terem, 0 - 3—P25 m.
elölt baktériumok
hozzávetőleg ismert számban. magas. Levele fordított tojásdad, ősszel lehull.
Pl. 1 cms-ben 1 millió. Ha a beteg testéből ki Bogyója lilásfekete, fanyar, de szintén ehető.
tenyésztett baktériumokból készülV.,autovaccin- A T. oxycoccus L. (Oxycoecos palustris Pers.,
nak mondjuk.
tőzegáfonya, tőzegbogyó, varjúbogyó) szintén
•w
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a havasi tőzegen terein. Fonálszerű szára és ága
kúszó, apró levele hegyes, örökzöld, szirma piros,
bogyója piros, savanyú, az elsó fagy után jó Izíi.
Északon szintén befőzik. A V. macrocarpum Ait.
(Cranberry) ágai vékonyak, kúszók; termése
nagy, piros; Észak-Amerikában és itt-ott NyugatEurópában nö (Terschelling-sziget, Hollandia),
Ízletes gyümölcséért sok helyen kultiválják is;
a mocsaras helyet szereti.
Y a c c i n o l a e (vagy vaccinella), a himlőoltás
körül támadó apró kis genyes hólyagok.
Y a c c i n o t h e r a p i a , gyógykezelés elölt bak
tériumok beoltásával. L. Oltás, Immunitás,
Vaccin.
V a c e t o (olasz) a. m. gyorsan, sebesen.
Vacher, Georges V. de Lapouge, 1. Lapouge.
V a c h e r i n (franc, ejtsd: vásreH), finom, kövér
svájci sajt, édes tejfölből készítik.
Vacherot (ejtsd: vasró), Étienne, francia böl
csész és Író, szül. Langresban 1809 júl. 29., megh.
Parisban 1897 júl., 29. Tanulmányai végeztével
Cousin Viktor az École normalehoz hívta tanár
segédnek ; 1839. pedig Cousin tanszékét örökölte
a Sorbonneon. 1865-ben az Akadémia tagja lett.
Mint politikus 1871 óta több éven át tagja volt a
képviselőháznak. Főbb müvei: Histoire critique
de l'écolo d'Alexandrin (1846—51,3 köt., Az aka
démia megjutalmazta); La démocratie (Paris
1859), amely miatt a császári kormány 3 hónapi
fogságra Ítéltette.
Vachott, 1. Sándor (vahot falvi és turóczi),
Urai költő, szül. Gyöngyösön 1818 nov. 17.,ősrégi
nemes családból, megh. Budapesten 1861 ápr. 9.
Tanulmányait Eperjesen elvégezvén, törvény
gyakorlatra ment Sáros vármegyébe. 1838 óta
jelentek meg első költeményei az Athenaeumban.
Majd Pestre jővén 1841. ügyvédi oklevelet szer
zett, de gyakorlatot nem folytatott, hanem egészen
az irodalomnak élt. Egyike ama tizenkét írónak,
akiket a Kisfaludy-Társaság szépirodalmi inté
zetté alakulásakor 1842. tagjai közé fölvett. Mint
költő Vörösmarty és Bajza stíljének folytatója,
de hatott reá később Petőíl is és a nyugati költők,
főként Byron világfájdalma; legszebb költe
ményei elégikus hangúak s a szenvedés kifejezé
sére vannak legmegkapóbb hangjai (A külföld
rabja, Gornélia emlékezete). Az Akadémia már
1843. levelező tagjának választotta. A szabadság
harc alatt Pesten hivatalt vállalt, utána vidéki bir
tokán az üldözött Sárosy Gyulát házába fogadván,
elfogták s pár havi fogság alatt elméje elborult és
szabadságának visszanyerése után is csak mulólag
tért vissza szellemi épsége s a budai Sehwartzerintézetben halt meg. Versei először 1845. jelentek
meg összegyűjtve ( V. S. versei címen); ezt követte
Összes költeményei (1856); majd legteljesebben
V. S. költeményei (1869); ezenkívül Báthory Er
zsébet (tört. beszély, 1854). V. ö. Arany János
rövid nekrológját (Szépirod. Figyelő, 1861) és
Váczy János dolgozatát (Figyelő, XVI. k.).
2. V. Sándorné, szül. Csapó Mária, írónő, szül.
Pesten 1830jan.23., megh. Tapolczán (Zala) 1896
febr. 29. Tekintélyes nemes család leánya volt,
házuk egyik találkozó helye volt a fővárosban élő
nevezetesebb íróknak. Tizenöt éves korában (1845)
férjheí ment V. Sándor költőhöz. Boldog éveik el
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tűnte után, — mikor férje az abszolút korszak
alatt börtönbe került, majd elmezavarba esett —
megható hűséggel és odaadással fáradozott férje
kiszabadításán, ápolásán és családja fenntartásán.
Ekkor vette kezébe az írói tollat is, ifjúsági vál
lalatokat szerkesztett (Gyermekvilág, Ifjúsági
Könyvtár) s hetilapokat a nők számára (Anyák
hetilapja, Szünórák, Gazdaasszonyok hetilapja),
kiadott ifjúsági munkákat és a Remény zsebkönyvet(1856és 1859), melybe legjobbiróin'k írtak.
Eötvös József báró müveiből 1860. Gyöngysorok
c. és 1871. Babérlombok c. egy-egy díszes kötetet
állított össze és adott. ki. A szépirodalom terén
három regényével alapította meg írói hírnevét,
ú. m. Derű és ború (Pest 1855); Margit (u. o.
1858); Irma hagyományai (u. o. 1859). A 80-a»
években megírta emlékiratait Rajzok a múltból
címen s előbb Abafl Figyelőjében, majd külön
kötetben is kiadta (1887—1890); a 40-os, 50-es
és 60-as évek irodalmi és társadalmi viszonyai
hoz sok érdekes és intim vonás van bennük, bár
nem minden adatuk megbízható.
3. V. Imre, 1. Vahot,
Vackor (ncv.) a. m. vadkörte, 1. Körtefa.
Vacok (discus, clinanthium, rcceptaadum,
thalamus, torus, nov.), a virág tengelye, vagyis a
kocsány csúcsa, amely a virágleveleket viseli és
törpeszártagú. Némely virágzat tengelye is törpe
szártagú, különféleképen megvastagodott, amikor
virágzati V.-nak hívjuk (fészek).
Vacquerie (ejtsd: vakri), Auguste, francia író,
szül. Villequierben (Normandia) 1819 nov. 19.,
megh. Parisban 1895 febr. 19. Mint Victor Hugó
rokona és bizalmas barátja, ő adta ki a nagy
költő hátrahagyott müveit. 1869-ben megalapí
totta a Rappel c. lapot. Költeményeket és verses
drámákat Irt. Főbb müvei: L'enfer de l'esprit
(1840); Demi-teintes (1845); Tragaldabas (1848);
Les funérailles de l'honneur (1862); Jean Baudry
(1863); Formosa (1888); Futura (1890) stb. V. ö.
Bertái, Auguste V. (Paris 1888).
Vacsárcsi (Vacáesci), kisk. Csik vm. felcsiki
j.-ban, (ioio) 776 magyar lak. (Tr. R.)
Vacscsur, nép, 1. Badzsó.
Vacsora, az esteli étkezés ; egyházi értelemben
1. úrvacsora.
Vaeona, szabinus mezei istenség, akinek a
föld népe tél küszöbén, tehát akkor áldozott, mikor
mezei munkájával elkészült. így lett aztán később
a pihenésnek, az elvonultságnak istenasszonya
(vacat=szünetel). Tiszteletének főhelyei Tibur és
Reate voltak. Bellonával, Minervával, Dianával
és Victoriával is azonosították; s így szabinus
győzelmi istenasszonyt láttak benne. V. ö. Ovi
dius Fást. 6, 307. skk.; Korát. Epist. 1.10, 49.
Vacuola (sejtüregecske), 1. a sejtekben előfor
duló, folyadékkal telt üregeeske neve. Különleges
félesége a Véglényeknél (Protozoa) előforduló
lüktető üregecske (contractil vacuola), mely
lüktet, növekedik s tartalma időnkint killrül.
A lüktető V.-nak kiválasztó (exeretoricus) sze
repe van.
2. V. (nOv.). A citoplazmában lévő, sejtnedvet
tartalmazó kisebb-nagyobb üregek, melyek as
egész fiatal sejtben még nincsenek meg. Idő
sebb sejtekben a V.-k egymással egyesülnek és a
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sejt belsejét egy V. tölti ki, a citoplazrna pedig a
fal mellé szorul. A V. falát alkotó citoplazrna a
tonoplaszt. Tartalma vizes, savas folyadék és
benne külömböző anorganikus és organikus anya
gok vannak feloldva, melyek kristályalakban is

ki valhatnak. A Flagellaták legtöbbjénél vannak
olyan V.-k, amelyek lassan növekednek és elérve
egy bizonyos nagyságot, hirtelen összeesnek és
tartalmukat a környező plazmának adják át,
ezek az ú. n. contractilis V.-k.
Vacnuin (lat.) a. m. légüres tér (1. o.) —
V.-készülék, 1. Légszivattyú.

—

Vácz

V a c u u m c l e a n e r (ang., ejtsd: vekOm kiíuer),
olyan készülék, mely egy kézi vagy géphajtotta
szivattyú segítségével a szoba porát a bútorokból,
függönyökből, szőnyegekből stb. felszívja egy
vele kapcsolatos légmentesen záródó tartányba.
Vácz, rend. tan. város
Pest - Pilis - Solt - Kiskun
vm.-ben, a váczi r. kat.
püspökség és káptalan
székhelye, a Duna bal
partján, a Naszál tövé
ben. A város szabályosan
épült hosszú, keskeny
földterületen nyúlik; te
rei és utcái csinosak s a
középső városban elég
rendezettek.Epületei közt
legjobban kiemelkedik a
kupolás szép székesegy
ház, amelyet Migazzi
Kristóf gr. püspök 17561777-ig építtetett Canevale építész tervei szerint
Oswald Gáspár kegyes
rendi tanárral (benne
Maulpertsch Antal fres
kói), a kegyes tanítórend
háza és főgimnáziuma,
a felsővárosi plébánia
templom (Fehér-templom),
a püspöki palota (szép
kerttel), az apácák tem
ploma, a siketnémák inté
zete és ennek új épülete
(1902), a városháza, a
prépostlak, továbbá a Má
ria Terézia látogatásának
emlékére emelt (1764)
nagy diadalkapun kívül
az orsz. fegyintézet (1895.
kibővítve). A város K.-i
szélén van a lövőház
(1753) és a Hót kápolna
nevii búcsújáróhely. A
Dunaparton a szépen
f.'ipított Mária Terézia
rakodópart (épült 1889.)
húzódik végig.
Vácz székhelye róm.
kat püspökségnek és a
járási szolgabírói hiva
talnak; van adóhivatala,
Máv. osztálymérnöksége,
közjegyzője, több pénz
intézete ; püspöki pap
nevelőintézete, kegyesrendi főgimnáziuma, r.
kat. és izr. polg. leány
iskolája, áll. siketnéma
intézete (Cházár Andrásnak, a siketnéma-oktatás
úttörőjének 1902. szobrot emeltek), múzeuma,
hadi árvaháza és szakiskolája, számos egyesü
lete, városi és irgalmasrendi kórháza, kötő-szövő-,
vasöntő, fényképészeti cikkek gyára, bútor-,
kocsi-, téglagyára, villamos müve, hengermalma,
horgany-hengermüve, vasút- és hajóállomása,
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posta-, telefon- és táviróhivatala és postatakarék
pénztára. Forgalma, gabonával, állatokkal és
gyapjúval való kereskedelme élénk. Lakóinak
száma 19,737,ebből 18,680magyar,647 német, 410
tót, hitfelekezet szerint 13,888 r. kat, 1465 ref.,
479 ág. ev. és 2083 izr. Házainak száma 2015.
Vácz már a kő- és bronzkorban lakott hely
volt; Valentinianus római császár itt ütközött
meg a quádokkal. Püspökségét Szent István, má
sok szerint I. Géza alapította, ugyancsak I. Géza
díszes székesegyházat épített, 1241-ben a tatárok
feldúlták, de IV. Béla újból felépítette. I. Mátyás
1485. országgyűlést tartott itt. 1544—95-ig és
1684—85-ig a törökök kezében volt. 1686-ban
Nógrád vm.-ből Pesthez csatolták. Gróf Migazzi
Kristóf bíboros 1764. öt napig látta vendégül
Mária Teréziát, Lotharingiai Perencet, II. Józsefet
és II. Lipótot. 1846-ban nyilt meg a Pestre vivő
vasút. 1849 jan. 5. Görgei itt bocsátotta ki híres
napiparancsát s ápr. 10. diadalmas ütközete volt
a honvédseregnek az osztrákokkal, júl. 15—17-ig
pedig az oroszokkal küzdöttek honvédeink.
Irodalom. Karcsú András, Vácz város története, fi kőt.,
Vácz 1880—88 ; Flndura Imre, Vácz helyrajzi és statisz
tikai szempontból, Földrajzi Közlemények XIV. köt., 1886 ;
Tragor Ignác, Vácz város és képei, 1906; Vácz ismertető
kalauza, Vácz története 1848—49-ben.

Váczbottyán, kisk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vmváczi j.-ban, (1020) 621 magyar és tót lak.
Váczduka, kisk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.
váczi j.-ban, (1920) 734 magyar lak.
Váczhartyán, kisk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.
váczi j.-ban, (1920) 1091 magyar lak.
Váczi proklamáció, Görgey Artúr fővezér a
bányavárosok felé való visszavonulásakor 1849
jan. 5. kiáltványt bocsátott ki, ebben kijelentette,
hogy a feldunai hadtest ragaszkodik esküjéhez, a
királysághoz és az alkotmányhoz, ellenáll a köz
társasági törekvéseknek, parancsot csak a m. kir.
hadügyminisztertől v. annak helyettesétől fogad
el, az ellenséggel netán kötendő szerződést csak
akkor ismeri el, ha az a hadtest katonai becsüle
tét és az esküjének megfelelő alkotmányt bizto
sítja. B kijelentés által Görgey kivonta magát a
honvédelmi bizottság közvetlen rendelkezése alól,
mert annak nagyhangú, örökké győzelmet hirdető
nyilatkozatait nem helyeselte.
Váczi püspökség és káptalan. Alapításuk
iránt nem egyeznek meg a történelemkutatók.
Némelyek — és ez valószínűbb — Szt. Istvánt,
mások I. Gézát tekintik alapítónak. Oklevelek
nyomán az első püspök Marcell (1108—19), ké
sőbb esztergomi érsek. Az egyházmegye Pest,
Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Csongrád, Heves
(Hatvan) és Békés (Sámson) vármegyékre ter
jed. A hívek száma megközelíti a félmilliót. A
káptalan jelenleg, egyes kanonokok és gróf
Migazzi Kristóf püspök alapítványa folytán, 12
tagból áll.
Váczkisújfalu, kisk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun
vm. váczi j.-ban, (1920) 516 magyar és tót lak.
Vaczok (Bacuch), kisk. Zólyom vm. breznóbányai j.-ban, (1910) 1241 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Váczrátót, kisk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.
vdczi j.-ban, (1920) 1186 magyar lak.
Váczszsntlászló, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kis
kun vm. gödöllői j.-ban, (1920) 1751 magyarlak.
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Váczy János, irodalomtörténetíró, szül. Kecske
méten 1859 deo. 3., megh. u. 0. 1918 aug. 1. A
középiskolát u. o., az egyetemet Budapestéit
végezte; 1883. tanári és doktori oklevelet szerezve
az egyetemi, majd a múzeumi könyvtárban mű
ködött, 1891-től a budapesti VII. ker. gimnázium
tanára volt. Folyóiratokban és napilapokban nagy
számmal megjelent irodalomtörténeti dolgozatai
révén a Magy. Tud. Akadémia 1886. megbízta
Kazinczy levelezésének összegyűjtésével és kiadá
sával s innen kezdve vizsgálódásainak főtárgya
Kazinczy lett. Három évtized fáradságos mun
kájával 21 kötetben 1890—1912. kiadta Kazinczy
ránk maradt levelezését (az ő leveleit és a hozzáírtakat), minden kötetet terjedelmes bevezetéssel,
kimerítő jegyzetekkel és névmutatóval kísérve ;
megírta életrajzát, rövidebben: Kazinczy Ferenc
életrajza (1907) és egy nagy, majd 100 íves mű
ben: Kazinczy Ferenc és kora (I. köt. 1914); az
utóbbi akadémiai pályadíjat nyert. Egyéb, ön
állóan megjelent művei: Haller János és Hár
mas Isto'riája (1885); Berzsenyi Dániel élet
rajza (akadémiai jutáimat nyert mű, 1895); A
magyar nemzeti irodalom története (négy kiadást
ért iskolai könyv, 1902); Anyelvújttásgyőzelme
(1909); Tompa Mihály (részletes életrajz, 1914);
Tompa Mihály emlékezete (1908). Az Akadémia
munkássága jutalmául 1908. megválasztotta leve
lező tagjának.
Vad alatt a szabad természetben élő olyan álla
tokat értünk, amelyeket rendszerint haszonhajtó
voltukért, pl. húsukért vagy bőrükért, vagy kár
tékonyságuk miatt ejtenek el, azaz vadásznak az
emberek. A vadakat alkatuk vagy életmódjuk sze
reint különbözőképen osztályozzuk, így van nemes
vad (1. 0.), nagy- vagy úgynevezett fővad, apró,
emlős, szárnyas, hasznos, kártékony, kóborvad.
Vád, a büntető perben az a cselekmény, amely
az eljárás megindítására szolgál. A Bp. (1896.
XXXIII. t.-c. 1. §-a) kimondja, hogy bűnvádi ügy
ben birói eljárásnak csak a törvény értelmében,
vád alapján lehet helye. A vád a vádra jogosított
nak a büntető birói eljárás (1. Bűnvádi eljárás)
megindítására irányuló indítványa, a járásbirósági eljárásban pedig a sértett feljelentése is. Kü
lönbözik a vád a feljelentéstől (1. 0.), mert ez az
utóbbi csak a hivatalos közegek információjára
szolgáló cselekmény, a feljelentő nem lesz a per
részesévé, a vádindítvány ellenben ügyféllé teszi
azt, aki vádjogával él. Alkotmányjogi szempont
ból a vád, mint az eljárás előfeltételo, az egyéni
szabadság biztosítéka s mint ilyen hazai törvé
nyeinkben több ízben kifejezésre jutott (1618. XIV.
és 1723. V. t.-c). A vád főalakjai: 1. a népvád,
amidőn a vádat az állampolgárok bármelyike,
2. közvád, amidőn az államnak e célra szervezett
vádhatósága (nálunk a kir. ügyészség) és 3. a
magánvád, amidőn a sértett képviseli. A Bp. a
közvád mellett a magánvád két alakját vezette
be: a fő- és a pótmagánvádat (1. Magánvád).
Vád (Vad), kisk. Fogarasvm. sArkányi j.-ban,
(ísio) 1223 román lak. (Tr. E.)
Vadad (Vadu), kisk. Maros-Torda vm. uyárádszeredai j.-ban, (1910) 482 magyar lak. (Tr. E.)
Vadafalva (Ode$ti), kisk. Szilágy vm. szilágy
csehi j.-ban, (1910) 736 román lak. (Tr. E.)
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Vadai (Dar Szalah), francia protektorátu földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisz
alatt álló néger állam Közép-Afrikában. Szudán" térium erdészeti osztályában teljesített szolgá
ban, Darfur és Bagirmi közt, bizonytalan
határok" latot, 1885. a vadászerdei erdőőri szakiskola veze
kai, Naehtigal szerint 440,000 km2 ter. és 2V2 tője, majd 1886. ugyanannak igazgató-tanára lett.
millió lak. Mabanéger lakói állattenyésztéssel s 1891-ben a selmeczbányai erdészeti akadémiára
részben földműveléssel foglalkoznak. V.-t 1635. rendes tanárrá nevezték ki, 1899. főerdőtanácsos
Abd-el-Kerim alapította. 1892—1893-ban Eabah, lett, 1910. miniszteri tanácsosi címet nyert,
egykori egyiptomi katonatiszt elfoglalta V.-t és 1918. miniszteri tanácsossá nevezték ki. Az 1898.
később uralmát kiterjesztette Bagirmira és Bor- felállított központi erdészeti kisórloti állomás
nura is. Az első európai, aki V.-ba eljutott, Vogel nak is vezetője volt; ennek szervezése körül
volt. 1873-ban beutazta Naehtigal és 1879. Mat- nagy érdemei vannak. Irodalmi működése: A
tölgycsemeték neveléséről (1888, pályadíjat nyert
teucci és Massari.
Vád alá helyezés, a büntető perben az elő munka); Szervezzük a magyar erdészeti kisérkészítő eljárás befejezője, amelyet a Bp. 254—280. letügyet (1893); A selmeczbányai magyar királyi
§-ai értelmében a vádirat (1. o.) benyújtása előz erdóakadémia története és ismertetője (Budapest
meg. A vádiratot a kir. ügyész, vagy magánvádra 1896); Erdőmüveléstan (1897, 2. kiad. Sopron
üldözendő bűncselekmény esetében a inagánvádló 1920); Az árvédelmi füzesek telepítése és műve
a vizsgálat befejezését tudomására hozó értesítés lése (Budapest 1900); Az akác monográfiája
től számított 15 nap alatt a vizsgálóbirónál tarto (Budapest 1911,pályadíjat nyert, németül is). Szer
zik benyújtani, amelyet a vádtanács elnöke a kesztette 1899-től az Erdészeti kísérletek c. fo
fogva levő terhelttel 24 óra alatt, a szabad lábon lyóiratot. Számos cikke jelent meg magyar, német.
,
lévővel pedig lehetőleg sürgősen közölni köteles. és francia nyelven.
Ha a vádirat ellen a terhelt a közléstől számított
Vadasd (Vadasd), kisk. Maros-Torda vm. ma
8 nap-alatt kifogásokat ad be, a vádtanács elnöke rosi alsó j.-ban, (i9io) 542 magyar és cigány lak.
ezek tárgyalására határnapot tűz. A tárgyaláson, (Tr. R.)
amelyre terhelt védővel is megjelenhet, az előadó
Vadaskert, sövénnyel, fallal vagy más kerí
előterjesztése után a felek is felszólalhatnak. A téssel körülzárt erdőterület a vadak rendszeres
tárgyalás befejezése után a vadtanács végzéssel tenyésztése céljából; célja lehet egyszersmind a
határoz s elrendelheti: 1. a vizsgálat kiegészíté nemesebb vadfajok védelme és fenntartása. Fel
sét, vagy ha csak nyomozás történt, vizsgálat adatának akkor felel meg, ha a vad életföl tételeinek
tartását; 2. ha hatáskörrel vagy illetékességgel minden lehetősége megvan benne.
nem bír, az ügyet az illetékes bírósághoz vagy
Vadász, aki akár kedvtelésből, akár kenyér
hatósághoz utalhatja; 3. az eljárást megszüntet keresetből vadállatok elejtésével foglalkozik. Ka
heti vagy felfüggesztheti; 4. ha a fenti esetek tonai értelemben 1. Vadászcsapatok.
egyike sem forog fenn, a terheltet vád alá helyez
Vadász (Vadas), nagyk. Arad vm. kisjenői
heti. Határoz egyszersmind a fogva levő terhelt j.-ban, (1910) 2448 magyar, román és cigány lak.
nek további fogva tartása vagy szabad lábra he Románkori templomában régi festmények vannak.
lyezése tárgyában, sőt törvényes ok esetében a 1913-ig itt volt eltemetve saját birtokán báró
szabad lábon volt terheltnek előzetes letartózta Sitrwnyi József huszárezredes (akkor Budapestre
tását, -illetőleg vizsgálati fogságba helyezését is szállították). (Tr. R.)
elrendelheti. Ha kifogások be nem adattak, vádVadász, 1. Lipót, politikus, szül. Kisvárdán
határozatnak nincs helye s ez esetben a törvény (Szabolcs vm.) 1861 júl. 2., megh. Budapesten
szék vagy esküdtbíróság csak a terhelt fogva tar 1924 aug. 29. Egyetemi tanulmányait Budapesten
tása kérdésében, az ügy áttétele, az eljárás meg végezte. 1884-ben ügyvédi irodát nyitott Kisvárszüntetése vagy felfüggesztése tárgyában határoz. dán ; egyúttal vezető részt vett a megyei köz
Ha pedig ez esetek egyike sem forog fenn, úgy a életben ; ő teremtette meg az ipartestületet is,
főtárgyalás napját haladéktalanul kitűzi. A V.-i amelynek egy évtizeden át volt elnöke. 1910-ben
eljárásnak az a célja, hogy senki ok nélkül ne orsz. képviselőnek választották. A képviselőház
legyen kitéve a főtárgyalással járó hátrányoknak. nak csakhamar legtekintélyesebb tagjai közé
Az alapgondolat az, hogy az előzetes eljárás be emelkedett. Beszédei közt különösen nagyhatású
fejezése után az összegyűjtött adatok gondos mér voltl915.a házszabályok szigorítására vonatkozó,
legelése döntse el azt a kérdést, vájjon kell-e és ennek eredménye a Lex Vadász (1. o.) lett. 1913szabad-e az ügyet'f őtárgyalás elé vinni. A törvény ban igazságügyi államtitkár lett Lukács László,
széki egyes biró elé tartozó ügyekben (testi sértés, majd gr. Tisza István kormányában. Ó készített©
lopás, sikkasztás, orgazdaság, csalás, bűnpártolás a moratóriumról és a csődönkivüli kényszeregyez
némely esetei: 1921. XXIX. t.-c. 2. §.) a vádirat ségről szóló rendeletet, részt vett a sajtótörvényellen nincs helye kifogásnak, de észrevételeket és a polgári törvénykönyv előkészítésében. 1917lehet beadni és az egyes biró esetleg meghallga ben a Tisza-kormány bukása után ő is felmentését
tás után a különben a vádtanács ügykörébe tartozó kérte; a forradalmak után nem vett többé aktiv
határozatokat hozhatja. (1921. XXIX. t.-c. 10. §.) részt a politikában. Széleskörű publicisztikai és
Vadalma (n8v.), 1. Almafa.
jogi szakirodalmi tevékenységet is fejtett ki. Vá
Vadárpa (n5v.), 1. Árpa.
logatott Beszédei 1925. jelentek meg.
Vadas Jenő, erdész, szül. Hámorban (Bor
2. V. M. Elemér, szül. Székesfehérvárott
sod) 1857., megh. Budapesten 1922 júl. 21. Az
erdőmérnöki tanfolyamnak elvégzése után a 1885 márc. 1. Egyetemi tanulmányait Buda
máramarosszigeti erdőigazgatóságnál, majd a I pesten végezte s 1907-beu a geológiai tanszéken
tanársegéd, majd adjunktus lett, mire 1919. a
Vadai
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magángyakorlatra tért át. Mint a Földtani Inté
zet belső munkatársa szerkesztette a Geologica
Hungarica c. folyóirat I. kötetét. Fóbb munkái
következők:
Budapest—Bakos
felső medit.
faunája (Földt. Közf. XXXVI. 1906); Fejlődés
beli elkülönítések a phylloc. családjában (u. o.
XXXVII. 1907); A ríhicei felső medit. korall
pad faunájáról (u. o. XXXVII. 1907); AlsóBakos alsó-liasz faunája (Földt. Int. Bvk. XVI.
1908); A borsodi Bükk geológiájáról (Földt.
Közi. XXXIX. 1909); A Dunabalparti idősebb
röghegységekről (Főldt. Int. Bvk. XVIII. 1910) ;
Őslénytani adatok Belső-Ázsiából (u. o. XIX.
1911); Bakonyi triaszforaminiférák (Lóczy,
Balaton I. köt. 1916); A Déli Bakony Jura
rétegei (u. o.); A Mecsekhegység középneokom
kagylói, n. Hofmann K.-tól, sajtó alá rendezte
és kiegészítette (Földt. Int. Bvk. XX. 1912);
Magyarország medit. tüskebőrűi (Geol. Hung.
I. köt. 1914); A Mecsek északi pereméről (Földt.
Int. felolv. 1914); A földtan-tanítás elmélete
(Budapest 1915); Die stratigr. Stellung d. Dachsteinkalkes von Budapest (1920); A szén és pet
róleum múltja és jövője (u. o. 1925).
3. V. Miklós, grafikus, szül. 1881. Miután a
napi eseményekhez rajzolt illusztrációi az Est
hasábjain jellemző erejükkel feltűnést keltettek,
több lapnak, így a francia Rire-nek is rajzolója
lett, 1906. Milanóban aranyérmet nyert. A Mű
csarnokban és a Nemzeti Szalonban gyűjteményes
kiállítást is rendezett. A proletárdiktatúra bukása
után külföldre ment.
Vadászat, a vadállatoknak szórakozásból vagy
haszon céljából-való kinyoniozása, követése és el
ejtése. A különböző vadászati módok szerint van
falka-V. (j. o.), kerített vagy nemet V. (1. o).
Hajtó K-nál a felállott vadászok felé hajtók
terelik a vadat, e V.-nak egyik faja a kör- V. A
cserkésző K-nál a vadász magányosan keresi fe)
a vadat és ejti el. Az agárral hajszolt és elfoga
tott nyulak V.-át agarászatnak nevezzük, a va
dászok itt az űzött nyulat lóháton követik, míg az
agarak a beért nyulat el nem fogják. A les- K-nál
a vadász a vadjárta helyeken szürkületkor vagy
hajnalban vagy holdvilágos éjjel igyekszik a va
dat elejteni. A nappali leseken az állatok hangjá
nak utánzásával csalogatja a vadász a vadat
lövésre. L. még Nagy vadászat.
Vadászati adó, 1. Vadászati illeték.
Vadászati állattan, alkalmazott állattan. Mind
azon állattam ismeretek foglalatja, melyek a va
dászt a hasznos és káros vad természetrajzának
msgismerése szempontjából érdeklik.
Vadászati idő. A vadászat a vadkímélés szem
pontjából nincs minden időben megengedve, hanem
ezt tilalmak korlátozzák, rendesen az illető vad
szaporítása idején. A vadászati tilalom alatt az
illető vadfajt nem szabad elejteni.
Vadászati illeték tulajdonképen a fényűzési
adók csoportjába tartozik; 1924 júl. 31-ig a vadá
szati jog gyakorlásáért vadászati adó járt, ezután
pedig V.-et kell fizetni mindenkinek, aki akár a
saját, Akár más földjón kíván vadászni. Mente
sek : az államfő, idegen államok diplomáciai
személyzete, csőszök, pásztorok, erdőkerülők,
» hatóság által felesketett erdőtisztek, erdőőrök,
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erdészeti fő- és szakiskolák hallgatói. A hivatalos
vadászatra meghívottak az ilyen vadászaton
jegy nélkül vadászhatnak. A vadászjegy mel
lett minden egyes lőfegyver után még külön
illetéket is kell leróni. A vadászjegy iránti
igényt rendészeti érdekekből a lakóhely sze
rint illetékes járási főszolgabirónál, városok
ban a polgármesternél írásban kell bejelenteni.
A láttamozott bejelentést azután az előírt mellék
letekkel (fegyverbejelentéssel, fényképpel, fegy
vertartási engedéllyel) a lakóhely szerint illeté
kes kir. adóhivatalnak kell bemutatni, mely az
illetékösszeget megállapítja és a bejelentőnek «Beflzetési lap»-ot ad, ezzel az illetéket a postahiva
talnál kell befizetni. Az illeték befizetését igazoló
«Elismervény» ellenében az adóhivatal a vadá
szati jegyet kiállítja és átadja. Ha a vadászati jegy
évközben elvész vagy megromlott, az adóhivatal
a fél folyamodványára a hátralevő időre fény
képes másolatot állít ki. Csendőrök, rendőrök és
pénzügyőrök kötelesek a vadászókat jegyeik előinutatására felszólítani. Erre a vadászterület bir
tokosai és annak felügyeletével megbízott köze
gei is jogosultak. A V.-ről az 1924. IV. t.-c. alap
ján kiadott 1924. évi 5007. P. M. sz. rendelet meg
sértése jövedéki kihágás, amely pénzbüntetéssel,
behajthatatlanság" esetén pedig elzárással bün
tetendő. A pénzbüntetést a pénzügyigazgatóság
szabja ki.
Vadászati jegy, 1. Vadászati illeték.
Vadászati j og, egyfelől az a jogosítvány, amely
nél fogva valakit a vadászás gyakorlása, meg
határozott területen vagy általában véve bárhol,
megillet; másfelől pedig azoknak a szabályoknak
összessége, amelyek a vadászás gyakorlásának
módjára vonatkoznak. A V., melynek tárgya az
egyes egyénnek az a jogosítványa, hogy az erdők
és mezők vadjait, szárnyasait bármily eszközökkel
elfoghassa, élve vagy megölés által kézrekerít
hesse : a földbirtok tulajdonának elválaszthatatlan
1 irtozéka. Gyakorolhatja tehát mindenki, akinek
saját földbirtoka van, vagy ha nincs, vadászatra
alkalmas területet bérel, vagy akinek a földbirtok
tulajdonosa saját területén a vadászásra felhatal
mazást ad. A jog azonban csakis a törvény korlá
tai között gyakorolható. Vonatkoznak e korláto
zások első sorban a vadászati időre (1. Vadászati
tilalmak) s másodszor a V. gyakorlásának terü
letére. Az 1883. XX. t.-c. szerint ahhoz, hogy va
laki saját területén vadászatot gyakorolhasson:
e területnek (holdját 1600 négyszögölével szá
mítva) legalább 200 holdra kell terjednie. 200
holdnál kisebb, do kertileg művelt s körítés vagy
árok által körülzárt belső telek, szőllő vagy szi
get szintén alkalmas arra, hogy tulajdonosa rajta
V.-ot gyakoroljon. Kisebb földbirtokok tulajdono
sai, ha legalább 50 holdnyi terülottel rendelkez
nek, szomszédos és összefüggésben levő földjeikre
nézve a V. gyakorlása céljából egyesülhetnek,
amennyiben az egyesített területek a 200 holdat
megütik. Mindazok az apró földbirtokok, melyeken
a törvényes feltételek hiánya miatt V. az egyes
tulajdonosok által nem gyakorolható, főleg pedig
a községi földek, nehogy a V. alól teljesen kivo
nassanak, kötelezően bérbe adandók. A jövedelem
birtokarány szerint felosztandó s ha az arányt
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megállapítani nem lehet, közigazgatási célokra
fordítandó.
Vadászati kihágások, a vadászati jog ellen
és a vadászat módjára vonatkozó szabályok ellen
elkövetett kihágások. Elköveti az, aki a vadá
szatra jogosult engedelme nélkül, vagy tiltott
időben (1. Vadászati tilalmak) vadász, aki a va
dak fiait elfogja, hasznos madarak fészkeit elrom
bolja, tojásait elszedi, ebét tilos térre viszi stb.
Büntetése pénzbüntetés, amely behajthatatlanság
esetében elzárásra változtatható át. Ahol az orv
vadászat igen gyakori, a belügyminiszter a vad
eladását, szállítását vagy vételét a jogos szerzést
bizonyító igazolványok felmutatásához kötheti.
(1883. XX. t.-c. 26—38. §§.)
Vadászati tilalmak, a vadászat idejének és
módjának korlátai. Általános tilalom febr. 1-től
aug. 15-ig tart, egyes vadfajtára külön tilalmi
idő van megszabva: pl. őzbakra jan. 15-től ápr.
l-ig, fogolyra jan. 1-től aug. l-ig, éneklő madárra
minden időben. Az első 14 napot kivéve, nem
szabad a tilalmi időben vadat árulni, venni vagy
nyilvános helyiségben étlapra helyezni. Seregek
ben vonuló vadludut, vadkacsát, galambot, raga
dozó vagy ártalmas madarat, ragadozó vagy kár
tékony allatot, vadászati területen talált macskát
vagy kóbor ebet (1. o.) szabad elpusztítani. Kerí
téssel ellátott helyen, ahol a vad ki nem válthat,
a jogosult mindig vadászhat. A vadászat általában
csak lőfegyverrel v. lóháton vadászebbel gyako
rolható. Különösen tilos hasznos vadat tőrrel,
hálóval, hurokkal elfogni, túzokot ólmos időben
agyonverni vagy behajtani stb. Sebzett vadat ide
gen területen űzni nem szabad. (1883. XX. t.-c.
9 - 1 8 . §§.)
Vadászati törvény. Az 1883. XX. t.-c. szól a
vadászati jogról, a vadkárok megtérítéséről, va
dászati tilalmakról, a hivatalos vadászatról, ki
hágásokról és büntetésről. L. Vadászati jog,
Va'lkár, Vadászati, tilalmak, Vadászati kihá
gások.
Vadászbabonák, a vadászoknál itt-ott még ma
is komolyan vett szokások, amelyekről azt hiszik,
hogy megtartásuktól függ a vadászat sikere. így
pl. a töltés közben leesett sörétet okvetetlen fel
kell venni, ép ez a szem öli meg a vadat; öreg aszszonnyal, pappal szerencsétlenség a vadászatra
menőnek találkozni; a vadászni indulónak nem
szabad szerencsét kívánni.
Vadászbot. Rendesen székké alakítható esz
köz ; alakjára nézve vastag bothoz hasonlít, amely
szétnyitható; célja, hogy a vadász a szünetekben
vagy a lesen ráülhessen.
Vadászcsapatok (ném. Jágertruppe; franc.
chasseurs), a gyalogságnak egyik csapatneme,
melynek keletkezése oly időből ered, mikor a
kézi lövőfegyverek még nem birtak oly tálalási
biztossággal, mint manapság és mikor a gyalog
ságnak tömege sem a torep felhasználásában, sem
a lőfegyver használatában nem volt annyira ki
képezve, mint ezt manapság minden harcképes
gyalogságtól általában követelik. A vadászokat
ez okból mindig könnyű gyalogságnak tekintet
ték, melynek, ellentétben a nehéz gyalogsággal, a
csatározás (szétszórt harnmód) volt a fő feladata,
míg az utóbbinak csak zárt tömegekben kellett
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fellépnie. A volt osztrák-magyar hadseregben a
V. császárvadászezredekbe és önálló vadász
zászlóaljakba voltak beosztva.
Vadászfalva (Beutania), kisk. Ung vm. szobránczi j.-ban, (IMO) 405 szlovák és német lak. (Tr.
Cs.-Szl.)
Vadászfegyver minden oly lőfegyver, mely
apróvadnak vagy nagyvadnak elejtésére szolgál.
B fegyvereknek két főcsoportját különböztetjük
meg. Az apróvad elejtésére olyan fegyvert hasz
nálnak, amely nagyszámú gömbalakú, megfelelő
robbanóanyag alátöltése által sebesen kilőtt sörét
rajjal (1. Sörét) teríti le az apróvadat. Ezeket a
fegyvereket sörétes fegyvereknek nevezik. A má
sik csoportba a nagyvadak elejtésére szánt egyes
lövedékkel működő fegyverek, a golyósfegyverek
tartoznak.
A sörétes fegyverek eleinte egyszerű vascsövek
voltak, alsó végén szilárd fenékkel és oldalt
kis gyújtó lyukkal. A cső nyilasába elől töltötték
be a lőport, föléje fojtást, erre a sörétet és erre
ismét fojtást tettek. A lőport akis fenéklyukon át
meggyújtották, eleintén egyszerű kanóccal, azután
tűzkővel és acéllal (tüzköves puskák), majd réz
kupakba helyezett robbanó anyaggal (gyutacs)
és külső kakassal. De a lövés azonnali megismét
lése végett csakhamar két csövet és két szerke
zetet tettek egymás mellé, Így állott elő a dupla
puska, a ma is legjobban elterjedt kétcsövű
vadászpuska. Ez hoszú időn át elültöltő volt, mely
nek azonban töltésmódja nehézkes és időrabló
levén, már a múlt század közepén áttértek a hátul
töltő rendszerre. A francia Lefaucheux (1825)
készítette az első használható hátultöltőt, mely
hüvelybe tölthető lőszerrel, de még a cső külse
jén is túlérő gyujtószeggel volt szerkesztve. Fő
hátránya az volt, hogy a töltényben a gyutacs
tűzlángja oldalt felfelé csapott a lőporba és ütő
dés által véletlenül is elsülhetett. Alig egy évtizedre
rá az angol Lancaster olyan hüvelyt szerkesztett,
melynél a gyujtószeg elmaradt, a töltény feneke
közepén elhelyezett gyutacsot a fegyver gyújtószege süti el. A gyutacs fenekén belül kis ülő van,
erre csap rá a gyujtószeg s így a láng egyenesen
előre végig csap a lőporhenger teljes közepén és
egyszerre gyújt. Ez a központgyúló rendszer s ez
azért is tökéletes, mert a löveg véletlen behatás
folytán nem robbanhat fel sem a fegyverben, sem
azon kívül. Ma is jóformán kizárólag a központ
gyúló Lancaster-rendszert használják úgy a
sörétes-, mint a golyósfegyvereknél. Csak a gyu
tacs szenvedett lényeges változást a gyérfüstü
porok használata óta, melyek sokkal erősebb
gyújtást igényelnek. A hátultöltő fegyvernél a
cső a töltéskor lebillen, ekkor kinyilik s az agygyal erősebb szöget képez, a töltés után össze
csapva magától bezáródik. Ez a csöelzárás sok
féle. Előre fekvő alulkulcsos, hátra fekvő alsó
kengyelkulesos, vagy fölül fekvő Toplewer-kulcsoí. A kulcs a cső elzárását is igen sokféleképen
végezheti. A kulcs tengelye henger (Toplewer)
vagy a tengelyosavar (Webley Scott Top Screw),
melynél a kulcs elfordításával a kulcs fedőlapja
maga is kiemelkedik és igen könyen nyílik. A eső
alján záró
kampók vannak, a kulcsos rendszernél
ú. n. X z áró, vagy a két kampóba hornyolt dupla
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hornyolt zárók. Az alsó kampók újabban a cső
középvonalában vannak egy darabból kovácsolva
és semmi hornyolással sem zárnak (Record-rendszer). A cső felső végén különböző csősínnyúlványok zárják felülről a csövet. Ez lehet csősín
nyúlvány záró nélkül, vagy keresztülfúrva szeg
záróval (Greenerzár) vagy ékalakú nyúlványfelül
záróval (ez a legtökéletesebb Purdey-zár, ennek
egyszerűsítése a hamis Purdey-zár). Végül lehet
a meghosszabbított csősínbe vágott hornyolás
olcsó fegyvereken. A felső csősín-meghosszabbítás
tömérdek változatban készül. A billenő csövek
biztosságának titka azonban nem annyira a záró
szerkezetben, hanem inkább a jól elkészített csukló
ban (Scharnir) rejlik.
A lakatok, amelyek a kívül- vagy belülfekvő
kakasokat hozzák működésbe, szintén sokfélék.
A régi tűzköves puskánál legelterjedtebb volt a
keréklakat (Radsehloss). A külső kakasos rend
szeméi az elülfekvő vagy hátulfekvő lakat asze
rint, amint a nagy ütőrugó előre, vagy hátra volt
behelyezve. A modem kakasnélktili puskánál a
kakas belül van elhelyezve és lehet oldallakat
rendszerű, melynél az egész lakatrendszer két
oldallemezre van felszerelve, vagy ú. n. Anson et
Deeley-rendszerű, mely végtelen egyszerűségénél
fogva igen kedvelt. Ennél az egész szerkezet 3—i
darabból áll és a legtartósabb megoldás. Változata
az A. Leue «Victoria» rendszer, melynél a három
darabból álló lakatpár a tömb fenéklapjára van
szerelve és egyben kiemelhető. Legtökéletesebb
azonban minden rendszer között a legújabb, ma
gától nyíló és magától felhúzódó rendszef (Arrnement automatique), melynél a toplever elnyomá
sával a csövek érintés nélkül billennek, az összes
rugók megfeszülnek és a kilőtt hüvely kirepül.
A modern serétes fegyver ugyanis legtöbbször
'patronkilökő szerkezettel is el van látva, ezek az
11. n. ejektorok csak akkor bírnak nagy gyakor
lati értékkel, ha automata-ejektorok, vagyis a ki
lőtt hüvelyt minden gombnyomás nélkül kilökik.
A gombnyomásos fakultatív ejektoroknak nin
csen előnyük. A puska legfontosabb alkotórésze a
fegyvercső. Régebben ezt damaszkból készítették.
A damaszkcső összesodrott és valódi művészettel
összekalapált vasdrótból állott. Természetesen a
gyérfüstü porok elterjedésével ez a kevéssé ellen
álló cső, bármily szép és művészies volt, nem vált
be. Csakhamar felváltotta az acélcső, mely hason
líthatatlanul ellenállóbb. Sokáig az angol acél
csöveket tartották legjobbnak. Főleg a Sir Joseph
Whifrworth- és a Thornas Killby-csövek voltak
kedveltek. De ezeket a múlt évtizedekben messze
felülmúlták a német tégelyacélok, Krupp, Ehrhardt, Excelsior Witten stb. A legutolsó években
azonban minden eddig ismert csőacélt utolérhe
tetlenül túlszárnyalta a Bőhler-müvek által készí
tett rozsdamentes «Antínit» és a Poldi-kohó által
készített rozsdamentes «Anticerro» Elektro-Steel.
Ezek króm-, wolfram- és nikkelnek elektromos ol
vasztó kemencékben való hozzákeverése által
míg egyrészről jóformán rozsdamentessé teszik
a csövet, másrészt eddig nem ismert ellenállast
fejtenek ki. Pl. egy kisérletnél egy 20 cm. hosszú
csőből, melyet 1/5 mm. vastagra esztergáltak le,
kilőttek 25 g. fekete lőport és 150 g. söré tat
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(több
nem fért bele) és a csövet ez a töltés osak
0-5 mm.-rel tágította ki, de szótvetni nem tudta.
A csöveket eddig rézzel, újabban a finom csöve
ket ónnal forrasztották össze, a csőkampókat is
megfelelő fecskefark hornyolásba forrasztjákbe.
A legfinomabb esőveket azonban egy darabból
kovácsolják (demiblock) és hornyolva forrasztás
nélkül illesztik össze. A csövek kalibere rendesen
vagy 12-es (18-80 mm.), vagy 16-os (16-81 mm.),
vagy 20-as (15-62 mm.). A patronkamara fúrása
kúpalakban megy át a csőfuratba. A cső régebben
hengeralakú fúrással készült. Újabban szűkített
fúrást alkalmaznak (choce boored), mely abból
áll, hogy a cső szája felé a furat kónikusan szűkük
Ez a sörétraj tetemes összetartására vezet. A leg
újabb fúrás a Holland & Holland által bevezetett
«New-boore», mely módosított choce, hosszabbra
kinyújtott szűkítéssel, melynek célja, hogy asörétrajt teljesen egyenletes és a közepén nem erősen
központosított rajban tartsa össze.
A sörétcső falvastagsága a patronnál 4—5 mm.,
átmenetnél 2—3 mm., legvékonyabb méretében
0'6 mm. A cső hossza 6í—75 cm. szokott lenni.
A fegyver elzárására külön zárókészülék szol
gál. Az önműködő zár, mely a fegyvercső lebillenése alkalmával már elzárja a lakatot, vagy fa
kultatív zár, melyet akkor zárunk el, mikor jónak
látjuk. A fegyver elsütése a ravaszokkal történik.
Általában a duplafegyver kétravaszos rendszerű,
vagyis mindkét csőnek külön ravasza van. De
főleg galamblövő és háromcsövű fegyvernél gya
kori az egyravaszos rendszer, melynél egy és
ugyanaz a ravasz süti el mind a két csövet. Van
még rögtönző ravasz, mely a leggyengébb érin
tésre elsüti a fegyvert. A V. agya legtöbbször
diófa. Az agy alkalmas formája rendkívül fontos
szerepet visz a célzásnál. A jó agy nemcsak lehaj
lott, de jobbra elhajlott is «cast off». Az agy vagy
német szabású, pisztolyfogással és vánkossal vagy
angol mintás sima nyakkal és vánkos nélkül.
Talpát sokszor a rúgást elhárító gummilappal
látják el.
Legújabban ismétlő, sőt automata sörétes fegy
vereket is szerkesztettek, amelyek egy csővel és
megfelelő önműködő szerkezettel többnyire öt
lövést adnak le a ravasz elhúzása által. Ezek kö
zül főleg bevált az amerikai M. Browning önmű
ködő fegyvere, mely 12-es és 16-os kaliberben
készült. Más két rendszer a Sjoegren stockholmi
mérnök 12-es kaliberű automata fegyvere, melyet
már nem gyártanak többé és Winchester amerikai
12-es kaliberű önműködő fegyvere. Ezeknél a
kirepülő lövedék kb. 12 kg. visszalökő ereje végzi
el a fegyver újratöltését és felhúzását.
Golyós V.-ek. A V.-ek másik csoportját az egy
lövedékkel dolgozó golyós V.-ek alkotják. Azelőtt
a sörétes csőből lőttek a cső kaliberének megfelelő
nagy gömbölyű golyót, melyet sima csőből lehet
tett lőni és 30—50 lépésig szarvasra is igen meg
felelő hatással. A katonafegyver tökéletesedésé
vel azután lépést haladt a vadászati golyós puska
tökéletesedése is. Csakhamar hosszú hengeralakú
lövedékre tértek át, ogivális vagy félgömbölvü,
kúpalakú, legújabban pedig egészen hegyosvégft
(S. lövedék) formában. Hogy a hengeralakú löve
déket meg lehessen tartani a csőben felvett irá-
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nyában, a golyónak erős tengelykörüli forgást
kellett adni. Ezt a cső csavarmenetszerü huzagolásával (Drall) érték el. Hosszú hengernek erős
körforgás kell, ezt igen rövid esavarmenetü
drallal érik el, a golyónak a csőben legalább
két és félszer kell perdülni. Hogy a lövedék a
drallt át ne ugorja, az ólomgolyónak acél- vagy
kemény rézkőpenyt kellett adni. így született a
köpenygolyó. Mlg a katonafegyver lövedéke egé
szen acélba van burkolva (egész köpenygolyó),
mert így mint fúró rohan át a testen, addig a V.
golyója gombaalakra terped szét, ezt azzal állítják
elő, hogy a lövedék első, csúcsos
részét szabadon
hagyják s ez az ólommag 1lí0-eát6l '/a-rész hoszszúságig kiáll a köpenyből (részköpenygolyó, ném.
Theiliaantolgeschoss). Vagy ha az egész köpeny
golyót elöl a tengely irányában kifúrják, áll elő
a robbanó, expanzív golyó (1. Dum-dum). Kaliber
tekintetében kis- és nagykaliberű V.-t ismerünk.
A kiskaliberű 5*5—8 mm.-ig, azáltal öl, hogy a
belövésnél ugyan csupán a kalibernek megfelelő
nagyságú lyukat üt, de a kilövésnél a vad másik
oldalán ökölnyi lyukat szakít. Ellenben a nagykaliberű golyó nem fut át a testen, hanem jól be
behatolva a testben marad, kilövés (azaz áthatolás)
nincsen, de a golyó egész energiáját leadja a
testben, energiája is nagyobb. Hogy melyik rend
szer célszerűbb, az ma is igen vitás a szakiroda
lomban, de eldöntve egyáltalán nincsen. A golyó
hatása két tényezőtől függ. Első sorban a lövedék
sebességétől, amellyel a csövet elhagyja. A kezdő
sebesség a modern V.-nél 700—800 m. másodperc,
ez alatt az értendő, hogy a golyó ha kezdeti sebes
ségét megtartaná, másodpercenként pl. 700 m.
utat futna be. A második tényező a lövedék súlya.
Nagyobb kezdősebesség nagyobb súllyal nagyobb
energiát fejt ki. A sebesség és lövedóksúly adja
együtt méterkilogrammban kifejezve az energiát.
Őz elejtéséhez 100—150 méterkilogramm energia
elég, szarvasnak, medvének 250—300 méterkilo
gramm energiájú lövedék kell általában.A tökéletes
fegyver lövedékének pályája lehetőleg egyenes
legyen. De a golyó, amint elhagyja a csövet, a
földvonzás (nehézség) és légellenállás miatt rög
tön esni kezd. Hogy ezt a lefelé eső ívet ellen
súlyozzák, adják a fegyverre az irányzékot és
célgombot. így a lövedék pl. 100 m. röppályán
egy csekély ivet ír le. A nagysebességű fegyver
lövedékíve azonban alig 2 cm. lehet a pálya kö
zepén. Vagyis az egyenes vonaltól 2 cm. ívben
tér csak el 100 m. útban. Ezt az ívet különböző
távolságokra a nézőke v. irányzék állításával ellen
súlyozzuk. Ámbár a V. golyója is elrepül 2000,
Bőt 4000 lépésre is, a vadászias lövés legszélső
határa 400 lépés. A csőre alkalmazott irányzék és
célgömb helyett főleg alkonyatban álló vadra és
messzelövésnél újabban célzó távcsövet alkal
maznak. Ha a távcső optikai tengelye teljesen pár
huzamos a fegyvercső lyukának tengelyével,
akkor még gyengébb szemmel is igen pontosan
lehet találni. A csőre helyezett irányzék, célgömb
és a vad az a három pont, amit egy vonalba kell
hozni, ellenben a távcsőben lévő szálkereszt vagy
tüske és a vad csak két pont, ezt a gyakorlatla
nabb lövő is összehozhatja. A távcsövek nagyítása
másfélszerestől négy, sőt hatszorosig terjed. A

Vadászható

négyszeres nagyítás a 100 m.-re álló vadat 26 in,
közelségbe hozza és sötét alkonyatban igen nagy
előnyt nyújt.
A golyósfegyver is egyszerű elliltöltősből ala
kult idők folyamán hátultöltővé, majd kétcsövű
karabéllyá. Egy csövet azonban golyóra jobban
be lehet lőni, mint a páros csövet, így szerelték
fel az egycsövű fegyvert ismétlő fegyverré, amely
vagy a zavaron lévő gomb hátrahúzásával ismétel
(Mannlicher) vagy az emeltyű elfordításával húzza
fel a fegyvert (Mauser), ezek ma a főbb hadseregi
fegyverek is, de vadászfegyverek is. Bommüllerfegyyer, katonai, az amerikai Lee-féle fegyver
némi javítása, melynél 5 drb töltényt tartalmazó
tok (magazin) a fegyverbe betolható, stb.; ilyen
javítások még a Schulhoff és Mannlicher is a Lceféle nyomán. Hosszú vajúdás után jött létre az
automata golyós fegyver is, amelynek leghasznavehetőbb alakja szintén a 9 mm. kaliberű auto
matakarabély. Ujabban főleg Németországban
igen elterjedt a háromcsövű fegyver, két sörétes
és egy golyósesővel. A három csőnek három
lakatszerkezete legyen, különben nem tekinthető
Drillingnek. A két sörétcsövet sokszor a hátulsó
ravasz süti el, mint egyravaszos rendszer, az első
ravasz pedig a golyót rögtönzővel lövi. Van még
egy sörétescső egy golyós csővel egymás mellett
vagy egymás felett (Bock) elhelyezve. Mindezeket
vegyescsövű fegyvereknek nevezik s kis ós nagy
vadra valók. V. ö. Schneider Árpád, Vadászati
fegyvertan (1910); u. a., Önműködő kézi lőfegy
verek.
Vadászgepárd v. Vadászleopárd (Gynailurus,
újabb néven: Acinomyx, állat), a Macska-félék
családjába tartozó ragadozó emlősállat-nem, mely
a macska és kutya jellemvonásait egyesíti. Fajai
Afrikában és Ázsiában honosak. Hilzheimer újabb
kutatásai szerint Afrikában a V.-nak három faja él:
1. A. guttatus Herin., mely Abessziniától Dél
nyugat-Afrikáig honos és jellemző rá, hogy izabella színű bundája sűrűn fekete foltokkal tarkí
tott. 2. A- hecki Hilzh., az előbbinél kisebb és keve
sebb számú fekete foltja van; Nyugat-Afrikában
SzenegáliátólMarokkóigtalálható.3.^.ia«eM5Scl.,
foltjai barnás-vörösek; Dél-Afrikában, BeaufortWestben él. E három fajhoz csatlakozik Ázsiában
az ázsiai V. vagy csita /A. jubatvs Schreb.),
mely egész Délnyugat-Ázsiában (É.-ra Transkaspiáig) honos. A V.-ot hazájában a benn
szülöttek vadászatra használják s e célra idomít
ják ; innen kapta nevét. L. még Gepárd.
Vadászgörény (Mustela [Putorivs/ putorivs
L. forma furo L., állat), a göréuynek (M.
[Putorius] putorivs L.) fogság és szelidítés révén
kissé megváltozott, kisebb és gyengébb ivadéka,
mely csak fogságban ól. A legrégibb idők óta
ismerik: Aristoteles «iktis», Plinivs <tviverra»
néven említi s már a régiek is káros rágcsálók
irtására használták. Napjainkban tengeri nyulak
vadászata és patkányok irtása céljából tartják.
Európában rendesen albinotikus (fehér) formaját
tartják. Éppen olyan vérszomjas, vérengző ter
mészetű, mint a görény s teljesen csak igen rit
kán szelídül meg.
Vadászhaló, a vadnak elevenen való elfogá
sára szolgál. Rendesen szárnyasok, mint fürj és
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fogoly megfogására használják. A 6—8 m. hosszú
hálót ráterltik a gabonára v. kukoricára; a vadász
a háló mögé húzódva, hívóval odacsalja a vadat,
mely amikor meglátja a vadászt, fölrepül s bele
bonyolódik a hálóba.
Vadászhering (állat). Az emdeni heringhalászati
részvénytársaság jún. elején küldi hajóit hering
halászatra. A halászat megkezdése után néhány
napra gyorsjáratú hajó, ú. n. «jáger» megy a
halászó hajókhoz, hogy a heringzsákinányt át
vegye és Emdenbe szállítsa. Az ezen hajóval érke
zett heringet nevezik a kereskedelemben németül
«Jágerhering»-nek, magyarul V.-nek.
Vadászhiéna (állat), a hiénakutya (Lycaon
pic<us Temm.) másik neve. L. Hiénakutya.
Vadászjegy, 1. Vadászati illeték.
Vadászkés, egy- v. kétélű, rögzíthető pengéjű,
erős kés, amely a sebzett nagy vadnak leölésére,
vagy a vadásznak a támadó dúvaddal szemben
védelmitl szolgál.
Vadászkeszeg (állat), a ragadozó ön (Aspius
rapax Leske) népies neve.
Vadászkunyhó. Les alkalmával a vadász elbujtatására szolgál. Rendesen a földbe mélyítik
és lombbal takarják be, hogy mennél kevésbbé
legyen feltűnő.
Vadászkutya, mind az a kutyafajta, amely
vadászatra alkalmas, mint az agár, vizsla, kopó,
tacskó stb. L. Kutyák.
Vadászkutyák, csillagkép, 1. Ganes Venatici.
Vadászkürt, a klasszikus mesterek nemes töl
cséres fúvókája hangszere, a középkorban, külö
nösen a renaissance korában ökör- v. bivalyszarv
ból készült, néha fémveretekkel gazdagon díszített
tülök volt, amelyet a vadászok rendszerint övükön
viseltek. A XVI. sz. elefántcsontból faragott olifantja (1. o.), valamint a XVII. sz. fémből vert
Uilökalakú kürtjei mind előfutói a későbbi zene
kari V.-öknek. L. Kiirt.
Vadászleopárd (állat), 1. Vadászgepárd.
Vadászles. Az óvatosabb, nehezebben megkö
zelíthető vadat, mint a húzó szárnyast (szalonka,
vadlúd) a vadász rendszerint kilesi, úgy hogy a
vad járásán elbújva várja be, míg leterítheti.
Vadászló, tereplovaglásra és ezzel járó ugrá
sokra tenyésztett és trenírozott ló, mely ennél
fogva vadászati célokra is legalkalmasabb. Leg
jobb V. az angol Lunter, amely immár a mon
dott célokra kitenyésztett külön fajtává fejlő
dik. V.-nak alkalmas a legtöbb magasvérű félvérfajta.
Vadászok, 1. Vadászcsapatok.
Vadászpecsenye, párolt marhaszelet, erősen
fűszerezett barna mártásban.
Vadászsólyom (Hierofalco, állat), a Sólymok
(Falconinae) egyik neme. L. Sólymok.
Vadászverseny, másképen akadályverseny (l o.).
Vádbiróság (grand jury) az a 12, utóbb 23
tagból álló esküdtszék, amely Angliában a vád
irat (charge) felett határoz s ezt vagy elfogadja
és true bili kifejezéssel vádhatározattá (indictínent) emeli, vagy elutasítja (not a true bili).
Vadbivaly, a. m. bölény (1. o.).
Vadborsó v. nyúlborsó (növ.), több, a borsóhoz
némileg hasonló, vadon termő, pillangós virágú nö
vény (Vicia, Lathyrus, Coronilla stb.) népies neve.

Vádelejtés

Vadbőr, 1. Bőr.
Vad citrom (növ.), 1. PodophyllumVadcsemete v. vadtö, vadfák magjáról nevelt
csemete, amelyet utóbb nemes szemmel v. gallyal
beoltanak. Mondják még vadonénak, magoncnak,
alanynak is. L. Oltás.
Vad cseresznyefa (növ.), 1. Cseresznyefa.
Vad csombor (növ.) a. m. Thyinus (1. o.).
Vaddinnye (növ.), 1. Hibiscus.
Vaddisznó v. vadsertés (Sus scrofa L., állat),
a Sertés-félék (Snidae) családjának egyik faja.
Teste zömök, olyan mint a házi sertésé, de erő
teljesebb. Válla magasabb, mint hátulsó lábainak
tájéka, ezért hátgerince hátrafelé lejt. Hátgerince
hosszú sertékkel van megrakva. Fülei fölfelé
állók. Szemfogai erősen fejlettek s fejének föl
felé csapásával hosszú és mély sebek ejtésére
alkalmasak. Alapszíne barnásfekete, de vannak
szürkés és vörhenyes árnyalatú példányai is.
Malacai mindig hosszában futó világos és sötét
csíkokkal vannak tarkítva; ezek a csíkok a 6-ik
hónapban eltűnnek. Teljes hossza elérheti a 2
m.-t is, miből kb. 25 cm. jut a farkára. Vállmagas
sága a 95 cm.-t is megközelíti, súlya 2 mázsa is
lehet. Dél- és Közép-Európában és Közép-Ázsiá
ban honos, de É. felé elterjedése nem terjed túl az
55. é. sz.-i fokon. Legkedveltebb tartózkodási
helye a nedvestalajú vagy vizenyős helyekben
bővelkedő erdős vidék, de a nádasokban is elő
fordul. Rendesen kisebb-nagyobb csapatokban,
néha 30—40 darabból álló kondában jár, melyben
koca, süldő, malac és még ki nem fejlett kan egy
társaságot alkot; a kifejlett kun külön utakon
jár és csak a bugás idején keresi fel a kondát.
A párosodás (bugás, görgés) időszaka többnyire
nov. végén kezdődik és 4—6 hétig tart. A koca
16—18 hétig terhes 8 márc. végén 4—6, ritkáb
ban 4—12 malacot szül. Ivarérettsége 1—1'/i
éves korban köszönt be, 5—6 éves korában teljes
fejlettségét éri el s kb. 20-30 évig él. A V. éjjeli
állat. Tápláléka állati és növényi anyag. Turkálásával és a káros állatok pusztításával az erdőnek
hasznot hajt, de a gyökerek elszaggatásával, a
fák kérgének lesúrolásával és a csemeték hajtásai
nak leharapásával egyúttal tetemes károkat is
okoz. A vadtenyésztésnek határozottan ellensége.
Az erdővel határos mezőgazdaságokban vala
mennyi emlős között a legkártékonyabb, ezért
vadászati törvényünk, mint kártékony vadnak
vadászatát minden időben megengedi. Húsa ízletes,
ezért rendesen vadásszák. Hazánkban átlag 9000
darab kerül puska végre. A vadászati mesterszótár
szerint a V. sörtevad, a kan vadkan, a nőstény
emse vagy koca, a fiatalok egy éves korukig
malacok, a 2-ik évben süldők. A herélt kant
áriánynak mondják. Az állat szájorrát orrmánynak, fölálló szemfogait agyaráknak, a nőstényéit
kampóknak hívják.
Vaddisznók (Sus, állat), 1. Sertés-félék.
Vadelai, helység az Afrika egyenlítői részén
lévő Ugandában, a Pchér-Nilus mellett; hajdan
Emin pasa székhelye volt.
Vádelejtés a. m. a vádképviselettől való elállás.
Történhetik egyszerű perbeli nyilatkozattal, de az
eljárás megszüntetésének indítványozása útján is.
Az ügyészi V. miniig indokolandó. A V. hatálya,
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hogy az eljárás megszüntetendő, hacsak más jogo lógesztenyefa, bokrétafa) Közép-Európában kul
sult a vádat át nem veszi.
tivált, a Balkán egyes részein vadon tenyésző
Vadélesztők, 1. Erjesztő gombák és Élesztő. fa, felfelé álló virágzattal. Virágai fehérek, eleinte
Vádeljárás a büntető eljárásnak az a neme, sárga, később megpirosodó foltokkal. Magja (a vad
amelynél szabály, hogy büntető eljárás csak az arra gesztenye) keményítőt és ke
jogosított személytől emelt vád alapján indul meg. serű anyagot tartalmaz, dé
Vad-el-Kebir, a Műmmel (1. o.) alsó folyása. len háziállatok takarmánya.
Vádelv, vádeljárás, vádrendszer. A V.-nek két Porrá őrölve a schneebergi
vezérlő gondolata van: 1. vád nélkül eljárásnak tüsszentópor főalkatrészc.
és illetőleg bírói működésnek nincs helye (nemo Olaja régen köszvény elleni
judex sine actore); 2. bíróság vádlószerepet nem orvosság volt. Egyes fajok
tölthet be és arra senkit nem kényszeríthet (ne megtört gyökerét nagy sapoprocedat judex qua actor; nemo invitus ad agen- nintartalmánál fogva Ameri
duin cogitur). Ezek az alapelvek — némi kivétel kában gyapjúkészítmények
től eltekintve — a Bp.-ban uralkodó princípiumok. mosására használják. Az Ae. A vaugesztenyeía
virága.
L. Vád,Bűnvádi eljárás, NyomozáséeVizsgálat. hippocastanum 20—25 m.
magasságot
ér
el.
Ősszel
gyakran
másodszor
virít.
Vademberek. Sokáig így nevezték a természeti
népeket abban a véleményben, hogy ezek semmi Fája csekély értékű. Piros virágú V. a. m. Ae.
kultúrával sem bírnak s az állattal majdnem egy pavia L. (Pavia rubra Laxa.) Észak-Amerika
szintájon állanak. Ma már tudjuk, hogy ez az elne hegyvidékein honos, nálunk ültetik.
vezés jogosulatlan s azért V. helyett a természeti
Vadgesztenyefafélók (növ.), 1. Hippocastav. primitív népek kifejezést használjuk. — Az naceae.
etnológiában így nevezik a német és szláv nép
Vad gnajákfa (nOv.), 1. Bignonia.
hitben élő ama félig állatalakú, szőrös testű és
Vad gyömbér (növ.), 1. Asarum.
vad természetű embereket, akik az erdőkben bo
Vadhajtás v. fattyúhajtás, tolvajgály (nív.),
lyonganak s alighanem a klasszikus erdei istenek a fák leginkább járulékos rügyeiből fejlődik a
(Faunus, Silvanus, Pau) leszármazottjai. Ide tar rendes hajtások elmaradása v. elpusztulása után.
tozik a székely néphit vadöreg néven ismert erdei
Vad hariska (n5v.), 1. Polygonum.
réme, akit hosszú szőrrel fedett zömök testű, vad
Vádhatározat a büntetó bíróságnak vád alá he
tekintetű férfinak képzel a nép s fákra aggatott lyezést kimondó határozata. L. Vád alá helyezés.
rongy-áldozatokkal igyekszik megnyerni. V. ö.
Vadházasság (concubinaius), férfinak és nő
WlislocM, Fákra aggatott fogadalmi rongyok a nek házasságon kívül való nemi életközösségre
magyar néphitben. (Ethnographia, V.)
irányuló együttélése. L. Ágyasság.
V a d e m e c u m (lat. a. m. «jer velem»), köny
Vadhvan, briMndiai hűbérállam Bombay kor
vecske, tanácsadó és vezérfonal az óletúton. mányzóság
Dzsalavar kerületében. Területe 614
Néha így is: venimecum, amely ugyanazt jelenti. kms, lakosainak száma 42,500. Székhelye V.,
Kedvelt könyvcím állítólag Lotichius Péter ily vasút mellett, mintegy 28,000 lak.
cím alatt kiadott epigrammái óta(Frankfurt 1623).
Vadhívó. A vadak hangját utánzó különféle
Vadetetés. A rendcsen ápolt vadászterületeken eszköz, amely a vadnak a vadász közelébe való
súlyt helyeznek arra, hogy a téli időszakban a csalogatására szolgál.
vad rendesen élelemhez jusson. így tesznek M
Vadhús, vadpecsenye, a vadon élő állatok húsa,
eleséget a fogoly, fácán, a szarvasfelék számára a vad életmódja folytán rágósabb és soványabb,
az ú. n. etetőkön, amelyek gyakran tetővel van mint a háziállatoké, azért pácolás által porha
nak ellátva, hogy a hó és eső ne tegyen kárt a nyóbbá és szalonnával való tüzdelés által zsíro
takarmányban.
sabbá tesszük. A páclé fűszerezett ecetes lé zöld
séggel ízesítve, amelyben a V. 3—4 napig áll s vele
Vadfekete, szőllő, 1. Csókaszőllő.
Vadfogó. A vadak megfogására szolgáló csap a V.-t sütéskor öntözgetjük. Ilyen V. a nyúl, az őz,
dák, amelyeket lombbal, gazzal elleplezve elrejte a vaddisznó, a szarvas, a vadkacsa, szárcsa stb.
nek 8 föléje a vadnak kedvenc eledelével felVadhús vagy gomboshús (caro luocurians),
csaliznak. Ha a vad beleharap a csaliba, a fogó gyógyuló sebeken, fekéJyeken található sötét
összecsapódik fölötte. Különböző furfangos szer vörös sarjak, melyek gazdagon erezett szövetből
kezetű vasfogókat hoznak forgalomba, de sok állanak, zsugorodásra s hegesedésre nem igen
óvatos vad elkerüli.
hajlandók, sőt egyre nőnek s a felület felé gomba
módjára kiemelkednek, érintésre könnyen vérez
Vad francia fa (nOv.), 1. Diospyros.
nek. V. akkor keletkezik, ha a sebek gyógyulását
Vadgalamb, 1. Galamb-félék.
idült ingerek (mechanikai, vegyi ingerek, fertő
Vad galganta (növ.), 1. Palka.
Vadgesztenyefa
(AesculusL.,bokrétafa,nüv.), zés) hátráltatják, amelyek a kötőszövet behámoa Hippocastanaeeao (Bokrótafafélék) család gé- sodását meggátolják.
nusza, melynek 14 faja az északi mérsékelt öv
Vádi (arab), helyesebben TJadi a. m. száraz
ben, leginkább Észak-Amerikában él. Fák v. cser folyómeder.
jék, 5—9 levélkéből ujjasán összetett levelekkel.
Vadiamis, Joachim (eredeti nevén Watt),
A virágok 8—5 porzóval. A csésze harangalakú svájci humanista, szül.St. Gallenben 1484 dec. 30.,
v. csöves. Az 5 szirom megvastagodott, csatornás megh. u. o. 1551 ápr. 6. 1514-ben tanár Bécsben,
körömmel. A termés tüskés v. sima, benne göm hol I. Miksa költói babérkoszorúval tüntette ki ;
bölyű, bőrnemfl héjjal és nagy köldökfolttal ellátott 1518. szülővárosában orvos, majd polgármester.
mag. Az Ae. hippocastanum L. (vadgesztenyefa, Nevezetesebb művei: Commentarii in Pompo-
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nium Melam (Wien 1518); Epitoine triuiii terrae
partium (Zürich 1534); Aphorisinoruin libri IV.
(1536); Chronik der Aebte des Klosters St. Gallen,
kiadta Götzinger (St. Gallen 1875—79, 3 köt.)
Vádi Draa, folyó, 1. Dra.
Vadi-el-Araba, 1. Arába.
Vadi-Halía, az angol-Szudán egyik kerülete.
Hasonló nevű, a Nilus mellett fekvő városának, a
hozzátartozó Dabrosával együtt, kb.3000 lak. van.
V a d i m o n i n m (lat.) a. m. kezesség. 1. Az ősi
rj.-ban a V. a lekötelezésnek nélkülözhetetlen fel
tétele volt. A puszta Ígéret nem szült kötelezett
séget, szükséges volt a V., melynek értelmében
az adós túszt (kezes) állított (vas, praes), aki mint
egy záloga volt a kötelezettség megtartásának
és testével felelt mindezért. Maga a főkötelezett
nem felelt; legfeljebb, ha önmagát is kifejezetten
lekötötte. — 2. A későbbi rj.-ban V. a perrendtar
tásnak egy intézménye: a perbehívott fél (in ius
vocatus) kötelezi magát a meghatározott napon
a biróság előtt megjelenni; mégpedig rendsze
rint bizonyos pénzösszegből álló biztosítók nyúj
tása mellett. (Gains, IV. 184.)
Vadi-Múza, 1. Petra.
Vad indigó (növ.), 1. Amorpha.
Vádindítvány, 1. Vád.
Vádirat. A büntető perben a Bp. 254. és köv.
§-ai szerint az előkészítő eljárás befejezése után
a vádra jogosult királyi ügyész vagy magánvádló
V.-ot köteles a vizsgálóbírónál, ha pedig vizsgá
lat tartva nem volt, a vádtanács elnökénél be
nyújtani. A V.-nak tartalmaznia kell: 1. a terhelt
nevét és annak megjelölését, hogy fogva van-e
vagy nincs; 2. a vád tárgyává tett bűncselek
mény megjelölését; 3. a tényállásnak és a bizo
nyítékoknak tárgyilagos megjelölését; 4. a főtárgyalásra illetékes bíróság megnevezését. A kir.
ügyész a V.-ban az előzetes letartóztatás vagy a
"vizsgálati fogság elrendelése, fenntartása vagy
megszüntetése kérdésében is nyilatkozni tartozik.
A V.-ot, melyhez a főtárgyalásra megidézendő
tanuk és szakértők jegyzéke is melléklendő, annyi
példányban kell benyújtani, hogy mindegyik ter
heltnek egy példány jusson, egy példány pedig
az ügy iratainál maradjon. A V. elleni kifogá
sokra nézve 1. Vád alá helyezés. Ha a cselekmény
testi sértésnek a 302. §. szerinti bűntette vagy
vétsége, vagy közönséges lopás (1908. XXXVI.
t.-e. 49. §. 1. bek. 1. mondat) vagy ezzel kapcso
latos orgazdaság és a bizonyítékok rendelkezésre
állanak, a terheltet V. mellőzésével állíthatja a
kir. ügyészség tárgyalásra a törvényszók elé. A
törvényszéki egyes biró elé tartozó ügyekben a
V. csak a fent 1. és 2. pontban említett adatokat
tartalmazza (1921. XXIX. t.-c. 8. §.) és az egyes
bírónál kell benyújtani, tekintet nélkül arra, volt-e
vizsgálat vagy nem (1921. XXXIX. t.-e. 10. §.).
V á d i a m (lat.), bánatpénz.
Vadi-zerka, folyó, 1. Jobbok.
Vadjuh, kanadai (Ovis cervina Desm., illat),
Észak-Amerikában az északi szélesség 68°-ától a
31°-áig a legzordonabb hegységekben honos juhfaj. A kifejlett kos teljes hossza 1*9 méter, miből
csak 12 cm. jut a farkra; vállmagassága 1"05
méter, a juh kisebb. Szarva Igen hatalmas: a gör
bület mentén mérve 70 cm. s kerülete tövén 35
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cm.; a két szarv távolsága egymástól a hegyén
56 cm. A nőstény szarvai sokkal kisebbek és
kecskééihez hasonlók. Alapszíne szürkésbarna; a
kosok világosszürkók, néha majdnem fehéresek.
Vadkacsa (tőkés réce), a házi kacsának törzs
fajtája, 1. Tőkés réce.
Vadkan, 1. Vaddisznó.
Vad káposzta (n8v.), 1. Erysimum.
Vadkár. Vad okozta mezei v. erdei kár csak
annyiban kerül törvényes szabályozás alá, amenynyiben ilyent az ú. n. fővadak, még pedig a tör
vény taxativ felsorolása szerint, szarvas és dám
vad, a vetésekben, ültetvényekben vagy bármely
más gazdálkodási és erdészeti ágakban okoznak.
Kártérítéssel az a birtokos vagy haszonbérlő tar
tozik, akinek vadászterületén az illető fővad tenyésztetik. A kárt az elkövetéstől számított 8 nap
alatt be kell jelenteni. A kártérítés vagy termé
szetben, vagy pénzértékben szabható ki. Semmi
esetbon sem vonható felelősségre a vadászterület
tulajdonosa vagy bérlője, ha a kártételt az ő va
dászterületén tartózkodó ragadozó v. kártékony
állat követte el, mert bárkinek is jogában áll ily
vadat saját területén bármikor elpusztítani. Sőt
ily állatot oly vidékeken, hol tetemesebb kárt
okoz, kell is pusztítani, evégett a belügyminiszter
hatósági felügyelet alatt hivatalból való vadá
szatot rendelhet el, amelyen azonban más vadat
nem szabad lőni. (1883. XX. t.-c. 7., 8., 19-25. §§.)
Vad kaau (nav.), 1. Jilighjia.
Vadkert, községek, 1. Érsekvadkert és Solt
vadkert.
Vadkutyák (Guon, íiiat), a Kutya-félék csa
ladjának egyik neme. Megjelenésükben és szerve
zetükben megegyeznek a farkasokkal, azonban
fogaik száma csak 40, mert a farkasok fogaza
tára jellemző harmadik utózápfog hiányzik náluk.
A V. a diluviumban nemcsak Ázsiában, hanem
Közép-Európában (Franciaországig) is el voltak
terjedve; ma csak Ázsiában honosak, még pedig
Közép- és Délkelet-Ázsiában, a Nagy Szundaszigeteken, Elő- és Hátsó-Indiában s Elő-lndiától
Tibeten át Dól-Szibiriáig. Három fajuk ismeretes:
1. Indiai vadkutya, kolszun, buanszú (G. dukhunensis Sykes). Meglehetősen hosszúszőrű; színe
élénk rozsdavörös s ez az alapszín a szájorron,
a füleken, lábain és farka hegyén sötétebb,
has
oldalán világosabb. Teljes hossza l - 2 in., miből
20 cm. jut a farkára; vállmagassága 40—50
cm. Igazi erdei állat. Elö-Indiában, Kasmírban,
Nepálban, Asszamban ós Kelet-Tibetben fordul
elő. 2. Maláji vadkutya vagy adjag (G-javanicus Desm.). Az előbbi fajnál kisebb és gyen
gébb testalkotású. Alapszíne sárgás rozsdavörös;
farka vége fekete. A Maláji-félszigeten, Szumatrában, Jávában ós Borneóban honos. 3. Alpesi vad
kutya vagy vörös farkas, szúbri, dzserkul (G.
alpinus Pali.). Jól megtermett, bozontos szőni
juhászkutyához hasonlít. Farka a földig ér. Alap
színe vörösesszürke, alul izabellasárga. Foltok
csak lábszárainak elülső ré3zein vannak. Teljes
hossza 1-3 m., miből 35 cm. jut a fírkára.'A
Jenisszei folyó K.-i forrásterületein és az AlsóAmur hegységeiben honos, hol az erdőrengete
gekben üti fel tanyáját s rendesen 10—15-ös csa
patokban szarvasokra vadászik.
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Vadlencse (nűv.), 1. Bükköny.
Vádló (áiiat). E néven foglalják össze az Ázsia
iján honos kulánt v. dzsiggetájt (Equus hemionus Pali.), az Afganisztánban és India E.-i és Ny.-i
részén élő indiai Y.-wat (E. onager Briss.) és
a Sziriában és Mezopotámiában gyakori hamart
(E. hemippus Is. Geoffr.); az utóbbi kettő már
régen onagra néven ismeretes.
Vádló az, aki a büntető eljárásban a vád kép
viseletére a törvény értelmében jogosítva van.
Hivatalból üldözendő bűncselekmény miatt in
dított eljárásban a vádat rendszerint a királyi
ügyészség képviseli. A királyi ügyészségnek ki
zárólagos vádlási joga (ú. n. vádmonopolium)
csak a felhatalmazás vagy kívánat alapján ül
dözhető bűncselekmény tekintetében van. Hogy
mikor szükséges az eljárás megindításához fel
hatalmazás vagy kívánat, azt az 1914. XLI. t.-c.
állapítja meg. L. Királyi ügyészség (proeesszuális
jogai), Magánvád, Indítványt bűncselekmények.
Vádló esküdtszék, 1. Grand jury ós VádMróság.
Vádlott, a bűnvádi perrendtartás terminoló
giája szerint az a terhelt, aki ellen vádhatározat
van hozva, vagy közvetlen idézéssel a főtárgyalás
«1 van rendelve; terhelt pedig mindenki, aki ellen
s, bűnvádi eljárás folyamatban van. L. Terhelt.
Vadlúd, (állat), Nagy V. névvel jelölik a nyári
ludat (Anser anser L.), Kis V. névvel a nagy
liliket (A. albifrons L.) és Téli V. névvel a ve
tési ludat (A. fabalis L.). L. líéce-félék.
Vadmacska (állat), 1. Macska.
Vadmák (nSv.) a. m. pipacs (1. o).
Vadmenedékhely, nagyobb, gondozott vadász
területeken létesített bokros búvóhely, ahol a vad
az üldözéstől, főképen a ragadozóktól védve van.
Vadna, kisk. Borsod vm. sajószentpéteri j.-ban,
<i920) 652 magyar lak. Romokban heverő régi vá
rát a csehek építették. 1458-ban ostrommal vív
ták meg I. Mátyás király csapatai.
Vadnay, 1. Andor, közgazdasági és politikai
író, szül. Zánkán (Zala vm.) 1859., mesrh. Szen
tesen 1901 máj. 4. 1882-ben Istóczy Győző védője
volt az esküdtszék előtt abban a sajtóperben, ame
lyet antiszemita irányú cikkei miatt indított a
főügyészség ellene s amely Istóczy felmentésével
végződött; ugyanez évben antiszemita program
mal képviselővé választották, 1894. pedig Cson
grád vm. főispánjává nevezték ki. Műve: A Tisza
vidékről (1900), az alföldi munkáskérdésnek mély
ismeretéről tanúskodik.
2. V. Károly, író (Vadnai), szül. Miskolczon
1832 ápr. 28., megh. Budapesten 1902 júl. 27.
Előkelő ref. családból származott. Nagyatyja
gr. Festetics Györgynek volt jogügyi igazgatója;
atyja, Lajos, szabadelvű politikus, Miskoloznak
képviselője, később a legfőbb Ítélőszék bírája,
egyúttal nyelvész (a szórendről írt értekezése
akadémiai jutalmat nyert). V. Miskolczon tanult.
A szabadságharc kezdetén 16 éves korában tüzér
nek, nemsokára gyaloghonvédnek állt, csapatjával
a téli hadjáratban a felvidéki szorosok védelmére
volt kirendelve, utóbb egy erdélyi zászlóaljhoz
került s főhadnagyságra emelkedett. A fegyver
letétel után egyidelg bujdosott, azután besorozrták; egy évig szolgált Tirolban és Olaszország
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ban, szenvedve az osztrák tisztek inzultusait.
Hazaszabadulta után Pesten író lett, hogy tollá
val szolgálja a nemzet ügyét. Eleinte szerelmi
dalokat írt Sugár Kálmán álnév alatt. Nagy
Ignác tanácsára azonban a szépprózára tért át és
1852 óta részint társadalmi, részint történelmi
tárgyú novellákat írt a lapokba, utóbb regényeket
is, amelyekben a müveit magyar társadalmat raj
zolta. Novelláskötetei: A téli estékre(2]itit, 1862);
Hosszú estékre (1890); Éva leányai (1891); Elr\
beszélések(í906). Regényei: A kis tündér (2 köt.)
Eszter a szép kardalnoknő (2 köt., 1861); Eladó
leányok (4 köt., 1864); A rossz szomszéd (1878);
A besorozott, Immakuláta grófné. Finom és ele
ven tollú elbeszélő volt. Még jelentékenyebb szép
irodalmi hírlapírói működése. Nagy Ignác mellett
a Hölgyfutárnak munkatársa, 1856-tól Tóth Kál
mán mellett szerkesztője volt. 1864 elején Tóth
Kálmánnal együtt megalapította a Fővárosi La
pokat, amely mint szépirodalmi és társadalmi napi
lap egyetlen volt nálunk. B lapot V. 29 éven át
szerkesztette, 1867 ápr.-tól 1892 végéig névleg
is szerkesztőül szerepelt. Távozását a lap nem
sokáig élte túl. A lap írókat és közönséget nevelt,
tárcáiban hozzászólt az irodalom, művészet, tár
sadalom és közélet minden időszerű kérdéséhez.
A lap mintaszerűen volt szerkesztve s nagy gond
dal megírva s nagy hatással volt a közízlés és
művelődés fejlődésére kivált a női közönség és
az ifjúság körében. V. a 60-as években a Honnak
is rendes tárcaírója volt. 1862 óta Gyulai Pállal
együtt több évtizeden át a Nemzeti Szinház drámabiráló tanácsában működött. 1866-ban a Kisfaludy-Társaságnak, 1872. az Akadémiának is
tagja lett; jeles drámabirálói jelentéseket és em
lékbeszédeket írt. Az írói segélyegyesületnek 1878
óta titkára volt. Miskolcz déli kerületét az ország
gyűlésen majd egy évtizeden át képviselte, 1893-ig
mint a szabadelvűpárt tagja ós kedvelt parlamenti
szónok is volt. 1893-ban a hivatalos Budapesti
Közlöny szerkesztését vette át. Jeles memoire-okat
is írt: Elmúlt idők (1886); Irodalmi emlékek
(1905). V. ö. Beöthy Zs.,, V. emlékezete (1906,
Romemlékek); Bérezik Árpád, Emlékbeszéd V.
felett (Budapest 1909); Körösy László, V. Károly
(Budapest 1895); Császár Elemér, A magyar re
gény története ; Huszár Irén, V. Károly szépiro
dalmi munkássága (Bölcsészetdoktori értekezés a
budapesti bölcsészeti kar kézirattárában).
3. V. Tibor, közigazgatási és szociológiai szak
író, V. 2. fia, szül. Budapesten 1869. Egyetemi
pályája végeztével Borsod vm. szolgálatába lépett
s a főjegyzői tisztig emelkedett. Már akkor feltűnt
a napi- ós szaksajtóban a közigazgatás időszerű
kérdéseit tárgyaló cikkeivel. 1914-ben osztály
tanácsosnak hívták meg a belügyminisztériumba,
a vármegyei osztály élére. A háború folyamán
1918. a nagyszabású magyar-német esere-gyermeknyaraltatási akció lebonyolítását vezette
mint kormánybiztos; több mint 100,000 gyer
meket részesítettek a szükséges üdülésben. Ugyan
csak 1918. adta elő a Magyar Jövő c. nagy
szabású tanulmányában programmját a háború
ban kimerült ország helyreállításának eszközei
ről. A proletáruralom alatt eltávolították, annak
bukása után a vezetése alatt álló szociálpolitikai
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osztályok a népjóléti minisztériumba tétetvén át,
ismét a megyei ügyek élére került, már mint mi
niszteri tanácsos, majd helyettes államtitkár;
1922. a rossz termés miatt Ínségbe került mező
gazdasági munkások megsegítésére és munkához
juttatására megindított kormányakciót vezette
sikerrel. Önállóan megjelent munkái: Tudomá
nyos és gyakorlati szocializmus (1913); Magyar
Jövő (1918); A magyar hivatalos nyelv szabályai(l$2b); ez utóbbit a M. Tud. Akadémia nyelv
tudományi osztálya elismeréssel fogadta s a közigazgazgatásban kötelezővé tették.
Vadnay-Stépán Vilma, 1. Somló.
Vadóo (n<w.), 1. Lolium.
Vadóka, félig vad, vagy tövises fajú, de nemes
gyümölcsöket termő fajták jelzésére használt ki
fejezés. Pl. Jász vadóka, Motte vadókája stb.
Vadonc (növ.), helyesebben vadcsemete, ellen
tétben a magonccal, helyesebben magcsemeté
vel. A V. a magától elhullott és elvetődött mag
ból fejlődik, miért is vadon nőttnek vélik. Az
erdőben a meghagyott anyafákról lehullott mag
vakból lesz a V. és ebből a természetes felújítása
erdő. A kertészetben a V.-okat a nemes gyümölcs
fák szaporítására, az ú. n. nemesítésre használják.
Vadorzás, a vadászatra nem jogosítottnak
idegen területen vadászata vagy a vadnak elfo
gása. A vadorzót lesipuskásnak, orvvadásznak
is hívják. L. Vadászati kihágások.
Vadosfa, kisk. Sopron vm. csornai j.-ban, (1920)
335 magyar lak.
Vadózus víz (geol.), Suess B. kifejezése a föld
kéreg ama vizei számára, melyek csapadékokból
eredve a kőzetek hasadékaiban kisebb-nagyobb
mélységekig lejutnak, majd pedig onnan az elért
mélységi régió temperaturájával források alak
jában ismét a felszínre kerülnek. Ezeknek a külső
körfutásban lévő vizeknek ellentétje pedig az a
víz, amely abisszikus mélységekből felszálló magmatikus gőzökből vízzé kondenzálódva mint forró
hévforrás jelenik meg a felszínen, amint azt a
gejzírek igazolják. Ez Suess juvenilis vize (1. o.).
Vad paprika (nSv.), néhol a Vincetoxicum (1. 0.)
népies neve.
Vadpatak (Batesli), kisk. Krassó-Szörény vm.
facsádi j.-ban, (1910) 532 román lak. (Tr. R.)
Vadpáva (állat), a siketfajd (Tetrao urogallus
L.) népies neve.
Vádper, így nevezték az írásbeli büntető eljá
rást, amely hazánkban 1853-ig nemesek ellenrendszerint, nem-nemesek ellen csak súlyosabb bűn
cselekmények esetében volt alkalmazandó. A bíró
ság, ha a vizsgálat alapján rendes eljárásnak
helyét találta, perbefogó határozatot hozott. A
perbefogással egyidejűleg felhívták az ügyészt
vádlevelének benyújtására. Ezt a per felvétele és
a feleselés követte, amelyre a vádlottat még akkor
is megidézték, ha fogva volt (citatio ex vineulis).
Az Ítéletet a zárt ülésben előadott ügyiratok alap
ján hozták.
Vad pisztácia (nőv.), 1. Staphylea.
Vadpóka (állat), a túzok népies neve.
Vádrendszer (akkuzatórius eljárás, accusatio), a büntető eljárást vád (bűnvád) emelésé
hez és fenntartásához köti. Folyományai: a vádló
és a terhelt elvi egyenjogúsága (ügyfélegyenlő
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ség), a vád és a birói hatáskör szigorú elkülöní
tése. A lényeges bizonyítást a bíró veszi fel és
csak a közvetlenül észlelt és általa szabadon mér
legelt bizonyítékok alapján hozhat Ítéletet. Az el
járás szóbeli, kontradiktórius és nyilvános. A tiszta
vádpert a régi frank jog ismerte, megőrizte a vád
elvet az angol jog s innen vette át az 1808-iki
francia. A V.-t Magyarországon 1. Vád és Bűn
vádi perrendtartás.
Vad repce (növ.), különböző sárga virágú Crucifera (keresztes virágú) népies neve, pl. néhol a
Baphanus raphanistrum L. nevű vetési gyomé.
Vadrepceirtógópek, vadrepcének a fejlődő
gabonavetésből való eltávolítására szolgáló, ke
rekeken járó szántóföldi készülékek. Kétféle elv
szerint működnek: vagy mechanikai úton távo
lítják el a vadrepcét, menetközben ide-oda mozgó,
vagy forgó fogakkal, melyek az ágas-bogas
vadrepeét kitépik, míg a simalevelű gabonát sér
tetlenül hagyják; avagy kémiai hatással, oly
módon, hogy egy tartanyból szivattyú, elosztó
csövek és porlasztófúvókák útján vasgálicoldatot
permeteznek a növényi sorok közé, amelynek
hatása folytán a vadrepce fejlődésében elmarad
s a továbbnövő gabona azt elnyomja. A V. némi
átalakítással más permetezési célokra is fel
használhatók.
Vadret, az Alpok ratoromán vidékein a qlecscser neve.
Vadret, Biz—, több hegycsúcs neve az Alpok
ban, legismertebb az Albula-hegységben levő 3221
m. magas V., az Engadin völgytől É.-ra Svájc
területén.
Vadretek (növ.), különféle vadon növő keresz
tes virágú növény népies neve, így a Baphanus
raphanistrum L. nevű vetési gyomé is.
Vad rozmaring (növ.), 1. Ledum.
Vadrózsa (növ.), 1. Bózsa.
Vad saláta (növ.), 1. Valerianella.
Vadselyem, így nevezik a Saturnidák csoport
jához tartozó számos pillangó gubójából nyert
selymet. Ezek a selyemfajok kevésbbé fényesek
és érdesek. L. Tussur selyem.
Vadsertés (állat), 1. Vaddisznó.
Vadsüllő (állat), a kősüllő (Lucioperca volgensis Pali.) népies neve.
Vadszamár vagy kulán (Equus hemionus
Pali., állat), 1. Dzsiggetáj.
Vadszóllő (növ.), 1. Parthenocissus.
Vádtanács, 1. Vád alá helyezés ós Grandjury.
Vadtyúkok (Gállus, állat), azok a ma Taréjos
tyúkok (Gallus) nemébe sorozott tyúkfajok, me
lyek Indiában és a Maláji-szigeteken honosak és
melyektől házi tyúkjaink származnak. Legismer
tebb faj a házityúkjaink ősének tartett bankivá
tyúk (Gallus gallus L.). L. Bankiva-tyúk.
Vádudobri (Vadu-Dobrii), kisk. Hunyad vin.
vajdahunyadi j.-ban, (1910) 218 román lak. (Tr. E.)
Vadu Ungurului, helység Galao közelében.
Nevét (Magyarok réve) valószinüleg onnan vette,
hogy 893. itt keltek át a Dunán a görögök szö
vetségében Simon bolgár fejedelem ellen induló
magyarok.
Vaduz, Liechtenstein hercegség fővárosa a
Rajna-völgy jobb oldalán, kies vidéken, (1920) 1142
lak., új gót plébániatemplommal, a XVI. sz.-bau.
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épített kastéllyal, amelyben egy IX. sz.-beli to
rony látható.
Vadüzés az a jog, amelynél fogva a vadászatra
jogosított a megsebzett vadat kézrekerítés céljá
ból idegen vadászterületen is üldözheti. L. Vadá
szatijog, Vadászati tilalmak.
Vad vadász, 1. Bolygó vadász.
Vadverem (Odverem), kisk. Alsó-Fehér vm.
nagyenyedi j.-ban, (1910) 415 román Ifik. (Tr. K.)
Vadvész (Bollinger-féle járvány, Septichaemia haemorrhagica, vérömléses septichaemia),
a dámvadnak és a vad sertéseknek heveny fertőző
betegsége, mely szarvasmarhákat és szelid serté
seket is megtámad. Okozója igen apró, két végén
festődő baktérium, hasonló ahhoz, mely a baromfikolerát okozza, a betegség tehát lényegesen kü
lönbözik a lépfenétől (1. o.), amellyel sokszor össze
tévesztik. Lefolyásában majd csupán vérzések
támadnak a test különböző részeiben, majd gyuladásos elváltozások fejlődnek a tüdőben, a belek
ben, a bőrben és a bőr alatti kötőszövetben.
Mint talajbetegség bizonyos vidékeken gyakoribb;
(ddig ismeretlen okból támad és idővel magától
megszűnik. A veszélyeztetett állatoknak más, szá
razhelyre áthajtása rendszerint megszüntetia V.-t.
Vadvíz, a talajvíz népies neve. L. Talajvíz és
Földárja.
Va.e (lat.), fájdalomkifejező indulatszó, a. in.
jaj. Vae milii: Jaj nekem! Vae victis: Jaj a le
győzötteknek. Livius szerint Brennus gallus vezér
mondta a rómaiakról.
Vae tifoi r i d e n í í , q u i a uiox p » s í g a u d i a
flebis! (Lat.) Jaj néked nevető, mert majd víg
ságod után sírsz. Alvarez XVIII. sz.-beli jezsuita
grammatikus közismert inemoriális verse, amely
ben az összes beszédrészek benne vannak.
Vág, a Duna 375 km. hosszú balparti mellék
folyója ; ered a Magas-Tátra Kriván csúcsa alatt
(2016 ni.) fekvő Zöld-tóból kifolyó Fehér-Vág
(30 km.) s az Alacsony Tátra Királyhegy nevű
csúcs.-! tövében több forrásból fakadó 40 km. hoszszú Fekete-Vág fő forráspatakok egyesüléséből
a liptói medencében Királylehotánál s Ny.-i
irányban folyik, Rózsahegy és Kralován közt át
töri a Kárpátok belső kristályos vonulatát: a
Xagy-Fátrát, ennek egy kis darabját levágja s a
jobbpartján emelkedő Árva-liptói mészkőhegység
hez csatlakoztatja. A kralováni szoros után a túróczi medencében egy kissé kiszélesül a'völgye s
ezután következik a szépségéről ismert sztrecsényi szoros, amellyel a külső kárpáti kristályos
vonulatot: a Kis-Fátrát töri keresztül s így kiér
a Zsolna körüli egyre szélesebbé váló hosszanti
völgyébe, amely a Magyar-morva határhegység
s a Kis-Fátra közt húzódik végig. Az előbbi hegy
ség a homokkő-vonulathoz tartozik s a homok
köveken levő mészkőszirtekre épültek azok a tör
ténelmi emlékektől büszke várak, amelyeknek
romjai méltán teszik híressé a festői Vág-völgyet:
Trencsén vára, Szkalkai apátság, Oroszlánkő stb.
Pöstyénnél a Vág hosszanti völgyéből kilépve, át
töri a Kis-Fátra végső nyúlványait és egyenesen
D.-nek tart, Szered táján kiér a Kis-Alföldre, DK.-i
irányt véve Gutánál ömlik a Kis-Dunába, amely 25
km.-nyi folyás után egyesül Komáromnál VágDima néven az Öreg-Dunával. A Vág forrásának
Jiévai Nagy Lexikona. XVIII. l'ol.
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egyenes távolsága a torkolatától 190 km., 90 km.nyire hajózható gőzösökkel, Liptó-Ujvártól (317
km.) tutajozható, feljebb pedig jelentékeny rajta a
fausztatás; vízterülete 11,050 km*. Eséséről a kö
vetkező adatok nyújtanak fölvilágosítást:
Fehér-Vág eredete
i'ekete-Vág «
Királylehotáná]...
Liptószentmiklós
Rózsahegy
Kralován
Rnítka
Zsolna ... ...

201G
1800
670
57G
470
410
375
320

m.
«
«
«
«
«
«
«

Nagybiccse
Vágbesztereze
Illava
.Trénerén
Pő'styén
Szered
Guta
Komárom

301 ra,
276 «
241 «
203 «
158 «
5 24 «
110 <c
108 <

Folyása általában igen rohamos, különösen a
kralováni és sztrecsényi szorosban, utóbbiban
a Besna szkala ős Margita sziklák sokáig retteg
tették a tót tutajosokat. Áradásai régen igen na
gyok voltak, a szabályozások ezeket csökkentet
ték. Mellékvizei az Árván kívül patakok. A Vágba
ömlő Dubovából folyik ki a Dudvág (1. o.). A VágDunába ümiik még Komárom fölött a Nyitra.
Szabályozásaidként a tutajozás, hajózás szem
pontjából, meg az alsó folyásán levő árterületek
megvédése céljából volt igen fontos. A XVI. sz.-ban
már az orszáagyülés foslalkozott a Vág szabá
lyozásával, aT XVII. szT-ból az 1659. LXXIV.,
1687. XVI. t.-c. rendelkezik a szabályozásról, az
1715. LXXXIX. t.-c. a Trsnesón körüli szabályo
zást rendeli el, 1724. Lipótvárnál dolgoznak rajta.
1725-ben a Vág hajózhatóvá tételo került szóba;
az 1751. XX. t.-c. elrendeli a lipótvári szabályo
zás folytán elterelt Vág régi medrébe való vissza
vezetését. 1765—66-ban Mária Terézia Liptó,
Árva, Trencsén, Turócz vm.-kben szabályoztatta.
1775-ben Szalóki Nep. János készített erre terve
kot, de utána csaknem egy évszázadig szüneteltek
a munkálatok. A XIX. sz. 70-es éveiben külön mér
nöki hivatalt állítottak föl erre a célra, amelynek
részletesen kidolgozott torveiből alig került valami
kivitelre. Később az alsó szakasz ármeutesítéséro
alakult a vágbalparti ármenie&üő társulat, majd
hivatalosan megalakították a vágjobbparti ármentesítő társulatot s ezek, mintegy 215,000 ha.
földet ármentesítettok. Az újabb szabályozó mun
kák az alsó szakasz hajózhatóvá tételén s a folyó
eleven orejének ipari kihasználásán fáradoztak.
V. ö. Rohringer Sándor, Mederrendező munkála
tok a Vág folyó felső szakaszán (Vízügyi Közi.
1908, XXXIV. füzet, Budapest). (Tr. Cs.-Szl.)
Vág, kisk. Sopron vm. csornai j.-ban, (1920)
1191 magyar lak.
Vaga, a Dvina (1. 0.) bal mellékfolyója.
Vaga, Perino (lel (tkp. Piero Buonaccorsi),
olasz festő, szül. Firenzében 1499., megh. Rómá
ban 1547. Rafael segéde volt és kivált a Vatikán
loggiáiban festett képeinek elkészítésében segéd
kezett neki. Utóbb a római díszítési módot, kivált
az ú. n. groteszket is Genuába plántálta át, ahol
Andrea Doria palotáját túláradó gazdagságú fest
ményekkel díszítette.
Vága (Vagovce), nagyk. Pozsony vm. galántai
j.-ban, (1910) 2036 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.)
V a g a b u n d a e (állat), kóbor pókok, a pókok
nak az a csoportja, amelynek fajai hálókat nem
szőnek, hanem ide-oda vándorolva vadásznak
zsákmányukra. Ide tartoznak a futó pókok (Gitigradae) és az ugró pókok (Saltigradae).
45
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V a g a b u m l u s (lat.) a. m. csavargó, kóborló,
L Csavargás.
Vágagyagos (Hlinik pri Bytci), kisk. Trencsén vm. nagybiccsei j.-ban, doio) 811 szlovák és
német lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Vágalja (Podvazie), kisk. Trenesén vm. vágbeszterozei j.-ban, (1910) 296 szlovák lakossal.
(Tr. Cs.-Szl.)
Vaganac, község Lika-Krbava vm. koreniczai
j.-ban, (1910) 1917 szerb és horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Vaganda, Uganda afrikai ország lakói.
V a g a n s (zene), régi művekben az 5. szólam
neve, mely néha II. szoprán, néha II. alt v. bariton.
Vagánsok (a lat. vagor a- m. kóborlók szótól),
a középkorban kóborló barátok, csatangoló tanulók
(vagi ecliolares, bacchantes) neve, akik állandó
foglalkozás hiányában országszerte kószálva ten
gették életüket. Franciaországban Goliardoknak
nevezték magukat. A szatirikus, vidám költészet főtámaszai és terjesztői voltak. A reformáció idejé
ben hozott rendőri szabályok nagyon korlátozták
féktelenségüket és számukat (1. Carmina burana
és Minnesang ; Magyarországon 1. Oaraboncás
Máit). V. ö. Hubatsch, Dio lateinischen Vagantenlieder des Mittelalteres (Görlitz 1870); Misáiké,
DÍT fahranden Schüler Liederbuch (Berlin 1892).
Vr.ganszu (íiiat), az örvös pekari (Dicotyles
tajw.u L.) neve.
Vágány, 1. Felépítmény.
Vágánybővítés, 1. Nyombővítés.
Vágányelzárás. Nagyobb fenntartási munkák
idejére, addig, amíg valamely vágányrész járha
tatlan, azt elzárják a forgalomtól azáltal, hogy az
odavezető váltót elterelő állásban lezárják és a
járhatatlan részt megállító jelzésekkel fedezik.
Vágányelzáró sorompó, 1. Kocsifogó sorompó.
Vágánykereszteződés, 1. Felépítmény.
Vágányköz, két szomszédos és párhuzamos
vasúti vágány tengelyeinek egymástól való távol
sága. A német vasűtigazgatóságok egyesületének
szabályai szerint a V. nyilt pályán legalább 8500,
új építményeknél 4000 mm., fő vasutak állomásain
legalább 4500, de lehetőleg 4750 mm.,- inellékvasutak állomásain 4000, illetőleg 4500 mm.
Vágányölelkezés. Kétvágányú pályákon, oly
helyeken, ahol a két vágány egymástól való elő
írt távolságának betartására elegendő hely nem
áll rendelkezésre (pl. hidakon), a két vágányt S
alakú ellengörbékkel egymásba fonják úgy, hogy
mindegyik vágánynak egy-egy sinje a másik
vágány két sínje közé esik. Ily helyen természete
sen egy időben csak egy vonat haladhat át.
Vágapátíalva (Opatová nad Váhom), kisk.
Trenesén vm. trencséni j.-ban, (1910) 737 szlovák
lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Vágapáti, kisk. Trenesén vm. trencséni j.-ban,
(i9io) 283 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Vágaranyos (Zlatovce), kisk. Trenesén vm.
trencséni j.-ban, (1910) 410 szlovák és magyar
lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Vagarsabad, 1. Ecsmiadzin.
Vágás (állat-Y). A közfogyasztás céljaira
szolgáló állatok iparszert levágása általában két
féle módszer szerint történik: vórelvonással vagy
vérelvonás nélkül. A nálunk használatos vágómódszerek az állatok elvéreztetésével járnak, míg

Vágás

elvéreztetés nélkül fogyasztásra csakis egynémely
háziszárnyast szokás leölni. Angolországban ellen
ben az elvéreztetés nélküli ölés vágóállatokon is
szokásos, úgy, hogy az elkábított állat mellürébe, n
4-ik v. 5-ik bordaközön át fájtatóval levegőt f ájti-.tnak, amely a tüdőt összenyomja és az állatot inegfullasztja. Az így leölt állat húsa sötét barna
vörös, igen bővérű és csak gyors fogyasztásra való,
mert könnyen rothad. Ezzel szemben az elvórezte-

1. ábrr.. Szarvasmarha. I. Fecsenyeliúsoli: 1 vesepecsenye
(bélszín, nyúlja, beefsteakhús, a belső oldalon); 2 hátszín
(pecsenyehátszin, roastbeef, rnmpsteak); 8 rostélyos; 4 fel
sál (a comb belső oldalán); 6 fehérpecsenye; 6 lágy hús
(combhús, csapja, bogdánpecsenye). II. Levcshúsok. I."osz
tályú : 7 fartőhegy ; 8 csipöfartö; 9 keresztfartő; 10 cson
tos oldalas; 11 vékony hátszín (puha hátszín) ; II. osztályú:
12 lapocka; 13 tarjahegy (porcos tarja); ü kereszttarja;
IS tarja. i n . osztályú: 16 szegyfej; 17 vastag szegy;
18 szegykőtés: 19 vékonyszegy ; 20 dagadószegy. III. Binib
húsfélék: 21 rivaktü ; 22 nvafchús: 23 lábszárhús; 24 fejiiüs;
25 Skörfark.

tés útján leölt állatok húsa, mert csak kevés vért
tartalmaz, tetszetős világos barnavörös szinti és
hosszabb eltartásra is alkalmas. Az ölési eljárások
közül az a legmegfelelőbb, amely a legtökéletesebb
elvéreztetést biztosítja. Az elvérzés foka leginkább
attóFfügg, hogy az állat levágása ós elvéreztetése

2. ábra. Borjú. 1 vesés, la vese, lí/ v;:stag
gerinc; 2 bordaszelet (karaj); 3 tarja (vas
tag bordás); 4 nyak; 5 fej, 5a velő, 56 nyelv
(belül); G comb (combszelet) ; 7 vékony
szegy, 7a, b, c tüdő, szív, máj és béliodor
(belül); 8 lapocka ; 8a szegyhegy ; 9 szegy;
10 lábszárhús; 11 láb.

közben a sziv és a tüdő működése zavartalan-e
vagy sem. Minél hosszabb ideig működik ugyanis
a szív és minél tovább tart a lélegzés, annál tökéle
tesebb lesz az elvérzés. Mivel pedig úgy a szív
működést szabályozó idegközpontok, ínint a léleg
zés központja is a nyúltagyban székelnek, a töké
letes elvéreztetés előfeltétele, hogy a nyúltvelő
az állat elvéreztetése közben végig ép maradjon.
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Aszerint, hogy az elvéreztetést az állat elkábítása megelőzi-e v. sem, megkülönböztetünk: elkábttással járó és elkábttás nélküli ölési eljárá
sokat. A) Az elvéreztetést megelőző elkábüással
járó módszerek a következők: 1. A homlokon
ütés. Közönséges tagló tompa végével, vagy pedig
külön e célra szolgáló vaskalapáccsal az állat
homlokára erős ütést mérnek, mire az öntudatát
elveszti és összerogy, ezután megnyitják a nyak
ereit. 2. A maszk-bouterolle-lal végzett homlokon
ütés (1. Bouterolle). 3. Az angol vagy szöges
taglóval végzett homlokonütés. Az előbbi készü
lékből csak a tulajdonképeni bouterolle-t, vagyis
a hegyes végű acélpálcát alkalmazzák harántul a
fából való nyél végére. Vele, úgy mint a tompa
taglóval, az állat
homlokára erős
ütést mérnek,
mire éles vége a
homlok-csonton
át az agy velőbe
hatol. 4. A go
lyós bouteroilelal való clkábítás (1. Boute
rolle). 5. A bouterolle-os pisz
3. ábra. Juh. 1 comb ; 2 uorilaszelet tolyokkal való
(karaj); 3 gerinc; 4 tarja (vastag elkábítás. Ujabb
bordás,); 5 nyaktö ; 6 lapocka; 7 has
hús ; 8 nyak; 9 fej; 10 lábszárhús. keletű készülé
kek, amelyek hegyesvégü fémpálcát rejtenek golyók helyett
csövükben, a pálca a puskapor felrobbanásakor
•csak bizonyos hosszúságig hatol ki a pisztoly
csövéből. A bouterolle-os pisztolyok megbízható
készülékek és használatuk nem veszélyes. Ez el
járások helyes alkalmazása esetén a nyúltvelő ép
marad s ezért az állatok a nyakerek átmetszése után
a legtökéletesebben véreznek el. B) Elkábttás
nélküli ölési eljárások: 1. A tarkónszúrás. Tőrszerü éles eszközt döfnek a nyakszirtcsont és az
«lső nyakcsigolya közé, hogy vele a nyúltvelőt a
gerincvelőtől elvágják. Az állatok a nyúltagy
sérülése pillanatában összerogynak, de öntudatuk
teljesen zavartalan marad. Az eljárás ezért, vala
mint az igen hiányos elvérzés miatt nem ajánl
ható és Poroszország némely tartományában el
is van tiltva. 2. A saktolás. A zsidó, valamint a
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mohammsdán ritus szerinti ölési mód, midőn a
földrefektetett és megkötözött állat kifeszített
nyakát külön e célra szolgáló hosszú éles késsel
átvágják. A metszés csaknem a nyakcsigolyákig
terjed, a nyakereket, a légcsövet és a bárzsingot
is éri és az állat a megnyitott nagy vérereken át
csakhamar elvérzik. A saktolást tartják általában
a legnagyobb állatkínzással járó ölési eljárásnak,
mert az állat elvérzése ép öntudattal történik. Ez
a nézet azonban aligha egészen objektív, mert a
nyakerekből bugyogó sok vér kiömlése folytán
csakhamar vérfogyottság áll be az agyvelőben s
így az állat már néhány pillanat múlva elveszti
eszméletét. A saktolt állatok igen tökéletesen vé
reznek el és hosszú ideig való eltartásra alkalmas
húst szolgáltatnak. Svájc némely kantonjában

4. ábra. Sertés. 1 comb vagy sonka; 2 vastag vagy
rövid gerinc; 3 bordaszelet (karaj); 4 nyakhús
vagy tarja : 4a vastag szalonna ; 5 fej; 5o fül '
(a kettő között a velő); 5Í> orr: 6 lapocka; 7 ha3hns vagy vékony szalonna ; 8 csülök; 9 láb.

tilos az állatok saktolása és 1910-ig tilos volt
Szászországban is.
A húsvizsgálat országos rendezése tárgyában
54,300/1908. sz. alatt kiadott földinívelésügyi
körrendelet részletesen előírja az állatok levágásá
nál követendő eljárásokat, amelyeknek az is egyik
célja, hogy a levágás és előkészületei alkalmával
az állatok kínzása megakadályoztassék. A levágás
és elvéreztetés után feldolgozzák az állatokat; a
szarvasmarhát, lovat és juhot lebőrözik, a sertést
perzselik vagy pedig forrázzák és megkopasztják.
Ezután kizsigerelik az állatokat és törzsüket több
nyire a gerincoszlopnak megfelelően felezik. A hús
további feldarabolása a húsminőségek szerint osz
tályozva, aiz eladás előtt a mészárszékekben törté
nik. Az 1—4. ábrák az egyes állatok húsának hús
minőségek szerint való osztályozását tüntetik fel.

A szarvasmarha, juh és sertés testrészeinek súlyviszonyai százalékokban. (Wolf szerint.)

~&
Vér
B ö r , fej, lábszárcsont, n y e l v
Zsigerek...
(Jvomor- és béltartalom
A törzs r é s z e i :
(Yágósnly cseplesz-zsír stb.-vel)
Hús, z s i r a d é k és csont n é l k ü l
Csont
£sfr a csepleszen és bélfodron
Összesen

Juh

Ökör

Az e g y e s t e s t r é s z e k
megnevezése

félhfzott

hízott

»

•ov&ny

középtAplélt

fálMzott

Sertés
hízott

nzjtyon
kövér

közép

nobé*

4-7
13-7
9-8
49-7
18-0

4-2
12-4
7-7
58-6
15-0

3-9
10-7
7-2
64-8
12-0

4-8
13-6
7-7
62 4
7-0

3-9
24-0
8-5
46-3
160

3 9
22-8
8-i
49'4
15-0

3-6
20-0
7-7
54-3
14-0

32
13-0
66
59-6
12-0

3-2
161
5-3
G5-1
10-0

7-3

36

9-8
74 5
7-0

6-0
84-6
5-C

360
7-4
2-0
2-0
2-3

380
7-3
7-9
2-5
29

350
7-1
14-7
3-5
4-5

430
9-3
5-5
2-2
2-4

33-2
7-1
2-0
1-0
3-0

33-5
6-6
3-3
i-9
4-1

33-1
5-9
8-0
2-4
4-9

29-0
5-5
14-7
3-6
6-8

27-0
5-2
20-5
4'4
8-0

46-4
8-0
16-5
1-9
1-7

40-0
5-8
32-4
S-9
2-5

49-7

586

84-8

62-4

48-3

49-4

54-3

59-6

65-1

74-5

846
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Vágás, az az erdőterület, amelyről a fát levág
ják. Az elnevezés átezármazik a inár újra erdősített, de meg egészen fiatal erdővel borított V.tertiletekre is (1. Tar-V. és Természetes fel
újítás). Az évi V. területét szabályos erdőkben
(1. Srabályos fakészlet) úgy nyerjük, ha az erdő
(üzemosztály vagy V.-sorozat) területét osztjuk a
V.-forduló éveinek számával. A szabályos állapot
tól eltérő erdőkben tehát rendszerint az évi V.
nagyobb vagy kisebb ennél a területhányadnál
aszerint, amint több vagy kevesebb a V.-ra érett
faállomány az illető erdőben.
Vágás (Tealtica), kiek. Udvarhely vm. udvar
helyi j.-ban, (i9io) 606 magyar lak. (Tr. K.)
Vágásforduló (avultán forda) alatt az erdő
gazdaságban azt az időt értjük, amely alatt a
vágás az üzemosztály vagy teljes vágássorozat
egész területén egyszer végighalad. Szabályos
korfokozattal bíró erdőben a V. összeesik a fa
állományok vágatási korával, vagyis egyenlő
azzal az időközzel, amely a faállomány telepítésé
től annak kihasználásáig terjed. Többféle V.-t
különböztetünk meg: 1. Fizikai V., amely a fák
életkorával egyezik; legfeljebb parkokban, vadas
kertekben nyer korlátolt alkalmazást; 2. a tech
nikai V. árra a korra esik, amelyben a bizonyos
műszaki célokra (bányafa, fűrészárú stb.) legmeg
felelőbb méreteket ér el; 3. a legnagyobb íatermés
V.-ja arra a korra esik, amidőn az átlagnövedék
(fatüineg osztva a kor éveinek számával) legna
gyobb. Ez a V. a fa értekét, a termelhető válasz
tékokat figyelmen kívül hagyja s aránylag igen
fiatal korra esik; 4. a legnagyobb tisztajövedelera
(erdőjáradék) V.-ja arra a korra esik, amelyben az
erdő bevételei ős kiadásai közötti különbség a
legnagyobb. Ez a V. aránylag magas; 5. az ú. n.
pénzügyi V. arra a korr;i esik, amelyben az illető
erdő talajának gazdasági értéke maximális. A ta
laj gazdasági értéke a várható tiszta jövedelem
leszámítolt összege lévén, a V. ily megállapításá
nál az erdőben rejlő tőkék kamatozására s a jöve
delmek befolyásának időpontjára is figyelemmel
vagyunk. A pénzügyi V. aránylag alacsony, 30/er08
kamatozás feltételezése mellett 60—80 éves. Ki
számítása, amennyiben a késő jövő hozadékával
(áraival) kell számítani, több tekintetben nizonyta
lán tényezőkön alapszik, mindazáltal értékes tájé
kozást nyújt a V. megválasztásánál. A gyakor
lati életben a V. megállapításánál ritkán járunk
el tisztán a fenti elvek valamelyike alapján, hanem
egyéb gazdasági mérlegelések is befolyást gyako
rolnak a V. magasságára. Szálerdőben a 80—120
éves, sarjerdőben a 20 - 40 éves V.-k a leggyakoriabbak.
Vágáshuta, kisk. Abanj-Tonia vm. f üzéri j.-ban,
(1920) 315 magyar lak.
Vágásirány, 1. Vágássorrend.
Vágásnem alatt az erdöhasználat végrehajtásá
nak módját értjük. A fa vágatása ugyanis kiter
jedhet egyszerre az évi vágásterület valamennyi
törzsére (tarvágás) vagy nagyobb területen csak
egyes törzsekre vagy törzscsoportokra (szálaló
vágás, fokozatos felújító vágás stb. L. Szálaló
üzem és Természetes felújítás). Ha a vágás igen
keskeny sáv, akkor pásztás- vagy szegélyvágás
nak nevezzük.
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Vágásra érett az a faállomány, amely az illető
erdőgazdaság céljához képest megállapított vágás
forduló (1. o.) korát elérte vagy meghaladta. Emel
lett azonban V. lehet ettől lényegesen eltérő korú
faállomány is, pl. a vágásfordulónál kisebb korban
^vágjuk ki az olyan faállományt, amely régebbi
legeltetés vagy egyéb károsodás következtében
gyengén növekszik, tehát a talaj tennőerejét nem
használja ki kellően. Viszont bár idős, de még
jó növekedésben lévő faállományok kihasználásá
val nem sietünk. Pénzügyi értelemben V. az
erdő akkor, amidőn mennyiségi, minőségi és
drágasági növedéke (1. Növellek) annyira hanyat
lott, hogy az erdővágásban rejlő tekéktől megkí
vánt kamatot már nem biztosítja.
Vágássor íobb összefüggő vágást felölelő erdőte
rület, amely néha annyi vágást tartalmaz, amennyi
a vágásforduló éveinek száma. A vágásoknak ez az
utóbbi folytonos sorozata azonban nem kívánatos,
különösen fenyőerdőkben, mert nagy összefüggő,
közel egykorú faállományokhoz vezet, amelyek
bizonyos természeti csapások (szóidöntés, rovarkárok) esetén fokozott veszélynek vannak kitéve.
A kellően feltárt (utakkal ellátott) erdőben tollát
inkább csonka V.-okra törekszünk, melyek hatórai
oldalt lehetőleg oly természetes vonalak (hegy
gerincek és völgyek) vagy nyiladékok legyenek,
melyek a V.-t a széldöntés veszélye ellen meg
védik s azt szomszédságától függetlenné teszik,
hogy a vágással mindenkor az erre megérett fa
állományokat kereshessük fel.
Vágássorozat a magyar erdőrendezési eljá
rás szerint az üzemosztály oly része, amelyen
belül annyi vágássolt (1. o.) igyekszünk egyesíteni,
hogy már a jelenben vagy legalább a későbbi jövő
ben évről-évre lehessen az évi vágást kihasználni.
A külföldi erdőrendezési eljárások a gazdasági
beosztásnak (1. Erdöbeosztás) ezt a tényezőjét
nem ismerik. A V. rendes terjedelme 1000—5000
hold. Célja az, hogy nagyobb üzemosztályokban
a vágások a helyi szükséglet stb. szerint célszerűen
megosztassanak, de ezért nem szükséges okvetle
nül V.-okat alkotni, melyokben a szabályos korfokozat létrehozása érdekében gyakran kényszerü
lünk éretlen faállományok kihasználására, vagy
már túlérettek visszatartására.
Vágássorrend alatt az erdőgazdaságban az
évi vágások célszerű sorakoztatását értjük, rend
szerint a széldüntós veszélyével fenyegető szél
iránnyal szemben" (főként htefenyvesekben). Fi
gyelembe jönnek a V. megállapításánál még a.
fa kiszállításának körülményei, a felújítás ér
dekei stb.
Vágásterv (era.), az erdőgazdasági üzemtervhez:
tartozó oly táblázatos kimutatás, amelyben az évi
vagy időszaki vágások helye, területe és hozadéka
ki van mutatva. A szakozási módoknál (1. Erdőrendezés) megkülönböztetik az általános és a.
részletes V.-et. Az általános V.-ben az egí'-sz
vágásforduló minden (20—20) éves szakaszára ki
van mutatva a fordulószaki vágások helye, terü
lete és fahozadéka. A részletes V.-ben csak a
legközelebbi fél vagy egész fordulószak (10 vagy
20 év) vágásai vannak előírva, mint fennebb, dea várható hozadékot fanem és választékok sze
rint is el szokták különíteni.
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Vágástét a. in. évi hozadék. L. Hozadékszabályozús és Erdőrendezés.
' Vágatási kor alatt valamely faállomány tény
leges korát értjUk a vágatás idején. A szabályos
V. egybeesik a vágásforduló (1. o.) éveinek szá
mával.
Vagáti (állat), a törpe macska (Felis bengalensis Kerr.) neve hazájában Indiában.
Vágbánya (Bokunice nad Váhom), kisk.
Trencsén vm. puhói j.-ban, (i9io) 612 szlovák lak.
(Tr. Cs.-Szl.)
Vágbékás (Zubinec), kisk. Trencsén vm. tren
cséni j.-ban, (Í9ÍO) 137 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Vágbesztercze (Povazskú liystrica), kisk.
Trencsén vm. V.-i j.-ban, a Vág bál partján, (ÍOIO)
2746 szlovák, magyar és német lak. Gót stílű
plébániatemploma falában Podmanin Rafael em
léktáblája látható a lovag életnagyságú alakjá
val, mellette Balassa Zsigmondnak s nejének kőbe
vésett képe s több más történelmi vonatkozású
faragvány. V.-nek igen élénk vásárai vannak. V.
a podhrágyi uradalomnak volt központja, mely
hez a Podmanin testvérek korában 26 község tar
tozott. (Tr. Cs.-Szl.)
Vágbeszteroze-Podhrágy, 1. Vár/váralja.
Vágbori (Borovce), kisk. Nyitra vm. pöstyéni
j.-ban, (íi9io) 741 szlovák és magyar lakossal.
(Tr. Cs.-Szl.)
Vág csütörtök (Stortok), kisk. Trencsén vm.
trencséni j.-ban, (i9io) 433 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Vagdalék, 1. Hagout.
Vagdalt kőfal. Épületek külső felületén alkal
mazott kőboritás, melyen a hézagok vízszintes
és függőleges irányúak, a kövek oldallapjai sima
megmunkálás helyett csak nagyolva vannak, a
homlokzati oldalra kei-ülő éleket pedig baltaszerű szerszámmal faragják, azaz vagdalják
egyenesre.
Vágdeforőd (Drahovce), kisk. Nyitra vm.
pöstyéni j.-ban, (ÍMO) 2364 szlovák lakossal.
(Tr. Cs.-Szl.)
Vág-Duna, folyó, 1. Vág.
Vágegyháza (Kostolná), kisk. Trencsén vm.
trencséni j.-ban, (IQIO) 184 szlovák lakossal.
(Tr. Cs.-Szl.)
Vágerdőalja (Poderorie), kisk. Trencsén vm.
illavai j.-ban, (1910) 309 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Vágfarkasd (Farkaid), nagyk. Nyitra vm.
vágsellyei j.-ban, (mo) 5391 maffyar lakossal.
(Tr. Cs.-Szl.)
Vaggon, 1. Vasúti kocsi.
Vághegy, kisk. Vas vm. németújvári j.-ban,
Uoso) 507 német és horvát lak. (Tr. A.)
Vághegyes (Zástranie), kisk. Trencsén vm.
zsolnai j.-ban, (i9io) 406 szlovák lak.(Tr. Cs.-Szl.)
Vághóve (Povazská-Teplá), kisk. Trencsén
vm. vágbeszterczei j.-ban, a Vág partján és Vág
besztercze várával szemben, (tsio) 487 szlovák és
magyar lak. Itt nyilik a páratlan szépségű Maninszoros (1. o.). (Tr. Cs.-Szl.)
Vághidas (Istebnik). kisk. Trencsén vm.
trencséni j.-ban, (íoio) 350 szlovák és magyar lak.
(Tr. Cs.-Szl.)
Vághorka (Horka nad. Váltom), kisk. Nyitra
vm. vágújhelyi j.-ban, (1910) 66Í szlovák lak.
(Tr. Cs.-Szl.)
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Vághosszúialu (Dlhá nad Válwm), kisk.
Nyitra vm. vágsellyei j.-ban, (1910) 949 magyar
lak. (Tr. Cs.-Szl.)
V a g i l i s b e n t b o s , a nyilt tenger fenekén élő
és ide-oda mozgó állatok gyűjtőneve; ellentét^
a sessilis benthos, amely az ugyanott helyhez
kötött életit állatok gyűjtőneve.
V a g i n a (lat.), 1. Hüvely.
T a g i n a (n5v.) a. m. levólhüvely, I. Levél.
V a g i n a c f i x a t i o n t e r i , műtét, amellyel a
méh testének hátrafelé hajlását (retroflexio uteri)
gyógyítják. A hüvely feltárása mellett emelik ki
a hátrahajlott méhet, amelynek testét azután a
mellső hüvelyfalhoz varrják.
V a g i n a t e n d i n u m (lat), 1. Inhiively.
V a g l n e l l s t (nüv.), 1. Fenyő.
V a g i a i e a l a , (állat), a csilíangókoszorúsázalékállatkák (Peritricha) egyik neme, melynek hely
hez kötött fajai urna?.lakú tokokban laknak. Leg
ismertebb faja a V. decumbens Bhrg.
V a g i n i t i s , 1. Hüvelygyuladás és Colpitis.
Vaginizmus (lat), a női hüvelynek fájdalmas
érzékenysége, amely minden behatolást lehetet
lenné tesz. Gyakran görcsös szűkülés is járhat
vele. Többnyire ideges tünet
V a g i t n s u t e r i n u s (lat.), a születő gyermek
kiáltása szülés közben a méhben. Farfekvéseknél
előforduló reflexjelenség.
Vágjad fiam, vágd Forgách, lásd Forgách
(Balázs, 4.).
Vágkelecsóny (Turcianske KTacany), kisk.
Turócz vm. turóczszentmártoni j.-ban, (1910) 591
szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Vágkeresztúr (Kerestur nad Váhom), kisk.
Pozsony vm. nagyszombati j.-ban, (1910) 1166
szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Vágkirályfa (Vág-KiráTfa), kisk. Nyitra vm.
vágsellyei j.-ban, (1910) 1650 magyar lakossal.
(Tr. Cs.-Szl.)
Vágkohány (Kochanovce), kisk. Trencsén vm.
trencséni j.-ban, (1910) 355 szlovák lakossal.
(Tr. Cs.-Szl.)
Vágköre (Okrut), kisk. Trencsén vm. vágbesz
terczei j.-ban, (1910) 107 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Vágluka (Lúka), kisk. Nyitra vm. vágújhelyi
j.-ban, (íoio) 523 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Vágmagyarád (Modordorf), előbb Modor
falva, kisk. Pozsony vm. nagyszombati j.-ban,
(1910) 1662 szlovák ós magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Vágmedencze (Madunice), kisk. Nyitra vm.
galgóezi j.-ban, (1910) 1075 szlovák és masryar
lakossal. (Tr. Cs.-Szl')
Vágmogyoród (Licskovce), kisk. Trencsén
vm. illavai j.-ban, (1910) 349 szlovák lakossal.
(Tr. Cs.-Szl.)
Vágmosócz (Mosovce nad Váhom), kisk.
Nyitra vm. vágújhelyi j.-ban, (1910) 390 szlovák
lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Vágnedecz (Nedzezda), kisk. Trencsén vm.
zsolnai j.-ban, (1910) 399 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Vágni, tolvajnyelven a. m. szerezni, nyerni
vagy keresni. Vágó a,, m. hivatásos kölcsönszerző,
aki azonban a kölcsönt sohase szokta visszaadni.
Vágó (Gyuláim, Dűbákovo), kisk. Gömör vm.
rimaszombati j.-ban, (1910) 346 szlovák lakossal.
(Tr. Cs.-Szl.)
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Vágó, 1. Béla, színész, szül. Nagy-Váradon
1871 jún. 26. Marosvásárhelyen kezdte színészi
működését. 1903-ban jött Budapestre, mint a Ki
rály Színház tagja, majd átment a Magyar Szín
házhoz, ahol mint főrendező és előadószinész mű
ködik.
2. V. Dezső, szobrász és iparművész, szül.
Budapesten 1882. Az Iparművészeti Iskolában
Loránfinak volt tanítványa, majd Parisban mű
ködött, ahol plaketteket állított ki, 1906. a londoni
Studio könyvtábla-pályázatán első díjat nyert, a
következő évben megkapta a székesfőváros
Ferenc József-díját. Plaketteken kívül (Alexander
Bernát, Ráth György stb.), zománcinűvességgel
is foglalkozott s szabadalmat kapott egy új
zománceljárására.
3. V. József, közgazdasági író, szül. 1877
jan. 21. Egyetemi tanulmányait Budapesten vé
gezte. A budapesti kereskedelmi és iparkamará
nak volt tisztviselője, 1920. mint ügyvezető tit
kár nyugdíjba ment s a Pester Lloyd közgazda
sági szerkesztője lett. Részt vett a Magyar vám
politikai Központ alapításában és vezetésében s
annak 5 kötetes Emlékiratát hazánk termelő
erőiről is ő szerkesztette. írt vámpolitikai, ipari
és szociálpolitikai tanulmányokat magyar, német,
francia és angol folyóiratokba; részt vett a Köz
gazdasági Lexikon szerkesztésében. Kiadta az
élelmiszerek hamisításáról szóló magyar törvé
nyeket és rendeleteket; 1925. pedig Das ungarische Wirtschaftejahr 1924. c. tanulmányát E
Lexikonnak is munkatársa.
4. V. József, építész, szül. Nagy-Váradon 1877
dec. 23. A budapesti műegyetemen 1900. építészi,
1916. mérnöki oklevelet szerzett. Nagyobb kül
földi tanulmányutak után 1899. a párisi világ
kiállítás magyar osztályának lett építésvezetője.
Már mint másodéves műegyetemi hallgató díjat
nyert a budapesti zsinagóga tervpályázatán.
1900-ban a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet
ezüst érmét, 1901. aranyérmét, 1905. a Magyar
Epítóművészek Szövetsége aranyérmét kapta,
1911. a római nemzetközi művészeti kiállításon
ezüstérmet nyert. Egy ideig bátyjával, Lászlóval
együtt dolgozott, később Lechner Ödönnek volt
csöndes társa. Főbb müvei: a Gutenberg-Otthon
(1906), a Petőfi-ház (1907), az Árkád-bazár
(1909), az Alföldi Takarékpénztár palotája
(1911), a budapesti Schiffer-palota (1912), a
lÁpótvárosi Kaszinó fasori háza (1912), az Or
szágos csendőrségi iskola Nagy- Váradon (1913),
a Magyar Unio-Klub (1913), a budapesti Griinwald-palota(19lh), a VárosligetiSzinház(1911).
Tevékeny részt vett művészeti mozgalmainkban
és számos művészeti cikket írt.
5. V. László, építész, szül. Nagy-Váradon 1875
niárc. 30. Budapesten a felső-építőipari iskolában
tanult. 1897-ben építette Budapesten a Kossuth
Lajos-utcában a Kósmárky és Illés-félo árúházat,
1899. elnyerte a Mérnök- és Építész-Egylet nagy
aranyérmét. Aztán egy sor tervet fivérével, V.
Józseffd közösen készített akitől 1911. külön vált.
6. V. Pál, festő, szül. Jászapátiban 1853.
Jogásznak készült s abbahagyva e tanulmányait,
1877. Münchenben Benczúrnál, majd Wagnernál
tanult az akadémián, ahol rajzaira több díjat ka
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pott. Első képét Jár a baba címmel 1881. állí
totta ki Budapesten. Egyideig Parisban dolgozott
s onnan küldte a Műcsarnokba Menekülők és
Kiev liódolása c. képeit (1888). Budapesten, majd
később Jászapátin letelepedve számos életképet s
alföldi benyomást festett, ilyenek a Vonó-négyes
(1887, Társulati díj), Víg társaság (1888), Bir
kózó bikák (1891, Mülap-díj) stb. Az ezredévi
ünnepre nagyszabású történeti felvonulás tervé
vel foglalkozott, amelyet azonban költséges volta
miatt csak részben valósítottak meg. Erről fes
tette Torontál vármegye hódoló díszfelvonulása
a király előtt c. nagy lovaskópét e vármegye szá
mára (1898), az 1900-i párisi világkiállítás ma
gyar házának huszár-terme faldlszéül pedig 1899.
a 26 m. hosszú, a huszárság fejlődését ábrázoló
kópét, A huszárság történetét, erre a Lotz-díjat
kapta. 1898-ban befejezte a szegedi árvíz képét
Szeged városának kultúrpalotája számára, azon
kívül Jan Stykával megfestette a Petőfi Nagy
szeben ostrománál c. körképet s a székesfőváros
számára Budavár bevételét 1849-ben. Számos
illusztrációt is rajzolt.
Vágó csík (állat), 1. Csík-félék.
Vágod, kisk. Vas vm. kőszegi j.-ban, (1920)
591 német ós cigány lak. (Tr. A.)
Vágó durbincs (állat), 1. Durbincs.
Vágóevező (néni. Antauchruder), 1. Evező.
Vágó hal vagy vágó csík (Góbitis taer,;a L.,
áiiat), l. Csík-félék.
Vágóhíd, 1. KözvágóJiíd.
Vágóhorog, hosszabb-rövidebb rúdra erősített
nagy szakáshorog, amelyikkel a szigonnyal meg
vágott nagy halat szárazra emelni segítik.
Vágómadarak (Pelargornithes, »nat), a Mada
rak egyik rendje, ahová a fojtogatok (Giconiiformes), a réce-alakúak (Anatiform.es) és a
vöcsökalakúak (Colymbiformes) tartoznak.
Vágómarha-biztosítás, az állatbiztosítás (1.0.)
egy alfaja. A biztosító kártérítési kötelezettsége
akkor áll be, ha a biztosított és levágott állat
húsát a hivatalos húsvizsgáló közeg elkobozza.
Nemetország több részében a vágómarhabiztoslt'is
nyilvános, államilag szervezett intézeteknél köte
lező, másutt kisebb magánegyesületek és szövet
kezetek foglalkoznak ezzel a különben nem jól
jövedelmező biztosítási ágazattil. Nálunk még
nincs bevezetve.
Vágormos (Nosice). kisk. Trencsén vm. puhói
j.-ban, (1910) 614 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Vágósúly vagy holtsúly, a fogyasztás céljaira
levágott állatok súlya, leszámítva belőle a ki
bocsátott véren kívül a bőrt, a fejet, a lábakat a
térdig, illetőleg csaukig, valamint a veséktől el
tekintve, az összes belső zsigereket. A V. tehát
jóval kevesebb, mint az élősúly, azaz az állat
testének teljes BÚlya, mely az élő vagy f ol nem
bontott állat megmérése lítján állapítható meg.
Jól hizlalt ökröknél és teheneknél a V. 60-64°/„-át,
középszerűen hizlaltaknál 55—60°/o-át, soványak
nál 50—55%-át teszi ki az élősúlynak; juhoknál
és ürüknél az arány 55—66°/o, kövér sertéseknél
kb. 75°/0- A V. szabatosan a levágás előtt és után
végzett mázsálás útján állapítható meg; meg
közelítőleg a test hosszúsági és övinéretéből is
vonhatni következtetést a V.-ra és erre vannak
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empirikus úton szerkesztett táblázatok, amelyek
ről az adatok egyszerűen leolvashatók.
Vágótok (Acipenser Güldenstadti Brandt,
ínat), 1. Tok-félék.
V a g o t o n i a (gör.), a bolygó ideg izgalma foly
tán beálló tonusfokozódás, főkép ideges szivzavarokban nyilvánul.
Vágőr (Straza nad Válwm), kisk. Nyitra vm.
vágújhelvi j.-ban, deio) 637 szlovák és magyar
lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Vágpart (Savcina Podvazíe), kisk. Treucsén
vm. puhói j.-ban, (1910) 202 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Vágpatta (Pata), kisk. Nyitra vm. vágsollyei
j.-ban, (i9io) 1679 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Vágrákó (Balcoluby), kisk. Trenosén vm.
trencséni j.-ban, (1910) 129 szlovák lakossal.
(Tr. Cs.-Szl.)
Vágratkó (Ratkovo), kisk. Turócz vm. turóczezentniártoni j.-ban, (1910) 132 szlovák lakossal.
(Tr. Cs.-Szl.)
Vágrévfalu (Muesice), kisk. Trenosén vm.
trencséni j.-ban, (IQIO) 881 szlovák és maeryar lak.
(Tr. Cs.-Szl.) v
Vácrsellye (Saly), nagyk. Nyitra vm. V.-i j.-ban,
(1910) 3812 magyar és szlovák lakossal. V. már
IV. Béla alatt létezett, ki is 1251. a Sala név alatt
említett községet a premontrei rendnek adomá
nyozta ; II. Ferdinánd alatt a jezsuiták nyerték
el, akik itt székházat építettek; 1606. II. Mátyás
király V. erődítését rendelte el; de a rend ennek
befejezte előtt Nagyszombatba költözött át. A
jezsuita rond eltörlésével a V.-i uradalom a tanul
mányi alapra szállt. (Tr. Cs.-Szl.)
Vágsomfalu (Drícnové), kisk. Trenosén vm.
vágbeszterczei j.-ban, (1910) 292 szlovák lakossal.
(Tr. Cs.-Szl.)
Vágszabolos (Halászlak, Nagyháblát, Maié
a Vel'ké Záblatic), kisk. Trenosén vm. trencséni
j.-ban, (i9io) 625 szlovák és magyar lakossal.
(Tr. Cs.-Szl.)
Vágszakaly (Sokolovce), kisk. Nyitra vm. pöstyéni j.-ban, (i9io) 474 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Vágszállás (Sedlicná), kisk. Trenosén vm.
trencséni j.-ban, (1910) 206 szlovák, magyar és né
met lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Vágszenikereszt (Suaty Kriz nad Válwm),
kisk. Nyitra vm. vágújhelyi j.-ban, doio) 355
szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Vágszentpéter (Sváty Péter pri Hlohovci),
kisk. Nyitra vm. galgóczí j.-ban. (1910) 663 szlovák
és magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Vágszerdahely, község, 1. Felsöszerdahely.
Vágsziklás (Skála), kisk. Trenosén vm. trencs ni j.-ban, (1910) 225 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Vágta, 1. Galopp.
Vágtapolcza (leplicka nad Váliom), kisk.
Trencsén vm. zsolnai j.-ban, (1910) 1084 szlovák
lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Vágtatás, 1. Galopp.
Vágterbete (Trebatice), kisk. Nyitra vm. vág
újhelyi j.-ban, (íftio) 1074 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Vágújfalu (Solná Novejsa), kisk. Trencsén
vm. trencséni j.-ban, (1910) 651 szlovák lakossal.
(Tr. Cs.-Szl.)
Vágiüjhely (Neustadl, Novémeszto nad Va
llom), nagyk. Nyitra vm. V.-i j.-ban, a Vág mel
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lett, (1910) 5879 szlovák, német és magyar lak.
(közte 1553 zsidó). Van patkószeg-, sodrony- és
szeg-, bot- é3 gyermekkocsi- és kosárfonógyára,
mészégetője. Kereskedelme igen élénk. Vidékén
sok jó gyümölcs terem, vörös bora hajdan
híres volt. V.-t IV. Béla 1263. a pannonhalmi
apátságnak adományozta; V. István Dobokai
Lőrincnek ajándékozta, utóbb Stibor vajdához
került, aki beezkói uradalmába kebelezte be. Ő
alapitá az itteni prépostságot 1423. A törökök
1530., 1599. és 1663. feldúlták; 1624. Ferdinánd
szövetségesei, a kozákok pusztíták el, 500 lakost
felkoncolván. V. ö. Reviczky Bertalan, a V.-i
prépostság története, Trencsén 1898. (Tr. Cs.-Szl.)
V a g o s (lat.) a. m. kóbor, nyugtalan, változó;
V. nervus a. m. bolygó ideg (1. o.).
Vagusbénulás, a bolygó ideg fertőző bajok,
mérgezések után támadó bántalma. A lágy szájpad
és a garat izmainak bénulása folytán nyelési ne
hézségek mutatkoznak, szívdobogás, az érverés
szaporasága ós a lélekzetvétel ritkulása kisérik.
Vágutas (Ujezdov), kisk. Trencsén vm. tren
cséni j.-ban, (i9io) 189 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Vágváralja (azelőtt Vágbesztercze-Podlirágy,
Vágbesztercze-Váralja, Podliradie nad Váliom),
kisk. Trencsén vm. vágbeszterczei j.-ban, (1910) 413
szlovák lak. A kis község felett igen magas, me
redek, jól goudozott, erdővel borított hegyormon
Besztercze várának romjai büszkélkednek. B várat
1400. Ostrorogski Szandzivog nyerte ajándékul
Zsigmond királytól; a család kihaltával 1434. a
vár a manini Podmanin családra szállván, a rabló
lovagok kalandjainak kiinduló pontjává vált. In
nen rettegtették meg Trencsén vm.-ét és a szom
széd Morvaországot és Sziléziai, dacolva a törvény
rendeleteivel, míg végül birodalmi átokkal és jó
szágvesztéssel sújtva, Podmanin Rafael és János
1543. a királlyal kibékültek, aki magtalan elhal
tuk után birtokaikat Serédy Gáspárnak adomá
nyozta; annak özvegye Balassa András nejévé
lóvén, a birtok a Balassa-családra szállt, rlo ez
Thököly alatt elveszte birtokát s az 1714. a
Szápáry-családra szállt. A várhegy tövében ma
is fennáll a régi Szápáry-kastély. V. ö. Pecliány
Adolf, Kalauz a Vág völgyében (Budapest 1888);
Pázmány Lajos, Vágvölgyi Kalauz (Trencsén
1914.). (tr. Cs.-Szl.)
Vágvecse (Veia), kisk. Nyitra vm. vágsellyei
j.-ban, (1910) 1078 maayar és szlovák lak. (Tr.
Cs.-Szl.)
Vágvörösvár (Veresvár nad Váliom), kisk.
Nyitra vm. galgóczi j.-ban, d9io) 1005 szlovák ós
magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Vágy, vágyódás, vágyakozás, valamely dolog
megkivánása, tehát általában az akarás megindí
tója. Kétféle V. van: az öröklött V.-ak, az ösz
tönök, és a szerzett V.-ak, az öntudatos akarati
jelenségek forrásai.
Vagylagos, 1. Alternatíva.
Vagylagos kötelem (alternatív kötelem), a
kötelemnek az a faja, amelynek esetében az adós
több szolgáltatás közül köteles egyet teljesíteni.
Vagyócz (Vad'ovce), kisk. Nyitra vm. miavai
j.-ban, (íoio) 1162 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Vagyon, a gazdálkodó alanyok birtokában levő
javak és értékek összege. Olyan kapcsolt fogalom
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lévén, amelyben a gazdálkodó alanyoknak és ja
vaiknak fogalma egyesül: maga a V. Is úgy osz
tályozható, mint a benne összekapcsolódó fogal
mak; nevezetesen a tulajdonos személyét tekintve
megkülönböztetik az állami V.-t, a nemzeti V.-t
és a magán- V.-t; a V. részei gyanánt szereplő
javak szempontjából pedig úgy osztályozzák, mint
a javakat. A gazdaságilag és jogilag külön vált
magán-V.-ok nagyságát a vagyonosság különböző
szinonimáival szokás megjelölni; igy mondják
egyesekről, hogy gazdagok, jómódúak, vagy tehe
tősek és szegények.
Vagyonadó alá tartoznak általában mindazok
a személyek, akik vagyon birtokában vannak. A
vagyonadó lehet valóságos vagy csak névleges.
Valóságos V.-ról akkor van szó, amidőn az állam
V. útján polgárait vagyonuk bizonyos hányadá
nak beszolgáltatására kötelezi. Kétségtelen, hogy
az adóztatásnak ez a módja az állam életében nem
lehet tartós, hanem csak időleges és a polgárok
nak ezt az áldozatát csak a végszükség indokol
hatja. Lehet azonban olyan idő, amidőn az állam
fennmaradása ily áldozatot követel.
A legfontosabb kérdés annak eldöntése, hogy
minő vagyonok teendők adótárgygyá. Oly vagyonalkatrészek, amelyek a mindennapi szükségletek
kielégítésére szolgálnak, a V. kiszabásánál nem
jöhetnek figyelembe. Ellenben oly értékes vagyon
részek, amelyek az elsőrendű szükségletek szem
pontjából nagy szerepet nem játszanak, hanem
inkább a tulajdonos szamélyi élvezetének szolgál
nak, fokozott adóerő ismérvei gyanánt jelentkez
nek (pl. parkok, műgyíijtemények, értékes lakás
berendezések, ékszerek), már tárgyai lehetnek a
V.-nak. A V. igazi rendeltetése, hogy utóiérje azt
a vagyont, amely sem a hozadéki, sem a jövedelem
adóval el nem érhető és fokozottabban rójja meg
azt az adóerőt is, ami a fundált jövedelemben rej
lik. Pontos kellék, hogy az adókulcs mérsékelt
legyen, amely mellett az adó a jövedelemből fe
dezhető s a vagyon állaga sértetlenül megmarad
hasson. A modern adórendszerekben a V. vagyonminimummal van megalkotva, amelynek összege
erejéig terjedő vagyonok V. alá nem esnek.
A V.-t már az ókori görögök (oisphora) és
a rómaiak (tributum) is alkalmazták. Ez idő
szerint legfejlettebb V.-ja van Svájcnak és az
Egyesül t-Államoknak. Svájc legtöbb kantonjában
a V. főadóként szeropel, többnyire a jövedelem
adóval kiegészítve. Az Egyesült-Államokban
minden ingó és ingatlan vagyon az adóssági ter
hek levonásával forgalmi érték szerint V. alá
esik. Poroszországban a V.-t 1893., Hollandiában
1892. hozták be a jövedelemadó kiegészítésére.
Még korábban hozták be a V.-t. Hamburgban és
Brémában. Porosz mintára több német állam al
kotta meg V.-ját, így Hessen és Braunsehweig
(1899), Szászország (1902), Baden és Oldenburg
(1906). Badenben a V. kivetése értékkataszteren
nyugszik. Ausztriának 1923 óta van V.-ja.
Hazánkban a V.-t a háború okozta kiadások kamatszükségleteinek fedezése céljából az 1916.
XXXII. t.-c. hozta be és az 1917. évvel léptették
életbe. A jövedelemadó kiegészítésére szolgál,
szerkezete is nagyjában megegyezik a jövedelem
adóéval. Eredetileg adókötelesek voltak mindazok,
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akiknek tiszta vagyona 50,000 K forgalmi értékot
meghalad, 1924 óta pedig már a 4000 arany IC va
gyonértéknél kezdődik a V.-kötelezettség. Az
adótétel 4000 K vagyonnál 5 K, 10,000 K-nál 10
K, 50,000 K.-nál 50 K, 100,000 K-nál 100 K,
1.000,000 K.-nál 1500 K, 10.000,000 K után 50,000
K, 16.000,000 K-nál 160,000 K, ezen felül pedig
1% fizetendő akkópen, hogy a fokozatok 100,000
K-ként emelkednek (1. 1924: IV. t.-c). Az adu
tételek tehát progresszívak. Minden adóköteles
tartozik vagyonát az adóhatóságnak bevallani.
Ennek elmulasztása esetén a megállapított adó
után l°/q—25%-os pótlék fizetendő. Az adót a
pénzügyigazgatóság veti ki évenként a jövedelem
adóval együtt. Másodfokú jogorvoslati fórum az
adófelszólamlási bizottság, melynek határozata
ellen a m. kir. közigazgatási bírósághoz panasz
r.dható be. A V.-nak 1917. évi kivetése 25.000,000
K, 1924. évi kivetése pedig ca 15.009,000 K-t tesz
ki. L. még Vagyonváltság.
Vagyonátruházás, minden jogügylet, amely lyel másra vagyoni értékkel bíró dolog vagy jog
átruháztatik. A V. lehet visszterhes, élők közötti
v. halálesetre szóló. (L. még Vagyonátruházás
megtámadása.)
Vagyonátruházási illeték, a forgalmi adók
csoportjába tartozik. Fizetendő ingatlanok tulaj
donjogának, szolgalmának átírása fejében, tehát
V. alá esik ingatlanok adásvétele, kisajátítása,
odaítélése, elajándékozása és öröklése. (L. 1920.
XXXIV. t.-c. és 1924. IV. t.-c.) A V. rendesen a
kérdéses ingatlan értékének bizonyos %-ában van
meghatározva és készpénzben rovandó le. Az in
gatlanok értékét illetékszabályaink szerint több
féleképen állapítják meg. Adásvételnél a vétel Jr,
a szerzés egyéb nemeinél, jogügyleteknél, hagya
tékoknál a becsérték szolgál alapul, ha ez az érték
a törvényszerű legkisebb értéknél nem csekélyebb.
A törvényszerű, legkisebb érték földbirtoknál a
kataszteri tiszta jövedelem 25-szörüs összege,
házaknál a házadó alapjául vett nyers bérjövede
lemnek vagy haszonértéknek a többszöröse. Ezt a
többszöröst a pénzügyminiszter a mindenkori ház
béreknek figyelembevételével évenkint rendelet
tel állapítja meg. V. fejében fizetendő: adásvéte
leknél az érték 5°/0-a, örökléseknél és ajándéko
zásoknál az öröklési, illetve az ajándékozási ille
téken felül (mely progresszív és a rokonság foka
szerint az ajándékozás tiszta értékének 1—18%-a.
illetve 2—22»/0-», 5—30»/0-a és 6—35%-a, nem
rokonoknál pedig 10—45°/0-a) szintén az érték
5°/0-a, rokonoknál pedig 2°/0. A V. kiszabása ellen
birtokon belül 30, birtokon kívül 90 nap alatr
lehet felebbezni a pénzligyigazgatósághoz.
Vagyonátruházás megtámadása a magán
jogi jogrendszerekben meghatározott közelebbi elő
feltételek mellett meg van engedve a végből, hogy
a hitelezőnek oltalmat biztosítsanak adósának
olyan átruházásaival szemben, amelyek a hitelező
nek az adós vagyonában rejlő kielégítését alaposra
veszélyeztetik. A megtámadás ilyenkor arra irá
nyul, hogy az, ami a hitelező érdekeit sértő va
gyonátruházás eredményekép az adós vagyonából
harmadik személynek jutott, az adós vagyonába
visszakerüljön és a hitelező kielégítésére- fördittassék. Az adés mozgási szabadságá]!afc..gazdaságí
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érvényesülhetéséuek és másfelől a forgalom biz a magyar jogban az osztatlan örököstársak közti
tonságának érdekében ily megtámadásnak csak viszony (amely a közös tulajdonnak egy neme),
tüzetesen meghatározott esetekben adhat a jog továbbá a közbirtokosság és a határőrvidéki ház
helyet. Csődben megtámadási per útján a csődtör közösségi intézmény.
vény szabályai szerint (1. Csőd), csődön kívül
Vagyonrongálás. Á btkv. szerint V. vétségét
pedig akkor van helye, ha az adós, bár ellenérték követi el, aki idegen ingó dolgot szándékosan és
ellenében, rosszhiszeműséggel, kijátszási szándék jogtalanul megsemmisít. L. Ingó dolog megrongá
kal, vagy azért ruházta át vagyonát másra (rend lása.
szerint hozzátartozójára), hogy Mtelezője elől a
Vagyonszámla, 1. Számla.
kielégítési alapot elvonja s az adósnak kielé
Vagyontalan perlekedő, 1. Szegénységi jog.
gítésre szolgáló más vagyona nincs.
Vagyontár, 1. Leltár.
Vagyonváltság. A világháború befejezése után
Vagyonbukott vagy közadós az a személy,
akinek vagyonára a csőd kiterjed. L. még Bv.kás. a gazdasági élet egyszeri hatalmas erőfeszítésé
től várták a háború pénzügyi romjainak eltaka
Vagyonelkobzás (conftscatioj, 1. Elkobzás.
Vagyon elleni bűncselekmények azok, ame rítását és az államháztartások egyensúlyának
lyek vagyoni jogot sértenek, a vagyon ellen irá helyreállítását. Az európai államok nagy részo
nyulnak. A btk. szerint ide tartoznak: a lopás, ezzel a célzattal hozta be az egyszeri nagy vagyon
rablás, zsarolás, sikkaszt.'is, zártörés, hűtlen ke adókat ktilönböző elnevezés alatt (egyszeri nagy
zelés, jogtalan elsajátítás, orgazdaság és a bűn vagyonadó, szükségadó, Reichsnotopfer stb.),
pártolás egyik faja, a csalás, orvosi és községi amelyeknek közös vonásuk, hogy az adót nem
hamis bizonyítvány kiállítása, bélyeghamisítás, az adóalanyok jövedelméből, hanem a különböző
csalárd ós vétkes bukás, ingó és ingatlan vagyon vagyonrészekre oszló vagyon százalékosan meg
megrongálása; ilyen az uzsora, a tulajdon elleni állapított hányadának szolgáltatásával kellett
kihágás, az erdő- és mezőrendőri törvényben s a készpénzben, bizonyos esetekben természetben
kézi zálogügyletről szóló és az ipartörvényben leróni. Nálunk ennek a gondolatnak a megvalósí
tása Hegedűs Lóránt pénzügyminiszter nevéhez
megállapított egynémely kihágás is stb.
Vagyon- és tulajdonbiztonság joga, 1. Egyéni fűződik, aki a külföldi hasonló szabályokkal
szemben főként arra törekedett, hogy a nagy be
szabadságjogok.
Vagyoni büntetések, oly büntetőjogi megtorló rendezkedést és hosszú eljárást mellőzze ós a
intézkedések, amelyek a bimtevő vagyonát ter termelést megbénító hatást elkerülje. Az alap
helik. A büntetéseknek két fő faja: a vagyonel gondolata az volt, hogy a vagyonos osztályok
kobzás (1. Elkobzás, confiscatio) ós a pénzbün vagyonukat az állammal szemben mintegy meg
tetés (1. o.). A vagyonelkobzás a büntevő egyén váltsák úgy, hogy vagyonuknak meghatározott
vagyonának vagy csupán egyes dolgának elvéte időtartamon belül jövedelmezőségéhez mért részét
léből állhat. Előbbi alakját büntetőtörvényköny az államnak beszolgáltassák. A V.-nak nevezett
veink (1878: V. és 1879: XL. t.-c.) nem ismerik, de eme szolgáltatás legmagasabb összegét a háború
az 1915. évi XVIIt. t.-c. a hazaárulók vagyonára tartamához képest a vagyonok öt évi jövedel
nézve kimondja, hogy felségsértés és hűtlenség mezőségéhez mérten kívánta megállapítani. A
esetében az államra száll; az átszállásról részle V.-ot nálunk három törvény szabályozza. Az
1921. XV. t.-c. értelmében V. alá estek: 1. a be
tesen az 1921. XLIII. t.-c. szól.
tétek, folyószámla-követelések, a természetben
Vagyoni haszon, 1. Haszon.
őrzött készpénzletétek, amelyeknek adókulcsa
Vagyoni hátrány, 1. Kár.
Vagyonjog, a magánjognak (1. o.) az a része, 5—20% az összeg nagysága szerint; 2. a belföldi
amely az ember vagyoni vonatkozású magánélet- részvénytársaságok és szövetkezetek, amelyek a
viszonyait szabályozza, vagyis a magángazdál vállalat részvényeinek, illetőleg üzletrészeinek
kodás jogi rendjót adja, szemben a magánjognak értéke után készpénzben, a részvénytársaságok
családjogi részével. A vagyonjog körén bellii meg esetleg természetben, lí. n. váltságrészvények
különböztetjük : 1. a dologjogot, amely az egyes beszolgáltatása útján lerovandó 15°/0-os V. alá
dologi jogoknak (tulajdon, szolgalmi jogok, zálog tartoztak; 3. külföldi valuták és külföldi érték
jog, telki terhek) és az eszmei javakra vonatkozó papírok, amelyek után tulajdonosaik 20°/o-os kulcs
kizárólagos rendelkezési jogoknak (szerzői jog, szerint fizették a V.-ot. Az 1921. XXVI. t.-c. sze
szabadalmi jog stb.) szabályait foglalja magá rint a magyar államadóssági címletek névértékük
ban és 2. a kötelmi jogot, amely az adósi viszony után 20%-os, a háború előtti kötvények pedig
szabályait adja. A vagyonjognak járulékos har 15°/o-os V. alá tartoztak. Az 1921. XLV. t.-c. sze
rint V. alá tartoztak a mezőgazdasági ingatlanok,
madik része az öröklési jog. (L. o.)
szőllők, erdők, gazdasági felszerelések, kereske
Vagyonközösség és megszüntetése, 1. Közös delmi árúraktárak, ipari üzemek, arany- és eziisttulajdon. — V. egyik faja a házastársak között neműek, ékszerek, drágakövek, nemesfémek,
fennálló V. (1. Házassági vagyonjog); V. névvel személyautók, versenylovak. Mezőgazdasági in
jelölik a társasági (magánjogi vagy kereskedelmi) gatlanoknál a V.-ot búzaalapon számították ki,
viszonyt is, értve ezzel oly közösséget, amely két egy-egy kat. holdra átlag 26—168 kg. búzaérték
vagy több személy közt akár munkájuknak, akár volt fizetendő. Az 1000 kat. holdon felüli föld
vagyonuknak egyesítése folytán közös haszon és birtokok után a V.-ot földben kell leróni, egyéb
teherviselés végett alakul. V.-nek nevezik azt a ként a lerovás általában készpénzben történt. A
viszonyt is, amely ugyanazon dolog több tulaj kulcs különböző és az illető vagyontárgy értéké
donosa között a közös dolog tekintetében fennáll nek nagyságához igazodik. Adóalany a tulajdo1).KözÖs tulajdon). A V.-nek különleges alakzatai
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nos. Az 1921. XXVI. t.-c. szerint a magyar lalt vissza, ugyanez 1817. Dera'ijjeht is elpusztí
államadóssági címletek (koronajáradék, hadi- totta. Később ismét föléledt a V. országa, do belső
kölcsön stb.) névértékük után 20%, a háború viszályok miatt nem igen terjedt túl a V. új fővá
előtti kötvények pedig 15% V. alá tartoztak. Az rosa, Riádh környékén. Szakadást idézett elő a
egész V. pénzügyi eredménye aranykoronában Sammár-törzsből származó Ibn Easid fellépése,
kb. 850millió K-ra becsülhető. A külföldi államok aki a törzsétől lakott vidék helytartójául nevez
közül nagy vagyonadót vetett ki: Ausztria, a tetvén ki, e tartományt, Hájel fővárossal, önálló
Németbirodalom, Cseh-Szlovákia, Lengyelország, vahhábita birodalommá szervezte, melynek nagy
Svájc stb. Az adókulcs általában véve a vagyon befolyáea van Belső-Arábia beduin törzsei között.
érték 10°/0-a körül mozgott, a nagyobb vagyo A V. száma Arábiában körülbelül 400,000-re te
nuknál azonban azt a mértéket meghaladta. A hető. Újabb időben az angolok a V.-at is bevontAk
kivetés a vagyonbecslés tökéletlensége miatt politikai fondorkodásuk körébe. Egyik részük, Ibr.
rendszerint mélyen alatta volt az igazi tiszta Rasid hívei a török ügyet támogatta, de a riádhi
fejedelem az angolok felé hajlott. A világháború
vagyonérték 10%-ának.
A magyar V.-ot tárgyi alapon, vagyis a sze alatt Mekkában az angolok támogatásával Huszmélyre való tekintet nélkül az önállóan jelentkező szein királytól alapított Hedzsasz önálló arab
vagyontárgyak értéke után vetették ki és a ter ország felkeltette a V. régi féltékenységét. Nem
heket általában nem vették tekintetbe. A kül csak Husszeint támadták meg, akinek fővezérét,
földi államokban azonban a vagyonadó személyi Ali emirt megverték, hanem betörtek az angol
természetű volt, az egyes adóalanyok birtokában érdekkörbe tartozó Jordánontúli terülotre is. Saját
levő különböző vagyonrészek értékét összevonták irdekeinek védelme végett Nagybritannia kor
és a vagyont terhelő adósságokat is levonták. mánya magára hagyta Husszeint. Mekkából a V.
Ez hosszadalmas eljárást kivánt és azért a kül előnyomulása következtében számosan menekül
földi államok vagyonadójának kivetése több tek, a szent hely kincseit pedig Jeddába vitték.
évet vett igénybe. Nálunk különösen a tőke- MikoraV.már Mekka falai előtt állottak, Husszeint
vagyon utáni V. nagyon rövid idő alatt folyt be saját alattvalói is kényszerítették, hogy mondjon
és csak egyes vagyonrészeknél (pl. ingatlanok le; ami 1924 okt.-ben megtörtént. V. ö. Burcknál, árúraktáraknál) fog részben még csak ezután hard, Notes on the Bedouins and Wahabits, Lon
don 1834; Goldziher, Előadások az iszlámról,
befolyni.
Vágzamárd (Somárovce), kisk. Trenesén vm. VI. fejezet; Stuhlmann, Der Katnpf uin Arabien
trencséni j.-ban,(ioio) 392 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) zwischen der Türkéi und England (Hamburgische
Vágzsigmondháza (Orlové), kisk. Trenesén Forschungen I. r. 1916).
vm. vágbeszterczei j.-ban, a Vág partján, (1910)
Valii, latin növénynév után Vald Martin,
403 szlovák lak. Hatalmas kastélyát 1733. építtette Kopenhagában a botanika tanára nevének jegye;
Balassa Pál, most herceg Hohenlohe tulajdona. szül. Bergenben 1749., megh. Kopenhagában
(Tr. Cs.-Szl.)
1804. Leginkább a keleti (Forskal útjából való) és
Vah (Vag), az Ob 811 km. hosszú jobb mellék amerikai növényeket ismertette.
folyója Tobolszk orosz-szibíriai kormányzóság
Vahlen, Johannes, német klassz, filológus, szül.
ban, 500 km.-nyire hajózható.
Bonnban 1830 szept. 27., megh. Berlinben 1011
Vah (állat), a vörös macskamedve (Ailurus nov. 30. Bonnban Ritschl tanítványa volt, 1S56.
fulgens P. Cuv.) neve Nepálban.
boroszlói, 1858.f reiburgi tanár, 1862. bécsi, 1874.
Valiea Lam. (n5v.), 1. Landolphia.
berlini egyetemi tanár (Haupt utódja), 1911. a
Vahehe, a bántunégorokkel, mas kutatók sze porosz tud. akadémia örökös titkára. Nagy érdemű
rint a zulukkal rokon, harcias, rabló afrikai nép,, szövegkritikus és magyarázó. Nevezetesebb mü
amely Uhehe volt német-kelet-afrikai tartomány vei: Ennianae poesis reliquiae (Lipsiae 1S54.,
ban lakik. Legnagyobb telepük Knirenga, amely 1903); Naevii de bsllo punico reliquiae (u. o.
meg van erősítve. Nyúlánk termetű, szakálltalan, 1854); In Varronis Sat. Menippeamm reliquias
bátor magatartásit nép, amely vadászaton kívül eoniectanea (1858); Aristotelis poetica (Berlin
állattenyésztéssel is foglalkozik. Főfegyvere a 1867., 1885); Beitrage zu Aristoteles Poetik (Wien
zuluknál is használatos hajítódárda.
1865-67., Berlin 1914); Ulpiani excerpta (1856);
Vahhábiták, egy mohám inedán mozgalom hívei, Lorenzo Válla (Wien 1864., 1870); Cicero de
amely a XVIII. sz. közepe felé Közép-Arábiából legibus (2. kiad. 1883); Plautus Menaechmi (1882);
(Nedzsd) kiindulva, Arábia vallásos és politikai Hermeneutisclie Bemerkungeu in Aristoteles Poe
viszonyaira nagy befolyással volt. Alapította a tik (1898); Über die Fragen der Verstechnik des
szektát Mohammed ibn'Abd-el- Yahháb, aki 1696. Terentius (1901). Kiadta Lachmann Kloine SchrifAjana faluban született és az ősizlám szunnáját ten-jét (Berlin 1876) és Lachmann leveleit Hauptakarta helyreállítani; nevezetesen küzdött a véli hoz (1892). Összegyűjtött dogozatai Opuscula
szentek) kultusza és a szentek sírjainak s ereklyéi Academica (I. köt., Leipzig 1907).
nek tisztelete ellen. Emiatt föllépésekor üldözték
Vahot Imre, író, Vachoü Sándor (1. o.) költő
és Derá'ijjeh városba menekült, ahol Sza'úd ibn nek testvéröccse, szül. Gyöngyösön 1820., megh.
Abd el Aziz védelmét megnyerte. Ez fegyveres Budaújlakon (Budapest) 1879 febr. 11. Eperjesen
hatalommal is igyekezett a mozgalmat terjesz tanult, majd 1838. Pestre jött joggyakorlatra,
teni. Ennek halála után fia Abd-el Aziz Arábia de ahelyett irodalommal foglalkozott. Ekkor írta
nagy részére kiterjesztette a V. győzelmét, 1803. Zách nemzetség c. történeti, elég dagályos, de re
elfoglalták Mekkát, később Medinát is, amely ményt keltő tragédiáját is (megjelent 1841), a cen
helyeket Tussrun egyiptomi pasa csak 1814. fog- I zúra miatt azonban csak később került színre.
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1839-ben egészsége helyreállítása végett Graefenbergben időzött; a következő évben hazatérvén,
Pesten telepedett meg és egészen az irodalomnak
élt. Legtöbbet dolgozott az Athenaeumba s a Pigyelmezőbe, később Garay Regélőjébe; 1842—43. pe
dig rokona, Kossuth Pesti Hírlapjában az újdonsági és művészeti rovatot vezette. Ugyanekkor
adta ki szintén a radikális párt szolgálatában az
Országgyűlési Almanachot (1843) és Ország
gyűlési szállás o. vígjátéka is okkor került szinro
Pozsonyban. Ezt 1844. és később Még egy tiszt
újítás (eredeti címén: Restauráció), Farsangi
iskola, Költő és király, Vén csapodár, Éljen a
hon ! Kézműves, részben hatásos iránydarabok, a
szabadságharc után pedig Bányarém és Httszárcsiny, Budavár ostroma 1849. c. s még egész
sora a szintén kéziratban maradt, bár szinre került
színmüveknek követte. 1844-ben a Pesti Divatlap
szerkesztését kezdette meg, 1848-ig folytatta
nemzeties, de a magyarságot gyakran túlzó
irányban. Lapja köré tudta gyűjteni a fiatalabb
írókat s Petőfinek is rendes alkalmazást először ő
adott. E mellett Maoyar föld, és népei c. folyó
iratot adott ki (Pest 1846, 6 füzet); 1848. pedig
Országgyűlési Emlék c. zsebkönyvet szerkesztett.
Ügyesen és jó magyarsággal írt és ez volt leg
főbb érdome, egyébként mozgékonysága sok fölületességgel járt. A szabadságharc után egy ideig
ínég lankadatlanul munkálkodott; kiadta sok más
irodalmi vállalatán kívül a Remény-t, majd az
oroszok által felperzselt Losonc javára a Losonci
Phönix-et, mely nagy sikert aratott. Később Ma
gyar Thália c. zsebkönyvet adott ki, majd Ma
gyar- és Erdélyország képekben, később A nagy
világ képekben c. vállalatokat indította meg,
ezek azonban rövid életűek voltak. Utolsó nagyobb
vállalata Napkelet c. hetilap volt, amely jó ideig
fennált, de a Pesti Divatlap színvonalára már
nem emelkedett. Az utóbbi két évtized alatt műkö
dése egyre hanyatlott és neve majdnem feledésbe
ment. V. ö. Szász Károly (Vasárnapi Újság 1879);
Lauka Gusztáv (Koszorú 1879); Császár Elemér,
A magyar irodalmi kritika története (1925).
Vahrn, falu és klimatikus gyógyhely Brixen
(ettől 3 km.-nyire) volt tiroli ker. kapitányságban,
(1920) 1000 lak. Most Olaszországhoz tartozik.
Vahama (a. m. északi emberek), afrikai nép,
mely az egyéni ítö körülötti tó vidéken lakik. Arc
színük világosbarna, arcélük finom metszetű,
hajuk egy kissé gyapjas. Mint pásztorok szétszórt
iiyarmatokban Unyamveziben és Uzukumában te
lepedtek meg. A körülöttük lakó bántunégerektől
azáltal is különböznek, hogy sohasem járnak egé
szen mezítelenül.
Vaigea, a németalföldi Pápua-szigetek egyike,
az egyenlítőtől D.-re, Új-Guineától Ny.-ra. 2632
km« területtel s kb. 6000 lak.
Vai-hai-vai, angol város Kínában, 1. Vej
haj-vej.
Vaihinger, Hans, német filozófus, szül. Nehrenben (Württemberg) 1852 szept. 25. A strassburgi
egyetemen volt rendk. tanár 1883-ig, amikor
Haliéba hivták meg, ahol 1894. rendes tanár lett.
1896-ban a Kant-Studien kiadója lett. 1911-ben
megvakulása miatt visszavonult. Nevezetesebb
művei: Goethe als Ideál universeller Bildnng

Vaj

(1875); Kommentár zu Kants Kritik der reiuen
Veruunft (1881—92, 2 köt.); Nietzsche als Philosoph (1902, 3. kiad. 1905); Die Philosophie des
Als-Ob (1911, 8. kiad. 1922); Ein AtheismusStreit gegen die Philosophie des Als-Ob (1916).
Vaihu, 1. Húsvét-sziget.
Valii., latin növénynév után: 1. Vaillant
Sébastien nevének rövidítése; szül. Vignyben
(Franciaország) 1669., inegh. Parisban 1722. mint
a botanika demonstrátora. Munkája: Botaniecn
Parisiense. — 2. Levaillant Pr. nevének rövi
dítése.
Vaillant, Edouard, francia politikus, szül.
Vierzonban (Cher dép.) 1840 jan. 26., megh. Pa
risban 1915 dec. 18. Orvos volt és egyideig Heidelbergben is tanult, u. o. csatlakozott az internacio
náléhoz. 1871-ben Parisban egyik vezetője volt a
kommunista forradalomnak, amelynek leverése
után Londonba szökött, mialatt a versaillesi had
bíróság in contumaciam halálra Ítélte. Az 1880-iki
amnesztia után visszatért Franciaországba, ahol
Blanquival a «Ni Dieu ni maitre» szocialista lapot
szerkesztette, majd képviselőnek választották.
1888-bnn a L'homme libre szocialista napilap
szerkesztője lett. 1889-ben megbukott a válasz
táson és csak 1893. sikerült ismét bejutni;; a ka
marába, amelynek haláláig tagja maradt.
Vailly (ejtsd rvejji), falu és fürdőhely Aisne départementben, Soissons közelében, (MII) 2056 l:ik.,
cukorgyárral. 1914 okt. 30. a németek rohammal
elfoglalták; azután 1918 május végéig sokszor
heves harcok szinhelye volt.
Vaimaru, helység, 1. Aragh.
V a i s s c l l e (franc, ejtsd: veszel), az ötvösségben
szenteltvíztartónak, asztaldísznek stb. való trébelt
arany- vagy ezüstedény (V. en bosse). Továbbá
arany- v. eziisttál, amely forrasztás nélkül, egy
darabból készült (V. plate).
Vaj, a tej zsírja. Fontos tejgazdasági termék,
amely emberi táplálékul szolgál. Rendszerint tehén
tejből készül, ritkábban a bivaly, juh és kecsko
tejéből. A jó vaj 12 — 14% vizet, 83—86% zsírt,
továbbá kevés fehérjét, tejcukrot, tejsavat ós só
kat tartalmaz. A vajzsír fajsúlya 0 865—0'868,
olvadási pontja 31—34, dermedési pontja pétiig
19—24 C°. A vaj összeállását, színét és izét az álla
tokkal etetett takarmány minősége befolyásolja.
A vajgyártás. A vajat a tej zsírjából készítik, *
olyanképen, hogy a tejet természetes vagy mes
terséges úton fölözik (1. Tejföl, Tejszín, Lefölöző
gép) és a tejfölt, illetőleg a tejszint köpülik (I. Kö
pülök), mire a zslrgolyócskák összetömörülnek
és a vaj az irotól különválik. A tejfölből fözövajat, a tejszínből pedig teavajat nyernek. Vajjá
az édes tejszín is feldolgozható, rendszerint azon
ban a természetes vagy mesterséges úton (szintenyészet) savanyított tejszint használják előállí
tásához, mivel az utóbbi zamatosabb és tartósabb
vajat szolgáltat. Arra való tekintettel, hogy a
fölözés és a köpülés zsírveszteséggel jár, mivel a
lefölözött tej és az iró több-kevesebb zsírt tartal
maz, a vajban pedig 12—14%, esetleg ennél még
több víz foglaltatik, a vajnyeremény valamivel
magasabb, mint a tej zsírszázaléka. A nálunk leg
inkább tenyésztett vöröstarka marhák tejéből kb.
22—25 1. szükséges 1 kg. vaj előállításához.
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A vaj' állás közben megromlik alacsony, vagyis
illó zsírsavak felhalmozódása folytán (avasodás.\
A vnjban esetenként az emberi egészségre ártal
mas baktériumok (gümőbacillusok) lehetnek jelen.
Az ártalmas baktériumok elölése és az eltartható
ság fokozása végett a vajgyártáshoz pasteurözött
tejet, illetőleg tejszint használnak és a savanyítást
tejsavbaktériumok szintenyészetével foganatosít
ják. Pontos dolog továbbá a szakszerű vajkezelés.
A vajban foglalt írót vajgyúró géppel távolítják
el és a vajat sötét, száraz és hideg helyen raktá
rozzák. A vaj pergamentpapirba csomagolva kerül
a forgalomba, külföldön a kivitelre szánt vajat
hordóba gyúrják be (hordóvaj). Hamisítani olcsó
zsírféleségek (margarin) hozzákeverésével szok
ták. A hamisítást kémiai vizsgálattal és a refrakcióból lehet megállapítani. A világpiacon legke
resettebb a dán, svéd, francia, hollandi és finn
országi vaj.
Vaja, kisk. Szabolcs vm. nyirbaktai j.-ban, (1920)
2283 magyar lak.
Vaján (Vajany), kisk. Ung vm. nagykaposi
j.-ban, (íoio) 603 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Vajansky, tót író, 1. Hurbán, 2.
Vájár (bány.). A bányában a tulajdonkénem bányászmunkát ellátó munkás. Ez mélyíti az aknát,
hajtja előre a tárót, fejti az ércet v. szenet és
végzi az e munkákkal kapcsolatos ácsolási, sín
fektetési stb. munkákat. Eendesen többen egy csa
patba beosztva dolgoznak. Vezetőjük az elő-V., egy
öregebb, tapasztaltabb bányász, a többiek neve:
segéd-V. Az egész csapat neve vájószemélyzet.
Váj ás, 1. Bányamívelés, Kamaraváj ás és
Túrzás.
Vájasd (Oiejdea), kisk. Alsó-Fehér vm. tövisi
j.-ban, (1910) 871 magyar és román lak. (Tr. R.)
Vajashal (állat), 1. Gentronotus.
Vajas hét (maslica), a görög egyházban a hét
heti (tulajdonképen csak 36 és '/2 napi) szigorú
nagy böjtöt megelőző hét. Nevét onnan nyerte,
mert napjaiban csakis a vajas és tejes ételek élve
zete van megengedve. V. ö. Melles, Liturgika.
Vajas tészta ú.n. írós tészta úgy készül, hogy
a lisztet egyenlő mennyiségű vajjal, sóval, egy
tojással vagy anélkül, tejfellel összegyúrják, néha
rumot vagy bort is adnak hozzá, hogy omlósabb
legyen. Ezt kinyújtják, összehajtják s jégre teszik
s ezt ismétlik 2—3-szor. Készítenek belőle apró
kifliket, bélest stb. Töltik gyümölcsízzel, almá
val, dióval, krémmel. A V. egy fajtája a linci
tészta, melybe mandulát gyúrnak.
Vajasvata, kisk. Pozsony vm. somorjai j.-ban,
(i9io) 153 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Vajda (szláv vojevoda vagy vojvoda a. m. had
vezér) címet viselték hajdan Moldva és Oláhország
hűbéres fejedelmei, kik címüket utóbb a hoszpodáróval váltották fel; így nevezték a lengyel ki
rályságban a tartományok főnökeit is (lat. pala
tínus). Dél-Magyarországban a címet 1849. szerb
V.-ság néven elevenítették föl. Erdélyország kü
lön fejedelemséggé átalakulásáig így nevezték az
«rdélyi részek kormányzóját, akinek hatásköre
olyan volt, mint a bánoké s kiterjedt az egész pol
gári és katonai igazgatásra. Verbőczy (I. R. 94.
sz.) az erdélyi V.-t az ország zászlósai közt sorolja
föl, aki rangban a horvát-szlavon-dalmát bán után
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következett. V. címet visel a magyar- és erdély
országi cigányoknál a főnök is. Az ország némely
vidékén így hívják a kaszások közt az előmenőt, a
szőllőmívelők közt az olőkapást, halászok közt azt a
halászt, aki a hálót kihányja s a halászást vezeti.
Vajda, Í.Emil (soósmezei), író és zenész, szül.
Kolozsvárt 1858 jún. 18., megh. Győrött 1916
okt. 8. Nagyváradon, Székclyudvarhelyon, majd
Győrött főreáliskolai tanár volt. Az erdélyi zene
kultúra fejlesztésében része van. ^Szerkesztette a
Székely-Udvarhely című lapot. Önálló munkái:
Kossuth Lajos (élet- és jellemrajz, Budapest
1892); Dániel-album (Székely-Udvarhely 1892);
A komáromi hős (Budapest); Dr. Jókai Mór
(Kolozsvár 1894); A Dániel-család a köz- és
magánéletben (1894); A székelyudvarhelyi kir.
állami főreáliskola története (Székely-Udvarhely
1893); A hegedű története (Győr 1903).
2. V. Gyula, történetíró, szül. Kaposváron 1843
máj. 14., megh. Kolozsvárt 1909 márc. 26. A ke
gyesrendbe lépvén, hosszabb ideig a rend vidéki
gimnáziumaiban tanított, 1879. a művelődéstörté
net magántanára lett a budapesti egyetemen.
1882-ben a kolozsvári rendház igazgatója lett.
1892. az ottani egyetemen a művelődéstörténet
rendkívüli, 1895. rendes tanára. Munkái: Váro
saink befolyása a közműveltségre (187S); A váradi regestrom (1880); Erdély viszonya a portá
hoz és a római császárhoz (1891).
3. V. János, költő, szül. Pesten 1827 máj. 7.,
megh. u. 0. 1897 jan. 17. Gyermekéveit Válón
(Fehér vm.) töltötte, hol atyja uradalmi erdész
volt 8 itt a természet nagy hatással volt fogé
kony lelkére. Egyetemi tanulmányait Pesten csak
hamar abbahagyta s egy évig mint színész ván
dorolt. Majd a gazdasági pályára lépett s Pesten
a gazdasági egyesületnél nyert alkalmazást. E tájt
jelentek meg első versei, melyek nevét népszerűvé
tették. Belekerült az írók társaságába, részt vett
velük a 48-as mozgalmakban s a szabadságharc
kitörésekor fegyvert ragadva, mint közlegény,
majd mint tiszt végigharcolta a nagy küzdelmet ;
élményeit Egy honvéd naplójából címen örökí
tette meg (1869). Világos után közlegénynek be
sorozva az osztrák hadseregbe, egy évet töltött
Olaszországban. Egy évvel megszabadulása után
1853. Pestre jött s ogyideig a Magyar Sajtó c.
politikai lapnál dolgozott, majd azt, valamint
1857—63. a Növilág c. szépirodalmi lapot szer
kesztette. Ez volt költői működésének első virág
kora. A. 60-as évek második felében betegeske
dése miatt visszavonult az irodalomtól, a 70-es
évek elején költői munkásságát újra folytatta, a
réginél még izmosabb tehetséggel és tisztúltabb
ízléssel, nagyobb műgonddal. Míg régibb költe
ményeiben az egyéni érzelmek mellett a mély
hazafi érzésnek jutott kiváló hely, mely hol me
rész lendülettel, zordon, szinte nyers erővel szólal
meg (A virrasztók), hol a pátoszt szarkazmus
sal vegyíti: az újabbakban az emberi lét nagy kér
déseivel foglalkozva a bölcsészet régióiba emel
kedik, de mindig elevenen éreztetve komor, szen
vedélyes lelkének hevét. Szerelmi ciklusai (Sirá
mok, Szerelem átka, Gina emléke) nagy lelki
rázkédások drámai hangulatú becses emlékei,
természetfestő versei megkapnak szemléletük ere-
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jóvel és hatalmas természetükkel: általán V. niint kássága 1834. kezdődött, mikor másféléves kül
lírikus minden ízében eredeti, erős egyéniség s földi tanulmányút után visszatért s hírlapíróvá
bár hajlik a szertelenségre s gyakran darabos, lett. Részt vett az Athenaeum s a Hasznos Mulat
hatalmas és megkapó, a Petőfi utáni magyar líra ságok szerkesztésében, sokat irt és sokfélét, de
egyik legkiválóbb képviselője. Mint elbeszélő költő főképenköltői müveket; leginkább elemében érezte
1855. tűnt föl Béla királyfi c. költői beszélyével, magát bizonyos fél-költői nemben, költői érzé
de e téren igazi sikert nem aratott. Még legked seit prózában fejezni ki. Ide tartoznak prózai him
vesebbek a népiesek (Ábel és Aranka, 1883), nuszai, melyekben a német romantikus regény
míg a modern tárgyú és hangú Alfréd regénye írók (Hölderlin) és filozófusok hatása alatt a ter
(1875) é3 Találkozások (1877) sok szép lírai rész mészet báját énekli: Nap szakaszai (1837) s az
letük ellenére müalkatban és jellemzésben gyön istenséget dicsőíti: Imadalok, valamint Dalhon c.
gébb müvek. Homonnai Béla álnéven kiadott gyűjteménye (1839—1843). Elbeszéléseiben az
Elbeszélései (1881) nem keltettek figyelmet, vala emberi szabadságért érzett hevülete szólal meg,
mint Ildikó c. történeti tragédiája sem, melyet tárgyait a mesés Keletre vagy a messze múltba
1S57. vitt szinre a Nemzeti Színház. V. élénk ér helyezi, ami által a cenzúra éberségét is kiját
zékkel viseltetett a politikai és a kulturális törek szotta. (Legszebbek Vajkoontala, Yoridala, A
vések iránt; röpirataiban (Önbírálat; Polgáro Memnon szobra). írt tárcákat is (Pesti levelek,
sodás, 1862, mindkettő Aristides álnév alatt; 2 füzet, 1835 és 1837); két drámát is: Joguz vagy
Magyar birodalmi politika, 1881, R. Z. A. jegy a honkeresök (1836) és Buda halála (megj. 1867),
gyei) ós kései terjedelmes tanulmányában (Ma valamint Tárcsái Bende c, bonyolult meséjű
gyarság és nemzeti önérzet, 1896) hazafias lel történeti regényt a német romantika szellemében.
kesedés izzik, de rapszodikus formában s kevés Rajongó lelkesedése, pantUeisztikus természet
gyakorlati érzékkel. Állandóan a Vasárnapi Újság érzéke új hangot ütött meg költészetünkben s ha
és a Politikai Újdonságok munkatársa volt. A tással volt szépprózánk stíljének fejlődésére, fő
Kisfaludy-T.ársaság 1870. megválasztotta tagjá ként Jókaira. Az Akadémia már 1837., a Kisfanak s 1916. sírja fölé a Kerepesi-temetőben mell ludy-Társaság 1S40. megválasztotta tagjául, 1842.
szobrot állított (Somló Sári müve). Yálon is a szarvasi gimnázium meghívta tanárául s innen
állítottak 1908. szobrot emlékére. Önállóan meg től kezdve egészen az iskolának élt, önképzőkört
jelent költeményes művei: Költemények (1856); alapított 8 beszédeivel éltette a szabad, tudomá
Vfiszhangok (1860); Kisebb költemények (1872); nyos szellemet. Ez utóbbiak (Erkölcsi beszédek)
Újabb költemények (1876); V. J. összes költe miatt a cenzor följelentésére a kormány vizsgá
ményei (1881); t>al és beszély (1883); V. J. köl latot indíttatott ellene, de befejezése előtt V. meg
teményei (1886—87); Költemények 1887—1893 halt. A pápai Jókai-kör szülőházát Vanyolán
(1893); V. J. költeményei (1895); Kisebb költe 1898. emléktáblával jelölte meg. V. ö. Széchy Ká
mények (sajtó alá rendezte Bndrődi Sándor, 1903). roly, V. élete ós művei (1892); Trostler József,
V. ö. Vasárnapi Újság 1872, 1879, 1886, 1894, V. ós Hölderlin (Egy. Phil. Közi. 191.).
1897,1893; Vadnay Károly, Kisfaludy-Társ. Év6. V. Viktor, író, szül. Kolozsvárt 1835., megh.
lapjai 40. k.; Wlassics Gyula, Nemzet, 1897, Makón 1916 júl. 7. Tanulmányait u. o. és a nagy
19. sz.; Ábrányi Emil, Pesti Napló, 1894, 349. sz.; szebeni jogakadémián végezte, azután a kölesei
Pesti Hírlap, 18., 19., 24., 25., 111. sz.; Kerekes Kende családnál nevelősködött s itt megismer
György, V. J. élete és munkái (1901); Bródy kedvén Kölcsey családi körülményeivel, megírta
Mihály, V. J. mint elbeszélő költő (1904); Rubinyi Kölcsey életét (1875) s ehhez utóbb két kisebb
M., V. J...(1922).
tanulmányt csatolt (Kölcsey mint moralista,
4. V. Ödön Pál, zirczi, pilisi és szentgotthárdi 18-6; Utóhangok Kölcsey életéhez, 1908). 1876-ig
apát, szül. Kaposváron 1834 jan. 29., megh. Zir hírlapirodalommal és zenekritikával foglalkozott,
czen 1911 júl. 9. A cisztercita rendbe lépett 1852., majd hosszú utazásokat tett Német-, Olasz-,
pappá szentelték 1858. Tanár volt Székesfehérvá Francia- és Spanyolországban; ez útjainak emlő
ron 1856—68., segédjószágkormányzó Előszállá kéit dolgozta föl Délszaki ég alatt c. munkájá
son 1868—74., jószágkorniányzó u. o. 1884—91. ban (1885). 1887-ben tanár lett Kecskeméten, 19Q0.
Apáttá választották 1891. 1898-ban a főrendiház nyugalomba vonult s Budapestre költözött. írt
tagjává nevezték ki. Rövid kormányzása alatt egy regényt (Az utolsó szerelem, 1873) s egy re
nagy érdemekre tett szert. A zirczi templom res gényes korrajzot (Elveszett boldogság, 1906) is.
taurálását végrehajtotta; a bajai gimnázium épü
7. V. Zsigmond, festő, szül. Bukarestben 1859.,
letére és felszerelésére 20,000 forintot adományo ahol atyja az emigráció alkalmával letelepedett.
zott. Szentgotthárdon, Eplényben népiskolát emelt. Szüleivel 1873. hazatelepedve, 1878. a Mintarajz
V. ö. Békefi, Emlékkönyv.
iskolát látogatta négy éven át; Székelynek és
5. V. Péter, költő, szül. Vanyolán (Veszprémm.) Lotznak volt tanítványa. Néhány télen át Olasz
1808 jan. 20., megh. Szarvason 1846 febr. 10. írói országban, egy éven át Parisban dolgozott s aztán
fejlődésére döntő hatással volt jobbágy-szárma Budapesten arc- és genre-kópeken kívül kivált
zása, mely az elnyomottság érzését és nagyfokú dekoratív-festményeket készített (Pannónia- ós
elégedetlenséget keltett szívében, valamint gyer Royal-szálló, Kairó-kávéház, Lipótvárosi kaszinó,
mekkori tartózkodó helye, a Bakony, amely regő- a betléri Andrássy-uastély). Falfestményei díszí
nyeeségével természetérzékét fejlesztette naggyá. tik a terézvárosi templomot s az új országházat
Pesten orvostudományokat hallgatott, de 1833. (Hunn mondakör, Lotz-dij 1898), a királyi várpalo
az írói pályára lépett. Már 1831 óta írogatott tát, Szeged városházát és a budapesti Széchenyi
üzdi Péter néven, de jelentősebb irodalmi mun- fürdőt. Londonban a magyar csoportos kiállításon
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aranyéremmel tüntették ki. Történeti olajfestmé
nyei közül a Szilágyi Erzsébet címűt megvette
az állam 1896.
Vajdácska, kisk. Zemplén vm. sárospataki
j.-ban, (1920) 1423 lak.
Vajdaháza (Vaidahaza), kisk. Szolnok-Do
boka vm. csákigorbói j.-ban, (1910) 1091 román
lak. (Tr. E.)
Vajdahunyad (Hunedoara), rend. tan. város
Hunyad vármegyében, a Cserna vize mellett, (i9io)
876 házzal és 4520 lakossal (közte 24-57 magyar,
1789 román), Ferenc-rendi szerzetházzal, éíénk
marhavásárokkal. Itt van letelepítve a Bukoviná
ból beköltözött csángók egy része. V. az erdélyi
vasiparnak egyik jelentékeny gócpontja.
A város Ny.-i oldalán emelkedő meredek sziklán
épült a most már nagyrészben megújított lovag
vár, Magyarország legkiválóbb gót stilü világi
emléke. V.-ot, mint koronabirtokot és határvidéki
várat már IV. Béla és Nagy Lajos alatt említik,
a mai vár alapítója azonban Szilágyi Erzsébet
volt. A vár fő részeit Hunyadi János építtette, így
a várkápolnát, a lovagtermet magában foglaló,
erkélyekkel ellátott várpalotát, a Nebojsza bástyát
a többi bástyafalakkal és bástyatornyokkal együtt.
A várpalota fő disze volt a két sor márványosz
loppal elosztott lovagterem, padlatában Hunyadi,
Szilágyi, az Anjouk és az ország címereivel. Má
tyás király a kaputornyot, a nagy hidat s a vár
BK.-i szárnyát építtette fel olasz művészekkel.
Mátyás után a várat Korvin János örökölte. Ura
volt a várnak enyingi Török Bálint is, ez alatt a
vár leégett, de felépíttette. Török Bálint után
utódai örökölték a várat, azután Bethlen Gá
bor birtokába került, aki újonnan átépíttette; ő
építtette a vár DK.-i szárnyát, de az ő építkezése
inkább praktikus, mint művészi jellegű volt.
Thököly Imre 1674—77. itt tartózkodott. A vár
utolsó birtokosa Apafi Kata volt, aki után a kincs
tár vette át a várat. I. Ferenc 30,000 frtot adott
a vár helyreállítására. 1818-ban fel is építették,
de a felépítés után beleütött a villám; 1824. ismét
helyreállították. 1854-ben kiütött tűz ismét nagy
károkat okozott. A várnak Arányi Lajos lelkes
sürgetésére történt részbeni restaurációja Schultz
Ferenc, majd Steindl Imre tervei szerint indult
meg, de pénzhiány miatt abbamaradt, majd szak
értelem nélküli munkálatok rontottak rajta, míg
utóbb Khuen Antal gr. szakszerű vezetése után
Möller István vezette a restaurálás munkáját, de
a román megszállás következtében befejezetlen
maradt. V. ö. Arányi Lajos, V. vára (Pozsony
1867, 90 old., képekkel). A vár egy részének után
zata nagy feltűnést keltett az 1896-iki milléniumi
kiállításon, később tartós alakban újjáépítették s
a mezőgazdasági múzeum egy részét helyezték
el benne. (Tr. R.)
Vajdakamarás (Vaida-camaras), kisk. Kolozs
vm. mocsi j.-ban, (MIO) 1147 magyar és román
lak. (Tr. R.)
Vajdakuta (Yaidacuta), kisk.Kis-Küküllő vm.
radnóti j.-ban, (ísio) 501 román lak. (Tr. R.)
Vajdalak (Vojvodinc), kisk. Temos vm. verBeezi j.-ban, ttoio) 1544 román lak. (Tr. SzHSz.)
Vajdarécse (Vaida-Recea), kisk. Fogaras vm.
fogarasi j.-ban, (1910) 811 román lak. (Tr. R.)

-
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Vajdaszeg (Vaidasig), kisk. Torda-Aranyos
vm. felvinczi j.-ban, (1910) 618 román és macyar
lak. (Tr. R.)
Vajdaszentivány (Sántioana), kisk. MarosTorda vm. régeni alsó j.-ban, (1910) 1729 magyar
román és cigány lak. (Tr. R.)
\&ÍA&Í(Vaidei), l.kisk. Hunyad vm. piijij.-ban,
(i9io) 253 román lak. (Tr. R.) — 2. V., nagyk. Hu
nyad vm. szászvárosi j.-ban. (1910) 1552 román
lak. Barnaszénbánya. (Tr. R.)
Vaj dió (nOv.), 1. Garyocar.
Vajieaték, a vaj természetes szine télen fohér,
nyáron sárgás, ami a változó takarmánytól szár
mazik. Ha egész évben sárga szinű vajat akarunk
készíteni, télen meg kell festeni, mi a gyárilag
készülő V. (I. Orleánfa) segélyével történik,
amellyel a tejszint festik meg, mert a köpülés al
kalmával kiváló vajszemcsék magukhoz ragadják
a festéket s így egyenletesen sárgulnak meg,
holott ha közvetetlenül a vajat festenék, márványos foltok keletkeznének benne.
Vajrií (nüv.), 1. Dohány (betegségei).
Vajgács, Oroszországhoz tartozó sziget az
Északi-Jeges-íegerben, az Urai-hegység leg
északibb részének, a Paikhoj hegységnek folyta
tása és összekötő tag Novaja-Zemlja felé. A kon
tinenstől a Jugor-út, Novaja-Zemljától
a Káricsatorna választja el. Területe 3700 km8, alacsony
hegyvidék. Növényzete nagyon gyér, de állat
világa gazdag (vörös és kék róka, rénszarvas,
jegesmedve, farkas ós partján sok hal). Néhány
szamojéd-család lakik rajta, de nyáron orosz,
szamojéd és zűrjén vadászok látogatják.
Vajgat (Nyúlsziget), sziget Grönland Ny.-i
pariján 70° 25' é. sz. alatt, a Nugszuak ós Disco
szigetét elválasztó út mentén, területe 3 km8.
Vajgomba (növ.), helyenként a Borsosgombát
nevezik így.
Vajgyúró gép. A tejszín köpülése lítján nyert
vaj több-kevesebb irót tartalmaz, amelyet V.-pel

Vajgyíró gép kézi hajtásra.

szokás eltávolítani azért, hogy a vajat hosszabb
ideig lehessen eltartani. Külföldön a vaj konzer
válása végett konyhasót is gyúrnak közéje. A V.
bükkfából készült rovátkolt gyúróhengerrel ellá
tott asztal, mely kézi vagy géperő hajtásra van
berendezve (1. az ábrát).
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Vajola (Uila), nagyk. Kolozs vm. tekéi j.-ban,
Vajk (Vojtech), Szt. Istvánnak (1. o.) állítólag
pogány neve. Ez a név különben nemcsak hely (i9io) 914 német és cigány lak. (Tr. R.)
nevekben él (rnint V. 1548-ból, Országos levéltár,
Váj ólat, homorú párkányelem, amelynek ke
NRA. fasc. 1596 nov. 11., V. ma is Nyitrában, resztmetszete negyed, fél vagy nagyobb köríves,
Vajka Pozsonyban, a két Vejke Tolnában), hanem esetleg tetszőleges görbe vonal. Oszloptörzsoken
mint egy nemzetség neve is; így 1228. Dénes ná díszítés gyanánt alkalmazott bemélyedéseket is
dor a Vojk nemzetségéből való Jób comes fia Ru V.-nak nevezzük. L. Kannelura.
binnak s rokonainak a Téteny nemzetségbeliek
Vájoló, véső- vagy másalakú acélszerszám,
ellen folytatott pőrében itélt (Wenzel, Árpádkori mellyel vas-, fa- stb. tárgyakban a vájolatokat,
fij okmánytár, VI., 457). B nemzetségből szár görbe keresztmetszetű hornyokat készítik.
mazik a klokoehi és trebinjei Voikffy-es&léA,
Vajrák (állat), a folyami rák-fajoknak(Astacus,
melyből Mikló3 1496. címeres levelet, Zsigmond újabb néven: Potamobius) vedlő példányai, mi
és Kristóf pedig 1763. grófi méltóságot nyert.
dőn az új páncél még puha, csupán chitinből ál l
Vajk (Vajka nad Éitvon), kisk. Nyitra vm. s beléje még nem rakódott le a «rákszemek» fel
érsekújvári j.-ban, (1910) 684 szlovák és magyar oldásából származó szénsavas mész, mely a bőr
vázat keménnyé teszi.
lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Vajka, kisk. Pozsony vm. somorjai j.-ban, (1910)
Vajréfraktométer,
1.
'Refraktométer.
1262 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Vaj sárga, 1. Dimetilamidoazobenzol.
Vajkay Károly, jogtudományi és regényíró,
Vajs&vjacidum butyricum), C3H, COOH; észter
szül. Bécsben 1825 febr. 20., megh. Párádon 1893 alakban kb. 2—3%-át teszi ki a tehénvajnak.
aug. 16. Tanulmányai elvégzése után Pesten ügy Igen könnyen nyerhető cukor vagy keményítőnek
véd lett, de a szabadságharc kitörésekor honvéd a Baoillus butyricus által való elerjesztésével.
nek állt be és csakhamar tiszt lett. A szabadság Porrpontja 163°, szaga igen kellemetlen; ez a
harc leverése után közlegénynek sorozták be az normális vajsav, aethylecetsav, butansav. Ismer
osztrák hadseregbe, de 1854. már hadnagy, 1857. jük ezenkívül az izovajsavat is, ez a dimethylfőhadnagy lett a 6. huszárezredben. 1860-ban mint ecetsav, methylpropánsav s ennek forrpontja
törvényszéki tanácsos bírósági szolgálatba lépett 154°; a vajsavak sói a butirátok, illetőleg izoós ott gyorsan emelkedett, 1880. a budapesti kir. butirátok.
Ítélőtábla alelnöke, 1886. elnöke lett. 1892-ben
Vajsavas erjedést okozó gombák, pl. Baoil
nyugalomba ment. 1880-ban a budapesti egyete lus butyricus, melyek cukrot, keményítőt stb.
men jogi díszdoktorrá avatták, 1881.,meredi elő elerjesztenek s vajsavat képeznek. Igen veszedel
névvel nemességet kapott, 1889. a M. Tud. Aka mesok a sörgyártásnál.
démia nyelvtudományi osztályának levelező tag
Vaj savészterek, a vajsavnak egyes alkoho
jává választották. Kiváló birói működésén felül lokkal alkotott ésiterei, vegyületei. Igen hasz
nagy érdeme van a jogi műnyelv magyarsága nos anyagok, pl. a vajsavasetilészter, ananászkörül is. Jogi művei: A német közönséges ma zamatú, a V.-amilészter bergamotte-körtezamatú
gánjog és történelme köréből (Budapest 1875); anyag stb.
A kolozsvári tractatus: A successiőról (u. o.
Vajsav sói, 1. Vajsav.
1875). Regényeket is írt Véka Lajos álnéven.
Vajszappan, vajnak nátronlúggal való elbon
Ezek: Lajos pap (Budapest 1875): Vj idők, avult tásával keletkező szappan.
emberek (u. o. 1879); Köd előttem, köd vtánam
Vajszka (Vajska), kisk. Bács-Bodrog vm. hód
(u. o. 1881); Pali bácsi (u. o. 1884, 2 köt.).
sági j.-ban, (1910) 2196 masryar, sokác és német
Vajkócz (Val'kovce Uzhorodské), kisk. Ung lak. (Tr. SzHSz.)
vin. nagykaposi i.-ban, (1910) 259 magyar lak.
Vajszló, kisk. Baranya vm. siklósi j.-ban, (1920)
(Tr. Cs.-Szl.)
1393 magyar lak.
Vajkvágása (Val'kovce), kisk. Sáros vm. giVájta, nagyk. Fejér vm. sárbogárdi j.-ban, (1920)
rálti j.-ban, (IMO) 190 rutén lak. (Tr. Cs.-Szl.)
1448 magyar lak.
Vajmérő, 1. Butirométer.
Vajthó László, tanár és író, szül. NagymajVájna (Vojnatina), kisk. Ung vármegye szob- tényban (Szatmár vm.) 1887 jún. 21. Egyetemi
ránczi járásában, UMO) 466 szlovák lakossal. tanulmányait Kolozsvárott, Grazban és Jénában
(Tr. Cs.-Szl.)
végezte; 1918-tól az I. ker. Verbőezi-főgioináVájna Vilmos, orvos, szül. Désen 1854 dec. 31. zium tanára. Kritikai cikkeket írt különböző la
Orvosi tanulmányait Bécsben és Kolozsvárott vé pokba és folyóiratokba. Fordította Zola, Maupasgezte ; a kolozsvári bőrgyógyászati egyetemi kli sant, Prosper Merimée, Schnitzler több regényét.
nikán tanársegéd volt, majd egészen a fogászatra Önállóan megjelent munkái: Német anthologia
tért át; 1889. egyetemi magántanári képesítés (1916); Jénai diákok (regény, 1924).
nyert, 1892. Budapesten telepedett meg. A fogászat
Vájt p° ge a szúró vagy vágó fegyvereknek
terén találmányai Európaszerte hírnevet szerez könnyítés végett egyik vagy mindkét lapján ho
tek neki; találmányai közül nevezetesebbek fo ronyolt pengéje.
gászati modelljei elektromosság írtján, kapilláris
Vajúdás, 1. Szülés.
injektor, foggyökéremelő, automatikus fogó, fog
Vajvirág (növ.) a. m. Orobanche (1. o.).
izolátor stb.
Vak, látásától megfosztott egyén (1. Vakság,
Vájna a. m. bánya. — V.-mérték a. in. bánya Vaksiketnémaság). Vak ember jogügyleteinek
mérték (1. 0.). — V.-telek a. m. bányatelek (1. 0.). okirat által való bizonyítása csak közjegyzői ok
Vajnág, kisk. Máramaros vm. técsöi j.-ban, irattal történhetik, ha a vak a jogügylet megköté*9io) 1141 rutén és német lak. (Tr. Cs.-Szl.)
I sénél személyesen jár el. A vakok által kiállított
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váltónyilatkozatok váltójogi hatályához az alá
írásnak közjegyzői hitelesítése kívántatik meg
(1886. VII. t.-c. 21. §. c) és 24. §.). Nein vonatkoz
tatja bírói gyakorlatunk az 1886. VII. t.-e.-nok
idézett 21. §-át a vakok végintézkedéseire, mihez
képest a vak ugyanazon alakszerűségek szem
előtt tartásával tehet végrendeletet, mint az, aki
nem vak. Nevezetesen vak is tehet írásbeli magán
végrendeletet. •— Vaknak nevezünk olyan ércból
v. üvegből, v. bármi más fénylő anyagból készült
tárgyat, amely kémiai v. mechanikai behatás
folytán fényét, tehát tükrözését elvesztette.
Váka (Vaca), kisk. Hunvad vm. brádi j.-ban.
(1910) 838 román lak. (Tr. R.)
Vakablak, az épiúet homlokzatán a szim
metria kedvéért alkalmazott — de befalazott —
ablakkiképzés. Művészi és gyakorlati szempont
ból kerülendő, bár a renaissance kor gyakran
alkalmazta.
Vakajáma, város Japánban, Nipon szigetén.
az azonos nevű ken főhelye, (1920) 83,498 lak.
Vak akna, 1. Akna.
Vakamatszu, Ivasiro japáni tartomány fő
városa, Nippon-sziget középső részében, az Inavasiro-tó és melegforrások közelében. Lakosainak
száma (1920) 49,341.
Vakamba, néger nép Ukambában, Kelet-Afrika
angol részében, a bantu törzshöz tartozik s való
színűleg rokon a maszai néppel. Körülmetélés
és tetoválás általánosan dívik náluk. A férfiak
egészen meztelenül járnak, csupán övüket díszíti
zsinór, ;i nők ágyékukat kis gyöngyköténnyel
fedik el. Holtjaikat nem temetik el, hanem bok
rokba rejtik. Fő foglalkozásuk az állattenyésztés
és mellékesen a földmívelés.
Vakámi, TJkámi afrikai tartomány lakói a volt
Német-Kelet-Afrikában.
Vakancia (vacantia, lat.), valamely állásnak,
főleg egyházi (püspöki) állásnak üresedésben léte
(sedisvacantia). A V. idejének kiterjesztését meg
gátolandó, az egyházjog szerint az üresedésben
levő állásokat legkésőbb 6 hó alatt be kell tölteni,
ellenesetben betöltésük joga a felettes hatóságra
száll át (Devolutio).
Vakandok, 1. Vakondok.
Vakarás okiraton. A közjegyzői okiratban
semmit sem szabad kivakarni, ellenkező esetben az
közokirat erejével nem bir. Ez áll más közokiratra
is. Magánokiratok tekintetében (ideértve a váltókat
is) a biróság szabadon mérlegeli, hogy a vakarás
az okirat bizonyító erejét mennyiben csökkenti
vagy szünteti meg, ú. n. aggályos (1. o.) okirat.
Vakaró, állattisztogató eszköz, amely az össze
tapadt szőr szétválasztására, illetőleg a kefébe
jutott por és piszok eltávolítására szolgál.
Vakaró-kés (franc, racloir), a régibb kőkor
szak egyik szerszáma, melyet rendesen tűzkőből
készítettek.
Vakaró-modor, 1. Hántoló eljárás .
Vak barlangi hal (állat), 1. Amblyopsis.
Vakbél, 1. Belek.
Vak Béla, 1. Béla, 2.
Vakbél-gyuladás.
Fe'regnyulvány-gyuladás
(appendicitis). A V. főleg a fiatal kor meg
betegedése. A legtöbb eset a 10—30 életév közt
fordul elő, de észleltek a csecsemőkorban és
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a legmagasabb aggkorb;m is. Férfiaknál gyako
ribb, mint a nőknél; a nőknél viszont a terhes
ség alatt nagyon súlyos komplikációt okozhat.
Némely családban gyakrabban fordul elő, ami
veleszületett anatómiai momentumokra vezet
hető vissza. A féregnynlvány normálisan szaba
don lóg le a vakbélről, a hossza 7-9 cm., de elő
fordul 20 cm.-nél hosszabb is. Az esetek felébeu
a fóregnyulvány lefelé a kis medoncébe lóg és a
hólyaggal, végbéllel, mólihel vagy a jobb pete
fészekkel és kürttel, a többi esetekben vagy be
felé a vékonybelekkel, vagy a vastagbél mögött
felfelé a vesével, vagy az epehói yaggal jöhet
összeköttetésbe. A féregnyulványnak ez a külön
böző fekvése okozza, hogy sokszor nehézség me
rül fel a diagnózis felállításában. Hogy a bél
huzam közül miért a fóregnyulvány gyulád meg
oly gyakran, annak több oka van. Elsősorban,
hogy a fóregnyulvány lumeno nagyon szűk, alig
4—6 mm., a nyálkahártyája ráncos, lígy hogy
harántmetszete esillagalakú. A szájadéka szűk.
Ez a szűk nyílás és a ráncolt nyálkahártya
okozza, hogy a bejutott folyadék pang és nehezen
jut ki belőle. Ez a pangás, amelyet a fóregnyul
vány esetleges megteretése még fokozhat, nagy
ban hozzájárul a gyuladás megindításához, mert
a pangó váladékban elszaporodhatnak a baktériu
mok, amelyek a gyuladást okozzák. A féregnyulvány-nyílásnál lévő Gerlach-féle billentyű
nem zár pontosan és így lehetséges, hogy a féregnyúlvány bizonyos helyzetében könnyen bejuthat
béltartalom, kijutása pedig annál is inkább meg
nehezített, mert ugyanazon nyíláson kell kijutnia,
amelyiken bejutott, és ha közben a folyékony rész
felszívódott, úgy a besűrüsödött bélsár nem tud a
szűk nyíláson távozni. A fóregnyulvány nyálka
hártyája tele van nyiroktüszőkkol, amelyek szö
vettanilag nagyon hasonlítanak a mandulákhoz.
A 30. évtől kezdve ezek a tüszök kezdenek vissza
fejlődni s ezzel van összefüggésben, hogy a 30-ik
életévtől ritkulnak a gyuladások. Nagyon hozzá
járul a féregnyulvány-gyuladásnak kifejlődésé
hez az a körülmény is, hogy a féregnyulványt
funkcionálisan végarteriának vehető veröér látja
el. Magát a gyuladást a gennyedést okozó bakté
riumoknak a fóregnyulvány falába való bejutása
okozza. Gyuladásnál leggyakrabban a bélben min
dig jelenlévő kólibaktériumot találjuk. Ennek je
lentősége azonban gyakran alárendelt. A gyuladás
előidézésében talán a legnagyobb szerepük van
a streptocoeusoknak, találtak azonban pneumococusokat, influenza-bacillust, staphyloeocust kez
dődő esetekben, ahol kevert fertőzés még hiány
zik, anaerob-bacillusokat. A gyuladás súlyossá
gát rendesen nem a baktériumfajta, hanem annak
virulenciája adja meg. Az esetek legnagyobb ré
szében a baktériumok a béltartalomból jutnak a
fóregnyulvány nyálkahártyájába. Vannak szer
zők (Kretz), akik felteszik, hogy a vér útján is
jöhet létre fertőzés és a behatolási kapu a man
dulák helyén volna. Mandulagynladás után több
ször lép fel féregnyulvány-gyuladás és akkor
ugyanazon baktérium-fajtát találták meg mind
kettőbon. Ez azonban nem bizonyító, mert lehet
séges, hogy a mandulák gennyét lenyelte az illető
beteg s így a tápcsatornán át jutott a baktérium.
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a féregnyulványba. Az idegen testeknek egyidőben nagy jelentőséget tulajdonítottak a gyuladás
előidézésében. Tényleg vannak esetek, hol szőllőmag, halszálka, tű, fogkefesörte, sőt epekő és
bélféreg (oxyuria, vagy trichocephalus) is bejut
hatnak a féregnyulványba és ott gyuladást okoz
hatnak, ezek azonban a féregnyulvany-gyuladás
nagy számához képest elenyésző számban for
dulnak elő. Sokkal nagyobb jelentősége van a
bélsárkőnek, amely úgy keletkezik, hogy híg bél
sár jut a féregnyulványba, ott pang, a folyékony
rész felszívódik, a szilárdabb része nyákkal és
baktériumokkal együtt megkeményedik és ez
alkotja a kő magját, amelyre azután újabb és
újabb rétegek rakódnak rá és ez a megnagyob
bodott kő nem tud többé a féregnyulvány szűk
nyílásán eltávozni. A kő a nyomás által hurutot
és pangást idéz elő a féregnyulványban. Sokszor
a gyuladás a vastagbólben kezdődik és ráterjed
a féregnyulványra is. De mig a vastagbél gyuladása meggyógyul, a féregnyulványban — külö
nös anatómiai viszonyánál fogva — továbbra is
fennáll. Ha azonban a féregnyulvány tartalma ki
ürülhet, a katarrális gyuladás a féregnyulvány
ban is megszűnik. A gyuladás más szervről, igy
a petefészekről is ráterjedhet a féregnyulványra.
Trauma által előidézett gyuladás abszolúte bizo
nyítva nincs, az azonban kétségtelen, hogy már
előzetesen gyuladt, vagy lenöít féregnyulvány
újból meggyuladhat, azaz a lappangó gyuladás
massage, vagy egyéb külerőszak behatása foly
tán fellobbanhat.
A féregnyulvany-gyuladás több formáját szo
kás megkülönböztetni. Az egyszerű féregnyul
vany-gyuladás magában a féregnyulványban fo
lyik le és a környezet kevéssé vesz részt benne.
Komplikált esetek gyakran átfúródnak vagy gangrénások lesznek, aminek következmónyekép
körülírt vagy általános gennyes hashártyagyuladás fejlődik ki. A gyuladás első stádiumában csak
mikroszkóp alatt lehet kimutatni epithél-hiányokat és fibrin és leukocytákból álló csapokat, amely
csapok az izomzat és a hashártyaboríték felé szé
lesebbek, mint a nyálkahártya felé. Egy idő után
az egész féregnyulvány vérvörös és a nyálka
hártya megvastagszik (flegmonés lesz) s alatta
vérzések keletkeznek. A hashártya borítékára
fibrinhártyák rakódnak le. A gyuladás ilyen stá
diumban megállhat, majd visszafejlődhet. A bak
tériumok és az izzadmány a féregnyulványon ke
resztül kiürülhet és az epithél-hiányok regenerá
lódhatnak. Ha a gyuladás tovább fejlődik, a féreg
nyulvány falában kis tályogok keletkeznek, ame
lyek kifelé vagy befelé áttörnek. Ha a tályog ki
felé, a hasüreg felé törik át, természetesen
hashártyagyuladás fejlődik ki. A legsúlyosabb
esetekben a féregnyulvány fala gangrénássá vál
hat, zöldes-feketére elszinesedik, törékeny lesz és
gyorsan átfúródik. Ennek a kifejlődésében a fer
tőzés súlyossága és a vóredónyben beálló thrompotikus és gyuladásos elváltozások nagy szere
bet játszanak. Ez a folyamat néha órák alatt fej
lődik ki. Néha az egyszerű féregnyulvany-gyula
dás sem fejlődik teljesen vissza, hanem szűküle
tek maradnak benne vissza, ezért azután újabb
pangásra és újabb gyuladásra disponál, vagya
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féregnyulvány valamely szomszéd szervhez odatapad, ami szintén újabb komplikációkat rejt
magában. Ezek a mechanikus elváltozások sokszor
krónikus hurutnak vagy gyuladásnak az okai,
amikor a betegnek a panaszai nem a gyuladásfolytán, hanem a letapadt szerv húzása folytán
állnak elő.
Ha a gyuladás lassan terjed a féregnyulvány
falán keresztül, akkor a szomszéd szervek: vastag
ból, vékonybél, cseplesz, petefészek stb. odatapad
nak és elzárják a szabad hasüregtől. Ha az össze
tapadás után fúródik át a féregnyulvány, a
genny körülírt helyen marad és idővel vagy be
sűrűsödik vagy valamelyik szervbe betör vagy
áttöri a hasfalat és így ürül ki s vezet gyógyu
lásra, vagy áttöri a képződött barrikádot és utat
tör a szabad hasüreg felé és általános hashártyagyuladásra vezet. Ha a féregnyulvany-gyuladás
oly gyorsan fejlődik ki, hogy összenövések még
nem keletkezhetnek, akkor átfúródás esetén szin
tén általános hashártyagyuladásra vezet.
A féregnyulvany-gyuladás rendesen, talán min
dig, akut roham formájában kezdődik. Ha a gyu
ladás le is folyt, az esetek kb. 50%-ában recidiva
lép fel. Többször megesik, hogy néhány könnyehb
roham után súlyos roham következik, máskor
mindjárt az első roham átfúródást és halált
okoz. A roham rendesen kirtelen lép fel. A hely
beli tünetek között nagy szerepet játszik a fáj
dalom. Meg kell különböztetni önként fellépő és
nyomási fájdalmat. Az önként fellépő fájdalmak
gyakran a köldök, vagy a gyomor tájékán lép
nek fel. Bizonyos idő eltelte után a fájdalom
mindinkább a vakbél tájékára tevődik át. Néha
kisugárzik a hátba, befelé, vagy az alsó végtag
felé. A fájdalom rendesen kólikaszerű. A nyomási
fájdalom a vakbél tájékán van meg. Az esetek
nagy részében az ú. n. Mc. Burney-féle pont a
legérzékenyebb. Előfordul az is, hogy a fájdalom
akkor jelentkezik, mikor a nyomást abbahagyjuk
(Blumberg). Ha baloldalt a lehágó vastagbél men
tén felfelé simítjuk a bél tartalmát, úgy néha
a vakbél tájékán körülírt fájdalom jelentkezik
(Rovsing-tünet). Ha a hashártya is résztvesz a
gyuladásban, a fájdalom is kiterjedtebb lesz.
Nagyon fontos jel a hasizomzatnak a megfeszüléso a vakbél tájékán (Défense musculaire), amit
a hashártya izgalma vált ki és amit mint véde
kező berendezést lehet felfogni. Sokszor még a
légzési mozgások is kimaradnak jobb oldalt a has
alsó részén. Ha a gyuladás a psoas izomzatra is
rátérjed, akkor a jobb combot behajlítva tartja
a beteg. Rendesen körülírt, vagy általános bél
puffadás (meteorismus) van jelen. A széklet a
roham megindultával visszatartott ós csak javu
lás esetén indul meg. Az esetek egy részében a
vakbél-tájon lobos daganat képződik a poupartszalag mentén, amelynek a helyzete változhat a
féregnyulvány különböző helyzetváltozásainak
megfelelően. Néha magasan fekszik, máskor csak
a végbélen, vagy hüvelyen át tapintható. Enyhe
esetekben ez a daganat néhány nap alatt eltűnik,
ha azonban tályog képződött, úgy sokáig fenn
állhat és csak akkor tűnik el, ha megnyitják, vagy
ha a tályog valamelyik bélbe beletörött. A fájdal
makkal egyidőben hányás is szokott fellépni, ami
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rövidesen abbamarad, de ismétlődhetik is. Ha kö
vetkezetesen fennáll, úgy a haahártyának nagy
fokú részvételét mutatja és így mindenesetre
súlyos jelnek tekintendő. A hőmérsék rendesen
nem túlmagas, de kezdődhetik rázóhideggel és
40°-os lázzal is. Ha a láz néhány nap alatt nem
szűnik meg, az rendesen a gyuladás előre
haladásának vagy tályogképződésnek a jele.
Gyakran nagy különbség van a hónalj és a vég
bél hőmérséklete között, különösen, ha a gyula
dás a kismedence felé terjed,
a normális y, fok
különbség helyett 1—11j2 fok különbség is lehat.
Nagy jelentősége van a pulzus magatartásának.
Rendesen a pulzus a hőmérséknek megfelelően
emelkedik, szabályos, egyenletes és feszes. A
pulzus-szám megkevesbedése mindig jó jel. Kicsi,
puha, szabálytalan, szapora pulzus mindig súlyos
fertőzésre utal. Különösen veszedelmes, hogyha
alacsonyabb hőfok mellett válik a pulzus sza
porává. Fontos a boteg általános állapota. Ha
a helybeli tünetek vannak előtérben, úgy eny
hébben lehet az esetet felfogni; ha azonban a
beteg általános állapota lép előtérbe, a beteg súlyos
elesett beteg benyomását teszi, az a hashártyának kiterjedtebb részvételét mutatja. Atfúródás
esetén a beteg halvány és elesett, később kipirul,
az arc aggódó kifejezést ölt, amihez cianózis és
felületes légzés társul. Puha, nedves nyelv jó jel,
száraz, bevont nyelv súlyos fertőzés jele.
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dozatul. Műtét nélkül kb. 10 %, v. még több különbeni
egészséges ember pusztul el, míg a műtéttel kezei
teknek alig Vs'/o-a. Ép ezért az orvos nagy fele
lősséget vállal magára, ha betegét idejében meg
nem operáltatja. Minden kétes esetben feltétlenül
szükséges, hogy a kezelőorvos sebészt hivasson,
hogy megállapítsa, hogy a műtét indikációja fenn
forog-e. A legjobb eredményt a korai műtétek
adják az első 48 órában. Ezen időben végzett mű
tétek, még ha a kifejlődött általános hashártyagyuladásos eseteket is idevesszük, 95%-ban ered
ménnyel járnak. Az eredmény annál jobb, mennél
hamarább történik a műtét. Egyes sebészeknél a
halálozás ezen időben alig 1%- Minthogy a hashártyagyuladás rendesen a második, illetőleg a
harmadik napon szokott fellépni, megdiagnosz
tizált esetben a műtétnek elmulasztása annál
súlyosabb felelősséggel jár, mennél hevesebb tüne
tekkel kezdődött és mennél fiatalabb az egyén.
Egyáltalán a műtéti indikációt ügy lehet szöve
gezni, hogy minden esetben, ha a diagnózist biz
tosan fel lehet állítani, a bateget meg kell operálni.
A legtöbb sebész megegyezik abban, hogy az első
24, illetőleg 48 órában minden esetet meg kell
operálni, ha azonban ezt az időpontot elmulasztot
tuk, úgy a sebészek egyrésze várakozó álláspontra
helyezkedik. Ha tályog képződik vagy hashártyagyuladás veszélye fenyeget, úgy szintén megope
rálják. Ha azonban a beteg állapota javul,
megvárják, míg a gyuladásos tünetek lefolynak
és azután láztalan állapotban, ú. n. á froid álla
potban végzik a műtétet. Mások minden megdiag
nosztizált esetben operálnak, úgy okoskodván,
hogy ha geny képződött, jobb ha a sebész nyit
neki utat, mintha a genyre bízzuk, hogy az vala
mely bélbe vagy a hashártyaürbe törjön be. Ha
pedig még nincs geny, a műtét úgy végezhető
el, mint á froid állapotban. Ez utóbbi álláspont
mellett elkerülhetők azon végzetes esetek, amidőn
múlólag a fájdalmak, a hányás abbamaradnak és
így javulást sejtetnek, közben pedig a féregnyúl
vány gangrenás lesz és mire észreveszik, már á
műtét elkésett. Ha kénytelenek vagyunk, akár a
beteg makacssága, vagy a körülmények folytán,
pl. falun távol sebészi osztálytól, belgyógyászati
éig kezelni a V.-t, úgy a legfontosabb az abszolút
nyugalom. A beteg az ágyat csak akkor hagyhatja
el, ha már legalább 8 napig láztalan volt. Heve
sebb rohamoknál vizet, v. teát is csak kis menynyiségben adjunk a betegnek. A vakbél tájékára
prisznitz-borogatást adjunk v. jégtömlőt helyez
zünk. Később, ha az izzadmány felszívódását elő
akarjuk segíteni, meleg borítást. Míg a dia
gnózis nem biztos vagy míg műtét lehetősége szóba
jön, ne adjunk a betegnek fájdalomcsillapítókat,
nehogy a fájdalom megszűnése és a beteg jó köz
érzete elterelje a figyelmet a gyuladás előrehaladá
sáról, illetőleg leplezze az atfúródás tüneteit; ha
azonban ettől nem kell tartani, úgy az orvos első
kötelessége a fájdalmat csillapítani.

A féregnyulvány-gyuladás enyhébb formáját
össze lehet téveszteni székrekedéssel —• gyerme
keknél gyomor-bél-huruttal —, súlyosabb ese
tekben átfúródott gyomorfekéllyel, epeút-gyuladással, pankreas-elhalással és nőknél jobboldali
petefészek-, v. kUrtgyuladással, sőt még tífusszal
is; ha pedig izzadmány képződött és az sokáig
fennáll, úgy a vakbél daganatával vagy tuberku
lózisával is. Ami a féregnyulvány-gyuladás le
folyását illeti, ha a fájdalmak mérsékeltek, a láz
nem magas, a közérzet jó, a pulzus erőteljes és
a láznak megfelelő, akkorrendesensima lefolyású.
Ha a fájdalmak nagyon hevesek, ha a hőmérsék
nagyon magas, ha a hányás gyakori és a pulzus
szaporodik és romlik, rendesen súlyosabb le
folyású. Megtörténik azonban, hogy az enyhén
kezdődő gyuladás is súlyossá válhat, mint ahogy
súlyosabb eset hirtelen megjavulhat. Eleinte az
a legfontosabb, hogy átlyukadás veszélye fenye
get-e, vagy már átlyukadt-e és hogy előrehaladó
hashártyagyuladással van-e dolgunk. Később,
hogy a tapintott izzadmány felszívódik-e, v. tályogképzödésre vezet-e. Ha mindjárt nagy fájdalmak
lépnek fel eollapsussal és erős hányással, úgy való
színű az atfúródás v. a kezdődő gangrena. Gyerme
keknél a védőberendezés nincs még oly jól kifej
lődve ós ezért ugyanazon fokú fertőzés mellett sok
kal súlyosabb lefolyású. A gennyedés kifejlődésére,
néha a gyuladás fokának megítélésére a többi tü
netek mellett felvilágosítással szolgál a fehérvér
sejtek (leukocyták) számának nagyfokú emelkadése. A féregnyulvány-gyuladásoknak
körülbelül
Vak Bottyán, 1. Bottyán.
80—90%-a műtéti beavatkozás1 nélkül is meggyó
Vakbögöly vagy valcpöcsök (Chrysops caecugyul. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden
egyes esetet ne súlyos megbetegedésnek tekint tiens, Ai'at), 1. Tábanidae.
Vakbuzgalom, túlságos, gyakran üldözési
sünk, annál is inkább, mert minden egyes esetben
teljesen egészséges, rendesen fiatal egyén esik ál vággyal összekötött vallásos v. politikai buzgó
ság, 1. Fanatizmus.
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Vakcinák (vaccina), mesterséges oltóanyagok,
amelyek az élő szervezetbe beoltva azt bizonyos
infekciókkal szemben immúnissá teszik.
Vak csík (állat), a vak ingola (Petromyzon
fluviatilis L.) egyik magyar neve.
Vak donka (állat), a vörös maoskamedve (Ailurus fulgens F. Cuv) neve hazájában.
Vak egér v. vak kutya,a,. m. földi kutya (1. o.).
Vakf, törökös ejtéssel vakuf, többes számban
tmkáf, törökösen evkáf (arab), a. m. megállapí
tás, a moszlim K.-en bizonyos nyilvános, leg
inkább kegyes közcélok javára lekötött és ez
által a forgalomból kikapcsolt ingatlan jószág.
Kétféle V.-ot különböztetnek meg: Vakf ser'í
(vallástörvény szerinti V.) az egyház céljai ja
vára adományozott jószágok, amelyeknek jöve
delme mecsetek, iskolák, jótékony intézetek,
fürdőházak, közkutak stb. fenntartására szolgál;
V. ádí (szokásjogon alapuló V.), amelyet azért
kötnek le V.-nak, hogy a magánbirtokot elkob
zástól és zaklatástól megóvják, úgy hogy jövedel
mének egy részét valamely közintózetnek rende
lik, a jövedelem fennmaradó része fölött az ala
kító korlátlanul rendelkezik. A V.-ok ügyét, mert
idővel sok visszaélés és közgazdasági hátrány
iiarapódzott el, 1835. Mahmud szultán kezdte re
formálni.; tovább ment Mohammed Ali egyiptomi
alkirály, ki a V.-jószágok nagy részét államosí
totta és a belőlük fenntartott intézeteket állami
kezelés alá vette és állami dotációval látta el.
A mohammedán reformmozgalom és az iszlám
országaira terjedő európai kormányzatok a V.
ügyet is modern szempontokból szabályozzák.
^Észak-Afrikában a V.-ot habúsz-nak (lekötött
jószág) nevezik. V. ö. Krcsmárik, Das Wakfxecht vom Standpunkte des Scheriatreehtes
iiach der hanefitischen Schule (Zeitsehrift der
Deutschen morgenlánd. Gesellschaft, XLV. köt.
1891, 511—575. old.)
Vakfa vagy szerkezeti fa, a bútorasztalosság
nál az a puha, könnyű ós szivacsos fa, amelyre
aztán a keményfából való vékony funérréteget
fölenyvezik. L. Fumirozás.
Vakfal a. m. teli fal, amelyben sem ajtó, sem
ablaknyílás nincsen.
Vakfolt, 1. Látás.
Vakfurnir (furnér), 1. Fumirozás.
Vakgerenda, az a gerenda, mely a födém
szerkezetben csak az alsó mennyezetet viszi ós
nom egyszersmind a padlót is. L. Födém.
Vakgerendás födém, kettős födém, melynél
osak a felső van teherbírásra készítve, míg az
alsó csak saját súlyát hordja. Célja, hogy a felső
födém rezgésétől az alsó mennyezet függetleníttessék.
Vak halak v. Barlangi hálák (Amblyopsidae,
állat), a Csontoshalak (Teleostei) rendjébe tartozó
halcsalád. Fajai a barlangi életmódhoz alkalmaz
kodtak s ennek következtében szemük elesenevé•szett. Jellemző tulajdonságuk továbbá az is, hogy
alfeli nyílásuk előre, egészen a torok tájára toló
dott el. Legtöbb fajuk a kentucky-i Mammut-barlangban él. Legismertebb fajuk a legfeljebb 12 cm.
Tiosszúra megnövő vak barlangi hál (Amblyopsis
spelaeics Dek.) és a Typhlichthys subterraneiis
••Girard, mely a Mammut-barlangon kívül a többi
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északamerikai barlangokban, sőt a barlangi fo
lyókkal kapcsolatos kutakban is előfordul.
Vakhan, vidék Afganisztánban, az Amu-Darja
felső völgyében. Mint messze kiugró, keskeny
része az országnak, mélyen benyúlik a Pamir
hegyóriásai közé. Valójában csak az Amu-Darja
völgyéből áll; a völgyfenéken öntözött oázisok
lakossága afgán, azért tartozik ide. Nagyon ke
veset tudunk róla.
Vakhit, másnak tekintélyére elhivése valamely
tannak, állításnak, különösen vallásos tanoknak.
Vákidi, Mohammedibn Omar, arab történetíró,
szül. Medinában 747., megh. 823. mint bagdadi
kádi. Neki köszönjük az iszlám régi korszaka
történeteinek hagyományát, amelyet titkára és
tanítványa Ibn Szaad (megh. 895) szerkesztett
meg a «Tabakát» c, a berlini akadémiától foly
tatólag kiadott nagy forrásmunkában. Ezenkívül
fennmaradt tőle a próféta háborúit tárgyaló
munka (unitáb al-magházi), részben kiadta Ken->
ner (Kalkutta 1856); kivonatosan németre ford.
Wellhausen (Berlin 1882). Az iszlám első hábo
rúiról szóló több legendaszerű apokrif munkát is
fűztek V. nevéhez (Pseudo-V.).
Vak ingola (Petromyzon fluviatilis L., állat),
1. Orsóhal.
Vakítófa (n5v., Excoecaria L.), az Euphor7
biaceae (Ffitejfélék) család génusza; 30 faja
tropikus Ázsia, Afrika és Ausztrália meg a Masz
karénák fája vagy cserjéje. A délázsiai E. agallocha L. sűrű és kellemetlen szagú tejnedve
csípős ós mérges, ember vagy állat, ha szemébe
kerül, megvakulhat tőle. Füstölőnek használatos,
gyantás fadarabját már a régiek aloéfa, paradicsomfa, sasfa (lignum agallochin vagy aloe) né
ven orvosságnak használták. Fáját kereskedésbe
is bocsátják, piros színű, lángos rajzú, az asztalos
bútort borít vele. Száraz ágaiból fogpiszkáló ké
szül, amelyet fogfájósak használnak. L. még
Agallochafa és Aloefa.
Vakív, Rabitzból vagy fából készült ív, amely
csak a mennyezet vagy boltozat díszítésére szol
gál, de terhelésre nincsen igénybe véve.
Vak kánya (állat), az éjjeli gém v. bakcsó (Nycticorax nycticorax L.) népies neve.
Vakkeret. Ács- vagy asztalosmunkáknál lécek
ből vagy vékonyabb gerendákból készített keretszerfí váz, amelyhez a külső borítást erősítjük.
Olajfestményeknél a festővásznat, kárpitosmun
kánál a szövetkárpitokat is V.-re feszítjük.
Vak kígyók (Typhlopidae, illat), a Kígyók
(Ophidia) egyik családja. Fajaikra legjellemzőbb,
hogy szemük kicsi, csenevész s azt a fejpajzsok
elfedik. Testük hosszá kicsi, féregalakú. Fejük a
törzstől nincs elkülönítve s koponyacsontjaik szi
lárdan össze vannak nőve. Három nembe osztott
125 fajukat ismerjük, melyek a Föld egyenlítői
vidékein élnek; leggyakoribbak a keleti és auszt
ráliai, kisebb, számúak az etiópiai és a délamerikai
vidékeken; Észak-Amerikából teljesen hiányza
nak s az ó-világ É.-i részében csak kevés fajuk
fordul elő, melyek Dél-Európában, Nyugat-Ázsiá
ban és Japánban honosak. Valamennyien a föld
alatt laknak s férgekkel táplálkoznak. Legnagyobb
fajuk az Afrika trópusi részeiben nagyon elter
jedt foltos vákkígyó (Typhlops punctatus Leach),
46'
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amely 75 cm. hosszúra nö meg, de átmérője csak
3 cm. A V. színezete rendesen sárgásbarna és sötét
barna v. fekete, világosabb v. sötétebb foltokkal
és hosszanti vonalakkal tarkítva. Az ó-világban
leggyakoribb a sárga vákkígyó (Typhlops vermicularis Merr.),, mely Görögországban, a görög
szigeteken, Kis-Azsiában, Szíriában, Afganisztán
ban és Perzsiában
él; hossza legfeljebb 33 cm.;
testátméröje 0-8 cm.
Vak kutya, 1. Földi kutya.
Vaklövés (ellentétben az éles lövéssel) az,
amelynél a töltényből lövedék nem röpíttetik ki.
Vaklyuk (foranien coecmn). 1. A homlokcsont
és rostacsont között lévő vakon végződő lyuk;
néha nyitva van és gyüjtőerek mennek rajta ke
resztül a koponyallregből az orrüregbe. 2. Kis
bemélyedés az agyalapon, a hld előtt. 3. Kis vak
tasak a nyelv gyökén, 1. Nyelv.
Vak murmutér (állat), a földi kutya Spalax
typhlus Pali.) népies neve.
Vaknegyed, a dongaboltozatnak az a része,
mely a boltozatnak két átlós síkkal való metszése
után e metszések és a gyámfal közé esik. Lásd
Boltozat.
Vaknyomás, 1. Domlornyomás.
Vakok, 1. Vakság, Vakok oktatása, Vak
siketnémaság.
Vakokat Gyámolító Országos Egyesület, 1.
Vakok oktatása.
Vakok intézete, 1. Vakok oktatása.
Vakokírása,1. Vakok oktatása és Braille-írás.
Vakok nyomtatványa, vakok által gépen írt
vagy vakok használatára rendelt domborirású
nyomtatványok, még ha személyes levelezést
tartalmaznak is, kedvezményes díjszabásban ré
szesülnek s a nyomtatványok általános föltéte
lei alatt állanak ; kivételesen 3 kg.-ig terjedhet
nek. Eendes gép- vagy kézírás nem lehet bennük.
Vakok oktatása. A születésétől fogva, vagy
valamely betegség vagy külső erőszak következ
tében látásától megfosztott egyén mindig különös
érdeklődést keltett embertársaiban. Már a Szent
írásban találjuk első nyomát annak, hogy a vakok
különös figyelemben részesültek. Az ó-korban
nagy tiszteletben állottak és rendszerint prófétai
tehetséggel felruházottaknak tartották a vako
kat. Azért az oly embereket, akikről azt hit
ték, hogy magasabb szellemi képességekkel van
nak megáldva, vagy bizonyos közelebbi vonat
kozásban állanak az istenekhez, rendszerűit va
koknak ábrázolták. Ebből magyarázható meg,
hogy az ó-kor története oly sok vak költőről és
bölcselőről emlékezik meg. Később a nagy tiszte
let mindinkább elhomályosult és a közép-korban
ehelyett a vakokról való gondoskodás kérdése
lépett előtérbe s külön részükre létesített mene
dékházakban gondoskodtak róluk. Az első ilyen
menedékház vakok részére állítólag a bajor
országi Memmingen községben létesült, de semmi
féle hiteles adat sem áll róla rendelkezésünkre,
így tehát biztosra vehető, hogy az első ilyen
menedékházat IX. (Szt.) Lajos francia király 1260.
Parisban alapította a keresztes hadjáratokban
megvakult katonák részére. Ez az intézmény,
mely eredeti elnevezése alatt — L'Hospice des
Quinze-Vingts (a Háromszázak kórháza) — még
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mai napig is fennáll és 1779 óta közkórházi jellege
van, most is háromszáz mindkét nembeli vaknak
nyújt otthont s ott esetleg valamely foglalkozást is
űzhetnek; de ezenfelül még számos, az intézeten.
kívül lakó vakot lát el tetemes évi segítséggel.
Az új-korban már nem elégedtek meg azzal,
hogy a vakoknak csupán testi szükségleteiről
gondoskodjanak, mert a tapasztalat arra a meg
győződésre juttatta a vakokkal foglalkozókat,
hogy éppen ügy, mint látó embertársaikat, őket
is lehet művelt emberekké és a társadalom hasz
nos és munkás tagjaivá kiképezni. Ezért tanít
tatni kezdték őket. Eleinte ez csak szórványosan
történt, de az így elért eredmények arra ösztö
nözték az emberbarátokat, hogy a vakok tanítá
sát általánosítsák. A XVIII. század másodilí felé
ben egy bécsi vak leány, névleg Baradis Mária
Terézia (ki egy osztrák kormánytanácsos leánya
és Mária Terézia királynő keresztleánya volt),
oly alapos elméleti és zenei kiképzésben részesült,
mely általános csodálkozást keltett. Az ő részére
készítette a híres magyar mechanikus, Kempelen
Farkas az első írógépet, amely — sajnos — kéeCbb
elveszett. Mint zongoraművésznő hangversenykőrútra ment. Midőn keresztanyjának ajánlatával
Parisban hangversenyezett, megismerkedett vele
Haüy Bálint, aki a vakok ügyével már elébb is
foglalkozott. A vak művésznő nagy tudása meg
győzte Hallyt a vakok kiképeztetésónek lehetősé
géről és ez arra az elhatározásra bírta őt, hogy
teljesen a vakok oktatásának és nevelésének szen
telje életét. Rövid kísérletezés után 1784. meg is
nyitotta az első intézetet tizenkét vak növendék
kel, akiknek száma rohamosan emelkedett. Két
év múlva már huszonnégy tanítványát mutathatta
be Versaillesban a királyi udvarnak, ahol különö
sen a vakok írása és olvasása keltett nagy bámu
latot. A francia példa Európa több országúban is
követésre talált, 1804-ben Klein JohannWilhelm
és 1806. Zenné August létesített ily intézetet
Bécsben. Hazánkban, hol úgy a siketnémák, mint
a vakok oktatásáról sokkal előbb történt gondos
kodás, mint a legtöbb európai államban, József
nádor védnökségével 1825. Pozsonyban létesült
az első intézet vakok részére. Az intézetet, akkor
még Klein bécsi intézetének mintegy fiókját, két
év múlva Pestre helyezték át és csakhamar tel
jesen magyarrá lett s 1828-tól kezdve a német
tanítási nyelv helyébe a magyar lépett. Eleinte
társadalmi úton tartották fenn, míg 1873. állami
kezelésbe került és azóta kiváló eredménnyel
működik. Ez az intézet mintegy háromnegyed
századig az egyedüli volt hazánkban és kizárólag
csak itt történt gondoskodás a rnagyar vak gyer
mekek kiképzéséről. 1899-ben létesült Kolozs
várott a második, 1908. a harmadik, amelyet
lovag Wechselmann Ignác és neje alapítottak.
Ezek az intézetek azt a célt tűzték ki, hogy a
vakokat ellássák mindazokkal az ismeretekkel,
amelyeket a látók az iskolákban megszereznek ;
ezenfelül pedig főcéljuk az, hogy valamely
kenyérkereseti pályára előkészítsék és önálló
munkásokká képezzék ki őket. Ennélfogva az
elméleti oktatás kiterjed mindazokra a tantár
gyakra, amelyeket az elemi és polgári iskolák
tanterve felölel, csak a taneszközök ktllönbö/r.ek,
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amennyiben a tanítás a tapintáson alapul. A vakok
iskoláinak különleges tantárgya a Braille-írás
(1. o.), amelyet csekély eltéréssel a világ összes
vakok-intézeteiben tanítanak. Erre az írásra
annyival inkább nagy súlyt helyeznek minden
felé, mert ezzel az írással vannak nyomtatva
tan- és imakönyveik, hangjegyeik, folyóirataik
-ós más könyveik. A kenyérkereseti pályák, me
lyekre ez intézetekben a vakokat nevelik, követ
kezők : zongora, hegedű, ének, zongorahangolás,
kefekötós, szók- és kosárfonás, kötélverés stb.
A külföldi intézetekben, a helyi viszonyokhoz
képest, még más iparágakat, pl. hálófonást, p.ipirzaeskókészítést is tanítanak. Legújabban kisebb
telefon-központok kezelésére is képesítik, továbbá
a, japániak példájára masszálásra is tanítják a
vakokat. Az intézetből kikerült vakok tovább
képzésére is mindenütt nagy gondot fordítanak.
Számos folyóiratot adnak ki részükre, azonkívül
könyvtárakat tartanak fenn számukra, melyeket
annyival is könnyebben használhatnak, mert a
Braille-pontrendszerű könyvek és folyóiratok,
nemkülönben ilyen levelek postai szállítása az
•egészvilágon a rendes díjszabásnál sokkal olcsóbb.
De nemcsak szellemi továbbképzéstikkel törőd
nek, hanem munkaalkalmak szerzése által is gon
doskodnak megélhetésükről akképen, hogy sok
helyütt foglalkoztató intézetekbe gyűjtik egybe
őket, ahol alkalmat adnak arra, hogy magukat
munkájukkal eltarthassák. Másutt szövetkeze
tekbe tömörítve gondoskodnak munkájuk értéke
sítéséről és így teszik lehetővé megélhetésüket.
Hazánkban a Vakokat Gyámolító Országos
^Egyesület tűzte ki céljául, hogy a felnőtt vakok
részére képességeiknek leginkább megfelelő mun
kát és keresetet biztosítson. Ez az egyesület
állami támogatásban is részesül. Azelőtt országos
volt, budapesti központja a vidéken fiókokat állí
tott fd, de az 1923—24. évben elfogadott új
alapszabályok értelmében a vidéki fiókok önálló
autonómiával külön egyesületekké szerveződtek.
Jelenleg négy ily egyesületünk van, még pedig
a) a budapesti, mely fenntartja a vakok központi
foglalkoztatóját, hol kizárólag leányok vannak
elhelyezve, továbbá gondoskodik a vakok könyv
táráról ; b) a szombathelyi dunántúli egyesület;
c) a miskolczi felső-magyarországi és d) a sze
gedi alföldi egyesület. Valamennyi egyesületnek
megvan a saját foglalkoztató műhelye; azonfelül
a miskolczi egyesületen kívül valamennyi össze
van kötve ifjú vakok iskolájával, hol a később
megvakultakat tanítják és valamely iparágra
képesítik. Az elaggott és munkaképtelen vakokról
is történik némi gondoskodás; még pedig a vakok
újpesti menedékházában, továbbá a Pesti Chevra
Kadisa (Izraelita Szent-Egylet) által legújabban
létesített Felnőtt Vakok Otthonában.
Vakolat, téglafalakat, boltozatokat stb. be
vonó habarcs (1. o.). Anyagára nézve lehet közön
séges fehér mész-, cement-, gipsz-V. stb. Ha fát
kell V.-tal bavonnunk (mint pl. favázas szerkeze
tekben, mennyezeteknél stb.), akkor célszerű a fa
felületét először benádazni és csak azután habarcs
csal becsapni s elsimítani. A V. rendesen 1*5 cm.
vastag s a vakoló-kanállal felcsapott alsó, durva
rétegből s az azt borító, simítófával eldörzsölt
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finomabb rétegből, vagy az ezt pótló kőporos
fröcskölésből áll. Külföldön, nagyobb építkezések
nél sűrített levegővel dolgozó permetező gépek
segítségével hordják fel a falfelületre a hígfolyós
V.-ot. Kőhomlokzatot utánzó V.-arhitektura mű
vészietlen s a jó ízlésbe ütközik.
Vakoló-kanál, kőmíves-szerszám; háromszög
letű, vasbádogból készült, hajlító ct nyéllel, mely
fahüvelybe van bujtatva. Hegye lekerekített.
Vakoló-lóc, mintegy 1*50 m. hosszú puha fa
léc, mellyel a kőmíves a homlokzaton a téglák
szintjét ellenőrzi ós az alapvakolatot durván ki
simítja, illetőleg lehúzza.
Vakondok (Talpa, állat), a V.-fólék (1. o.) csa
ládjába tartozó emlősállat-nem. Szervezetük a
földalatti életmódhoz alkalmazkodott. Testük zö
mök alkotású. Törzsük hengeres és átmenet
nélkül, tehát szembetűnő nyakrész nélkül megy
át elül a kicsiny fejbe. A fej elülső része kis he
gyes orrmánnyá nyúlt meg. Fülük és szemük
satnya. Végtagjai rövidek és ötujjasak. Az elülső
lábpár áaószerszámmá alakult át. Farkuk v. tel
jesen hiányzik, v. nagyon csenevész. Szőrözetiik
bársonyszerűen puha és rövid szőrű. Réteken, me
zőkön, erdőkben és kertekben a föld alatt élnek.
Szaglásuk és hallásuk kitűnően fejlett. Igen falán
kok. Férgekkel, ászkákkal és főleg rovarokkal
táplálkoznak, ezért igen hasznosak. Azonfelül
megeszik a kisebb emlősöket, madarakat, békákat
és csigákat is. Fogazatuk 44 fogból áll; mindkét
állkapcsukban 6 metsző-, 1—1 szem-, 4—4 előés 3—3 utózápfog van. A nőstény évenkint egy
szer v. kétszer 3—5 kölyköt szül. Leggyakoribb
faja a közönséges V. (T. europaea L.). Színe na
gyon változó. Rendesen egyneműen fekete színű,
barnás, kékes v. fehéres csillogó árnyalattal. A
fiatalok szürkés színűek s egyes példányok állan
dóan megtartják fiatalkori hamuszürke színüket,
sőt egyeseknek hasán széles, szürkéssárga sávok
vannak, azonfelül ismeretesek fekete alapon fehér
rel tarkázott, továbbá teljesen sárgás-fehér v. tiszta
fehér színű példányok is. Teljes hossza 15—17
cm., miből 2-5 cm. jut a farkára; vállmagassága
5 cm. Egész Közép-Európában, továbbá Azoiában
az Amurig és délfelé Kaukázusig honos; hiányzik
Írországban, Északi-Skóciában, Közép- és DélOlaszországban és Görögországban. Hazánkban
mindenütt közönséges. Bőréből kis zacskókat, gallérkákat és muff okát készítenek; utóbbiak azonban
ma mar nem divatosak, ezért a kereslet V.-prómben nagyon megcsappant; az 1900-as években,
amikor a V.-prém divatban volt, csak Londonban
évenkint egy millió V.-bőr került piacra.
Vakondokbolha
(Hystrichopsylla
talpae
Curt, állat), a legnagyobb hazai bolhafaj, mely
vakondokokon és más - kis emlősökön (pl. mezei
egereken) él; hossza 0 5 cm.
Vakondokfa (a5v.), 1. Hicinus.
Vakondok-félék (Talpidae, állat), a Rovarevők
(Insectivora) rendjének egyik családja. Az ide
tartozó fajok a cickányokkal rokon állatok, eltér
nek azonban tőlük abban, hogy koponyájukon a
járomív megvan, dobcsontjuk nem gyűrűalakú,
hanem hólyagosan megdagadt, továbbá, hogy
felső és alsó metszőfogaik nem állanak vízszinte
sen előrefelé. Elülső lábaik ásó lábakká alaku'tak.
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Arcorruk kisebb-nagyobb orrmánnyá hosszabbo
dott meg. Szemeik igen kicsinyek s egyeseknél
teljesen a bőr által beborítottak, úgy hogy látószemként nem működhetnek. Füleik igen rövidek
és a szőrözetből nem emelkednek ki. Medencéjü
kön a szeméremizület (sympliysis ossiumpubis)
hiányzik s vakbelük sincs. Sípcsontjuk a szár
kapocscsonttal egybeforrt., Mintegy 30 fajuk is
meretes, melyek Európa, Ázsia és Észak-Amerika
mérsékelt égövi részeiben és Dél-Afrikában hono
sak. Legtöbbjük a föld alatt tartózkodik, egyesek
a föld színén vagy a vízben élnek s eszerint két
alcsaládot szokás megkülönböztetni:
• 1. alesalád: Vízi vakondokok v. Pézsmacickányformájúak (Myogalinae). Kulcscsontjuk és
közepesen megnyúlt felső karcsontjuk van. Ásólábaik nincsenek, sarlócsontjuk is hiányzik. Ide
tartoznak a Pézsmacickányok (Myogale), továbbá
az Vropsilus- és Urotrichus-Tíemek fajai. L.
Pézsmacickány és Uropsilus.
2. alesalád. Igazi vakondokok v. Szárazföldi
vakondokok (Talpinae). Kulcscsontjuk a nagyon
rövid és széles felső karcsonttal Ízülettel függ
össze, ami az összes emlősök között nem fordul
elő; kezük tövén nagy sarlócsontjuk van. Ide tar
toznak a Gsülagosorrú vakondokok (Condyhtra),
ezek nevüket' orrmányuk végén csillagalak
ban elrendezett függelékeiktől kapták, továbbá
ide tartoznak a Vakondokok (Talpa). Az előbbi
nem legismertebb faja az Észak-Amerikában ho
nos csillagos vakond (Gondylura eristata L.);
az utóbbi nem nevezetesebb fajai pedig a kövotkezők: közönséges vakondok (Talpa europaca
L.); római vakondok (T. romána Thos.): vak
vakondok (T. caeca Savi); altai vakondok (T.
altaica Nikolsky); Jiosszúorrmányú vakondok
(T. longirostris A. M. E.) és a, rövid farkú vakon
dok (T. micrura Hdgs.). L. Vakondok.
Vakondokgyík-félék (Scincidae, állat), a Gyí
kok (Lacertilia) egyik családja, melynek ma is
meretes 575 faja igen különböző alkotású, egyben
azonban mind megegyeznek, nevezetesen abban,
hogy a többi gyíktól eltérőleg ugyanavval az
ügyességgel mozognak a föld színe alatt, mint a
vakondok. Különösen a homokos és kőtörmelékes
helyeket szeretik. Lábuk a testhez viszonyítva
mindig rövid; sok fajnak csak két lába van, sőt
vannak olyanok is, melyeknek végtagjai teljesen
elcsenevésztek. Ennek megfelelőleg fajaik a gyík
alaktól a kígyóalakig minden átmenetet mutatják.
A mérsékelt égöv legszélső határaitól az egyen
lítőig valamennyi földrészen megtalálhatók; leg
nagyobb fajszámban azonban Ausztráliában, a
Csendes-óceán szigetein, Kelet-Indiában és Afri
kában fordulnak elő, ellenben Európában és Ame
rikában fajszámuk kicsi. Soraikban sok az eleven
szülő. Nagyobb fajaik mind növényevők. Neve
zetesebb nemeik:
1. Tömpe]'arkú gyíkok (Trachysaurus). Leg
jellemzőbb igen rövid, szeles, lapos és a végén
lekerekített farkuk. Legismertebb faj az Ausztrá
liában honos tömpefarkú gyík (Tr. rugosus
Gray); teljes hossza 36 cm., miből kb. >/6—Ve
rósz jut a farkára.
2. Óriás simagyíkok (Tiliqua). Pikkelyeik
sírnák. Testük ugyanolyan esetlen, mint a tömpe
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farkú gyíkoké, de farkuk karcsú és hegyes. Öt
fajuk ismeretes, melyek közül a pápuái óriás
símagyík (T. gigás Schn.) a Molukki-szigeteken
és Új-Guineában él, a többiek (T. scincoides
White, T. nigrolutea Gray stb.) Ausztráliában és
Tasmániában találhatók.
3. Tüskés szkinkek (Egernia). Megjelenés és
élénkség dolgában a mi gyíkjainkhoz hasonlíta
nak. Számos fajuk ismeretes, melyek közül a leg
nagyobbak Vs méter hosszúak. A föld felett élnek,,
tehát életmódra nézve már nem igazi V. Ismertebb
fajaik : E. whitei Lac, E. kingi Gray, E. cunninghami Gray, E. depressa Blgr. Valamennyien
Ausztráliában élnek.
•4. Óriás szkinkek (Macroscincus). Testüket
apró, sima pikkelyek fedik, melyek törzsükön 100
hosszanti sorban rendezkednek el. Egyetlen faja
a kapverdi óriás szkink (M. coctaei D. B.), >/»
méternél hosszabb; szürke alapszínű, fehér és
sötétbarna foltokkal; hasa világosabb szürke
vagy fehéres.
5. Mábuia. 80 faja ismeretes, amelyek Afrika,
Ázsia és Amerika trópusi részeiben honosak. Tes
tük felső része általában barna színű, fehér vagy
sárgás vonalas mustrázattal és sötótszími foltok
kal vagy sötétebb szinti hosszanti sávokkal. Sok
trópusi fajuk pompás fémes csillogásával tűnik ki.
Nem tartózkodnak a föld alatt, hanem a bokrokon
és a fák törzsén a napfényt keresve élnek. Raga
dozó állatok s főleg rovarokkal táplálkoznak. Ne
vezetesebb fajaik: II. occidentalis Ptrs., M.quinquetaeniata Lcht., M. vittata 01., M. multifasciata Kuhl. és M. striata Ptrs.
6. Lygosoma. Fajainak száma meghaladja a
250-et, melyek közül a legtöbb Ausztráliában, ŰjGuineában, Délkelet-Ázsiában, az Indiai-óceán
szigetein és Afrika trópusi részeiben honos. Leg
nevezetesebb fajai a kék farkú szkink (L.cyanurum Less. és a smaragd szkink (L. smaragdi
ntim Less.); az előbbi 15 cm., az utóbbi 25 cm.
hosszú.
7. Kígyószemü gyíkok (Áblepliarus). Szem
héjaik egymással összenőttek, átlátszók lettek s
ép ügy, mint a kígyóknál, óraüveghez hasonlóan
fedik és védik a szemet. 30 fajuk ismeretes, me
lyek Ausztráliában, Délnyugat-Ázsiában, DélkeletEurópában és Afrika trópusi és déli részeiben
élnek. Ide tartozik a hazánkban is élő magyar
gyík (A. pannonicus Gray). L. Áblepharus.
8. Szkinkek (Scincus). 9 fajuk ismeretes, me
lyek Szenegambiában, Észak-Afrikában, Arábiá
ban, Perzsiában, a Szaharában és a Vörös-tenger
melletti földségeken honosak. Nagy nevezetes
ségre tett szert az orvosi szkink (S. offievnális
Laur.). L. Scincus.
9. Érces gyíkok (Ghalcides). 11 fajuk ismere
tes, melyek, Dél-Európában, Észak-Afrikában és
Délnyugat-Ázsiában Szíriától és Arábiától egész
Szindig terjedő részen élnek. L. Ghalcides.
Vakony (állat), a földi kutya (1. o.) hibásan kép
zett magyar neve.
Vakpadló. Vánkosfákra szögezett gyalulatlan
fenyőfa padlózat, amelyre az amerikai parkettet
erősítjük.
Vakság (anopsia), a látóképesség hiánya.
Köznapi értelemb:n vak az olyan ember, akinek
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Vak-siketnéma
látóképessége valamilyen kerosetszeril foglalko
zás üzésére nem elegendő, tudományos értelem
bon csak az, akinek már fényérzése sincs. Ideig
lenes V.-ot okozhat az operálással eltávolít
ható szürke hályog, olykor a szaruhártya részle
ges elhomályosodása, amelyen sok esetben ugyan
csak operálással lehet segíteni. Maradó V.-ot
okozhatnak: a szemhártya teljes elhomályosulása
(hegesedése), a szivárványhávtya, sugártest, érhártya, ideghártya és a látóideg súlyos meg
betegedései, a glaukoma, sérülések. A maradó
V.-ot okozó állapotok egy része belső betegségek
ből ered (pl. syphilis, scrophulosis, himlő stb.),
más része magára a szemre szorítkozó betegségek
következménye. A megvakulásoknak mintegy
40%-a ú. n. elhárítható V., vagyis olyan, amely
nem következett volna be, ha a beteg idejében
szakszerű orvosi kezelés alá került volna. Ilyen
pl. az újszülöttek kankós szemgyuladása, a tra
choma, a glaukoma s a szimpátiás szemgyuladás
okozta V. Magyarországon 100,000 lakos közül
1880-ban 133, 1910-ben 90 volt vak. Az 1910. évi
népszámláláskor történt adatgyűjtés szerint
a
vakok 8'3%-a kankós szemgyuladás, 6-6°/o-a
trachoma, 5-1%-a himlő, 8-3°/o-a glaukoma,
6'0%-a sórüló3 miatt vakult meg.
Vak-siketnéma, az olyan egyén, ki sem nem
lát, sem nem hall. A V.-ság okai ugyanazok,
melyek a vakságot, illetőleg siketnémaságot szok
ták előidézni; a fogyatkozás tehát vagy vele
született, vagy különböző agy-, illetőleg heveny
betegségektől származott. A V.-nak csak mintegy
40%-a teljesen vak és siket; vannak, kik még
észreveszik a fényt vagy az erősebb hangbenyo
másokat. Elterjedésüket illetőleg még nincsenek
biztos adataink, számuk hazánkban mintegy
35—40, Poroszországban 212, tehát egy millió
lakosra kb. 4—5 V. esik. Dr. Howe Sámuel a
vakok bostoni intézetének igazgatója 1837. kez
dett egy Bridgman Laura nevű V. leányt taní
tani. Ugyancsak Amerikában Miss Suliivan a
világhírre szert tett Keller Helén (1. o.) V.-t taní
totta. Európában Hirzl H. a vakok laussanei
intézetének igazgatója, Riemann Gusztáv berlini
siketnéma-intézeti tanár és AnrepNordinRTzsébet
svédországi tanítónő voltak a V. oktatásügyének
úttörői. Ettől fogva szórványosan csaknem minden
kultúrállamban tanítottak V.-kat, Svédországban,
Wennersborgban és Németországban, Nowavesban pedig intézetek létesültek részükre és újabban
Bécsben is állítottak fel V.-k számára ápoló
intézetet. Hazánkban Adler Simon, a vakok
Wechselmann-féle intézetének igazgatója 1904,
Kleitsch János, a vakok országos intézetének
volt tanára pedig 1911 óta foglalkozott taní
tásukkal. Ez idő szerint a vakok budapesti inté
zetében 4 V. részesül oktatásban. A V.-k okta
tása főképpen a tapintás szervének sokoldalú
igénybevételével, részben a siketnémák, részben
a vakoknál használatos módszerek és eljárások
alkalmazása által történik. így megtanítják őket
ujjbeszédre (1. o.), Braille-írásra (1. o.), sőt meg
felelő készülék alkalmazásával a látók írására is.
Megtaníthatok a V.-k a tapintás útján hangos
beszédre is. A V. férfiak szók- és kosárfonásra,
kefekötésre, a leányok pedig egyes házimunkákra

is megtaníthatok. Egyes V.-k tanítása feltűnő
eredményeket mutat fel (1. Keller Helén), okta
tásuknak azonban még ezidőszerint csak ember
baráti szempontokból van jelentősége. V. ö. Boros
György dr., Keller Helén siketnéma vak leány
önéletleírása (Budapest 1905); Szily Adolf dr.,
Magyar Bridgman Laura (Orvosi Hetilap, 1906);
Adler Simon, A V.-k tanításának mnltja (Buda
pest, A Gyermek, 1911); Kleitsch János, V. tanít
ványom (Budapest, Magy. Gyógypedagógia 1911);
G. Riemann, Taubstumm und Mind zugleich (Ber
lin 1916); H. I. Lenderink, De Doofstomme
Blinden (Haarlem).
Vakszem, a ló szemboltja feletti mélyedés.
Csikókon alig vehető észre, de a lovak koroso
dásával mindinkább mélyed, ezért a ló korának
megítélésekor szintén felhasználható jel.
Vaktetü (állat), az óvantag (Argas reflexus
• Pabr.) népies neve.
Vakuf, 1. Yakf.
Vakult politura, ha politurozás előtti csiszo
lásnál sok olajat vittünk a fába és nem enged
tünk ennok elég időt az oxidálásra, ez későbben
a politurát föloldja és alóla kiszivárog, fényte
lenné, «vakulttá*> teszi a politurát.
Vakuola, 1. Vacuola.
Vákuum, 1. Vacuum.
Vákuumcsövek (Plücker-, Geissler-, Hittorf-,
Grookes-féle csövek), igen erősen ritkított gázt
tartalmazó csövek beforrasztott platinadrótokkal
(elektródokkal) a szikraáram átvezetésére. Lásd
Elektromos kisülés, Geissler-féle csövek.
Vákuumfütés, 1. Fűtés.
Vákuumkészülék, folyadékoknak csekély nyo
más alatt való elpárologtatására szolgáló eszköz.
Vákuummérő, manométer (1. o.) műszer, melylyel a ritkítás fokát lehet megállapítani.
j
Vákuumpalack, elektródnélküli vákuumedény,
amely nagyfeszültségű váltakozó áramok elektro
mos terében világít. Erre különösen alkalmasak
a szapora váltakozású Tesla-áramok.
Vákuumskála, különböző mórtékig ritkított
gázt tartalmazó csövek sorozata, melyekkel a
mutatkozó elektromos fénytiinemények alapján a
ritkítás fokát lehet megállapítani. L. Elektromoskisülés.
Vákuumszivattyú a.m. légritkításra való lég
szivattyú.
Vákuumtranszformátor, négy vákuumcső
összeállítása különböző nagyságú elektródokkal,
amelyek csak egy irányban bocsátanak át elektro
mos áramot. Arra használják, hogy váltakozó
áramokat olyan két lüktető egyenárammá alakít
sanak át, amelyek ellenkező irányúak.
Vakva, afrikai néptörzs, Uszagarában, a Vaml
völgyében él s vadászattal foglalkozik.
Vak vaksi (állat), a földi kutya (Spalax typhlus Pali.) népies neve.,
Vakvarjú (Aiiat), 1. Éjjeli gém.
Val (franc, ejtsd: válj,'a. m. völgy.
Vai , latin tudományos állatnevek után Valenciennes Achille francia zoológusnak és Ouvier
munkatársának (szül. Parisban 1794., meghalt
u. o. 1864.) névröviditése.
Vál (*aXí);), Árpád unokája, 949—952. «közt
magyar vezér, vagy csak gyám ja az ifjú Taksnak
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kit nemzeti krónikáink Zoltán egyenes utódának
állítanak, Válról pedig nem is emlékeznek. Nevét
megőrizte az Árpádok törzsökös szállásainak köze
lében, Fejér vármegyében levő Vál és több más
helység.
Vál (Vaál), nagyk. Fejér vm. váli j.-ban, (1920)
3226 magyarlak., a járásiszolgabiróihivatalszéko
járásbírósággal és adóhivatallal, posta- és távirdahivatallal és telefonállomással; Vajda János költő
szép szobrával (Holló Barnabástól 1908).
Vál, az Oranje mellékfolyója, 1. Vaál.
Valabrógue (ejtsd: valabreg), Albin, francia
bohózatíró, szül. Carpentrasbau (Vaucluse) 1853
dec. 17. Helyzetkomikumon felépülő bohózatai
közül említhetők: Le bonheur conjugal (1886);
Le premier mari de Francé (1893); Place aux
femmes (1898); Durand et Durand kOrdonneauval) stb. A legtöbb darabját nálunk is adták.
Váladék, a szervezetek mirigyei által készített
elválasztás-termények. Ha a V.-ot a szervezet a
maga céljaira felhasználja, akkor secretumnak,
ha pedig mint hasznavehetetlent kiküszöböli,
akkor excretumnak mondják. Secretumok pl. az
emésztőnedveket szolgáltató mirigyek V.-ai, excretum a verítékmirigyek, vagy a vese V.-a. L.
Elválasztás (secretio).
Váladékanyagok (növ.), a növények táplálko
zása folyamán fejlődő melléktermékek mellett
(minő a kiválasztott oxigén, oxalsav) alakuló olyan
termékek, amelyek megalakulásuk után az anyag
forgalomba többé belé nem kerülnek, de a növény
életében még kiválásuk után bizonyos szereppel
birnak, mint a tulajdonkópeni váladékok (secretum), vagy pedig már semmiféle jelentőséggel sem
birnak, mint a kiküszöbölt V., hulladékok (excretum). A V. bizonyos esetekben ismét belekerül
hetnek az anyagforgalomba és szerepük van
a növény oekologiájában, különösen a külső ténye
zők ellen való védekezésben (rafldok, savak, alka
loidok, csoranyagok, gyanták, tejnedv), vagy pedig
a külső tényezők kihasználásában (nektár, étherikus olajok, mézga).
Váladéktartó (n8v.). Az anyagcserével kapcso
latos el- és kiválasztás folytán egyes szükséges
vagy felesleges anyag külön helyen, az ú. n.
V.-ban válik ki. Ilyen V.-k a mirigyek, gyantavezetékek, tejtartok, nyálkatartók, olajtartók,
kristálytartók, mézfejtők, mózgatartók.
Valais, Le, francia neve Wallis (1. 0.) svájci
kantonnak.
Valamo, sziget, 1. Walaam.
Valandovo, helység Macedóniában, a Vardar
egy mellékvölgyében, a Doiran-tótól BNy.-ra. A
világháborúban 1915 nov. 1. a bolgárok itt nagy
győzelmet vívtak ki a Szalonikiból Szerbia segít
ségére küldött francia hadosztályon.
Valaoritis, Aristoteles, jeles újgörög költő,
szül. Leukas szigetén 1824 aug. 2., megh. Athén
ben 1879 júl. 24. Mint képviselő a politikai élet
ben is részt vett. Első költeményei (Stichurgeínata) Korfuban 1845-ben jelentek meg (2. kiad.
Athén 1847). Későbbi verses kötetei: Mnemosvna
(Athén 1861); Kyra Phrosyne (Korfu 1859); *Séinairtron (1859); Athanasios Diákos, Astrapogiannos (Athén 1867). Két kötetben újra kiadta mü
veit Lambros (Athén 1868). Tárgyai is nyelve
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népiesek, müveiben igazi költészet van. Válogatott
darabjait Blancard franciára fordította (Poémes
patriotiques 1883).
Valár f Valar), kisk. Hunyad vm. vajdahunyadi
j.-ban, (1910) 109 román lak. (Tr. R.)
Válás, 1. Elválás.
Válasz, 1. Periratok és Válaszirat.
Válaszdíjszelvény, postai bon, amelyet a levél
írója a postán megvásárol és elküld a külföldi
címzettnek, aki azért a saját postahivatalánál a
válasz bérmentesítésére szükséges, a nemzetközi
forgalomban váltott 20 g.-nál nem súlyosabb levél
díjának megfelelő bélyeget kap. A postaigazgatá
sok az általuk eladott V.-ek értékét a beváltó
igazgatásnak megtéríteni tartoznak.
Válaszfelirat (Adresse), az országgyűlés mind
egyik háza által külön-külön a trónbeszódre adott
válasz. L. Felirati jog és Trónbeszéd.
Válaszirat az az irat, amelyet a polgári perben
a felülvizsgálatot (1. 0.) kérő fél ellenfele a tárgya
lási időköz első felében a felülvizsgálati bíróság
hoz beadhat, amelyben a felülvizsgálati kérelem
hez csatlakozhatik (1. Csatlakozás), ez a csatla
kozás a perköltségre is vonatkozhatik, holott az
erre vonatkozó határozatnak önálló megtámadása
különben ki van zárva. V.-ban kell az ellenfélnek
a tényállást megtámadni és a felülvizsgálati eljá
rásban kivételesen felhozható új tényeket és bizo
nyítékokat is érvényesíteni (Pp. 531—53. §§.).
Válaszos levelezőlap (franc, carte postaié
wvec réponse payée), egyik hosszszélén össze
függő két egyszerű levelezőlap, amelyek közül a
második a válasz számára való. A két részt
egymásra kell hajtani, úgy hogy a válasz cím
irata befelé legyen. A feladónak a válaszrészt
is teljesen bérmentesítenie kell, de ajánlási és
expresszdíj előre nem fizethető. A válaszlap csak
az eredő országba küldhető vissza. Más viszony
latban a bérmentesítés érvénytelen.
Választás az a mód, amellyel több arra jogo
sult személy valakire valamilyen megbízást (hiva
talt) ruház. A V. a V.-i rendszer megnyilvánulási
módja. V.-i rendszer az a rendszer, amely mellett
a megbízás valamely hivatal vagy tevékenység
ellátására több személy (testület vagy közönség)
akaratából ered. A V.-i rendszer szemben áll a
kinevezési rendszerrel, amely mellett a megbízást
meghatározott személy egyedül adja (1. Kineve
zés), szemben áll továbbá az öröklési rendszerrel,
amely mellett a hivatal meghatározott szabályok
szerint átszáll (pl. az öröklési monarcha állása).
A V. több személy akaratát tételezvén fel, lehetővé
teszi, hogy a megbízás adásánál egyrészt az arra
hivatottak közös bizalma, az ú. n. közbizalom
jusson kifejezésre, másrészt hogy a kiválasztás
nál a legkülönfélébb szempontok érvényesülhesse
nek. A V. szélesebb körök befolyását biztosítván,
tulajdonkép demokratikus gondolatot valósít meg
és az önkormányzat lényegéhez tartozik. A V.
az élet legkülönfélébb viszonylataiban nyerhet
alkalmazást. Fontos szerepe van egyesületekben,
társaságokban, de különös jelentőségre a köz
életben emelkedik. Az állam életében a V. különö
sen a törvényhozó testület (országgyűlés, nemzet
gyűlés), annak legalább egyik, de rendszerint
mindkét háza tagjainak kiválasztásánál, a külön-
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féle önkormányzati testületek (törvényhatósági
bizottság, községi képviselőtestület stb.), továbbá
az emiitett testületek szűkebb bizottságainak (vá
lasztmányok, tanácsok) megalakításánál van ál
talában elfogadva. V. nyer továbbá alkalmazást
sok esetben még egyes állások, hivatalok, tiszt
ségek betöltésénél is; így hazánkban választassal
töltik be a törvényhatósági tisztviselői állások
nagy részét és a községi tisztségeket. A V. alkal
mazása tisztviselői állasok betöltésénél sok vita
tárgya : különösen a V. időközönként való meg
ismétlése miatt támadják. A közigazgatás államo
sítására irányuló törekvés középpontjában ép a
V.-i rendszer megszüntetése áll (1. Államosítás
és Vármegye). Tény, hogy a kinevezési rendszer
(az ú. n. államosított közigazgatás) inkább bizto
sítja a közigazgatás szakszerűségét, rendszeressé
gét, egyöntetűségét; viszont a V.-i rendszer az
élettel való kapcsolatot, a tisztviselők és a közönség
összhangját jobban mozdítja elő és az állampol
gári nevelésnek is igen fontos eszköze. Leghelye
sebb a két rendszert célszerű módon összeegyez
tetni. Köztársaságokban magát az államfőt is vá
lasztják.
A V. utat tört magának az egyházi életben is;
alkalmazást nyer nemcsak az önkormányzatilag
szervezett egyházak és felekezetek szervezeté
ben, hanem részben a róm. kat. egyházban is.
Ebben az egyházban választják a pápát (1. Pápa),
sok országban az érsekeket és püspököket, általá
ban a szerzetesrendek, zárdák és klastromok fő
nökeit stb.; az egyházközségek megszervezése
azonban nálunk csak újabban indul fejlődésnek és
a magasabbfokú önkormányzat nincs kiépítve
(l. Egyházi autonómia és Katolikus autonómia)
Ha az egyházi hivatal viselésére hivatott személyt
jelölik ki V. útján, kánonszerü "V.-ról (electio canonica) beszélünk.
Pót-V.-t az első V. eredménytelensége esetén
vagy az időközben megürült tagsági helyek betöl
tésére kell tartani. L. Választási eljárás.
Választási bíráskodás a megejtett választás
érvényességének a választás ellen történt felszóla
lások alapján (esetleg hivatalból) való felülvizsgá
lása. A választási eljárásban ugyanis különféle
szabálytalanságok merülhetnek fel, amelyek a
választás valódi eredményének meghamisítását
okozhatják. Az ilyen szabálytalanságok miatt
az érdekeltek meghatározott időn belül és meg
határozott módon felszólalhatnak (választási pa
nasz). A panaszok elbírálása vagy azon testület
által történik, amelynek megalakítására a válasz
tás vonatkozik, vagy e célra külön bizottság van
kijelölve (pl. bíráló választmány), de az is lehet
séges, hogy a V.-t vagy közvetlenül, vagy maga
sabb fokon független bíróság gyakorolja. A V.
rendszerint a felek részvételével megtartott tár
gyaláson folyik le és a felmerült panaszok meg
vizsgálásában áll. A határozat vagy a panasz el
utasítása vagy a választás megsemmisítése lehet,
de esetleg nincs kizárva az sem, hogy a választás
kihirdetet teredményét helyesbítik és mást jelente
nek ki megválasztottnak. Magyarországon az
országgyűlési képviselőválasztásokra nézve a V.-t
részben a kúria (1899. XV. és 1915. XVII. t.-c.)
részben maga a képviselőház gyakorolta (1. Kép-
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viselőválasztás). A nemzetgyűlési választások
érvénye felett maga a nemzetgyűlés határoz a
házszabályokban megállapított módon. Az 1925.
XXVII. t.-c. az országgyűlésiképviselőválasztások
feletti bíráskodást a közigazgatási bírósághoz
utalja, ez a törvény azonban még nem lépett
életbe. A törvényhatósági képviselőtestületi vá
lasztások felett elsőfokon a törvényhatósági
igazoló-választmány, másodfokon a bíráló- választ
mány, harmadfokon (Budapesten másodfokon) a
közigazgatási bíróság bíráskodik. A törvényható
sági tisztviselőválasztások a közigazgatási bíró
ságnál támadhatók meg. A községi képviselő
testületi választásokra nézve a V. elsőfokon a
községi igazoló választmány, másodfokon a tör
vényhatósági bizottság, harmadfokon a közigaz
gatási bíróság hatáskörébe tartozik; a községi
előljárósági tagok megbízását panaszra elsőfokon
a törvényhatósági közgyűlés, másodfokon a köz
igazgatási bíróság vizsgálja felül.
Választási bizottság a választást vezető tes
tület, 1. Választási eljárás.
Választási biztos a választás vezetője, 1. Vá
lasztási eljárás.
Választási eljárás, a választás megejtésének
rendje. A szorosabb értelemben vett V.-t rend
szerint annak megállapítása előzi meg, hogy kik
közül lehet választani. A lakosság (közönség) ré
széről megejtendő (országos, törvényhatósági, köz
ségi) választásoknál rendszerint bizonyos számú
választónak kell jelölni és a választás az ily mó
don jelöltek között folyik le. Tisztviselőválasztá
soknál a V.-i megelőzőleg pályázat ós jelölés van;
a szükséges kellékekkel rendelkező pályázók kö
zül az arra hivatott szerv (rendszerint a kijelölő
választmány) legalább 3 egyént jelöl, akik
között a választást megejtik. Magának a V.-nak
szabályai a különféle választásoknál rendkívül
eltérők. Ha több jelölt van, közöttük szavazás
dönt. A szavazás lehet titkos vagy nyilt; az arra
jogosultak rendszerint esak személyesen szavaz
hatnak, egyes V.-ok szerint azonban helyettesí
tésnek vagy megbízásnak is van helye. A válasz
tásvezetésére rendszerint külön bizottság hivatott,
amelynek elnöke a rend fenntartásáról is gondos
kodik. A szavazat leadására szélesebbkörű válasz
tásoknál rendszerintbizonyosidő áll rendelkezésre,
amelynek letelte után az érvényesen leadott szava
zatokat összeszámlálják és a választás eredményét
kihirdetik. Ha a szavazás nem vezetett ered
ményre, pl. egy jelölt sem nyerte el az előírt
többséget, újabb, szűkebbkörű választás van a
legtöbb szavazatot nyert jelöltek közt (pótválasz
tás). A megválasztott egyén képviselőválasztások
nál megbízó-levelet kap (mandátum), amelyet
meghatározott időn belül annál a testületnél kell
bemutatni, amelynek tagjává az ilíeiőt meg
választották. Ez a testület a benyújtott megbízó
leveleket átvizsgálja és a rendben levőket iga
zolja (1. Igazolás). A választás elleni panaszok
elbírálására a választási bíráskodás(!.o.) szolgál.
Magyarországon a nemzetgyűlési V. szabályait
a 2200/1922. M. B. sz. rendelet tartalmazza. A vá
lasztójog csak személyesen gyakorolható; a sza
vazás a törvényhatósági városokban és a budapest
környéki választókerületben titkos és kötelező,
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egyéb helyeken nyilvános és fakultatív. A vá
lasztást választási bizottság vezeti, amelynek el
nökét a központi választmány jelöli ki, tagjai
pedig a kir. Ítélőtábla által a területén működő
bírák közül kijelölt választási biztos és az utóbbi
által a közigazgatási hatóságok meghallgatásával
kijelölt négy egyén. Jelöltet a választók 10%-a,
1000 választó azonban minden esetre ajánlhat.
Az országgyűlési V. szabályait legújabban az
1925. XXVI. t.-c. állapította meg; e szabályok
— melyek még nem léptek életbe — a nemzet
gyűlési V. szabályaival nagyjában egyezők. A tör
vényhatósági képviselőtestületi választásokat a
törvényhatósági bizottság által kirendelt elnök
vezeti, aki mellé a választók bizalmi férfiakat
jelölhetnek; azonkívül a választásnál a község
elöljárói is kötelesek jelen lemú. A választás
napját a közgyűlés tűzi ki, az a kerületekben egy
napon befejezendő. A szavazás szavazólappal tör
ténik, a szavazatok összeszámlálása nyilvános.
A községi képviselőtestületi és előljárósági válasz
tás a szavazók nevének nyilvános feljegyzése
mellett szavazólapokkal történik; kiskorúak, nők,
jogi személyek meghatalmazott útján szavaznak.
Választási elnök, a Választási bizottság feje,
a választás alatt a rend fenntartója. L. Választási
eljárás.
Választási időszak, nem életfogytiglanra szóló
(időszaki) választásoknál az az időtartam, amelyre
a választás szól, amelynek leteltével tehát a vá
lasztást meg kell ismételni. A V. a különféle
választásoknál igen különféle módon van meg
állapítva. Az országgyűlési választásokra 1. Tör
vényhozási időszak. A törvényhatósági és köz
ségi bizottsági tagok választása 6 évre történik,
de 3 évenként a bizottsági tagok felére; a tör
vényhatósági és r. t. városi tisztviselőket ugyan
csak 6 évre választják, a községieket 3 évre. A pót
választás hatálya a következő általános válasz
tásokig (általános tisztújításig) terjed.
Választási jog, a választásra vonatkozó szabá
lyok foglalata. L. Választójog, Választókerület,
Választási eljárás, Választói névjegyzék, Vá
lasztási bíráskodás.
Választási jog megsértése, 1. Választói jog
büntetőjogi védelme.
Választási rendszer, a választási eljárás rend
jének a képviselőtestületek választásánál a fejlő
dés folyamán kialakult tipikus alakja. A fontosabb V.-ek a következők: van egyénenkénti V.,
amelynél minden választókerület egy képviselőt,
és lajstromos, amelynél minden kerület több kép
viselőt választ. A lajstromos rendszernél nem egy
személyre, hanem több személy nevét tartalmazó
listára történik a szavazás. Lehet, hogy csak egy
választókerület van, amikor minden választó az
összes jelöltre szavaz. A lajstromos rendszer le
hetővé teszi, hogy a képviselőtestületbe ne csak
á többséget nyert párt jelöltjei jussanak be, ha
nem aránylagosan a kisebbségi pártok is; ez az
aránylagos (proportionalis) V. (1. Lajstromos sza
vazás és Kisebbség). Van közvetlen és közvetett
V.; az előbbinél a választók maguk választják
a képviselőket, míg az jitóbbinál csak választó
férfiakat választanak (Osválasztás, 1. o.), akik
azután a képviselőket megválasztják. Különleges
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V. a kúrialis, osztályokra tagozódó, amelynél a
választók valamilyen szempontból (foglalkozás,,
az adó nagysága stb. szerint) osztályokba vannak
csoportosítva és minden csoport külön választja
meg képviselőit. Magyarországon az országgyű
lési választásoknál az egyénenként való V. volt
elfogadva (1. Képviselőválasztás); a nemzetgyű
lési választásoknál 1922. a budapesti és a buda
pestkörnyékiválasztókerületben kisérletképen al
kalmazták a lajtromos és aránylagos rendszert.
A még életbe nem lépett 1925. XVI. t.-c. szerint
az országgyűlési képviselők választása részben
választókerületenként, részben országos lajstro
mok alapján történik; az utóbbi helyek olyan
arányban oszlanak meg az egyes pártok között,
amilyen arányban az általános választáson az
egyes pártokra esett érvényes szavazatok egy
máshoz állanak. A választókerületek egy-egy kép
viselőt választanak, kivéve Budapest, Budapest
környéke és nagyobb törvényhatósági városok,
hol a választás lajstromos és arányos rendszer
szerint történik. A törvényhatósági és községi
képviselőtestületi választásoknál a lajstromos
rendszer vau elfogadva, de Budapest kivételével
az aránylagosság nélkül.
Választás megtámadása, 1. Választási bírás
kodás.
Választásvédők azok, akik a választási bírás
kodás során a megtámadott képviselőválasztás
érvényességét állítják, azaz maga a megválasztott
képviselő, a választásnál hivatalosan közremű
ködött azok a személyek, akik ellen a megtámadó
kérvény intézve van és azok a választók, akik
a választás törvényszerűségét védni kívánják s e
végből az eljárásba befolynak.
Választmány névvel nagyobb testületek szű
kebb körű bizottságait szokás megjelölni. Az
egyesületi közgyűlés szűkebb körű bizottsáaa
például az egyesületi V.; ennek szervezetét az
egyesületi alapszabályok állapítják meg. A köz
életben különösen a törvényhatóságok szerveze
tében fejlődött ki a V.-i intézmény. Az állandó
V. a közgyűlés mellett az előkészítés szerve; a
kijelölő V. a tisztviselőválasztásokat készíti elő;
a központi V. a képviselőválasztók névjegyzé
két készíti el és a képviselőválasztásokat vezeti ;
az igazoló' V. a törvényhatósági választók és viri
listák névjegyzékét állítja össze és a felmerülő
panaszokat bírálja el (1. Igazolás); az állandó
bíráló V. fellebbviteli hatóság az igazoló V. ha
tározataival szemben. L. Biráló V.
Választó barázda, 1. Osztó barázda.
Választófal, 1. Közfal.
Választófejedelmek (ném. Kurfürsten, lat*
Electores) a régi Németbirodalom ama fejedel
mei, akik a XIII. sz. közepétől kezdve a német
királyt, illetőleg császárt választották. Ezek volt!;
az egyháziak közül: a mainzi érsek (Németorszá. •
kancellárja), a kölni érsek (Itália kancellárjai,;;
trieri érsek (Burgund kancellárja); a világiak
közül a rajnai palotagróf (főasztalnok), a szászwittenbergi herceg (főmarsall), a brandenburgi
őrgróf (főkamarás) és a cseh király (főpobáraok).
B hét fejedelem jogait és szerepét a frankfurti
királyválasztásnál a IV. Károly császártól 1856.
kiadott Arawy-Bvila állapította meg véglegesen.
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B szerint a V. országát nein lehetett megosztani,
a választói méltóságot az elsőszülött (Kurprinz)
örökölte, a V. felségjogokat gyakoroltak orszá
gaikban stb. A pfalzi választófejedelem (rajnai
palotagróf) 1623. elvesztette választói méltóságát
s azt a bajor hercegre ruházták, de 1648. újból
visszakapta azt s így a V. száma 8-ra emelkedett.
1692-ben a hannoveri herceg lett a 9-ik választó
fejedelem. 1803-ban megszűnt a kölni és trieri
választófejedelemség s helyükbe Salzburg, Wiirttemberg, Baden ós Hessen-Kassel uralkodói
lettek V. 1806-ban a régi Németbirodalom meg
szűnte után a választófejedelmi méltóság is meg
szűnt, csak Hessen-Kassel uralkodói viselték e
címet 1815—66. V. ö. IÁndner: Die deutschen
Künigswahlen und dieEntstehung des Kurf ürstentmns (Leipzig 1893) és Der Hergang bei den deutschen Künigswahlen (Weimar 1899).
Választói jog, 1. Választójog.
Választói jog büntetőjogi védelme. Az ország
gyűlési képviselők választásáról szóló (még ha
tályba nem lépett) 1925. XXVI. t.-c. X. fejezete
tartalmazza a választói jogot sértő cselekmények
megtorlására vonatkozó rendelkezéseket. Ezeknek
első csoportja (140—142. §§.) hivatalos közeggel
szemben bűntetté, mással szemben vétséggé nyil
vánítja a választók névjegyzékének szándékos
meghamisítását s az erre célzó cselekményeket,
különösen hamis okirat készítését vagy haszná
latát. A választójog szabad gyakorlásának akadá
lyozását és jogosulatlan befolyásolását a törvény
általában vétségként bünteti és körültekintően
részletezi az idevágó cselekményeket (143—156.
§§.). Ilyennek tekinti a választó bántalmazását,
luitránnyal sujtását, fenyegetését, sőt törvény
ellenes etetését és itatását is, de viszont a válasz
tót vagy hozzátartozóját is bünteti ez utóbbi elő
nyük elfogadásáért. Bűntett, ha csoport követ el
a választói jogosultságot sértő ilyen cselekményt
(145. §.). A választót, különösen a neki alárendelt
alkalmazottat jogaiban korlátozó közhivatalnokot
bűntetti büntetés éri (148. §.). A választó befolyá
solásának jogtalan módjai közül a törvény vét
séggé nyilvánítja a választó becsületének meg
sértését vagy ellene a választói jog gyakorlása
miatt alkalmazott másnemű megtorlást, vészliírek, álhírek, a jelölt személyi körülményeire
vonatkozó valótlanságok terjesztését, valamint a
megfélemlítésre alkalmas rendzavarást (149—152.
§§.). Az izgatás (Btk. 171—172. §§.) is bűntetté
minősül, ha a választás, illetőleg annak előkészí
tése alatt követik el (153. §.). Aki a választás vagy
a szavazás színhelyén fegyverrel jelenik meg,
veszélyes eszközt ragad vagy a rendet zavarja, a
jelöltet vagy a választás körül szerepet játszó más
személyt megdobálja, ellene más erőszakos, meg
félemlítő vagy megszégyenítő cselekményt követ
el, a szavazó helyiségben, vagy annak környékén
a választókat befolyásolni törekszik, kihágás
miatt ítélhető el (154—156. §§.). A választás vagy
a szavazás meghamisítása és meghiúsítása címén
vétségi büntetés alá esik a más helyett való vagy
többszörös Bzavazás, a szavazási eredmény meg
hamisítása vagy megállapításának meghiúsítása,
az ajánlási iveknek rendeltetésüktől elvonása,
úgyszintén n választásnál közreműködő közegek-
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nek kötelességszegésre rábeszélése (157—159. §§.).
Vétség a titkos szavazás titkának mea-sértése is
(160. §.).
A választójog védelmével kapcsolatos vétségi
tényálladékok még: a tiltott és rendzavaró kör
menet vagy pártgyülés rendezése, pártgyűlés szétzavarása, ajánlási ív jogtalan aláírása, a falragasz
és röpcédula-tilalom megszegése, a köziigazgatási
bírósági panaszeljárásban valótlanságok érvénye
sítése (161—164. §§.). A kihágások közül pedig ki
kell emelni több jelölt ajánlatát, zászlónak, jel
vénynek vagy falragasznak tiltott módon kitűzé
sét, illetőleg kifüggesztését, tiltott körmenet vagy
pártgyülés tartását, gyűlés zavarását, képviselő
nek választóival való közérdekű érintkezésének
akadályozását (162., 163., 164. §§.).
A büntettek büntetése börtön, a vétségeké fog
ház, a legtöbb bűncselekmény mellékbüntetése
ezenfelül aranykoronában megállapított pénzbün
tetés, a vétségeké a politikai jogok gyakorlatának
felfüggesztése, a bűntetteké pedig ezenfelül a
viselt hivatal vagy állás, illetőleg ügyvédség
elvesztése is (167. §.). A legtöbb idevágó bűn
cselekmény csak akkor üldözhető, ha valaki a
választás befejezésétől számított harminc napon
belül feljelentette (169. §.). Az 1925. XXIV. t.-c.
hatálybaléptéig az 1899. XV. t.-c. és az 1913.
XXIII. t.-c. szabályozzák a V.-t.
A választói törvény még arról is gondoskodik,
hogy a választástól igazolatlanul távolmaradó
választót pónzbirság, a választás körüli köteles
ségeit elhanyagoló közhivatalnokot pedig pénz
bírság és fegyelmi büntetés érje (172—176. §§.).
Választói névjegyzék, a választásra jogosul
takról összeállított lajstrom. A V. annak folytán
emelkedik különös jelentőségre, hogy a választói
jogot rendszerint csak azok gyakorolhaják, akik a
V.-be fel vannak véve. A V.-et általában évenként
előre állítják össze a következő évre terjedő ha
tállyal. A V.-et megfelelő módon közhírré kell
tenni és az érdekeltek ellene felszólalhatnak. Az
országgyűlési (nemzetgyűlési)'V.-et a központi vá
lasztmány, a törvényhatósági V.-et a törvényható
sági igazoló-választmány, a községi V.-et a köz
ségi igazoló-választmány állítja össze. A felszóla
lás folytán keletkezett határozatok ellen fokozatos
felebbvitelnek, illetve a közigazgatási bírósághoz
panasznak van helye.
Választójog cselekvő (aktiv) ós szenvedő (paszsziv). Az aktiv V. jog a választáshoz, a passzív
a megválaszthatósághoz. A V. különféle választá
soknál eltérő módon van szabályozva. Ha a válasz
tást valamely testület (bizottság, tanács) ejti meg,
a V. rendszerint a testület tagjait illeti meg. A
V. akkor emelkedik különös jelentőségre, amikor
a választás közvetlenül a lakosság, közönség ré
széről történik, mint az országos képviselőválasz
tásoknál, törvényhatósági és községi képviselő
testületi választásoknál stb. (1. Népképviseleti
rendszer). Régebben a V. bizonyos osztályok,
rendek tagjaira volt korlátozva és a lakosság
többi része a politikai jogok gyakorlásából ki volt
zárva. A modern állam nem ismer rendi különb
séget s mindenki részére ugyanazon feltételekkel
teszi lehetővé a jogok gyakorlását és így a V.-ot
is. Általános V. (1. o.) oly értelemben, hogy min-
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denkit minden feltétől nélkül megillessen a V.,
nem képzelhető. Az a k t i v V . rendszerint! feltételei:
1. állampolgárság, illetőleg községi illetőség; 2.
bizonyos kor betöltése; 3. önjogúság; 4. független
ség (nem tényleges katona); 5. erkölcsi képesség
(pl. bimtdtlenség); 6. szellemi képesség (pl. írniolvasni tudás); 7. esetleg vagyoni cenzus (pl. adó
fizetés) ; 8. helybenlakás bizonyos ideje stb. Újab
ban a V. rendszerint a nőkre is kiterjed, de esetleg
szigorúbb feltételekkel. A passzív V. az aktív
V.-gal v a g y egyenlő terjedelmű, vagy még szű
kebbkörű (pl. magasabb korhatár); a választható
ságból ezenfelül rendszerint ki vannak zárva,
akik az illető választókerületben a választás ide
jén vagy azt megelőzőleg bizonyos időn belül
hivatalos hatalmat gyakoroltak. Az aktiv V. rend
szerint egyenlő, mindenkinek egy szavazatot
biztosít. A többes (plurális) V. azonban többes (két
vagy három) szavazatra ad jogot; a többes V.
rendszerint magasabb korhoz és magasabb kép
zettséghez van kötve. A V. gyakorlása lehet kö
telező vagy a választó tetszésétől függő; előbbi
esetben a választásról való elmaradást igazolni
kell és igazolatlanság esetén büntetés alkalmazá
sának van helye.
A nemzetgyűlési V.-ot rendeletek szabályoz
zák. Az 1922. évi választásokra irányadó
(2200/1922. M. E. sz.) rendelet szerint V.-a van
minden férfinak, aki életének 24. életévét be
töltötte, 10 éve m a g y a r állampolgár, 2 év óta
•egy községben lakik és az elemi iskola 4. osz
t á l y á t sikerrel elvégezte; továbbá a 24. életév be
töltése előtt is annak, aki vitézségi érmet vagy
Károly-csapatkeresztet nyert vagy főiskolát vég
zett v a g y végre az 1918. évi választói névjegy
zékbe fel volt véve. V.-a van továbbá minden
nőnek, aki élete 30. évét betöltötte, 10 éve magyar
állampolgár, 2 év óta egy községben lakik és az
elemi iskola 6. osztályát sikerrel elvégezte; vagy
a 4. osztály sikeres elvégzése esetén legalább 3
törvényes életben levő vagy hősi halált halt gyer
mek anyja, illetőleg önmagát tartja el és saját
háztartása v a n ; végre a 30. életév betöltése előtt
is, ha főiskolát végzett. Képviselővé választható,
aki 30. életévét betöltötte és V.-a van. Minden
választónak egy szavazata van. A nemzetgyűlési
V. gyakorlása a törvényhatósági joggal felruhá
zott városokban és a budapestkörnyéki választó
kerületben kötelező, egyéb helyeken nem. Az or
szággyűlési V.-ot az 1925. XXVI. t.-c. teljesen
azonos módon szabályozza. Törvényhatósági V.-a
az 1886. X X I . t.-e. szerint a törvényhatóság azon
lakosának van, aki a törvényhatóság területén az
országgyűlési választóknak azon évre érvényes
névjegyzékébe fel van v é v e ; az e szabály alapján
utoljára 1914. a hetvenes évekből származó V.-i
szabályok alapján összeállított névjegyzék azon
ban ma m á r természetesen használhatatlan. Az
1915. VI. és VII., 1923. II. és IV. t.-c. a törvény
hatósági választásokat a törvényhatósági V. újabb
szabályozásáig elhalasztotta és így a törvény
hatósági V. ma szabályozatlannak tekintendő.
Budapesten törvényhatósági V.-a annak van,
akinek országgyűlési (nemzetgyűlési) választójoga
van és 6 év óta a főváros területén l a k i k ; választ
ható minden választó, aki 30. életévét betöltötte
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és egyenes állami vagy községi adót fizet (1924.
XXVI. t.-c.). A községi V.-ra vonatkozó szabályo
kat az 1886. XXII. t.-c. tartalmazza; V.-a van
minden 20. évét betöltött községi lakosnak, aki a
községben 2 év óta adót fizet, továbbá minden jogi
személynek, amely a községben fekvő vagyona
után adót fizet; megválasztható minden 24 éves
önjogú választó. A r. t. városokban a képviselő
testületi választásokat az utóbbi időben szintén
nem tartották meg. (1915. VI., 1923. III. t.-c.)
Választójog t ö r t é n e t e . A politikai jogok Ma
gyarországon 1848-ig a politikai nemzet, azaz a
nemesség minden tagját megillették; a várme
gyékben és sz:sbad kerületekben a nemeseken felUl
szavazati joguk volt az értelmiség tagjainak, az
ú. n. honorácioroknak, a városokban pedig a vá
rosi polgároknak. A politikailag jogosultak száma
kb. 200,000 volt. Az 1848. V. t.-c. az ország
gyűlési képviselők választását népképviseleti ala
pon szervezte meg és választói jogot adott a nem
nemesek jelentékeny részének úgy, hogy a vá
lasztók száma körülbelül a négyszeresére emel
kedett. Az idézett törvénycikk szerint a régi jogo
sultakon felül választójoga van minden 20 éves,
bevett egyházhoz tartozó, önjogú férfinak, 1. aki
nek városban 300 frt értékű földje vagy háza,
községben pedig ljl úrbéri telke vagy ehhez ha
sonló kiterjedésű birtoka van; 2. vagy akinek mint
iparosnak, kereskedőnek vagy gyárosnak saját
műhelye vagy üzlete van s mint iparos állandóan
legalább egy segéddel dolgozik ; 3. vagy akinek
földbirtokból vagy tőkéből évi 100 forint állandó
jövedelme van, 4. vagy akinek főiskolai vagy
más megfelelő oklevele van.
Az 1848. V. t.-c. rendelkezései a gyakorlatban
számos kétségre és eltérő magyarázatra adtak
alkalmat. Ezeknek megszüntetésére volt hivatva
az 1874. XXXIII. t.-c, amely a választójog
feltételeit újra, most már az adóalap összege alap
ján szabályozza. Ez a törvény tehát tulajdonkép
nem változtatta meg a választójogosultság jog
címeit, megtartotta az 1848. megállapított vagyoni
és értelmi cenzust, e_ jogcímeket azonban szaba
tosan meghatározta. Általában évi 105 forint jö
vedelem volt olyan alapul megállapítva, amely
után fizetett állami adó már választójogot ad. Ez
a törvény veszi fel továbbá a választójogosultak
közé a köz- és magántisztviselőket. Az 1874.
XXXIII. t.-c. a választójogosultak számát nem
szaporította, sőt az adócenzusra való áttérés korlátozólag érvényesült annál inkább, minthogy az
adóhátralékosok a választójogot az 1899. XV. t.-c.
hatálybaléptéig nem gyakorolhatták. Amíg 1870.
S90.000 választó volt (a lakosság 6'7°A>-a), 1881.
821,000 (5-9°/o) és 1910. Vl62,000 (6-9%). Az
1874. évi választójogi szabályok ugyanis egész
1918-ig alkalmazásban voltak és így tulajdon
képen hetven éven át nem történt lényegesebb
haladás.
Űjra szabályozták a választójogot az 1913.
XIV. és 1918. XVII. t.-c-ek, azonban egyikük
sem került alkalmazásra. Az előbbi szerint a vá
lasztójogi k o r h a t \ r középiskolát végzetteknél 24,
másoknál 30 é v ; a választójog további feltételei
a részleteket mellőzve: 1. vagy középiskolai
végzettség, 2. vagy 6 elemi iskola és 2 korona
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egyenes állami adó, illetőleg rendszeres, állandó
foglalkozás, 3. vagy írni-olvasni tudás és 20 K
adó, 4. vagy végre 40 K adó. (L. bővebben Képlyiselöválaszlás.) Ez a törvény adott elsőbben az
ipari munkásságnak is választójogot, de a vá
lasztók száma a korhatár felemelése miatt azért
nem szaporodott volna túlságosan (az 1914. évi
összeírás szerint 1.627,010 választó volt). Az 1918.
XVII. t.-c. szerint választójoga van minden fér
finak, aki eletének 24. évét betöltötte, magyar
állampolgár, írni-olvasni tud és a különös kellé
kek valamelyikének megfelel; ilyen különös kel
lékek: a népiskola VI. osztályának elvégzése,
tiz K egyenes állami adó, nyolc hold ingatlan, ön
álló iparűzés v. kereskedés, állandó alkalmazás,
altiszti fokozat, vitézségi érem v. Károly csapat
kereszt. Az 1918. XVII. t. c. alapján 2.714,000
lett volna Nagy-Magyarországon a választójogo
sultak száma.
Az első nemzetgyűlés alapjául szolgáló 5985.
1919. M. E- számú rendelet választójogot adott
minden 24-ik életévét betöltött férfinak, aki hat
év óta magyar állampolgár és fél év óta egy köz
ségben lakik; azonfelül ugyané feltételek mel
lett minden írni-olvasni tudó nőnek. A választó
jog ily széleskörű kiterjesztését a világháború
utón föllépett demokratikus világáramlat és az
entente határozott kívánsága sürgette, de a
nemzetgyűlés különleges természete, átmeneti
jellege is indokolta. B rendelet szerint a csonkaországban 3.042,000 választót irtak össze. A má
sodik nemzetgyűlés alapjául szolgáló választójogi
szabályok már szűkítik a választójogosultak kö
rét. A 220011922. M. E. számú rendelet válasz
tójogi szabályait 1. Választójog. E választójogi
szabályok alapján 2.382,000-re csökkent az ország
gyűlési választójoggal fölruházottak száma. Az
1925. XXVI. t.-c. a választójogosultság fölté
teleit nagyjában a 2200/1922. számú rendelettel
megegyezően állapítja meg. Ez a szabályozás
a választójog utolsó törvényi szabályozásával
szemben jelentékeny haladást és az első nemzet
gyűlésre irányadó választójogi szabályokkal
szemben is csak mérsékelt visszafejlődést jelent.
A 24-ik éven fölüli lakosságnak az 1914. évi név
jegyzékek szerint 15-5%-a, az 1918. évi névjegy
zék szerint 20-9%-a volt választójogosult, az
1918. XVII. t.-c. a választójogosultak arányát
33'20/o-ra emelte volna, az első nemzetgyűlési
választójogi szabályok szerint az arány 74'6 volt,
mlg az 1922. évi rendelet és az 1925. évi törvény
szabályai szerint 58-4°/o. Az 1925. XXVI. t.-c.
tehát a legutoljára alkalmazásban volt 1874. évi
választójogi szabályokkal szemben kb. négysze
resére, az 1918. XVII. t.-c.-el szemben pedig
kétszeresére emelte a választójogosultak számát.
A nőknek 1919 óta van Magyarországon vá
lasztójoguk. Az arányos képviseleti rendszert
és a lajstromos szavazást először az 1922. évi
rendelet vezette be kisérletképen Budapest és kör
nyékének területén; az 1925. XXVI. t.-c. kiter
jeszti o rendszert a több képviselőt választó többi
városokra is és elrendeli, hogy a képviselői man
dátumok egytizedét országos lajstrom alapján az
egyes pártok által a kertiletekben elért szavazatok
arányában töltsék be. A titkos szavazást elő
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ször az 1913. XIV. t.-c. akarta bevezetni a na
gyobb városokban, az 1918. XVII. t.-c. e tárgyban
nem rendelkezik, az 1919. évi rendelet a titkos
szavazást általánossá tette, az 1922. és 1925. évi
szabályok pedig visszatértek az 1913. évi tervre.
A választójog fejlődése külföldön is mindenütt
a választójog kiterjesztése irányában halad, sőt
egyes államok több-kevesebb megszorítással az
általános választójogot (1. o.) fogadták el.
Választókerület az a terület, amelynek lakos
sága egy vagy több képviselőt (bizottsági tagot)
közösen, egységes választással választ. Lehet, hogy
a választásnál figyelembe jövő egész terület egy
V., amely az összes megválasztandót együtt vá
lasztja. Rendszerint azonban ez a terület több V.-re
tagozódik, amelyekben a választást külön-külön
ejtik meg. A V.-i beosztásnál lehetőleg arra kell tö
rekedni, hogy az egyes kerületek lehetőleg egyenlő
számú választót foglaljanak össze. Kisebb eltéré
sek azonban nem kerülhetők el. Egyrészt ily el
térések lehetősége, másrészt a V.-ek területének
kialakítási módja miatt a V.-i beosztásnak nagy
politikai jelentősége van. A V.-ben igen gyakran
nemcsak egy helyen folyik a szavazás, hanem a
V. több szavazókörre oszlik; az egy V.-be eső sza
vazókörök választási eredményét azonban össze
számítják. Az országgyűlési (nemzetgyűlési) V.-i
beosztásra nézve nálunk az 1914. XV. t.-c. irány
adó, Budapest és környékének területe azonban
a nemzetgyűlési választásokra nézve két külön
V.-té lett összefoglalva, a csonkakerületeket pedig
ideiglenesen kiegészítették. V.-enként történik a
választás a törvényhatósági bizottsági tagokra
és a nagyobb községekben a községi képvise
lőkre is.
Választó lap, a geológiában az az ásvány kéreg,
amely valamely kőzettelért elválaszt attól a kő
zettől, amelyen a telér átvonul; gyakran a telér
meg a kőzet érintkezési lapját is így nevezik.
Választó monarchia, szemben az örökletessel
az a monarchikus állam, amelynek trónját a feje
delem halálával választás útján töltik be.
Választó párkány, 1. Párkány.
Választótölcsér, kémiai készújék, egymással
nem keveredő folyadékok elválasztására, melyek
elkülönülnek s így az alsó csap nyitásával a nehe
zebb, nagyobb fajsúlyú folyadék, az alsó réteg
lebocsátható.
Választottak, 1. Katechumenek.
Választottbékebíróság, 1. Nemzetköziválasz
tott bíróság.
Választott bírák, 1. Békéltetők, Választott
bíróság.
Választott bíráskodás, nem állami bíróságok
nak, hanem a felek magukválasztotta, bíráinak
bíráskodása. L. Választóit bíróság.
Választott bíróság (ném. Schiedsgericht, franc.
arl/itrage,a,ng. arbitration) az oly bíróság, amely
nek tagjait (arbiter) vitás magánjogi ügyeik el
döntése végett szerződéssel maguk a felek jelölik
ki. A szerződés csak úgy érvényes, ha írásba fog
lalják, meghatározott ügyre vonatkozik és ha a
felek a per tárgyáról rendelkezhetnek. A felek a
választott bírákat a szerződésben meg is nevez
hetik, ha ezt nem teszik, mindegyik fél utóbb
választ egy-egy bírót, ha a fél felhívásra nem
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választ, az ellenfél a rendes bíróságnál kérheti a
választott bíró kijelölését. A választott bíró csak
úgy köteles eljárni, ha a bíráskodást írásban el
vállalta, de ha vállalkozásának nem tesz eleget,
pénzbirsággal szorítható. Eljárásának módját a V.
saját belátása szerint határozza meg, de a feleket
meg kell hallgatnia s az ügy állását ki kell derí
tenie ; tanúkat, szakértőket csak akkor hallgathat
meg, ha előtte megjelennek, kényszereszközt nem
alkalmazhat, hanem szükség esetében a járásbíró
sághoz fordulhat. ítéletét indokolni, minden tagjá
val aláíratni s a felekkel közlés után a rendes
bíróságnál letenni köteles. ítéletét a törvényben
meghatározott, főleg alaki hibák miatt a rendes
bíróság előtt indítandó keresettel lehet érvényte
leníteni 90 nap alatt. Az 1925. VIII. t. e. 20. §-a
szerint tényleges szolgálatot teljesítő ítélőbíró
vagy ügyész V.-nak sem elnöke, sem tagja, sem
jegyzőkönyvvezetője nem lehet, kivéve, ha külön
jogszabály rendeli v. ha már a törvény előtt kötöt
tek a felek oly V.-i szerződés, amelyben a személy
megnevezését igazságügyi hatóságra v. vezetőjére
bíztak. A V. külön neme a Tözsdebíróság (1. o.).
Némely ügyeket törvény utasít V. elé, pl. a Magyar
Nemzeti Bank és a kormány közötti vitákat (1924.
V. t.-c), az Überlandföldeket illető vitás kérdése
ket (1882: XXVIII. t.-c.) L. még Békéltetők.
Választott nép, a Szentírás szerint Izrael népe.
Választóvíz, a salétromsav népies neve. Ez az
elnevezés onnét ered, mert az ezüstöt oldja, de az
aranyat nem, s ez alapon e két fém elválasztható
egymástól.
Válaszút (Valasut), kisk. Kolozs vármegye
.kolozsvári járásában, (1910) 1447 magyar lakossal.
(Tr. E.)
Válaszúti komédia, ily címen emlegetik azt
& Disputatio Debreceniensis c. XVI. sz.-i hitvitázó
magyar drámát, amelyet a reformátusoktól vitára
hitt erdélyi unitáriusok maguk helyett 1567. Debreczenbe küldtek. Válaszúton — innen a magyar
cím — állítólag színre került, de ez nagyon való
színűtlen. Az unitárius szellemű dráma több kézirati másolatban maradt ránk, nyomtatásban
Alszeghy Zsolt adta ki a Nemzeti Könyvtár IX.
kötetében (1914).
Válatás, 1. Arany, Ezüst.
Val Bella, Monté cli, 1141 m. magas hegy az
olasz Sette Comuni (hét község) területén; 1917
dec. 5—9. osztrák-magyar csapatok elfoglalták;
1918 jun. 29. az olaszok visszafoglalták.
Valbert, Gherbuliez Victor (í. 0.) francia író
álneve.
Val Bregaglia, 1. Bergell.
Valcarlos, 1. Roncesvalles.
Valckenaer (ejtsd: vaikenár), Lodeivyk Kaspar,
hollandus klassz.-fllológus, szül. Leeuwardenben 1715 jún. 7., megh. Leidenben 1785 márc. 14.
A740-ben konrektor Kampenben, 1741. a görög
nyelv tanára Franekerben, 1766. Leidenben. Ruhnkennel együtt Hemsterhuis legkiválóbb tanít
ványa. Kiadta Euripides Phoiuissaiát (1755), Hippolytosát (1786) Euripides töredékeiről szóló híres
diatribéjával, Theokritost (1781), Kallimachost
.(1799), Phahris leveleit (1777). Továbbá: Diatribe
de Aristobulo Judaeo (kiadta Lusae, 1806); Oraáiones (1784); Opuscula philologica stb. kiadta
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Erfurdt (2 köt., Leipzig 1808). V. ö. Bergmann,
Memória Valckenarii (Utrecht 1874).
Valcsa (Valca), kisk. Turócz vm. stubnyafiirdői j.-ban, (1910) 829 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Vald Péter, 1. Valdensek.
Valdagno (ejtsd: vaidanyo), vái'os Vicenza olasz
tartományban, (i9ii) 10,774 lak., barnaszénbányászattal, selyemtermeléssel, gyapjúfonással és szö
véssel.
Valdai-magaslatok (Valdajszkija gori), 165
m. átlagos magasságú dombvidék Novgorod é3
Tver orosz kormányzóságokban, fontos vízvá
lasztó az Ilinen és Volga, Dnyepr, Duna vizei
közt, nagyrészt fenyvesekkel, turfás mocsarak
kal és vándorsziklákkal borított vidék, zord ég
hajlattal, klimája kb. 2°-kal hidegebb, mint a
környékéé. Szóntelepei csekély értékűek. A ma
gaslatok az ú. n. Alauni-magástatok (1. o.) cso
portjához tartoznak, az Ilyiny hegyben 310in.-ig
emelkednek.
Valdaj, város Novgorod orosz kerületben, a
Valdai-magaslatokon; a V.-tó Ny.-i partján. A tó
7'5 km. hosszú, 4 km. széles. Egyik szigetén van
a híres Imerszki-kolostor. A városnak mintegy
5000 lakosa van.
Val d'Assa, állandó erődítmény az Asticovölgyben, Asiago olasz várostól 5 km.-re, a volt
tiroli határ mentén; 1916 máj. 27. az osztrákmagyar csapatok bevették.
Val de Bagnes, 1. Bagnes.
Val de Bove, völgy, 1. Etna.
Valdemár (Waldemar), több király és feje
delmi személy neve.
[Brandenburg.] 1. V., brandenburgi őrgróf
(1309—19), II. Konrád őrgróf fia, megh. 1319
aug. 14. Nagybátyjának, IV. Ottónak halála után
1309. az aszkániai háznak összes birtokait egyesí
tette kormánya alatt. Erigyes meisseni őrgróftól
váltakozó szerencsével folytatott háborúja után
1317. elfoglalta Alsó-Lausitzot. Fényes udvart
tartott és felvirágoztatta országát. Utóda unoka
öccse, Henrik lett, kiben 1320. kihalt az Aszkániai-ház brandenburgi ága, mire Bajor Lajos csá
szár Brandenburgot fiának, Lajosnak ajándékozta
(1323). Ez ellen évek múlva, 1347. egy Ál-Y.
lépett fel, aki azt állította, hogy mást temettek el
helyette s ő évekig a Szentföldön tartózkodott.
IV. Károly császár el is ismerte őt s 1348. Bran
denburgot neki ajándékozta. 1350-ben azonban
elejtette őt s az Ál-V. mindenkitől elhagyatva
halt meg Dessauban 1356.
[Dánia.] 2.I. V., a Nagy, dán király (1157—
1182), Knut schleswigi herceg fia, szül. 1131
jan. 14., inegh. 1182 máj. 12. Unokatestvérének,
Svennek halála után 1157. lépett Dánia trónjára
s Oroszlán Henrik szövetségében 1159—79. har
colt a vendek ellen, kiktől elfoglalta Eügen szi
getét. Jeles tanácsadója, Absalon segítségével
Dániát hatalmas országgá tette.
3. II. V., a Győzelmes, dán király (1202—41),
az előbbinek ifjabbik fia, szül. 1169 vagy 1170
jún. 28., megh. 1241 márc. 28. Bátyjának, VI.
Knutnak halála után jutott a trónra s győzel
mes harcokban elfoglalta 1205. Ösel és Dagö szi
geteket, 1210. Poroszországot ós Sam'andot s
1217. egy keresztes hadjáratban Esztlandot, 1227.
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azonban Bomhövde mellett vereséget szenvedett mokat építettek. Az ősi völgyekben (La Tour köz
a német fejedelmektől s hódításainak egy részét ponttal) 15, azonkívül az olasz területen 41 egy
elveszítette.
házközségük van és 34 missziói állomásuk.
4. III. V., dán király (1326—30), Erik schlesVáldény (Váleadeni), kisk. Krassó-Szörény
wigi herceg fia, szül 1314., megh. 1364.
vin. resiczabányai j.-ban, ueio) 1061 román lak.
5. IV. V., dán király (1340—75), II. Kristóf (Tr. K.)
király fia, szül. 1317., megh. 1375 okt. 24. III.
Valdepenas, város Ciudad Reál spanyol tarto
Gerhard meggyilkolása után 1340. jutott a trónra mányban, a Campo de Calatrava síkságon, (1921)
és erélyesen uralkodott. 1346-ban eladta Eszt- 25,218 lak., kitűnő vörösbortermeléssel, Peral és
landot a Német-lovagrendnek. 1360-ban vissza Ghirivi vasas ásványvízforrások és látogatott
foglalta a svédektől Schonent, 1361. elpusztította fürdők mellett.
Vi'itby városát Gothland szigetén, de emiatt a
Valderaduey, a Duero 177 km. hosszú jobb
Hangával keveredett háborúba s 1368—72. orszá mellékfolyója León, Valladolid és Zamorra spa
gán kívül volt kénytelen tartózkodni. Attertag nyol- tartományokban, Zamorra fölött torkollik.
melléknevét attól a mondásától kapta, hogy «vele
Valdes, félsziget, 1. San Jósé, 4.
más napok virradnak Dániára».
Valdes, Armando Palacio, spanyol író, 1. Pa6. V., dán herceg, IX. Keresztély dán király lacio Valdes.
harmadik fia, szül Bernstorff kastélyban 1858
Val de Travors, völgy Neuchatel svájci kan
okt. 27. A bolgár szobranje 1886 nov. 10. fejede tonban ; az Areuse folyó völgye, gazdag aszfalt
lemmé választotta, de atyja ellenzése miatt vissza bányákkal. Főhelye Montiers. Ebben a völgyben
utasította a bolgár trónt. 1885 okt. 25. nőül vette fegyverezték le 1871. Bourbaki francia hadsere
Mária orléansi hercegnőt (szül. 1865., megh. gének zömét, amely veresége után svájci földre
1909.).
menekült.
Valdensek, pápaellenes vallásfelekezet a kö
Val d'Hérens, 1. Hérens.
zépkorban, óriási üldözések dacára máig fennma
Váldhid (Valchid), nagyk. Nagy-Küküllő vm.
radt. Alapítója volt 1170 körül Waldus v. Valdo segesvári j.-ban, (IMO) 983 német, román és ci
( Valdez) Péter lyoni gazdag kereskedő; lelkének gány lak. (Tr. R.)
nyugalmat és üdvöt a gazdagság nem adván, a
Valdieri, Bagni di V. (Vaudier), fürdő Cuneo
Szentíráshoz fordult. Szerinte új világosságot olasz tartományban, 1349 m.-nyi magasban, a
nyervén a Szentírás olvasása által, vagyonát a Gesso felső völgyében, a Punta Argentera lábánál,
szegények közt kiosztva, a nép közé ment a 13 km.-nyiro a V. nevű falutól, (ion) 2283 lak.,
Szentírás igazságait hirdetni. Társakat is vett vasmüvekkel, márványbányával; 8 kénes forrás
maga mellé. Első nevök volt «lyoni szegények». sal (36—39°) és fürdőintézettel.
A lyoni püspök betiltotta ez új apostoloskodást,
Val di Sole (Sulzberg), a Noce felső völgye
mert világiak a Szentírást nem magyarázhatják. Dél-Tirolban ; az Oglio és az Adda völgyébe ve
A lateráni zsinat (1179) szakadároknak nyilvání zető út vonul végig rajta, igen gazdag és ter
totta őket. Valdo menekült s a XII. sz. vége felé mékeny.
Csehországban halt meg. Dőli Franciaország
Val di Venosta, 1. Vintsehgau.
Albiga kerületében tömörültek hivei; Piemont
Valdivia, 1. Chile egyik tartománya, Cautin,
völgyeibe 1209. hatoltak be. A valdens tan két Llanquihue,
tenger és Argentína közt, területe
sarktétele: a) a pápai tekintély helyett a biblia 21,637 km», a(1920)
175,141 lak. V. a parti Cordiltekintélye; b) a pápai jog helyett az egyetemes lerákból,
a középső hosszanti völgyből és az An
papság elve. III. Ince pápa keresztes háborút indí dokból áll;
számos tűzhányója van, mint Villa
tott 1209. az eretnekek ellen (albigens-háború); a rica (2839 m.),
Quetrupillan (3688 m.), Rinihue
húsz évig tartó irtó hadjárat, majd a hitnyomozó (2659 m.) stb., lábaiknál
el a Villarica,
törvényszék felállítása és működése megsem a nagy Ranco stb. tavak.terülnek
Éghajlata egészséges.
misítette a pápaellenes ellenzéki felekezeteket, Földje sok gabonát és gyümölcsöt
terem.
•csakis az evangéliumi szellemű V. egy töredéke
2. V., Valdivia chilei tartomány fővárosa, (1920)
vonulhatott meg Szavojában. Időnkónt meg-meglijuló üldözéseket szenvedtek. A XVI. sz.-ban Oli- 26,854 lak., hajógyárakkal, szeszégetőkkel, sör
•vetan, Farel és Kálvin hatására a református hit gyárakkal, húsvágóiparral. Esős éghajlata és
rendszert fogadták el; a legelső francia ref. biblia gyakori földrengései miatt nagyobbára faházak
fordítás Olivetan által részükre készült el 1535. ból épült. Élénk forgalmú kikötőjének előkiköXIV. Lajos zsarnoki fellépése új vészt hozott tője Govial (2000 lak.). 1551-ben Pedro de V. ala
rajok, kényszeríté a vele szövetséges Szavoja pította, 1599. az araukánok feldúlták; 1850 óta
hercegét, hogy ő is elüldözze Piemont völgyeiből sok német telepedett meg benne.
békés valdens alattvalóit. Hősies lelkületű lelké
Valdivia-expedició, 1. Tengeri tudományos
szük Arnaud Henrik vezérlete alatt mintegy 3000 expedíciók.
valdens bujdosott ki svájci és német területekre.
Valdobbiadene, város Treviso olasz tarto
Politikai fordulat következtében Szavoja hercege mányban, (i9ii) 6395 lak., vasasforrással, gyógy
Németországgal kötvén új szöveteéget, változott intézettel.
a helyzet és Arnaud 1689 aug. visszavezette ha
V a l e (lat.) a. m. isten veled, élj boldogul. —
zájukba a korábban kibujdosott V.-et, akik aztán Valete, isten veletek!
"békét nyertek. Viktor Emánuel és Umberto ki
Vále (Vale, Grabendorf), nagyk. Szeben vm.
rályok alatt teljes vallásszabadságot nyertek, szelistyei j.-ban, (1910) 1119 román lak. (Tr. R.)
1870 óta Róma is megnyílt előttük, ott templo
Valeajepi (Valea-lepei), kisk. Hunyad vm.
algyógyi j.-ban, (1910) 518 román lak. (Tr. R.)
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Valealunga (Valea-lungá), kisk. Huuyad vm.
marosillyei j.-ban, (1910) 359 román lak. (Tr. E.)
Valeamáre (Valea-mare), 1. kisk. Hunyad vm.
algyógyi j.-ban, (1910) 570 román lak. (Tr. R.)
2. V kisk. Hunyad vm. körösbányai j.-ban,
(1910) 107 román lak. (Tr. R.)
Valeapáj (Valeapaiu), kisk. Krassó-Szörény
vm. boksáni j.-ban, (1910) 1199 román lak. (Tr. E.)
Valeggio SUl Mincio (ejtsd: valedzso szül mincsó),

helység Verona olasz tartományban, (1911) 6256
lak. Napóleon 1796 máj. 30. itt győzött az osztrá
kokon ; 1814 febr. 8. Beauharnais megütközött
Bellegarde osztrák csapataival.
Valencay (ejtsd: -v-aiaSszé), város Indre francia
départementban, a Nahon mellett, (mi) 3349 lak.;
I. Ferenc korában épített renaissance kastélya
1801-től Talleyrandé volt, itt tartotta I. Napóleon
VII. Ferdinánd spanyol királyt 1808-1813. fogva.
Id. Don Carlos itt lakott 1840—45. A V.-i kis kór
ház kápolnájában van Talleyrand sírja.
Valence (ejts: valaEsz), város, püspöki székhely
Dröme francia départementban, (1921) 28,659 lak.,
tészta-, vegyi árú-, olaj- és likőrgyártással, durva
vászon-szövés és selyemfonással, borkereskede
lemmel ; több szakiskolája, múzeuma, 36,000 kö
tetes könyvtára, régészeti társulata van. Kiválóbb
épülete a püspöki székesegyház, román ízlésű
templom, amelyet 1095. II. Orbán pápa szentelt
föl, 1609. restaurálták; az itt lévő emlékbe he
lyezték el 1799. VI. Pius pápa szívét. Új város
háza, protestáns temploma van. V. az ókori Ventia
v. Valeniia; a középkorban Valentinois fővárosa
volt. 1799-ben itt halt meg száműzetésben VI.
Pius pápa.
Valencia, 1. egykori királyság a mai Spanyol
országban, a Földközi tenger mentén, Aragónia,
Új-Kasztilia
és Murcia között. Területe 22,876
km2, (1910) 1.614,590 lak. Alicante, Castellon de la
Plana és V. tartományokra oszlik. Az arragonok
az 1233—53 közt tartó háborúkban elfoglalták és
1319. királyságukkal egyesítették.
2. V., spanyol tartomány, Castellon de la
Pana, Teruel, Cuenca, Albacete, Alicante tarto
mányok és a Földközi-tenger V.-i öble között.
Területe 10,958 km2, (1920) 926,442 lak., 19 járásra
oszlik, fővárosa V.
3. V. (V. del Cid), V. egykori királyságnak,
ma V. spanyol tartománynak fővárosa, érseki
székhely az öt helyen áthidalt Turia jobb partján,
4 km.-re a Földközi-tengertől, (1S20) 251,258 lak.,
nagy iparral, dohánygyára (3600 munkással),
selyemszövése, papiros-, olaj-, csokoládé-, kén
sav-, szappangyártása, kötélverése, hordókészí
tése, üveg- és agyagárti (azulejos lapok, 1. o.) ké
szítése van. Kereskedelmileg is jelentékeny; ten
geri forgalmát a Villanueva del G-rao (1. 0.)
mellett lévő kikötő közvetíti. Kiviteli cikkei: bor,
mazsola, rizs, narancs, hagyma, sáfrány, gyümölcs;
a bevitelé: búza, kakaó, liszt, épületfa, hordó,
ételolaj, dohány, szén, kőolaj, műtrágya, papiros
és üvegáru. Régi városfalaiból két tornyos város
kapuja van, nagyobbrészt szűk utcákból áll, szá
mos nyilvános terei közül a Plaza de Mercado a
legjelentékenyebb; a Turia mellett szép séta
helyei vannak. Kiválóbb templomai az 1238. fel
szentelt, 1262—1482. újjáépített gót székesegy
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ház pompás kapuzattal, gazdagon díszített kupo
lával, 46 m. magas; az El Miguele (XV. sz.)
nyolcszögü harangtoronnyal; a Sta Catalina
(1688) szép toronnyal; az egykori templáriusok
temploma. Egyéb jelentékeny épületei: a San
Miguel de los Eeyes kolostor, az egykori kir. pa
lota, Spanyolország legnagyobb bikaviadal-cir
kusza, az érseki palota. Nevezetesebb közműve
lődési intézetei: 1410. alapított egyeteme, mú
zeuma értékes képgyűjteménnyel (XVII. sz.-beliek)
és képzőművészeti akadémia. V. Kr. e. 138. ala
pított római gyarmat volt (Yalentia EAetanorum); 715. elfoglalták a mórok, 1094. vissza
vette Cid, de már 1102. újból a móroké lett; vég
legesen 1238.1. Jakab aragoniai király vette el
tőlük. 1812 jan. 9. hosszú ostrom után elfoglalták
a Suchet vezérlete alatt álló franciák.
4. V. (azelőtt: Nueva V. del Bey), fővárosa
Venezuela Carabobo államának, Ny.-ra a Tacarigua-tótól (1. Valencia-tó), vasút mellett, (1920)
29,466 lak., cukornád- és kávéültetvényekkel,
gyapjúszövéssel, gépgyártással. Kikötője: Pnerlo
Cdbello.
Valencia de Alcantara, város Caceres spanyol
tartományban, a portugál határ közelében (8 km.),
(1910) 9417 lak., megerősített hely; régi falai és
vára van.
Valencianit, 1. Adulár.
Valencia-tó (Lago de Valencia, Lago de Tacarigua), 35 km. Hosszú, 20 km. széles, 70 m.
mély tó Venezuela dél-amerikai2 államban, 1414
m. magasban fekszik és 440 km területű. A tavat
két félsziget osztja ketté, 26 szigete van, a sok
beléje ömlő patak közül legnagyobb a Rio Aragua.
Valencia város a XVI. sz.-ban 2'/a km.-nyire fe
küdt a tótól, ma tőle 15 km.-nyire van. Partjai
termékenyek, lakottak, vizén egy német gőzös jár.
Valenciennes (ejtsd: valanszien), város Nord
francia départementban, egykor Hainaut fővárosa,
(1921) 34,425 lak., hengerművekkel, üveg-, kés- és
vasárúgyártással, cukor- és sóflnomítással, vegyi
iparral, gyapjúfonással és szövéssel, az egykor
hires V.-i csipkekészítés megszűnt és a környék
néhány helyére szorítkozik. A V.-i szénbányatelep
területe 60,000 ha. Líceuma, festő- és szobrász
akadémiája és iparművészeti iskolája, hollandi
mesterek műveiben gazdag képtára, természetrajzi
és régészeti múzeuma, 40,000 kötetes könyvtára,,
színháza és arzenálja van. Kiválóbb épületei: a
Notre Dame du St. Cordon, a XIII. sz. Ízlésében
1850—64. épült főtemplom, a St. Géry gót tem
plom (részben XIII. sz.) és a nagyarányú város
háza (XVII. sz.).
V. a római Valentiana, 1567 ápr. 2. a spanyo
lok hosszas ostrom után elfoglalták; 1677. XIV.
Lajos foglalta el, 1678. Franciaország birtoka
lett; 1793. az egyesült osztrák-angol hadsereg
foglalta el, de 1794 aug. 17. már Scherer vissza
foglalta. 1815-ben rövid ideig a poroszok tartot
ták megszállva. Vár jellegét újabb időben meg
szüntették. 1914 aug. 25. a németek megszállot
ták és 1918 nov. 3-ig birtokukban tartottók, amikor
angol csapatok foglalták el.
V a l e n c i e n n e s (franc), a vert csipkék egyik
legfinomabb neme; készítése 1725—80 között Valenciennesben és Lilieben virágzott.
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Valenciennes, Achille, zoológus, 1. Val.
V a l e n c i e n n e s i a (őslénytan). A V. a köviilt
csigák egy génusza, amely a pulmonáták thalassophila alrendjébe tartozik. Vékonyhéjjúak;
alacsony, tányéralakú, kanyarulat nélküli házzal,
amely körkörösen futó bordákkal van díszítve. A
jobboldalukon egy szélesebb redő látható, a lé
legzőcső részére. A pannóniai (pontusi) rétegek
ben fordul elő Magyarország, Románia és DélOroszország területén.
Valens, Flavius, római császár, szül. a pan
nóniai Cibalaeben (Vinkovce) Kr. u. 364., testvére,
I. Valentinianus uralkodótársává tette m e g és a
birodalom keleti felének kormányzását bízta reá.
Nem volt jelentékeny uralkodó, de takarékos és
igazságos, vezérei pedig elég szerencsésen vívták
csatáikat. Julianus rokonának, Procopiusnak láza
dását 366. elnyomta, a nyugati gótokkal viselt
háborút (367—369) tisztes békekötéssel fejezte b e ;
a Sapores perzsa királlyal folytatott hosszú há
ború sem okozott jelentékeny veszteséget. De m a g a
V. 378 aug. 9. Hadrianopolis mellett a nyugati
gótokkal szemben teljes vereséget szenvedett és
a futásban halálát lelte. Buzgó ariánus volt és
ezért terjedt el alatta ez a felekezet a keleti biro
dalomban.
V a l e n t a , Eduárd, fotokémikus, szül. Bécsben
1857 m á r c . 5. Műegyetemi tanulmányai után a
kémiai technológiai tanszék mellett asszisztens
lett a bécsi műegyetemen; 1894. a fotokémia taná
r á v á nevezték ki. Számos értekezésén kívül neve
zetesebb önálló munkája: Photographische Chemie
und Chemikalienkunde (1898—99, 2 köt.); Die
Rohstoffe der graphischen Druckgewerbe (1904,
2 köt).
Valentia (ejtsd: vaiensia), sziget Írország D.-i
partja mellett, jelentékeny palabányákkal. Tenge
rentúli kábel végállomása.
Valentinéin, Giuseppe, olasz bibliográfus, szül.
Ferrarában 1805 m á j . 22., megh. Velencében
1874 dec. 17. A velencei Sz. Márkus-könyvtár fő
könyvtárosa volt. Számos bibliográfiai művei kö
zül kiválóbbak: Bibliográfia del Friauli (Venezia
1861); della Dalmazia e del Montenegró (u. o. 1854
és Supplementi 1862); Bibliotheca manuscripta
ad S. Marci Venetiarum (Velence 1868—73, 6 k . ) ;
Catalogus codieum manuscriptorum de rebus f oroiuliensibus ex bibliotheca S. Marci (u. o. 1857).
1858-ban Akadémiánk kültagja lett.
Valentini, Pier Francesco, olasz zeneszerző,
megh. 1654. Rómában. A római iskola legkiválóbb
mestereinek egyike. Nevezetes m ü v e i : Canone
sopra le parole del Salve Regina (1629, kánon
3000 feloldással); Canone nel nodo di Salomone
a 96 voci (1631); Canone a 6, 10, 20 voci (1645).
Operái: La Mitza (1654); La transformazione di
Dafne (1651).
V a l e n t i n i a n u s , három római császár neve. 1.
1. V-, Flavius, szül. a pannóniai Cibalaeban (Vin
kovce) Kr. u. 321. Julianus alatt kitűnt katonai
erényeivel és a testőrségben magas rangja volt.
Jovianus halála után 364. Nicaeában a katonák
császárrá kiáltották ki. Egész uralma alatt főgondja a birodalom nyugati felének határait vé
deni, míg a keleti határokat testvére, Valens (1,
o.) védte. Buzgó keresztény érzülete mellett a po
Révai
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gányok iránt türelmes volt. Megh. Brigetióban
(Szöny) 375 nov. 17.
2. II. V., az előbbinek és Justluának fia, négy
éves volt, midőn atyja halálakor bátyjának, G r a tianusnak uralkodó társává kiáltották ki Aquin
cumban és Itáliát, Illiriát ós Afrikát kapta birto
kául. Midőn 383. Gratianust JíaxMwws (1. o.) m e g 
fosztotta a tróntól, II. V.-t is kiűzte 387. Itáliából,
de Theodosius m á r 388. visszaszerezte uralmát,,
amely most a birodalom egész nyugati felére ki
terjedt. Okos a n y j a halála után a frank Arbogast
(1. o.) volt eyámja, aki őt 392. Viennában meg
ölte.
3. III.
V., Flavius Placidius, Honorius kiváló
hadvezérének, Constantiusnak és Nagy Theodo
sius leányának, Plaeidiának fia, anyai nagyapja
pártfogásából m á r 6 éves korában 425. lett a
nyugatrómai birodalom császára, de a k o r m á n y
Piacidia kezében volt, akinek uralmát gyávaság,
kegyetlenség és nagy területveszteség jellemzi.
Két kiváló vezérének, Bonifatiusnak és Aetiusnak viszálykodása miatt u. i. Afrika a vandálok
birtokába jutott, Gallia nagy részét a frankok,
449. Britanniát a szászok foglalták el. Aötius
ugyan a nyugati gótokkal szövetkezve Attilát
451. a catalaunumi mezőkön megverte, de azért
Attila 452. Itáliába tört és csak hirtelen halála
(453) hárította el a betörés ismétlését. A hatal
m á r a féltékeny V. 454. Aetius megöletésével u r a l 
m á n a k utolsó oszlopát ledöntötte, 455. m a g a is
Petronius Maximus gyilkos merényletének áldo
zata lett, amit Teleki Lászlónak Kegyenc c. drá
mája a színpadra vitt.
V a l e n t i n i t (ásv.) antimonvirág v. fehér anti
monérc ; antimontrioxid S b 3 O s ; rombos prizmák
v. táblák, nyalábos-legyezős csoportok; szemcsés
héjas halmazok. Bgy irányban kitűnően hasad ;
sárgás, szürkés, barnás, feketés; gyöngyház-gyémántfényű, áttetsző. Az antimonit mállása révén
keletkezett; Pernek, Pozsony v m . ; Felsőbánya ;
Bráunsdorf, Wolfsberg és Horhausen, Német
ország; Przibram, Csehország; Constantine, Algir.
V a l e n t i n o i s (ejtsd: vaiantinoa), régi francia her
cegség Dauphinó tartományban, amelynek fővá
rosa Valence volt. A V. hercegi címet 1498. Borgia
Cesare, VI. Sándor pápa természetes fia kapta.
1548-ban II. Henrik francia király kedvesének,
Poitiersi Dianának adományozta.
1642-ben a
Grimaldi-csaláA szerezte m e g e címet s máig is
viselik Monaco fejedelmei.
V a l e n t i n u s , 1. pápa, 1. Bálint.
2. V., szentek, 1. Bálint és Bálint napja.
3. V., egyike a legkiválóbb gnosztikusoknak,
szül. Alexandriában zsidó szülőktől. Kr. u. 140
körül Rómába ment és ott működött 160-ig. Az
alexandriai gnoszticizmus az ő platói eszmékkel
kevert rendszerében érte el leggazdagabb kiképzettségét. Rendszerének főbb gondolataira nézve
1.
Gnoszticizmus.
Vaientiny János, festő, szül. Nagylakon 1842
jan. 1., megh. Nádasdladányban 1902 febr.-ban.
Eleinte Marastoninál tanult Budapesten, aztán
Parisban, Münchenben, Olaszországban tartózko
dott s a hetvenes évek végétől haláláig Nádasd
ladányban festett, főképp a cigányok életéből vett
képeket, amelyek nagy tetszést arattak a közön47
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aég körében és számos reprodukcióban is elter gyökér, római nárdus, 1. a Havasi növények táblá
jedtek. Egy ilyen képe, a Hegedűt hangoló cigány ján, i) az Alpokon nő. Nárdus céltica v. spica
fiú a Szépművészeti Múzeumba került. 1902-ben celtica nevű orvosság, de már ritkán, inkább illat
hátrahagyott műveit kiállították Budapesten. V. szer készítésére használatos a tőkéje.
ö. Művészet, 1902.
V a l e r i a n a c e a e , Macskagyökér-félék (nov.),
Valenza, város Alessandria olasz tartomány a forrtszirmú kétszikűek családja a Rubialesban, (i9ii) 10,684 lak., selyem- és aranyárúgyár sorozatban. Körülbelül 350 faja
tással, kénes ásványvízforrással, XVI. sz.-beli van, föterületük az É.-i félgömb,
különösen a Földközi-tenger kör
dómmal. V. állítólag az ókori Valentia.
Valera, 1. Eamon de, ir politikus, spanyol apa nyéke, azután Dél-Amerika. Fü
és irlandi nő fia, szül. New Yorkban .1883. Írország vek v. kis cserjék, levelük átelle
ban nevelték s ott matematika-tanár lett. Mikor nes, pálhátlan. Viráguk asszimeta világháború alatt az Írország önállósítására rikus, csészéje elvirágzás után
irányult mozgalom nagy erővel megindult, V. bóbitává lesz, a porzó 4, 3 v. 1;
- egyik vezető egyénisége lett a mozgalomnak. Az a magház 3 termőlevelü. Általá
1916. ir fölkelés leverése után elfogták és halálra ban illanó olajukkal mint orvos
Ítélték, de az Ítéletet kegyelemből életfogytiglani ság v. illatszer van jelentőségük.
kényszermunkára változtatták; az ellenállhatat
Valeriána-olaj, baldrián-olaj, A Valeriána
lanul növekvő ir mozgalom azonban az angol a valeriánagyökérből vízgőzzel virága,
hossz
kormányt az Írekkel való tárgyalásra bírta, V.-t desztillált, halványsárga v. zöldes metszetben.
színű,
t-ajátos
szagú,
fűszeres,
- tehát 1917. szabadon bocsátották. Ezután a sinnfeinek ligájának elnöke lett s 1919. a megalaku kámfországú, illó olaj. Fs.-a 0-93—0-96. Víz alig,
landó ir köztársaság elnökévé választották. 1922- szesz, éter bőségesen oldja. Alkotórészei: terpének,
ben létrejővén Angliával a kiegyezés, Írország a bomeolnak hangya-, ecet-, vaj- és valeriána-sav
külön kormányt kapott, de V. ezt az ir kormányt val alkotott észterei, terpineol etb. Idővel sűrűsö
sem ismerte el, hanem elvtársaival harcot szer dik és megbarnul. Más fajta valeriána-gyökérből
vezett ellene. Maga az ir kormány fogatta el 1923., előállított V. a japán V. vagy kesso-olaj, az eu
de fogságából megszökött és folytatta az agitá- rópai V.-jal csaknem azonos összetételű és saját
ciót, még az Angiia kormányzata alatt álló Uls- sága. Gyógyszerül használatosak.
ter tartományban is szervezte az Íreket, de NewValeriánasav, 1. Valeriánsav.
ryben 1924. okt.-ban az angol hatóság egy nép
Valeriánátok a valeriánsav sói.
gyűlésen elfogatta.
V a l e r i a o e l l a Haller (galambbegy, mezei,
2. V., Jüan. spanyol író és tudós, szül. Cab- vad- vagy kikeleti saláta, báránysaláta, n5v.).
rában 1824 okt. 18., megh. Madridban 1905 ápr. A Valerianaceae-család gónusza, mélynek 41 faja
11. Diplomáciai pályán működött, sok helyütt volt Európában főleg a Földközi-tenger környékén
követ, 1893—95. Bécsben. írói hírnévre Pepita és Észak-Amerikában honos; ezek közül nálunk
Jiménez (1874) cíinü regényével tett szert, amely 7 van meg. Egyéves f üvek; száruk többszörösen
több európai nyelven jelent meg. Egyéb művei : villásan elágazó. Wpiük hosszúkás, apró virágaik
Las ilusienes del doctor Faustino (1S76); El comendador Mendoza (1877); Dona Luz (1878); El pajaro
verde (1895); Juanita lalarga (1896); Mors-Amor
(1899). Becsesek irodalomtörténeti, kritikai dol
gozatai is. Összes müvei: Obras Completas 16
kötetben jelentek meg (Madrid 1886—1908).
Valéria, Alsó-Pannonia felső részéből alakított I
tartomány, amelyet Dioclotianns leányáról, Gale- j
rius császár nejéről neveztek el. A Duna mentén.!
Brigetiótól (Ószőny) Altinumig (Mohács) terjedt.!
Ny.-on hozzátartozott a Balaton és Sopianae (Pécs);
is. L. Pannónia.
V a l e r i á n a L., macskagyökér, baldrián (növ.),
a Valerianaceae-családgénusza; 200-nál több faja
az É.-i félgömbön főkép Ázsia és Európa hegyein,
a D.-i félgömbön főkép Dél-Amerika Andesein van
elterjedve. Füvek, félcserjék, cserjék. Levelük rö
vid nyelű, pártájuk 5 karélyú, porzójuk 3, mag
házuk csaknem mindig 1 üregű. A termésen meg
a, b Galambbegy, c virága, d termése.
marad mint soksugarú, pehelynemű bóbita a
csésze. A V. officinalis L. (mezei vagy orvosi fejecskében csoportosulnak; csészéjük a termésen
macskagyökér, gyökönke, fordulóiü, mezei nár megmaradó. Közönséges n-ílunk a V. olitoria
dus, Szent-Magdolna-fű) becses orvosi növény. Poll. (közönséges galambbegy, mezei raponc,
Tőlevele páratlanul szárnyas. Virág a bodzaszagú, téli cikória) mezőkön, laza talajon; rozettaszerűen
halvány piros. Nedves helyeken terem. Tőkéje fejlődő tőlevelei kora tavasszal már a-hó alatt
(radix valeriánáé) erős. áttíató szagú. Valeriánsav
és kedvelt salátát szolgáltatnak; ter
(1. o.) és illanó valeriána-olaj (1. o., oleum va fejlődnek
is. A var. oleraeeae Schl. nevű kerti vál
leriánáé) van benne. A V. céltica L. (kelta macska mesztik
tozata nagyobb és kopaszabb levelű.
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Valeriánsav, C4H9COOH. Négy izomérje van.
A normális-, az izo-V., a metiletilecetsav és a
trimetileeetsav. A valerianagyökér és számos más
növény tartalmazza. Az így nyert a. valerianiouin
az izo-V. s az optikailag aktív metiletilecetsav
keveréke; baldriánsavnak is hívják. Erjedési
amilalkoholnak krómsavas oxidációja is hasonló
V.-elegyet ad. Sói a valeriánátok. Észterei közül
az etilészter ú. n. baldriánéter, a V.-as mentol•ószter ú. n. validol nevesek. Az ú. n. valil (valyl)
a V.-as-diétilamid, erős szagú folyadék s a gyógyá
szatban játszik szerepet.
Valerianus, Publius IÁcinius, római császár
(253-260); Trebonius Gallus császár megöletésekor araetiailégiók 63 éves korában császárrákiál
tották, mire ő fiát, Gallienust (1. o.) uralkodótársává
nevezte ki és neki adta át a birodalom Ny.-i felét.
Midőn a perzsákat 257-től kezdve a határoktól
visszaszorítani igyekezett, 260. fogságba jutott és
méltatlan bánásmód között fejezte be életét.
Valérien, domb és erőd Paris mellett, 1. MontValérien.
Valerius, szabin eredetű, híres patricius-esalád
Rómában; a mítosz szerint a család őse, Volesus
békítette ki Romulus és Titus Tatius királyokat.
Legkiválóbb tagjai:
1. Publius V. Poplicola, résztvett a Tarquinius
királyi család elűzésében, Kr. e. 509—506. és 504.
konzul volt. Népszerű törvényeiért (leges Valé
riáé), főleg azért, hogy az elitélt polgár fellebbez
hetett a népgyűléshez, kapta a Poplicola (a. m.
a nép barátja) jelzőt.
2. Marcus V. Volesus, előbbinek öccse, 505.
mint konzul harcolt a szabinok ellen.
3. Luciiis V. Poplicola Potitus, az első Popli
cola unokája, a decemvirátus bukása után közben
járt a szenátus és a kivándorolt plebs között;
ezért 449. konzullá választották és tiszttársával,
Marcus Horatius Barbatusszal együtt törvényeket
(leges Valériáé Horatiae) hozott, amelyek a decem
virátus előtt érvényes népjogokat megerősítették,
sőt tágították.
4. Marcus V. Corvus, «a holló», kiváló katona,
ki egy holló segítségével győzött le egy óriás
gallust. Hatszor volt konzul, kétszer diktátor;
sok győzelme közül leghíresebb a szamnitok fö
lött kivívott diadal Gaurus hegyénél és Suessulánál.
5. Quintus V. Falto, az Aegati-szigeteknél
Kr. e. 241. vívott tengeri csatában a megbetege
dett Lutatius Catulus konzult helyettesítette és
győzelméért diadalmenetben részesült.
6. Marcus V. Laevinus, Kr. e. 215. prétor,
több éven át szerencsésen harcolt a makedoniai
Fülöp ellen és 210. mint konzul végleg meghódí
totta Siciliát.
7. IMCÍUS V. Flaccus, Kr. e. 63. prétor, támo
gatta Cicerót a CatiKna-féle összeesküvés el
nyomásában. Mint proprétor 62. kormányozta
Kisázsiai és hazaértekor zsarolás vádja miatt tör
vény elé állították, ahol Cicero védőbeszéde után
felmentették.
8. Gaius V. Triarius, Cicero barátja, ki a «de
flnibus» e. dialógusban részvevő személy, a 49.
kitört polgárháborúban Pompeius híve volt és
valószínűleg a farzaluszi csatában esett el. A
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V.-ok családja a császárok korában is virágzott.
L. még Messala Gorvinus. V. ö. Münzer, De gente
Valéria (Berlin 1891).
Valerius Antius, római történetíró, Kr. e 50
körül Róma történetét alapításától kezdve legalább
75 könyvben írta meg tele túlzásokkal és hamis
adatokkal. Livius kezdetben őt vette forrásul, de
csakhamar meggyőződött megbízhatatlanságáról.
V. ö. Péter, Historicorum Romanorum fragmenta
(Leipzig 1883).
Valerius Cato, latin költő Kr. e. az első század
ban. Egy alexandriai irányú költői iskolának volt
nagy tekintélyben álló feje. A Vergilius neve alatt
fennmaradt kisebb költemények közül fennmaradt
«Dirae» és «Lydia» címűt ingatag alapon neki
tulajdonítják.
Valerius Flaccus Setinus Balbus, Gaius,
római költő, megh. Kr. u. 90 körül. Átdolgozta és
Vespasianus császárnak ajánlotta a rhodoszi Apol
lónk® «Argonautika» c. művét. Lendületes, de
kissé dagályos nyelvezetű művének csak 8 könyve
maradt ránk; kiadta: Thilo (Halle 1863); Schenkl
(Berlin 1871); Langen (u. o. 1896). Magyarra for
dította: Fábián Gábor (Arad 1873).
Valerius Maximus, római történetíró, Kr. u.
30 táján Factorum et dictorum memorabilium
libri IX c. alatt Tiberiusnak ajánlott történeti
müvet írt, amelyben kritika nélkül, dagályos nyel
ven állít össze egyveleges történeteket. A közép
korban nagyon kapós olvasmány volt s többekre,
pl. Galeottira is hatott. Kiadta: Kempf (Berlin
1854 és Leipzig 1888); Halm (Leipzig 1865).
Valery-en-Caux, 1. Saint- Valery-en-Gaux.
Valery-sur-Somme, lásd Saint-Valery-surSomme.
V a l e s , Spanyolországban az Amerikából ér
kező ezüstre szóló utalványokat nevezték így.
V a l e u r (franc, ejtsd: vaiOr) a. m. érték. Külö
nösen oly értékpapírokat értenek alatta, amelyek
nek tényleg van belső értékük, szemben az érték
telen non-V.-ökkel. V. morte az oly értékpapír,
amelynek ugyan van értéke, de valamely idő
szakban senkisem vásárolja.
Válfaj (n5v.). a. m. varietas, változat, fajváltozat.
L. Faj és Növényrendszer.
Valgius Rufus, római költő és író, Horatius
barátja, Kr. e. 12. konzul. írt elégiákat, epigrammá
kat, lefordította Apollodoros retorikáját, tankölte
ményt írt a gyógyító szerekről s grammatikai
kérdéseket tárgyalt De rebus per epistulam quaesitis c. művében. Töredékek Baehrensnél (Fragmenta poetarum Romanonim).
Valguarnera-Caropepe, község Caltanissetta
szicíliai olasz tartományban, (i9ii) 13,392 lak.
Olajtermelés, kénbányászat.
Valhalla, 1. Walhalla.
Vali, arab eredetű török szó, jelent kormányzó
pasát, a vilajet élén álló kormányzót.
Vali Béla, író, szül. Szabadkán 1858 jún. 3.,
megh. Budapesten 1896 jún. 7. Mint középiskolai
tanár a közoktatásügyi minisztériumba volt be
osztva, 1877 óta buzgón foglalkozott színészettörténeti tanulmányokkal. Nagyszámú újság
cikken s kisebb dolgozatokon kívül megírta
A magyar színészet történetét (jutalmat nyert a
Kisfaludy-Társaságná], 1887) és Az aradi Színé
it'
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szét történetét (1889), valamint Vas Gerében
(1883), Kuthy Lajos (1888) és Kossuth Lajos
(1888) életrajzát. Vas Gereben összes müveit
sajtó alá is rendezte (Sziklay Jánossal együtt,
1886—1900).
Válide (arab) a. m. szülő, anya. V. szultán, az
uralkodó szultán anyja, ki fiának trónrajutasával
a hárem többi lakosai közt legmagasabb rangra
emelkedik; gyakran politikai befolyással is bir.
Validol, menthylvalerianat, a valerianasavnak
menthollal alkotott észtere CjHa.COO.CujHjg.
Rendszerint mentholt is tartalmazó, szintelen,
illatos, hűsítő ízű folyadék. Vízben oldhatatlan;
szesz, éter stb. oldja. Hisztériánál, migrénnél,
terhes nők hányásánál stb. gyógyszerül alkal
mazzák.
V a l i d u s (lat.) a. m. erős, hatalmas; validitas,
jogerősség, érvényesség.
Valii, 1. Valyl.
Valiora (Valiora), kisk. Hunyad vm. hátszegi
j.-ban, (1910) 574 román lak. (Tr. R.)
Valisora (Valisoara), kisk. Hunyad vm. dévai
j.-ban, (i9io) 1119 román lak. (Tr. R.)
Valjevo, az ugyanily nevű kerület székhelye
Szerbiában, a Kolubara partján, 7000 lak. A világ
háborúban, 1914 nov. 15. az osztrák-magyar csa
patok utcai harcban elfoglalták; de dec. 9. az
arangyelováci vereség után kiürítették. 1915 okt.
24. Kövess hadserege a nagyszerbiai offenzíva
aláirt harc nélkül megszállta s az összeomlásig
osztrák-magyar uralom alatt volt.
Valka C Walka, Walk), Lettország B.-i szélén
fekvő város, Rigától ÉK.-re. Régi lett tanítóképző
intézete van. Vasúti csomópont. Lakosainak száma
1900-ban 10,000 volt.
Valkai András, verses krónikák írója, szül.
Kalotaszegen a XVI. sz. első felében. Történeti és
mondai tárgyakat foglalt döcögős versekbe, me
lyek Chronica avagy História címmel jelentek
meg. A fennmaradtak Hariadenus tengeri tolvaj
ról, Károly császár hadakozásáról Éarbarossa
basa ellen, János pap birodalmáról (együtt
1573), Bánk bárfí-ól (1574), A magyar királyok
eredetekről (1576), Andoinus és Alboinusról
(1580) szólnak.
Valkany (Válcani), nagyk. Torontál vm. nagy
szentmiklósi j.-ban, az Aranka folyó mellett, d9io)
4809 román és magyar lak. (Tr. R.)
Valke (állat), a vörös farkas (Ganis simensis
Rttpp.) neve.
Valkház (Vel'ky Valkház), kisk. Bars vm.
verebélyi j.-ban, (1910) 484 szlovák és magyar lak.
(Tr. Cs.-Szl.)
Valki, orosz város Ukrajnában, Charkovtól 40
km.-re Ny.-ra. Lakosainak száma 1900-ban
11,000 volt.
Valkó, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. gö
döllői j.-ban, (1920) 2031 magyar lak.
Valkócz (Volkovce), kisk. Bars vm. aranyosmaróti j.-ban, (1910) 516 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Valkonya, kisk. Zala vm. letenyei j.-ban, (1920)
813 magyar lak.
Valkó vára, Szilágy (előbb Kraszna) várme
gyében Nagyfalutól délre állott. Ma romokban
hever. 1316-ban a fellázadt Barsa Kopasz nádor
fla Bekcs védelmezte a királypártiak ellen, azon

Valiadolid

ban Blefánti Dezső megvívta. 1341-ben Dancs
krasznai főispán és fiai kapták. Ezek kihalása
után a losonczi Bánffyak kezére jutott. A hozzá
tartozó uradalom részben ma is az övék. 1404-ben
a Bánffyak engedetlenkedvén, Zsigmond király
Jakcs Jánost, Albisi Dávidot és Csáky Györgyöt
küldte ki e vár megvívására.
Valkó váralj a (Subcetate), kisk. Szilágy vm.
krasznai j.-ban, (1910) 455 román lak. (Tr. R.)
Valkó vármegye és várispánság, a későbbi
Szerem, Verőce és Pozsega vármegyék egy részét
foglalta magában. A XV. sz. vége felé 33 vára,
34 városa, 1182 helysége ismeretes. Főispánjai
többnyire vagy éppen állandóan a macsói bánok
voltak. 1541 után teljesen megszűnt benne a vár
megyei élet. V. ö. Csánki Dezső, Magyarország,
tört. földr., V. II., 262—384. old.
Valkürök, 1. Walkyrják.
Váll, a felső végtag legfelső ,a mellkassal össze
függő vége, amelynek csontos végét a lapocka,
a kulcscsont és a felkarcsont alkotja. A V.-ízület
a felkarcsont ízülete a lapockával igen szabad
mozgású, golyóízület. A V. alakját nagyrészt az
izmok, különösen a deltaizom (1. o.) szabják meg.
L. Hónalj és Vállöv.
Válla, nagyk. Mosón vm. nezsideri j.-ban, (1920)
1568 német és magyar lak. (Tr. A.)
Válla, Laurentius (Lorenzo délin Yalle),.
híres olasz humanista, szül. Rómában 1407 körül,
megh. u. 0. 1457 aug. 1. Páviában, Milanóban
tanított, 1435. V. Alfonzo nápolyi király szolgá
latába lépett, majd eretnekség gyanújába esvén
(De donatione Constantini Magni c. műve miatt,
amelyet aztán visszavont) Rómába szökött, hol
V. Miklós pápától kegyelmet nyert, tanárkodon,
III. Calixtus alatt pápai titkár ós kanonok lett.
Nagy tudománnyal küzdött a hagyományos tekin
télyek (Aristoteles)ellen,főlegDialectieaedisputationes contra Aristotelicos (1499) c. iratában; De
voluptate c. müvében Bpikurosnak ad igazat.
Annotationes in Nóvum Testamentumában ő az
első, ki a Vulgata szövegét a görög eredeti szem
pontjából bírálta. Nagybecsüek Homeros-, Herodotos-, Thukydides-fordításai és Elegantiae Latmi
sermonis c. müve 6 könyvben (Róma 1471). Öszszes művei: Laur. Vallae Opera Baselban jelentek
meg 1543. Opuscula tria, kiadta Vahlen (Wien
1870). V. ö. Vahlen, L. V. ein Vortrag (u. 0.1864.,
Berlin 1870); Mancini, Vita di L. V. (Firenze
1892); M. v. Wolff, Lor. V., sein Lében und seine
Werke (Loipzig 1893); Schwahn, L. V. (Berlin
1897.)
V a l l a b y (állat), 1. Kenguru-félék.
Valiadolid (ejtsd: vaiiyadoiíd), 1. spanyol tarto
mány Ó-Kasztiliában León, Palencia, Burgos, Segovia, Avila,2 Salamanca és Zamora között. Teriid
léte 8170 km , (1920) 280,931 lak., nagyobbára fensík, részben terméketlen területtel és nagy pinia'
fenyőerdőkkel; 11 járása van, fővárosa V
2. V., fővárosa V. spanyol tartománynak, érseki
székhely, (1920) 76,791 lak., vasöntés, szövő-, vegyiés ötvösiparral, papiros-, bőr- és fayencegyártással.
V.-t 1561-iki nagy tűzvész után II. Fülöp újjáépí
tette ; hat városkapuja, egyenes utcái ós tág terei
vannak; a Puerta del Carmen előtt áll III. Károly
szobra. Nagyobb terei a Plaza mayor, árkádokkal
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körülfogott nagy négyszög, a háromszögű Cainpo
grandé és a nyolcszögü El Ochavo; számos
temploma, 1346-ban alapított egyeteme van. Neve
zetesebb épületei a be nem fejezett nagy arányú
székesegyháza, a régi kir. kastély, a Torquernada
által épített pompás kapuja, a San Pablo domini
kánus kolostor, ma fegyház; az egykori bencés
kolostor, ma kaszárnya. A Collegio de Sta Graz
ban kép- és szoborgytijtemény és könyvtár van.
V. a régi Vallisoletum, valószínűleg a gótok ala
pítása (625), a római Pintia romján. A X. sz.-bau
León királysághoz került. Később ismételten kasztiliai és spanyol királyok székhelye volt. II. Fülöp
és osztrák Anna itt születtek, Kolumbus itt halt
meg.
Vállaj, kisk. Szatinár vm. mátészalkai j.«ban,
<1920) 2667 magyai- lak.
Vállalat, a termelési tényezőknek a kockázat
elvállalása mellett való egyesítése, amelynek az
a célja, hogy a vállalkozó csereértékeket termel
jen és árusítson. A V.-szerü termelésnek követ
kezménye az üzem nagyobb terjedelme, a készít
mények nagyobb mennyisége, a jobb minőség, az
olcsóság, a gyártás egyenletessége s az a jelen
ség, hogy a termelés függetlenné válik a meg
rendeléstől, nagy raktári készletekre dolgozik s
a kínálat hatalmasan fokozza a keresletet. Kü
lönböző alakjai a magán- és a nyilvános V.-ok. A
magán- V.-ok a magángazdaságoknak nyerészke
dési elvére vannak alapítva s mindig az a céljuk,
hogy a vállalkozó számára jövedelmet szerezze
nek ; amely V.-ok e célt elérik, jövedelmező vagy
produkti s lukrativ V.-oknak neveztetnek. A
nyilvános V.-okat a közérdek szempontjából ha
tóságok, egyesületek vagy egyesek a nyerészke
désre való tekintetek alárendelésével egyes köz
szükségletek ellátása kedvéért létesítik; ilyenek
az állami posták, vasutak, gyárak, hitelintézetek,
mezőgazdasági V.-ok stb. A vállalkozó személye
szerint megkülönböztetik az egyes ós a társas
V.-okat. A termelés tárgyait tekintve különböz
nek egymástól a mezőgazdasági, az ipari, a köz
lekedési, Mtelüyji és a vegyes V.-ok. Az üzem
terjedelme szempontjából végre a nagy és a kis
V.-okat szokás megkülönböztetni s ámbár e kétíéle üzem között nem mindig könnyű a határvo
nalat meghúzni, mégis ez az osztályozás szolgál
tatja egy-egy ország gazdasági állapotára nézve
a legfontosabb adatokat. A nagy V.-ok mutathat
ják fel a legnagyobb termelési és a legtökélete
sebb technikai előnyöket, viszont a kis V.-ok
képesek a fogyasztók ízléséhez alkalmazkodni s
egyes munkáknál a gyártmányok jobb minőségét
biztosíthatják. Napjainkban általában inkább vi
rágzanak a nagy V.-ok; ahol egy-egy nagy V.
más kisebb V.-okkal versenyre lép, mindenütt az
utóbbiak vereségével végződik a küzdelem.
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cikkeknek megrendelésre való előállítása stb. A
szolgálati szerződéstől — a fentiekből kifolyólag
— főleg abban különbözik, hogy a munka kocká
zatát a vállalkozó viseli, a véletlen kár tehát őt
éri. A vállalkozó a müvet a megrendelő utasításai
szerint köteles elkészíteni; de a helytelen utasí
tással nem mentheti magát, ha a megrendelő nem
szakértő, a vállalkozó pedig az. Ha a megrendelő
munkaközben a vállalkozó hibáján kívül a sze ződós teljesítésétől eláll, a vállalkozót kárpótolni
köteles. Hogy személyesen köteles-e a vállalkozó
a művet előállítani, vagy pedig alvállalatba ad
hatja-e, csak esetről-esetre dönthető el a szerződés
elapján, fogalmilag a vállalkozási szerződés egyik
fél részén sincs személyhez kötve. A mű előállí
tásához szükséges anyagot adhatja a megren
delő, de részben adhatja a vállalkozó is anélkül,
hogy a szerződés ezzel megszűnnék V. lenni. De
ha az anyagot egészen vagy túlnyomó részben
a vállalkozó adja, akkor a szerződés az eset köze
lebbi körülményei szerint nem vállalkozási, hanem
adásvételi szerződés lesz. A vállalkozó szavatol
a mű hiánymentességeért. L. Bérszerződést is.
Vállalkozó, a vállalkozási szerződésnél (1. o.)
az a fél, aki a másikkal, a megrendelővel szem
ben a mű előállítására kötelezi magát. Amennyi
ben a vállalkozó a szerződés szerint nem köteles
a művet személyesen elvállalni, a mű előállítása
iránt harmadik személlyel szerződhetik. (Fő
vállalkozó, a harmadik pedig alvállalkozó.)
Vállalkozói nyereség, az a jövedelem, amelyet
a vállalkozó a vállalat termelési tevékenységéből
szerez magának. Akkor keletkezik, ha az előállí
tott javak csereértéke, vagy a létesített mű meg
haladja a termelési költségek összegét.
Vállap (geoi.), 1. Választólap.
Vallás (lat. religio), az embernek viszonya Isten
hez, amely az ember életét értelme, akarata é3
érzelmei szerint meghatározza; máskép az embert
Istennel összekötő kapocs, amellyel Istent meg
ismeri, szereti és akaratát teljesíti. A V. az er
kölcsi érzet mellett a leglényegesebb jel, amely az
értelmes embert az oktalan állattól megkülön
bözteti ; a legfontosabb tényező az egyed, a család
és állam életében. Történelme az emberiség törté
nelme. Nincs nép, amelynek vallása nem volna,
még ha vallásbeli ismereteik bármily csekélyek
és babonások is. Megkülönböztetünk természeti
(1. alább: V. a természeti népeknél) ós természet
fölötti vallást. Természetfölötti, máskép kinyilat
koztatott V. Istennek az emberi szellem termé
szeti erejét meghaladó oly ismerete és tisztelete,
amely természetfölötti isteni közlésen alapszik és
csak isteni segítség által jöhet létre. Ilyen V. a
keresztény V. — Szokás még az állam- V. kifeje
zést is használni, amely kifejezés nem azt teszi,
mintha az államnak volna vallása, hanem azt,
hogy valamely államban egyik felekezet egyház
szervezete, a történeti fejlődés folyamán, össze
nőtt az állam szervezetével. A modern államok
ezzel szemben mindjobban a polgári, illetőleg
jogállam (1. o.) megvalósítására törekesznek. L.
még Vallásfelekezet.

Vállalkozási szerződés. A munkaszerződésnek
a szolgálati szerződéssel szemben az a faja, amely
nél a munkára kötelezett (a vállalkozó) nemcsak
a munkát, mint olyant igéri (így a szolgálati
szerződésnél), hanem egy meghatározott ered
mény létrehozására, valamely kész miinek munka
díj fejében való előállítására vállalkozik (ép ezért
V. a természeti népeknél. A természeti V.-t
más néven mübérszerződésnek is nevezi kj. Ide számos bölcselő és etnológus igyekezett megha
tartoznak pl. az építkezési szerződések, ipari tározni, de a legtöbben abban tévedtek, hogy a
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primitív népeknek olyféle filozófiai gondolkodás
módot tulajdonítottak, minővel csak magasabb
fejlettségű kultúrember rendelkezik. B meghatá
rozás szerint a természeti V.-t két szempontból
kell tekintenünk, ú. m. a hit és a kultusz szem
pontjából. A V.-os hit eredetére s megmagyarázá
sára a legrégibb időktől fogva számos kísérlet
történt s a legtöbb megegyezett abban, hogy lé
nyegének a felsőbb hatalmaktól való félelmet
tartotta. A XIX. sz. közepe tájáig a fétisizmust
tekintették a természeti V. ősi formájának. Tylor
fellépése óta a múlt század hatvanas éveiben az
animizmus vert gyökeret, amely az egész min
den8éget meglelkesítette. A manizmus, az ősök
tisztelete és a sámánizmus, a szellemekkel való
érintkezés mestersége az animizmus hajtásai s
annak nyomán nyertek létjogot a természeti V.
filozófiájában. Rokon ezzel a totemizmus is, amely
az emberi, állati és növényi világ egybekapcsoló
dását jelenti e téren.
A XX. sz. új világosságot vetett a természeti
V. kérdésére. Egyre hangosabb lett a vélemény,
hogy nem az animizmus a V. ősformája, hanem
még egy más, régibb réteg lappang ez alatt, amely
nek az animizmus csupán kései fejleménye. Ezt
az elemet preanimizmusnak nevezzük. A kiala
kult animánál van valami primitívebb fogalom
s ez a varázserő fogalma v. manap elfogadott
műszóval mana. A mana az a titkos, csodás erő,
amely a természetnek némely lényeit és tárgyait
betölti, hogy úgy mondjuk: istenivé avatja és e
réven V.-os kultusz tárgyaivá teszi. A mana alap
ján nyugvó világnézetet dinamizmusnak (1. o.)
is nevezik.
A V. gyakorlati oldala a kultusz, amelyet főleg
a szívósság jellemez. Az ősvallási fogalmak újabb
kulturhatások folytán elhomályosulhatnak, de a
kultusz szertartásainak csökevényei tovább él
nek a babonás hagyományban. így a magyar nép
ősi hitvilága úgyszólván nyomtalanul elveszett,
de istentiszteletének némely nyomai fennmarad
tak népünk szokásaiban, babonáiban. A kultusz
irányulhat mindarra, amit az animizmus v. a
dinamizmus szerint a szellem v. a mana szék
helyének tart az emb9r. Ilyképen van: fák, kö
vek, faragott és írott képek, víz, tűz, égitestek,
állatok, növények, emberek (élők és holtak) imá
dása. A kultusz legismertebb megnyilvánulásai:
az imádság, az áldozatok, a V.-i játékok és az
extázis. Az e kérdésre vonatkozó forrásművek
felsorolása megtalálható: Th. Achelis, Die Religionen der Naturvölker (Samml. Göschen) és
Itóheim, A varázserő fogalmának eredete című
művekben.
Vállas Antal, matematikus, szül. Pesten 1809
máj. 18., megh. New-Orleansban 1869 júl. 20.
1824-ben a piarista szerzetbe lépett. Mielőtt a
szerzetesi fogadalmat letette volna, 1827. kilépett.
Kazinczy a szépirodalomra ösztönözte, de ő a
matematikát választotta. 1833—36-ig Eötvös Ig
nác bárónál volt nevelő. 1836-tól kizárólag az
irodalomnak élt és egynéhány versen kívül Fel
sőbb fokú egyenletek egy ismeretlennel c. müvét
írta, melyért 1837. az Akadémia tagjául válasz
totta. 1838-ban a rohonczi gazdasági akadémia
tanára volt, Pestre visszatérvén, 1841. Egy fel
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állítandó magyar központi műegyetemről szóló
röpiratot bocsátott közre. 1848-ban Eötvös József
báró kinevezte egyetemi tanárnak, de az abszolút
kormány 1850. ez állásától felfüggesztette. Ezen
annyira elkeseredett, hogy 1851. kivándorolt
New-Orleansba, ahol 1853-ig egy német egyház
község papja volt; azután másfél évig családjá
val Nicaragua köztársaságban mint kávéültetvényes élt, 1854. visszatért New-Orleansba, ahol
hajózási iskolát nyitott és 1858. tudományos aka
démiát alapított, amelynek titkára is volt; utóbb
a nagy háború alkalmával Tennessee állam ka
tonai akadémiájának igazgatóságát fogadta el,
hol egész vagyonát elvesztette. Visszatért NewOrleansba s ott halt meg. Nevezetesebb művei az
említetteken kívül: A napórakészítésről (1833);
Egyetemes számtudomány (1838); Az égi és
földtekék használata (1840); Számvetés elemei
(1851); Elemi tértan (IMS); On the resolution
of numerical equations (1855); Commercial navigation (1859).
Vallásalap. III. Károly király 1733. külön
pénztárt (cassa parochorum) létesített évi 16,000
forint javadalmazással, amelynek az volt a ren
deltetése, hogy belőle a kevósbbó jól ellátott plé
bánosok segélyeztessenek. Ez volt a kiinduló
pontja a V. keletkezésének, amelybe 1786. né
mely feloszlatott szerzetesrendek és eltörölt ko
lostorok javai is beolvasztattak; gyarapítására
szolgáltak még a magyar főpapság által vároródítési segély címen fizetett összegek is. A főpap
ság ezt a szolgáltatását királyi és pápai beleegye
zéssel 1858. három millió forintnak a V.-ba be
fizetésével megváltotta. A V. jövedelmeit kat.
isteni tiszteleti célokra, egyházi építkezésekre,
papnevelő intézetek fenntartására, a kongnia ki
egészítésével szegény plébánosok segélvezésére
fordítják. 1880 máj. 21. kelt legfelsőbb elhatáro
zással a V. és a tanulmányi alap (1. Tanulmányi
alap) kezelésének ellenőrzése részben egyházi,
részben világi férfiakból álló 15 tagú felügyelő
és ellenőrző bizottságra ruháztatott. A bizottság
nak csak ellenőrző és véleményező hatásköre
van; de ha a miniszter a bizottság véleményétől
eltérően akar intézkedni, mindenkor köteles a
legfelsőbb elhatározást kieszközölni.
Vallásbéke, a XVI. és XVII. sz.-ban dúló val
lásháborúkat befejező békék elnevezése. Ilyenek
voltak Svájcban a kappeli (1531), Németország
ban a nürnbergi (1532), az augsburgi (1555) és a
vesztfáliai (1648) békék. A francia valláshábo
rúkban öt V. emlékezetes (Amboise 1563, Longjumeau 1568, Saint-Germain 1570, Bergerac,.
Saintfleix 1580). Hazánkban a bécsi (1606) és a
linzi (1645) békék tekinthetők V.-knek is.
Vallásbölcsészet, a vallás "szméinek bölcsé
szeti elvek alapján való tárgyalása. A pozitív val
lásoknak megvan a maguk rendszere, melyet ren
desen nem filozófiával támogatnak, hanem isteni
kinyilatkoztatásból származtatnak. E rendszerek
nek filozófiai szempontból való vizsgálata, akár
kritikai éllel, akár azzal a célzattal, hogy a po
zitív vallás tanítását mindenestül igazolja, a V.
feladata. A skolasztika korában a V. a keresztény
vallás igazolására szorítkozott. Azóta számtalan
V.-i rendszer van, amely az egyház tanítását mó-
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dosltani iparkodik és a filozófiai szempontot teszi
uralkodóvá a vallási fölött. De a V. mellőzheti
az egyes pozitív vallások vizsgálatát s önállóan
keresheti a vallási eszmék rendszerét. Ez értelem
ben sok filozófiai rendszernek van V.-i része.
Vallás elleni bűncselekmények azok, ame
lyek a vallás szabad gyakorlatát ós az állampol
gárok vallásos érzületét sértik. Az ó- és középkortan ezeket az isteni felség megsértésének
(orimen liesae majestatis divinae) tekintették és
mint ilyet, különösen az istenkáromlást (1. o.), sőt
hazai törvényeink szerint az erőszakos egyházsértéseket is (violatio eeclesiae) halállal büntették.
I. A Btk. istenkáromlásért bünteti azt, aki vala
mely gyülekezeten nyilvánosan szóval, vagy aki
nyomtatvány, irat, képes ábrázolat terjesztése,
vagy közszemlére kiállítása által és Isten ellen in
tézett gyalázó kifejezések által közbotrányt okoz.
A cselekmény vétség, büntetése egy évig t. fog
ház és pénzbüntetés. Enyhébb neme a Kbtk. 51. §.
szerinti kihágás, amikor t. i. a bűntevő a vallási
tiszteletnek tárgyát (tehát nemcsak kizárólag az
Istent, hanem pl. Szűz Máriát) gyalázza meg és
pedig nem szándékosan, hanem meggondolatlan
ságból és nyilvánosan ugyan, de nem okvetlenül
az előbbinél körülirott nagyobb nyilvánosság
gal ; — ennek büntetése 8 napig terjedhető elzárás.
II. A vallási szertartás megakadályozását vagy
megzavarását az követi el, aki az állam által
elismert vallás szertartását erőszakkal megaka
dályozza vagy megzavarja. Ez is vétség, bünte
tése ugyanaz, mint az előbbi vétségé. Mind a
kettőnek a kísérlete is büntetendő (Btk. 190. §.).
III. Vallás elleni sértést követ el, aki az állam
által elismert vallás szertartási gyakorlatára ren
delt helyiségben nyilvánosan botrányt követ el,
vagy a vallási tiszteletnek tárgyát, vagy oly tár
gyakat, amelyek a szertartások végzésére rendelvék, a szertartásra rendelt helyiségben, vagy bár
azonkívül, de a vallásos szertartás alkalmával
tettel, vagy botrányos szavakkal gyaláz. Bünte
tése 6 hónapig terjedhető fogház és pénzbüntetés
(Btk. 191.). IV. Végül a lelkészsértést az követi
el, aki az állam által elismert vallás lelkészét —
midőn az vallási szertartást teljesít — szóval,
tettel, vagy fenyegetéssel nyilvánosan megtá
madja. E vétség büntetése egy évig tartó fogház
és pénzbüntetés. Ha pedig az elkövető a lelkészt
a vallási szertartás teljesítése alkalmával testileg
bántalmazza, a cselekmény bűntett s büntetése —
amennyiben cselekménye súlyosabb beszámítás
alá nem esik: — 2 évig tartó börtön (Btk. 192. §.).
Ezeken felül: 1. a Kbtk. 52. §-a szerint kihágásért
pénzbüntetéssel büntetendő az, aki a törvénynek,
1868. LIII. t.-c. 19. §-ának az ünnep- és vasárna
pokravonatkozó rendelkezéseit megszegi. Eszerint
egyik vallásfelekezetnek tagjai sem kötelezhetők
arra, hogy más vallásielekezetbeliek egyházi szer
tartásait és ünnepeit megtartsák, vagy hogy eze
ken a napokon bárminemű munkától tartózkod
janak. Ügyszintén, bármely vallásfelekezetnek ün
nepén a templom közelében s egyházi menetek al
kalmával ama tereken és utcákon, amelyeken az
ily menet keresztül vonul, mindaz mellőzendő, ami
az egyház szertartásait zavarhatná. 2. Ugyancsak
kihágásért a Kbtk. 53. §-a szerint 2 hónapig tartó
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elzárással és pénzbüntetéssel büntetendő az, aki
életkorának 18 évét be nem töltött kiskorú egyént
az 1868. évi LIII. t.-c. rendelkezése ellenére más
vallásfelekezetbe felvesz. 3. A Kbtk. 54. §-aszerint
ugyancsak kihágásért pénzbüntetéssel büntetendő
az, aki az 1868. évi LIII. t.-c. 22. §.-a ellenére
(temetőkben a különböző vallásfelekezetek tagjai
vegyesen és akadálytalanul temetkezhetnek) —
a megholtnak eltemetését erőszakkal vagy fenye
getéssel megakadályozza. Végül 4. az 1891. XIII.
t.-c. 6. §-a szerint kihágásért pénzbüntetéssel bün
tetendő az, aki e törvény 1., 2., 4. ós 5. §-aiban
foglalt határozatokat megszegi (1. Vasárnapi
munkaszünet). Az eljárás vétségek esetében a kir.
járásbíróság, bűntett esetében (192. §. 2. bekez
dés) a törvényszék, — kihágások esetében a kir.
járásbíróság — az 1891. évi XIII. t.-c. 6. §-ában
megállapított kihágás esetében a közigazgatási
hatóság hatáskörébe tartozik.
Vallás- és közoktatásügyi minisztérium, val
lási ügyekbon a legfőbb felügyeleti, közoktatási
és művészeti ügyekben a legfőbb kormányzati
hatóság. A király kegyúri jogát a V. által gyako
rolja ; a római és görög kat. nagyobb egyházi
javadalmasok kinevezése e minisztérium előter
jesztésére történik.
Vallás- és tanulmányi alapok, 1. VallásalapVallásfelekezet v. hitfelekezet, egy és ugyan
azt a vallást követőknek összessége. így szokták
mondani — bár nem helyesen — keresztény V.,
zsidó V., értvén alatta az összes, keleti s nyugati
katolikus és protestáns keresztényeket, illetőleg
az összes ortodox és neológ zsidókat. Helyesebben
azonban a V. szót az eredetileg egy valláson volt
hívek között keletkezett vallásos pártok megne
vezésére lehet használni; így pl. Krisztus követői
összesen egy egységes egyházat tettek egykoron;
idővel kétfelé váltak, keleti és nyugati egyházra,
ezekben ismét időnként majd a tanokra, majd a
vallási szertartásokra vagy egyházkormányzatra
nézve különféle s egymással ellenséges viszonyba
jött pártok keletkeztek. Szorosabb és helyesebb
értelemben már ezek a pártok, amelyeknek mind
egyike magát Krisztus tanainak igaz követőjeként
tekinti, nevezhetők V.-eknek és pedig keresztény
V.-eknek. Amely országokban a vallásszabadság
elve nem emelkedett érvényre, ott vannak törvé
nyesen bevett, tűrt és be nem vett V.-ek. L. Be
vett vallások. Keresztény vallás felékezetek vi
szonossága és Törvényesen elismert vallásfele
kezetek.
Vallásgyakorlat. A vallás szabad gyakorlata
ról szóló 1895. XLIII. t.-c. 1. §-a mondja ki a
vallásszabadságból (1. o.) folyó' azt az elvet, hogy
mindenki szabadon vallhat és követhet bármely
vallást és azt az ország törvényeinek, valamint
a közerkölcsiség kívánalmainak korlátai között
külsőképen is kifejezheti és gyakorolhatja, to
vábbá hogy senkit az ilyen gyakorlatban akadá
lyozni vagy hitével nem egyező vallási cselek
ményre kényszeríteni nem szabad. Ez az elv azon
ban gyakorlatilag nem áll teljesen, mert egyrészt
csak a bevett (róm. kat., gör. kat., gör. kel., ref.,
ág. ev., zsidó) és elismert (baptista, iszlám) vallá
sok gyakorlata van intézményesen és az is, külö
nösen az elismert vallásoké, csak bizonyos állami
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korlátok között biztosítva, másrészt csak a bevett
és az elismert vallások gyakorlata részesül bün
tetőjogi védelemben. (L. Valláselleni bűncselek
mények.) Ami a V. korlátait illeti, elég e tekintet
ben arra utalni, hogy új vallásfelekezet elismerése
szigorú korlátokhoz van kötve, az egyházi kor
mányzat sok tekintetben államilag szabályozva
van és szigorú ellenőrzés alatt áll. L. e tekintet
ben : Elismert vallásfelekeset. Az ott előadottak
hoz hozzáteendő, hogy időközben az 1916. XVII.
t.-c. az iszlámot (a mohammedán vallásfelekeze
tet) is elismerte. Az elismerés a törvény általános
szabályaitól eltérőleg az iszlám sajátos viszonyai
nál fogva történt törvényben, nem pedig kultusz
miniszteri jóváhagyással.
Vallásháborúk a reformáció és ellenrefor
máció okozta háborúk a XVI. és XVII. sz.-ban.
Ilyenek voltak Svájcban (1531), Németországban
(1546—47. a schmalkaldeni háború), Francia
országban a hugenotta háborúk (1562—98) és a
Harmincéves háború (1. o.) első fele (1618—35).
Vallási sérelmek, 1. Vallássérelmek.
Valláskényszer, 1. Hitkénysze):
Valláslélektan a vallási élet jelenségeinek,
mint vallási élményeknek tudományos vizsgá
lata. Kezdetei már az angol empiristáknál, majd
Schleiermachernál megvannak, mégis csak a leg
újabb időkben lett önálló tudománnyá, mikor a
metafizikai elméletektől és a kinyilatkoztatás tar
talmától függetlenül kezdték ezek tudatos átélé
seit kutatni. Különösen az angol-amerikai (Starbuck, Leube és W. James) és a francia (Plournoy,
Ribot) pszichológusoknak vannak e téren jelentős
érdemeik. A németek között Wundt «Völkerpsyehologie»-ja hozott új szempontokat, Wundt a
vallásban társadalmi életnyilvánulást keres. V. ö.
Scheel, Die moderné Religionspsychologie (ZeitschriftfurTheologieundKirche 1908); GzakóA..
A vallás lélektana (1915).
Vallásoktatás, a vallásos nevelés legfőbb esz
köze, a hitélet kérdéseibe való rendszeres beveze
tés. Tárgya mindenik felekezetben annak tanításai,
az egyház múltjának és szervezetének ismertetése.
A V. az iskolákban kötelező tantárgy; tantervét
az egyházak állapítják meg.
Vallásos iratokat terjesztő társulatok, így
nevezik azokat a protestáns egyesületeket, ame
lyek azt tűzték ki feladatuk gyanánt, hogy vallás
erkölcsi irányú kisebb-nagyobb műveket (traktátusokat) terjesszenek az emberi társadalom minden
osztálya és lehetőleg a föld minden népei között.
Eredetöket a Londonban 1799 máj. 10-én alakult
Religions Tract-Soeiety-től (Vallásos traktátustársulat) vették, amely fennállása óta több mint
2 milliárd kisebb-nagyobb könyvet, iratot terjesz
tett el. Németországban hét ilyen társulat áll fenn.
L. még Biblia-társaságok.
Vallásos költészet, a költészetnek igen neve
zetes köre, mely nem annyira műfajilag, hanem
tartalmilag határolódik el. V.-nek nevezzük akár
a lírai, akár az epikai, akár a drámai költészetnek
mindazon termékeit, amelyekben a vallási eszme
a fő. Mivel a vallásos érzés egyike az emberi
közösség legáltalánosabb, legmélyebb és kul
túráikig legelőbb fejlődött érzelmeinek, termé
szetes, hogy a költészetnek egyik legdúsabb for
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rásául szolgál s hogy a költészet első fejlődésében
kiválóan vallásos volt. Az epika a mítoszokból
alakult, a lira himnuszokból állt és a dráma kul
tuszból fejlett ki. Oly viszonyban volt a költészet a
vallással, mint a többi művészetek is, amelyeknek
ha nem anyja, de tápláló testvére volt sokáig a val
lás. Az emberi lélek kibontakozásával a költészet
mind többféle tárgyat és eszmét vett föl, amelyek
messzibb állnak a vallástól, úgy hogy a V. ma
csak egy tartomány a költészet tágas birodalmá
ban. Ide tartoznak nevezetesen a legendák, zsoltá
rok, himnuszok, de sok nagyobb epikai v. drámai
mű is, mint pl. Milton Elveszett paradicsoma
stb. A V.-nek az a része, mely istentiszteleti
célokra van szánva ós erre egyházilag elfogadva:
az egyházi költészet. Legrégibb költői emlékeink
a XIII. sz.-i ó-magyar Mária-siralom és a Königsbergi Töredék a V. körébe tartoznak, épúgy ké
sőbbi középkori verses szövegeink többsége is.
A XVI. sz. verses maradványainak jórésze is val
lásos tartalmú, leginkább protestáns, míg a XVII.
sz.-ban a felújult katolicizmus V.-e is új erőre
kapott és néhány nevezetes énekgyüjteményt ho
zott létre. Zrínyi nagy eposza is részben val
lásos jellegű, még inkább az Gyöngyösi Rózsa
koszorúja.
Vallásos társulatok, 1. Vallásfelekezet.
Vallásos tébolyodottság, 1. Tébolyodottság.
Vallásos viták (lat. Colloquia). Nyilvános be
szélgetések a XVI. sz. óta a vallásbeli különböze
tek kiegyenlítése céljából. Nevezetesebbek a kato
likusok és protestánsok között a lipcsei (1539.
jan. 2.), a hagenaui (1540), a regensburgi (1541.
1546), a wormsi (1557), a thorni (1545). ~A viták
eredménye inkább az ellentétek kiélesedése volt.
Vallássérelmek (gravamina), azon vallásos jel
legű és tárgyú panaszok és sérelmek elnevezése,
melyeket a rendek szoktak az országgyűlése
ken felhozni. A XVI. és XVII. sz.-ban különösen
az ellenreformáció kezdete óta hazai országgyű
léseink majdnem szakadatlanul visszhangzottak
a V.-től. A kormány sokszor ígérte a V. orvos
lását, így különösen a bécsi (1606), nikolsburgi
(1621), bécsi (1624), pozsonyi (1626), linzi (1645)
békében, továbbá a soproni országgyűlésen (1681)
és utóbb több országgyűlésen, de ritkán váltotta
be szavát, mi újabb elégületlenséget, forrongást,
esetleg felkelést vont maga után. Az 1604-iki
országgyűlésen pedig Rudolf kormánya a V. tár
gyalását önhatalmúlag megtiltotta (XXII. artikulus), ami azonban nem sikerült, ellenkezőleg,
Bocskay felkelését juttatta kitörésre. — A német
rendek által felhozott gravaminák közül neveze
tesebbek az 1521-iki wormsi s az 1524-iki nürn
bergi birodalmi gyűlésen felhozott sérelmek.
Vallásszabadság, az állampolgároknak az a
szabadsága, hogy a vallás dolgaiban a maga meg
győződését szabadon követheti, ennek következ
tében bármely valláshoz tartozhatik és azt szaba
don gyakorolhatja is. A V. eszerint, mint az egyéni
szabadságjogok (1. o.) egyike, a lelkiismereti sza
badságot és a felekezeti szabadságot is magába
foglalja. Hazai törvényeink szerint (1895. XLIII.
t.-c. 1. §.) a V. a fent ismertetett tökéletes alak
ban nincs megvalósítva, mert a törvény tulajdon
képen csak a bevett és az elismert felekezethez
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neveztetik; ha pedig a különböző vallásokat öszszehasonlítja, összehasonlító V.-nyá lesz. Ez
utóbbi főleg a jelen korban vett nagy lendületot.
Abból a feltevésből indul ki, hogy a vallás csak
úgy mint a nyelv vagy egyéb nyilvánulása a nép
iéleknek, ennek a mélyéből származik és bizonyos
törvényes fejlődésen megy keresztül. Ennek a fej
lődésnek egyes fázisait és törvényes rendjét keresi
a modern V. E célból különösen fontos a legősibb,
legprimitívebb vallások, illetőleg vallási érzések
nyilatkozásának vizsgálata, hogy e fejlődésnek
legegyszerűbb formáit megismerjük. Ezekből az
anyagokból most már óriási halmaz gyűlt egybe,
mely még teljesen kiaknázva nincsen. Hasonló
kép nagyon fellendült a keleti vallások ősibb for
máinak vizsgálata. Főleg Mtiller Miksa szerzett e
téren nagy érdemeket a Kelet szent könyvei
nek (Sacred books of the East) kiadásával, ez a
bramai, buddhista, iszlám, perzsa, kínai stb. val
lások ismeretében új korszakot nyitott meg. V. ö.
Durkheim, Les formes élémentaires de la religion (1912).
Vallásváltoztatás, 1. Áttérés más vallásra.
Vallatás, a bűnperben általános értelemben a
terhelt kihallgatása; speciális jelentése a beis
merő vallomás kikényszerítése, amely különösen
a beismerésen alapuló inkvizitórius perben játszott
nagy szerepet. A V.-nál bármi kínzás vagy testi
bántalmazás alkalmazását már az 1790—91. XLII.
t.-c. eltiltotta s e tilalmat ismételték az ország
bírói értekezlet szabályai is.
Vállbénaság, az állatoknak olyan sántasága,
midőn a sántaságot okozó betegség a vállizületben vagy annak közvetlen szomszédságában van
ugyan, de a betegségnek közelebbi helye ós ter
mészete pontosan meg nem állapítható. A V.-ra
utaló sántaságot a válltájékon észlelhető tünete
ken kívül jellemzi, hogy mozgás alkalmával a
beteg láb előrevitele akadályozva van, következéskópen a beteg lábbal tett lépés rövid és nagyon
gyakran a sántaság mozgás közben fokozatosan
enyhül. A V. orvoslása a kórjelzés bizonytalan
volta miatt nem sok eredménnyel kecsegtet. He
venyes esetekben a nyugalom és hideg borogatás
hathat jótékonyan, később a hidegből melegbe
átmenő borogatások, a mérsékelt mozgás és a
masszálás lehet hasznos. Az erélyes beavatkozá
sokhoz tartozik a lapocka és a vállizület bedörzsölése valamely csípős kenőccsel, továbbá a
veratrin, a konyhasóoldat vagy a terpentinéter
bőr alá feeskendezése. Némelykor a szalicilsavas
nátrium beadása után is észlelhető javulás.
V a l l e (vagy vallée, franc.) a. m. völgy.
Valle, Pietro della, olasz utazó, szül. Rómában
1586 ápr. 2., megh. u. o. 1652 ápr. 20. 1614-ben
zarándokúira kelt és bejárta Keletet; 1626. tért
vissza Rómába, pápai kamarás lett, de egy harag
jában elkövetett gyilkosság miatt Nápolyba kellett
menekülnie. Útleírását egy barátjához intézett 54
levél alakjában írta meg, címe: Viaggi deseritti
in lettere familiari (Róma 1650—53, 3 köt., fran
ciául Paris 1661—73, 4köt. és Rouen 1745, 8 köt.;
németül Genf 1674). V. ö. Grey, The travels of
Vallástan, 1. Hittan.
Vallástudomány, a vallás jelenségeinek tudo Pietro della V. in India (London 1892, 2 köt).
mányos vizsgálata, mely ha egyetlenegy val
Vallecas, város Spanyolország Madrid tarto
lásra szorítkozik, az illető vallás tudományának mányában, (1920) 28,420 lakossal.

tartozását ismeri el az államra nézve irányadónak,
a más felekezethez tartozókat pedig úgy tekinti,
mint a felekezeten kívül állókat (1. o.) és azonkívül
a bevett és elismert vallásfelekezeteket különböző
előnyökben részesíti, amelyek közé tartozik, a mi
szempontunkból első sorban, a vallásgyakorlet
büntetőjogi védelme (1. Vallásgyakorlat, Val
lás elleni bűncselekmények.) A V. történelmi
fejlődésére hazánkban nem terjeszkedhetünk ki,
csak azokat az újabb törvényeket említhetjük,
amelyek végeredményben a V. elvi kimondására
vezettek. Ezek között első helyet foglalja el
a vallás dolgáról szóló 1848. XX. t - a , amely
a bevett vallásokra nézve elvileg a «tökéletes
egyenlőséget és viszonosságot)) állapítja meg
(1. Keresztény vallásfelekezetek viszonossága),
a törvényesen bevett keresztény vallásfelekezetek
viszonosságáról szóló 1868. LIII. t.-e., mely az
előbb kimondott elvet intézményesen iparkodik
megvalósítani (1. Vallásfelekezet), végül a vallás
szabad gyakorlatáról szőló 1895. XLI1I. t - a , amely
•a V.-ot mai érvényében megvalósítja. Eszerint 1.
mindenki szabadon vallhat és követhet bármely
hitet vagy vallást és azt az ország törvényeinek
valamint a közerkölcsiség kívánalmainak korlátai
között külsőképen is kifejezheti és gyakorolhatja,,
ebben a gyakorlatban senkit megakadályozni nem
szabad, viszont nem szabad senkit hitével nem
egyező vallási cselekményre kényszeríteni; 2. a
polgári és politikai jogok gyakorlására való ké
pesség a hitvallástól teljesen független, viszont
azonban vallási hite vagy egyházi szabályai sen
kit sem menthetnek fel törvényen alapuló bármely
kötelesség teljesítésétől; 3. nem szabad egyházi
fenyítéket alkalmazni senki ellen azért, mivel
törvényben rendelt valamely polgári kötelességét
teljesítette vagy törvényben tiltott valamely cse
lekvést nem vitt véghez vagy pedig mivel törvény
által engedett jogait gyakorolta : 4. v;ilamely val
lásfelekezetből kilépni vagy valamely vallásfele
kezetbe belépni mindenkinek szabadatörvényben
megállapított feltételek mellett. Ami a vallás sza
bad gyakorlatát illeti, 1. Vallásgyakorlat, a ki
lépést és belépést illetőlegl. Áttérés más vallásra,
Felekezeten kívüliek. A bevett vagy elismert
vallásfelekezetből kilépés (felekezetenklvüliség)
tekintetében az állam két irányban állít fel korlá
tokat : 1. aki valamely bevett vagy elismert fele
kezetből kilép, anélkül hogy másikba belépne,
köteles kilépésétől számítva öt évig elhagyott egy
házának az egyházi járulékokat (egyházi adót),
bizonyos feltételek mellett az iskolai vagy óvodai
adót, valamint az egyházával szemben előbb ön
ként elvállalt járulékokat megfizetni; 2. a gyer
mekeket, akiknek egyik vagy mindkét szülejük
felekezeten kivül áll, valamely bevett v. elismert
vallásban kell nevelni. Az utóbbira nézve a törvény
a szülőknek megegyezést enged, mint a vegyes
házasságoknál (1. Gyermekek vallása), ilyen meg
egyezés hiányában a gyermek vallását a saját
nemebeli szülő, azután kisegitőleg a másik szülő,
legvégső esetben a gyámhatóság állapítja meg.
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Valle d'Aran, 1. Aran-völgy.
Valle di Rendena, a Sarca folyó felső völgye
Dél-Tirolban az Adauiello, Presanella ós Brenta
hegycsoportok közt, szépségénél fogva sokan
fölkeresik.
Valiéit (ásv.), az antoflllithez hasonló rombos
amflbol, 5°/0 kalciumoxidot tartalmaz; lelőhelye
Edwards, New-Yorkban.
Valleix-féle pontok, 1. Idegzsáha.
Vallejo, város Kalifornia északamerikai állam
ban a San Pablobai mellett, jó kikötővel, (íoio)
11,340 lak., hajóópitéssel, vasöntéssel, termény
kereskedelemmel. Közelében Maré Islandon az
Unió nagy haditengerészeti állomása van.
V í i l l i s n e r i n h. (növ.), a Hydrocharitaceae
családba tartozó génusz, 2 faja a tropikus és subtropikus tájak édes vizeiben él. Virágjuk kétlakú, levólhónalji. A V. spirális L. mindkét fél
gömb melegebb vizeiben él. Budapest mellett a
Római fürdő meleg patakvizében is meghonosítot
ták. Néhol oly tömött gyepet alkot a vízben, hogy
teljesen kitölti a medencét. Terinős virágának
hosszú, csavaros kocsánya van; porzós virágai
igen aprók és a levélhónaljból leszakadván, a vlz
felületére kerülnek és irt úszva porozzák be a
felnyúló termős virágot. Megtermékenyülés után
a termős kocsánya ismét visszahúzódik a víz alá.
Levele pázsitszerti. Aquarinmban könnyen tart
ható, hálás növény.
Vállízület. A felkarcsont (humerus) feje és a
lapocka között van. Megközelítőleg golyóízület,
mely a felkarcsontnak minden irányban meg
lehetősen szabad mozgást biztosít. Az izülő fel
színek között igen nagy az aránytalanság:2 míg
a felkarcsont feje a gömbfelszínnek kb.0 s/es-át
teszi, addig a lapocka ízületi árka Ve" ' m Mivel az ízület szalagokban is szegény, a felkar
csont rögzítését elsősorban izmok végzik, amelyek
az izületet minden oldalról körülveszik, továbbá
a lapocka vállcsúcs- (aeromion) és hollóorrnyujtványa (processus coracoideus), melyek az ízületi
árkot mintegy kiszélesítik. A V. hiányos rögzítettségével és szabad mozgásaival magyarázható,
hogy az amúgy is igen exponált ízület flcainodásai gyakoribbak, mint az összes többi ízületek
ficamodásai együttvéve.
Vállkendő, 1. Amictus és Koronázási jel
vények.
Vállkő. A boltozatnak legalsó rétege, mely a
nagyobb igénybevételnél fogva gyakran faragott
kőből készül. L. Boltozat.
Vallomás, a büntető perben a terheltnek a té
nyekre vonatkozó nyilatkozata. A terhelt V.-a
egymagában ugyan nem bizonyít, de egyéb bizo
nyító eszközökkel való összhatásában, mint indicium a birói mérlegeléstől függő bizonyító erőt
hordván magában: bizonyító eszköznek tekin
tendő. L. Vallatás, Terhelt kihallgatása. Eskü.
A tanu-V.-t 1. Tanti.
Vallombrosa (lat. Vallis umbrosa), 1866-ig
kolostor, 1870 óta Olaszország egyetlen erdészeti
főiskolája és előkelő nyaralóhely Firenze olasz
tartományban, a Prato Magnó ÉNy. lejtőjén,
Reggello községhez tartozik; érdekes templommal,
fölötte a szép kilátást nyújtó II Paradisinóval
(1036 m), szép szállodával. V. bencés kolostort
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1019. árnyékos erdőben Szt. Gualberto János ala
pította, mostani alakjában 1637. építették föl. A
flrenze-arezzói vasútvonallal a sant'ellenosaltinói
drótkötélpálya köti össze.
Vallombrosa, szerzetesrend szt. Benedek sza
bályai szerint. Alapítója szt. Gmlbert (megh.
1073.), aki előkelő firenzei családból származott.
III. Celesztin pápa 1193. a szentek sorába iktatta.
Emléknapja júl. 12. Halála után rendje igen el
terjedt és a XVII. sz.-ig 12 bíbornok, több mint
30 püspök, 100 szent és számtalan egyházi író
került ki belőle. Jelenleg csak egy apátság létezik
Rómában mintegy 60 szerzetes taggal. Gualbert
halála után 200 évvel szt. Humilitas (megh. 1310.)
női kolostort alapított a V. mintájára.
Vallona, 1. Avlona.
Vallon-Chalys (ejtsd: valoHsaii), Clotilde de, szül.
Vallonban 1405., megh. Vesseauxban 1495; Surville nevű úrnak volt a neje. Nevét álnévül
használta Surville Jos. Étienne költő, akit 1798.
királypárti mozgalom szervezése miatt agyon
lőttek. Csak halála után derült ki, hogy csinos,
de nem eléggé méltányolt költeményeinek szer
zője ő és nem Clotilde.
Vallon egyház (Waalsche Kerk v. Gemeente),
a Hollandia északi tartományaiban levő francia
reformátusok összessége. E név onnan ered, hogy
midőn Németalföld északi tartományai a XVI. sz.
végén a déli tartományoktól különválva, köztár
sasággá alakultak, a Németalföld vallon tarto
mányaiban volt reformátusok oda költöztek át.
Vallon nyelv, az a francia dialektus, amelyet
a vallonok beszélnek. A germán szomszédságnak
nagy hatása volt a V.-re, mert a V.-ben az összes
francia népies dialektusok között a legtöbb ger
mán elem van. V. ö. Grandgagnage, Dictionnaire
étymologique de la langue wállone (Liége 1847—.
1850, folytatta Scheler, Brüsszel 1880); Wümotte, Le Wallon. Histoire et littératuro des
origines a la fin du XVIII" siécle (Brüsszel 1894).
Vallonok (holland walen, rokon a gaéí, welsk,
valach névvel), kelta-román elemekkél keveredett
nép Franciaországban Pas de Calays stb. terü
letén, Belgiumban, részben Poroszországban és
Angliában. E két utóbbi töredék nyelvét már el
vesztette, de Belgiumban még közel 3 milliónyi
tömeg beszéli. Eredetükkel Henaux foglalkozott,
néprajzukat van der Kindere írta meg. Hazánk
történelmébe is belejátszottak mint XI—XII. sz.-i
telepesek, a 30 éves háborúban, mint zsoldosok
szerepeltek, pl. Tilly és csapatai.
Vallotti, Francesco Antonio, olasz zenetudós,
szül. Paduában 1697 jún. 11., megh. u. o. 1780
jan. 16. Korának egyik legkiválóbb orgonaművésze volt. Müve: Della scienza teoretica e
pratica della moderna musica (1779).
Vállöv, vállperec (cingulum h meri); a lapoc
kából és a véle szalagokkal és ízülettel össze
kötött kulcscsontból áll, közvetíti a felső vég
tagok egyboköttetését a törzzsel. A lapocka (scapula, omoplata) háromszög alakú lapos csont,
amelynek elülső homorú felszínén van a lapocka
alattiizom, hátán pedig rézsut belülről kifelé
s felfelé haladó léc emelkedik rajta, amelyet
lapockatövisnek (spina scapulae) neveznek. E fö
lött és alatt izmok (tövis feletti és alatti izom;
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m. supra- et infraspinatus) és árkok (fossa supra- herceg porosz hadait legyőzték. Napóleon későb
et infraspinata) vannak. A tövis vége a váll- ben Kellermannt V. hercegévé nevezte ki, akinek
csúcsba (acroinion) fut ki, amelyet a vállon a itt szobrot is emeltek. V. ö. Sérignan, Les prélibőrön át ki lehet tapintani. Ez alatt s tőle beljebb minaires de V. (Paris 1903).
a lapockából a hollóorrnyulvány (processus coraValmy, Alfréd de, Stinde Július (1. o.) német
coideus) található; a lapocka oldalt levő tömege író álneve.
sebb részén kis ízületi felszinével a felkarcsont
Való, 1. Lény.
izül. A kulcscsont S.-alakú, ujjnyi vastag csont,
Valódi alkannagyökér (nOv.), ]. Lawsonia.
amelynek egyik vége a vállcsúccsal.amásik vége
Valódi galambok (állat), 1. Galamb-félék.
pedig a mellcsonttal izül. Mindkét csont emelke
Valódi ibolya (ném. Echtviolett), organikus
désein, sarkain izmok és szalagok veszik erede- festék, még pedig azofesték (CS(.HI6N40,S3Na2).
töket. A kulcscsont sok emlősön (ragadozók, pa- Gyapot festésére használják.
tások) hiányzik.
Valódi idő, valódi napidő, a napórák mutatta
Vállöv (franc, écharpe), szines szalag, amelyet a idő. L. Időmérés
ülalódi kék, 1. Meldola-kék.
múltban a katonai parancsőrtisztek és hadsegé
Valódi kép, ernyővel felfogható kép, amilyent
dek a jobb vállról a balcsipőre, vagy a bal vállról
a jobb csipőre vetve viseltek, s amely a csipőn homorú tükör vagy gyűjtőlencse szolgáltathat.
Valódi nap-nap, a Nap két delelése között el
nagy bojtban végződött. A honvédségnél csak a
telt idő. L. Időmérés.
kormányzó szárnysegédei viselik.
Valódiság kifogása, helyesebben valóság ki
Vállpárkány, 1. Párkány, Boltváll,
fogása (1. Valóság bizonyítása).
Vállperec, 1. Vállöv.
Valódi skarlát (ném. Echtscharlach), szerves
Vállpont, az ívnek legalsó,, kezdőpontja, ahol
az egyenes szárhoz simul. L. ív. — V., az erődí festék, az amidoazobenzolszulfosavazo—2—naftéstanban valamely mű (sánc, bástya stb.) tűz- tol—6—szulfosav nátriumsója. Vízben vörös
vonalának ama pontja, melyben az aretüznek színnel oldódó por, amely a gyapjút, selymet és
készült vonalak egymást az oldalakkal metszik. jutát skarlátvörösre festi.
Valódi szinek, rendszerint ama színek neve,
Vállszögek, az ezen vonalaktól határolt szögek.
Vállrbjt (franc, épaulette), kezdetben védő melyek a fényen állandóak, nem fakulnak meg.
fegyver a vállnak megvédésére, most leginkább Tágabb értelemben azonban a V.-től megkövetel
mint tiszti jelvény, emellett még mint egyenruha- jük, hogy a szappannal és vízzel való mosást ki
dísz vagy védőfegyver is; egyes hadseregekben bírják, a savak és lúgok hatásának ellenálljanak,,
általában (Franciaország), másoknál egyes lovas a kallózás, dörzsölés, sőt még a fehérítő anyagok
csapatoknál (ulánusok, lovagló tüzérség stb.) van behatása alatt se változzanak mesr.
használatban. Megkülömböztetünk teljes V.-ot
Valódi tört, 1. Tört.
rojtokkal (candilles-boiállons) s ú. n. contreValódi vörös (ném. Echtrot), Roccelin, rubiépaulette-et ezek nélkül. A német hadseregben din, azofesték, amelyet meleg víz könnyen old s
tábornokok és törzstisztek teljes, századosok és mely a gyapjút és selymet kissé kékes árnyalatú
alantas tisztek contre-épaulette-et viselnek. Az vörösre festi.
osztrák-magyar hadseregben csak a tengerész
Valognes(ejtsd: vaiony), város La Manche francia
tisztek viseltek V.-ot. Legújabban a cseh-szlovák départementban, a Cotentin félsziget közepén,
hadseregben is rendszeresítették a V.-ot.
(1911) 5649 lak., mészkőbányákkal, csipkekószítéssel, gót dómmal (XVII. sz.). Közelében vannak a
Vállruha, 1. Scapulare.
Valis, gyárváros Tarragona spanyol tartomány római Alauna maradványai. 141 S-ban és 1450-ben
ban, termékeny vidéken, (1910) 12,625 lak., szövő az angolok elfoglalták.
iparral és papirosgyártással; bortermőhely. Régi
Valois (ejtsd- vaioa), francia uralkodóház, a Capettornyos várfalai vannak. 1809 febr. 25. itt győzte család mellékága, mely 1328—1589-ig ült af rancia
le a francia Saint-Cyr a spanyolokat.
trónon. Megalapítója Károly, V. grófja, IV. Szép
Vállszalag, 1. Vállöv.
Fülöp francia király öccse volt (íiiegh. 1325). En
nek fia mint VI. Fülöp 1328. lépett a francia
Vállszög, 1. Vállpont és Bástya.
trónra a Capet-család egyenes ágának kihalása
V a U n m (lat.) a. m. sánc, erődgát (1. o.)
után. Utódai egyenes ágon Jó János 1350—64,
Vallum Antonini Pii, 1. Antoninus sánca.
V. Károly 1364—80, VI. Károly 1380—1422,
Vallum Hadrianum, 1. Skócia (története).
Vállus, kisk. Zala vm. keszthelyi j.-ban, (1920) VII. Károly 1422—61, XI. Lajos 1461—83. és
368 magyar luk.
VIII. Károly 1483—98. voltak. Ez utóbbi halála
Vállvédő (ném. Schulterwehr), régebben a tá után a V.-család orleánsi mellékágából származó
bori erődítéseknél használt kifejezés. Azonos a XII. Lajos (1498—1515), ezután még a V.harántgáttal 0. o.).
Angoidéme-hhzból valói. Peren c(l5l5—47) követ
Valmiki, a Rámájána (1. 0.) szerzője.
kezett. Ennek fia, II. Henrik (1547—59) volt,
kinek fiaiban (II. Ferenc 1559—60, IX. Károly
Val Monastero, 1. Münsterthál.
Valmore, Marcelline, francia írónő, X.Desbor- 1560—74 és III. Henrik 1574—89) ez a család is
kihalt. A V.-család egyéb mellékágai voltak: az
des- Valmore.
Valmy, falu Marne francia départementban, Alengon grófi család (kihalt 1525.), az ifjabb Anjou(i9ii) 384 lak. A V. melletti mezőn 1820. felállí ház (kihalt 1481), a burgundi-ház (kihalt 1477).
tott hadi emlék hirdeti az 1792 szept. 20-i csatát,
Valois Margit, 1. Margit, 11.
amelyben a Kellermann és Duinouriez vezérelte
Válólevél (héb. széfer krisztisz, a talmudban:
francia forradalmi csnpatokKároly braunschweigi get), az az okirat, amelynek átadásával, illetőleg
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elfogadásával (Móz. V. 24, szerint) történik a zsidó
házasságnak rituális felbontása; khaldeusi nyel
ven írt szövegét a hagyomány a legaprólékosabb
részletekig egyszer és mindenkorra megállapította.
A V.-t a férj meghagyásából egy szakértelemmel
bíró író (szófer) írja, a férj által kiküldött tanú
pedig aláírja, mire az előbbi vagy személye
sen, vagy erre felhatalmazott küldönc (sliácli)
útján a nőnek, illetve a nó felhatalmazott kép
viselőjének kézbesíti e szavakkal: «íme ez a te
válóleveled, fogadd e válóleveledet és általa légy
elválva tőlem mostantól fogva és szabad minden
más férfiúra nézve». A V. írása és átadása módjá
val, valamint a körülményekkel, amelyek a házas
ság felbontását igazolják, idevágó nagy irodalmon
kívül, foglalkozik a Sulkhán-árukh, Eben há-ezer
119—154. fej.
Valona, város Albániában, körülbelül 6500 lak.
<L. Avlona). 1912 nov. 29. az albánok itt kiáltot
ták ki Albánia függetlenségét. Az Albániában
uralkodó zavarokat és a világháborút felhasználva,
Olaszország, mielőtt még háborúba keveredett
volna volt szövetségeseivel, 1914 okt. 19. meg
szállotta. Később innen indult ki az Albániában
levő osztrák-magyar csapatok elleni támadás,
amelyet ezek visszavertek és V. közelébe hatoltak,
de a várost az olaszok meg tudták tartani. 1916
folyamán osztrák-magyar repülők gyakran bom
bázták, kikötője előtt tengeri harc folyt. 1920-ban
az albánok erősen szorongatták az olaszok had
állását, míg végre aug.-ban az olaszok egyezkedés
alapján átadták az albánoknak, de birtokukban
maradt több, a város fölött uralkodó magaslat és
Saseno sziget.
Válóper, az ágytól és asztaltól való elválásra
(1. o.) indított házassági per. L. Házassági jog és
Elválás.
V a l o r (lat.), franc, valeur (1. o.).
V a l o r i s a t i o , 1. Valorizáció és a pétkötetben
Átértékelés.
Valorizáció (lat.) a. m. értékessé, értékállóvá
tétel, átértékelés, felértékelés. A pénz értékcsök
kenésével kapcsolatban V. az a művelet, amikor
a romlott értékű pénzben kifejezett tartozásnak
eredeti belső értékét egészen vagy részben helyre
állítják, vagy a tartozásnak az eredetileg meg
állapított pénznemtől eltérő pénznemben megálla
pítása vagy a névérték felemelése útján. Más pénz
nemben megállapítás útján történik a V. a világ
háborút befejező békeszerződések alapján. A tria
noni békeszerződés 231. cikkének o) pontja szerint
a V. alá eső pénztartozásokat az érdekelt szövet
séges vagy társult hatalom pénznemében kell ki
egyenlíteni. Az átszámításban a háború előtti ár
folyam irányadó. A V. másik módját a magyar
bírói gyakorlat a pénz értékromlása folytán kár
térítés megítélésének formájában alkalmazza. A
bíróság helyt ad V.-ra irányuló kérelmeknek az
adós vétkes fizetóskésedelme esetében és a felek
jogviszonyának természetéből vett más elvi szem
pontok alapján. V.-nak van helye különösen vétel
ártartozás, családi és öröklési jogon alapuló pénz
tartozás, tartási és baleseti járadék, magánalkalkalmazotti nyugdíj, ügyvédi költség esetében. A
V. mértékének megállapításában a bíróság a mél
tányosság szerint jár el, figyelembe veszi, hogy a
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hitelező vagyoni helyzete mennyiben indokolja és
az adós vagyoni helyzete mennyiben teszi lehetővé
a V.-t, hogy az adós a kapott ellenszolgáltatást
miképen tudta felhasználni és azt mennyiben sike
rült az elértéktelenedéstől megóvnia. A bíróság
csak kivételes esetben állítja helyre egészen a
pénztartozás eredeti belső értekét (100%-os, teljes
V.), mert azt is figyelembe veszi, hogy a pénz
értékromlása mellett az ország általános elszegé
nyedése következett be és senkinek sem sikerült
vagyontárgyait az elértéktelenedéstől teljesen
megóvni. A teljes V. egyik gyakori esete, amikor
az adós pénztartozásának teljesítésével éppen
azért késlekedett, mert a pénz értékcsökkenésére
számított és abból hasznot remélt. A V. törvényi
szabályozása Lengyelországban, Danzigban és
Németországban már megtörtént, nálunk elő
készületben van. L. a pótkötetben Átértékelés.
Valóság (realitás) a térben és időben tapasztalt
létező. A tér- és időbeli létező a fizikai, a csupán
időbeli, folyamatokban átélt létező a lelki V. Mai
meggyőződésünk szerint mindaz V., ami hatást
fejt ki. V.-okkal foglalkoznak a V.tudományok.
Valóság bizonyítása és kifogása (exceptio
veritaiis). Rágalmazás és becsületsértés miatt
folyó bűnvádi eljárásban az állított tény vagy
kifejezés valóságának bizonyítása a törvényszabta
esetekben (1914. XLI. t.-c. 13—16. §§) kizárja a
bűncselekmény megállapítását. L. Rágalmazás.
Valóságos belső titkos tanácsos, 1. Titkos
tanácsos.
Valós mennyiség, oly mennyiség, amelynek
mérő száma valós szám. L. Mennyiség és Irra
cionális szám.
Valószínűség, 1. Bizonyosság, Valószínűsítés.
Valószinüségszámítás. Valamely eset bekö
vetkezésének mértéke a valószínűség, amelyet a
közéletben aszerint ítélünk meg, amint az illető
esemény bekövetkezése mellett szóló okok erőseb
bek, mint az azt akadályozók; mennyiségtanilag
a valószínűséget (ú. n. matematikai valószínűség)
oly törttel fejezzük ki, melynek nevezője az összes
lehetséges esetek száma, számlálója pedig a ked
vező esetek száma: hogy két kockával ötöt dob4
junk, annak valószinűsége TT^ = Vs. mert két koc
kával összesen 36 dobás lehetséges (mindegyik
kocka mind a hat oldala a másik kocka hat olda
lával eshetik össze), ezekből azonban ötöt csak
négy dobás (1 és 4, 2 és 3, 3 és 2, 4 és 1 szem) ad.
Az ily nemű V.-ban az összes, valamint a kedvező
eseteket a kombinációk tana alapján számítjuk.
Fontos szerepe jut a V.-nak a biztosítás, nyugdíj
alapok számítása stb. terén, melyeknél természete
sen a felhasznált adatok számával nő a V. biz
tossága. Van egyszerű és összetett V., ha t. i. egy
eset valószínűségét magában tekintjük (pl. azt
kérdezzük, hogy valamely 35 éves férfiú fog-e még
10 évig élni) vagy más esettel együtt tekintjük
(pl., hogy ugyanakkor ma 23 éves neje is fog-e
még élni). Az összetett valószinűség'az egyszerűek
szorzata. Egyik kiváló alkalmazását látjuk a V.nak az ú. n. legkisebb négyzetek elméletében
(1. Kiegyenlítő számítás). A V. első nyomaira
Fermat és Pascal levelezéseiben akadunk; Huy-

Valószínűsítés

— 749 —

ghens, Bernoulli Jakab ós Laplace fejtették ki
bővebben. Az igen gazdag irodalomból felemlítjük:
Laplace, Théorie analytique sur les probabilités
(Paris 1812) és Essai philosophiquo sur les probabilités(u. o. 1814); Littrow, Wahrscheinlichkeitsrechnung in ihrer Anwendung (Wien 1832);
Hagen, Grundzüge d. Wahrscheinlichkeitsrechnung (Berlin 1882); magyarul Vész János Annin
írt: A legkisebb négyzetek elmélete és bevezetésül
a valószínűségi hánylat elemei (Pest 1869) címen.
Valószínűsítés szemben a bizonyítással oly
adatok felhozásu, amelyek ha nem is szolgáltatnak
kétségtelen bizonyosságot, de az állítást a bíró
előtt elfogadhatóvá, elhihet-^vé teszik. V.-nek csak
oly esetben van helye, amelyben a törvény világo
san megengedi, pl. a Pp. szerint elég valószínűvé
tenni igazolás esetébon a mulasztás vétlenségét, a
biró kizárása iránti kérelem okát, a beavatkozó
jogi érdekét, a tanúvallomás megtagadásának
okát stb.
Valourus-expedioió, 1. Tengeri tudományos
expedíciók.
Valparaiso (Paradicsomvölgy), 1. Chile egyik
tartománya Aconcagua, Santiago tartományok
és
a Csendes-óceán között. Területe 5059 km3, d920)
320,388 lak., Jüan Pernandez-sziget is hozzája tar
tozik ; D.-i része kopár, É.-i részében van az
Aconcagua bő termékenységü alsó völgye.
2. V., Chile legnagyobb kikötővárosa, V. tartotomány és departementó székhelye, a buenos-airesi
vasút végállomása, (1920) 183,000 lak. Kikötőjét
erődök védik. Gép-, kocsi-, dohány-, cukor-, sörés szeszgyártása jelentős. Kikötőjének forgalma
kb. 1200^hajó, 2 millió tonna tartalommal. Be
vitelének főbb cikkei: pamut, kötött árúk, kendők,
divatcikkek, cukor, vasárú és gépek; a, ki vitelé:
búza, réz, ezüst, gyapjú, bőr és guanó. Éghajlata
enyhe, csapadókban szegény, csak 350 mm. évi
átlaggal. V. részei: Puerto, görbe és meredek ut
cákkal, az egyenes utcájú Almendral, amely sík
ságon épült és K.-i része Bl-Baron. Kiválóbb
épületei: a városháza, kupolás tőzsde, a liceum,
Viktória-templom; nagyszerű tárházai. Emlék
szobrai vannak Kolumbusnak, a chilei parti hajó
zást és az első chilei vasútat megteremtő "Wheelrightaek és Lord Cochranes chilei tengerészhős
nek. 1544-ben már kikötő volt, de még 1830. csak
6000 lakosa volt. Pusztító földrengések gyakoriak.
1835 febr. 20. és 1906 aug. 16. V. nagyrészt el
pusztult, de az utóbbi rémes katasztrófa után régi
helyén újra felépült.
Val Partenz, 1. Pratigau.
Valpó (Valpovo), politikai község Veröczevm.
eszéki j.-ban, a Karasica folyó mellett, (1910) 5739
horvát, német és magyar lak., ásvánj-os forrás
sal, és fürdővel, vasúti állomással, gőzfürésszel,
tannin- és fapárológyárral, vaggongyárral és fém
kohóval. V. hajdan külön vm. székhelye volt, régi
várának helyén szép új kastély épült. A mai V.
helyén már Kr. u. a II. sz.-ban Jovalium feküdt.
1848. Mátyás király Geréb Mátyás bánnak ado
mányozta V.-t. A törökök támadásainak 18 évig
állott ellen, de 1543 jún. 22. elfoglalták, miután
3173 kőgolyót röpítettek az erős várba. V. 1681-ig
maradt a törökök kezén. Visszafoglaltatása után
a kamara tulajdona lett, de 1721. III. Károly

Val Sugrana

Prandau Péter bárónak adományozta, kinek utódai
ma is bírják. Itt született Katancic Mátyás Péter
horvát költő. (Tr. SzHSz.)
Válság (krizis), 1. a termelésnek, a forgalomnak
és a fogyasztásnak zavaraiból keletkező gazdasági
baj, amely mindig értékek megsemmisítését vonja
maga után. (L. Kereskedelmi válság). Okaik sze
rint megkülönböztetik: a termelési, a hitel-, a
pénz-, a forgalmi ós az üzérkedést és liáborús
V.-okat. Elterjedésüket tekintve vannak helyi,
országos és világválságok.
A termelési V.-ok vagy mezőgazdasági, vagy
ipari eredetűek s okaikat a túltermelésben
keresik. A hitel- V.-ok összefüggnek a kereske
delmi V.-gal (1. o.). A forgalmi V. lehet kereske
delmi vagy közlekedési természetű. A közleke
dési V. a közlekedési eszközök felesleges szapo
rítása által keletkezik, de előállhat még úgy is,
hogy a közlekedés irányának megváltozása, vagy
pedig technikai tökéletesítések miatt a régi köz
lekedési eszközök ós vállalatok tétlenül kényte
lenek vesztegelni. A pénz-V. a pénz anyagának
értékhullámzásából, vagy az érmék megrontásá
ból, vagy a pénz szerfölötti bőségéből és hiányá
ból állhat elő. A háborús V. végül a háború foly
tán megrendült gazdasági élet állapota, amely
rendszerint az összes V.-gok foglalatja.
2. V., kormány- V. az állam kormányának, a
minisztériumnak vagy egyes miniszterek szemé
lyének megváltozása, rendszerint párt-V.-gal
kapcsolatban.
3. V. orvosi értelemben, 1. KrizisVálságbiztositás csak terv. A munkásokat
akarja arra az esetre biztosítani, ha válságos
időkben munka nélkül maradnak. Mint a hitelbiz
tosítás (1. o.) egy válfaja azonban már üzemben
van, mert vannak hitelbiztosítók, akik csak azt a
rendkívüli, válságos kárt térítik meg, amelyet a.
hitelező adósán egy előre megállapított összegen
felül szenved. A jelzáloghitelbiztosítás (1. Bizto
sítás) azonban a válságok következtében beállott
károkat a kártérítés alól rendszerint határozot
tan kizárja.
Valsalva kísérlete. Valsalva olasz anatómus
(szül. 1666., megh. 1723.) észlelte, hogy ha csu
kott szájjal és befogott orral erős kilégzést vég
zünk, a levegő ép anatómiai viszonyok mellett a
dobüregbe nyomul. E kísérlettel megállapítható
az Eustach-cső átjárhatósága, továbbá felhasz
nálható a dobüreg hurutos bántalmainál levegő
nek a dobüregbe való bef úvásara; meg lehet vele
állapítani a dobhártya állapotát is; ha a dob
hártyán nyílás van, a levegő a kísérletnél sípoló
zörejjel hatol át.
Val Sassina, 1. Piovema.
V a l s e (franc), 1. Keringő.
V a l s e h é s i í a t i o n (franc), lassú keringő,
melyben a vontatottság a modern táncok bujasá
gának kifejezője.
Val Sinéstra, 1. Sinéstra.
Vals-les-Bains (ejtsd: val lé ben), város és fürdő
Ardéche francia départementben, a Volane kies
völgyében, (1911) 4414 lak., selyemfonással, ás
ványvízforrásai (12°—17°) vannak és fürdőinté
zetei.
Val Sugana, 1. Sugana-völgy.
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tári V.-űrlap), amelyre a V.-nyilatkozatot írják;
bárminő s bármily alakú tárgyra, bármely anyag
gal, nyelven v. írásjeggyel (pl. zsidóírással) lehet
vezetni V.-nyilatkozat»t. Rendszerint papirost,
hosszúkás levélalakban s tintát használnak.
A V. tartalma. A váltólevél és az egyes V.nyilatkozatok csak úgy érvényesek, ha a törvény
kellékeinek megfelelnek. Az 1876. XXVII. t.-c.
szerint az idegen váltó lényeges kellékei: 1. A V.
elnevezés magában a V. szövegében vagy ha az
nem magyar nyelven állíttatik ki, annak a nem
magyar nyelven való kifejezése. 2. A fizetendő
pénzösszeg kitétele, kiteendő a pénznem (számo
lási érték is lehet) s a pénzösszeg; ez utóbbi be
tűkben v. számokban tehető ki; ha a két összeg
eltér, a betűkben kitett összeg érvényes, ha pedig
akár betűkben, akár számokban többször, a ki
sebb ; ha az összegen felül járulékok köttetnek
ki, az ily kikötés nem létezőnek tekintetik. 3. A
rendelvényes (intózvéuyes), vagyis ama személy
vagy cég megnevezése, amelynek részére vagy
rendeletére a fizetés teljesítendő. 4. A fizetés
ideje, mely az egész V.-összegre csak egy ós
ugyanaz lehet; érvénytelen tehát az oly V., amely
a fizetés tekintetében a szokásra utal (uso-V.),
vagy részleteket állapít meg (ráta-V.); a fize
tés idejének meghatározása szerint megkülön
böztetünk: a) Határozott napra szóló V.-kat;
a lejárati nap bárminő módon megjelölhető,
csak feltétlen bizonyossággal egy napot írjon
körül. A törvény értelmezési szabályokat is állít
fel: ha a fizetési nap valamely hónap köze
pére tűzetett ki (medio-V.), a V azon hónap
15-én jár le; ha valamely hónap elejére v. vé
gére, a lejárati nap a hónap első, illetőleg utolsó
napja; ha a fizetési időben nap és hónap mellett
az év hiányzik, az az év értendő, melyben a V.
kiállíttatott; ha azonban a fizetési nap azon
évben már eltelt, a lejárat a legközelebbi évre
esik. b) Látra szóló V.-k; ezzel egyenértékűek
a bemutatásra, tetszésre vagy felmondásra ki
állított V-k. B V.-k a bemutatáskor járnak le.
c) A lát után bizonyos időre és d) a kelet után
(a dato) bizonyos időre szóló V.-k; ezek a láttamozás (keltezés) végetti bemutatás, illetve a ke
lettől számítandó, a V.-ban kitett határidő letel
tével járnak le.
A lejárat kiszámítása tekintetében a követ
kező időszámítási szabályok irányadók: 1. ha a
határidő napokban állapíttatott meg, a lejárat a
határidő utolsó napjára esik; e határidőbe az a
nap, melyen a kelet utánra szóló váltó kiállítta
tott, vagy a lát utánra szóló váltó elfogadás vé
gett bemutattatott, nem számíttatik be; 2. ha a
határidő hetekben, hónapokban vagy több hónapra
terjedő időszakban, évben, félévben vagy évne
gyedben állapíttatott meg, a lejárat a fizetési idő
hetének vagy hónapjának ama napjára esik, mely
elnevezésénél vagy számánál fogva a kiállítás,
illetőleg a bemutatás napjának megfolel; ha pe
dig a nap a fizetési hónapban hiányzik, a lejárat
e hónap utolsó napjára esik; 3. félhónap alatt
mindig tizenöt nap értetik. Ha a határidő egy
vagy több egész s egy fél hónapban állapíttatott
A V. alakja. A V.-t V.-levélen állítják ki; meg, a félhónap mindig a határidő végén számí
V.-levél az a tárgy (leginkább papiros, kincs tandó. Ha a kelet utánra szóló és belföldön flze-

Váltakozó árammérő, 1. Elektrotechnikai
•mérőkészülékek.
Váltakozó áramok, irányukat gyorsan vál
toztató áramok; hullámzó áramoknak is nevezik.
h. Dinamoelektromos gépek.
Váltakozó áramú fogyasztásmérő, 1. Elektro
mos fogyasztásmérők.
Váltakozó áramú gépek, 1. Dinamoelektro
mos (/épek.
Váltakozó rendszer, 1. Osztályrendszer.
Valtasúr, kisk. Pozsony vm. nagyszombati
j.-ban, d9io) 565 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Val Teliina, 1. Veltlin.
Valter, 1. az első ismert magyar tanító, ve
lencei szerzetes volt, ki Szt. Gellérttel és Szt. MórTal szentföldi utazásra készült, de 1015. Gellért
apáttal Magyarországba jött s 1030. vele együtt
ment Csanádba, a Gellértnek adott püspöki me
gyébe. Itt Gellért egy házat azonnal iskolául ren
dezett be és V.-t tette meg tanítóul, mert Magyar
országban 15 esztendeje lakván, kissé már ma
gyarul is tudhatott. Valószínűleg ő írta 1055—75
közt a Gellért-legenda első 21 fejezetét.
2. V., váradi püspök (1124—38) hozta szokásba
-a Szt. László sírjánál való istenítéleteket. Néme
lyek szerint V. 1138 után Erdély püspöke lett;
ez évtől fogva azonban nincsenek róla adatok.
Váltó (újlat. cambium ; ném. Wechsel; franc.
lettre de change; ang. bili of exchange; ol.
leitera di cambio, cambiale ;horv.-szerb. mjenica;
rom. polite v. cambiu), olyan értókpapiros, amelytörvényes formában (1. alább) feltétlen ós a köztörvénynél szigorúbb (1. Váltói szigor) szabályok
alá eső pénzfizetési ígéretet tartalmaz. Lényege
a V. alapjául szolgáló köztörvényi viszonytól
független, absztrakt fizetési Ígéret, mihez képest
a váltóadós az ellen, aki a V. alapján követel,
csak oly kifogást emelhet, amely magából a V.-ból
vagy a mindenkori felpereshez való személyes
viszonyából származik, de az ellen, akire a V.-t
átruházták, a jogelőd ellen érvényesíthető kifo
gásokat nem emelhet. Ha a V. kiállítója a maga
fizetését ígéri, ez saját váltó, az oly váltó pedig,
amelyben a kiállító azt ígéri, hogy a fizetést más
személy, akinek ő a fizetést meghagyja (Fizessen
ön . . . stb.) fogja teljesíteni, idegen váltó (intézvény). Aki a fizetést ígéri, az á kibocsátó, aki
nek részére a fizetést igéri, az a rendéivényes,
akit a kiállító fizetésre felszólít, az az intézvényezett, ha ez a felszólítást elfogadta, elfogadó,
a rendelvényes, ha a V.-t hátirattal másra átru
házta, forgató, akire átruházta, forgatmányos,
az átruházó nyilatkozat forgatmány (1. o.) v. hát
irat, A V., mint a követelések érvényesítésének
gyors és biztos módja, a forgalomnak nagyon
elterjedt eszköze nemcsak belföldi, hanem kül
földi fizetések céljaira is (1. Küldvény). Nálunk
a pénzfizetést tartalmazó, pénzváltó van elter
jedve és szabályozva, ellenben az árúváltó, amely
nem pénzről, hanem árúszolgáltatásról szól, nincs
szabályozva; a kereskedelmi forgalomban árú
váltónak mondják az olyan V.-t, amelyet hitelben
vásárolt árú vételára fejében adnak, megkülön
böztetésül a kölcsön fejében adott V.-tól.
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tendő V. oly országban állíttatott ki, amelyben terhe alatt, a V.-t több eredeti példányban kiállí
az ó-időszámítás áll fenn, anélkül, hogy megje tani. B példányok a szövegben első, másod, har
gyeztetett volna, hogy a V. az új időszámítás mad stb. V.-nak nevezendők, ellenkező esetben
szerint kelt, vagy ha a V. mindkét időszámí minden egyes példány önálló V.-nak tekintetik. Ha
tás szerint kelteztetett: a lejárat napja az új idő a V. több eredeti példányainak egyike kifizettetik,
számítás szerinti naptár azon napjától számítta ezáltal a többi némi kivétellel hatályát veszti.
tik, amely az ó-időszámítás szerinti kiállítási nap
V.-másolat, a V. oly utánzása, amely ilyen
nak megfelel. A lát után bizonyos időre szóló nek van megjelölve. A V. teljes szövegét (az első,
V.-kat, éppen úgy, mint a látra szólókat a forgatók másod stb. V. feltüntetését is) a rajta levő hát
s a kibocsátó elleni visszkereset különbeni elvesz iratokkal s megjegyzésekkel együtt kell tartal
tésének terhe alatt, a V.-ban foglalt különös maznia ; kitüntetendő azonfelül, hogy a másolat
meghagyáshoz képest, ilyennek nem létében pedig meddig terjed. Ha az eredeti példány elfogadás
a kiállítástól számítandó két év alatt kell elfoga végett elküldetik, a másolaton megjegyzendő,
dás végett bemutatni; ha az ily V.-n valamelyik hogy az elküldött eredeti kinél található; e meg
forgató forgatmányában különös bemutatási ha jegyzés elmulasztása a másolatra vezetett egyéb
táridőt jelölt ki, az ő V.-jogi kötelezettsége meg ként érvényes eredeti V.-nyilatkozatokat erejük
szűnik, ha a V. a kijelölt határidő alatt elfogadás től meg nem fosztja. A másolatra, az elfogadvégett be nem mutattatik. e) Vásárra szóló V.-k ványt kivéve, V.-nyilatkozatok érvényesen ve
csak akkor érvényesek, ha a vásár helyére s ide zethetők és éppen úgy köteleznek, mintha az
jére szólnak; lejárnak a vásár napján, ha az egy eredetire vezették volna. A hamis és hamisított
napig tart, a vásár utolsó napján, ha az egy nap V.-t illetőleg 1. Váltóhamisítás. — L. még Váltó
nál hosszabb ideig, do legföljebb nyolc napig tart, jog és a kapcsolatos egyes címszavak alatt.
a vásár nyolcadik napján, ha a vásár nyolc nap • Váltó (vasút), 1. Felépítmény.
nál tovább tart. 5. A kibocsátó (intézvényezö)
Váltóadósság, 1. Adósság.
•név- vagy cégaláírása. Az aláírásnak a V. elő
Váltó alakja, 1. Váltó.
lapján az intézvény szövege alatt kell lennie.
Váltóáram a. m. váltakozó áram, 1. DinamóKézjegy érvényes, ha bíróilag vagy közjegyzői
leg hitelesíttetik s ha írója' testi fogyatkozás elektromos gépek.
Váltóarbitrázs, 1. Arbitrázs és Külföldi váltó.
miatt nem képes nevét aláírni. Vakok V.-nyilatVáltóárfolyam, 1. Külföldi váltó.
kozata csak akkor kötelezi őket, ha az aláírás
Váltóbélyeg. Hazánkban a V. lerovása vagy
közjegyzőileg hitelesíttetett. 6. Az iniézvényezettnek, vagyis azon személynek vagy cégnek már bélyeggel ellátott kincstári űrlapok felhasz
megjelölése, mely által a fizetés teljesítendő. Több nálása, vagy kellően felbélyegzett váltólevelek
intézvényezett is nevezhető. A kibocsátó intézve- nek aláírás előtti átbélyegzése útján történik. A
nyezettként, amennyiben a fizetés nem a kiállítás bélyeggel el nem látott váltó is teljes érvényhelyén teljesítendő, önmagát is megjelölheti (in nyelbír és bíróság előtt is érvényesíthető.
Váltóbírálat. A leszámíttatásra benyújtott
tézvényezett saját V.); az ily V. minden tekin
tetben idegen V.-nak tekintetik. 7. A fizetés helye ; váltókat szigorú bírálat alá veszik, amelyet pénz
az intézvényezett neve vagy cége mellett előfor intézeteknél rendesen külön bizottság gyakorol.
duló hely, ha magán a V.-n külön hely kijelölve A V. alaki és anyagi. Az alaki V. megállapítja,
nincsen, fizetési helynek és egyszersmind az in hogy a váltó formailag és tartalmilag megfelel-e
tézvényezett lakhelyének is tekintendő. Ha több az összes törvényes és szokásos kellékeknek, az
hely van a V.-n kijelölve, fizetési helynek az első aláírások valódiak-e. Az anyagi V. avval foglal
tekintetik (1. Telepített váltó). Ha a fizetés helye kozik, hogy a váltón szereplő aláírók elegendő
belföldön van, a V.-t belföldi V.-nak nevezik. 8. biztosítékot nyujtanak-e a váltóösszog erejéig,
nem lépték-e már túl a nekik megszavazott hi
A kiállítás helye, éve, hónapja, napja.
telt stb. Ezért a pénzintézetek a felek váltóköte
A saját V. (1. o.) kellékei azonosak az 1—5. és lezettségeit külön könyvekben vagy íveken tart
8. számok alatt felsoroltakkal, azzal az eltérés ják nyilván, amelyeken a kikutatott hitelképes
sel, hogy a kibocsátó nem neveztetik intézvénye- séget, a megszavazott hitelt stb. is megjelölik.
zőnek. A felsorolt kellékek valamelyikének
Váltóbiráskodás, 1. Váltóeljárás, Váltóper,
hiánya a V.-t érvénytelenné teszi; sem a kibo Váltótörvényszék.
csátói nyilatkozatból, sem a V.-ra vezetett bár
Váltóbirtokos az, aki a váltó tényleges birto
mely más nyilatkozatból V.-jogi kötelezettség kában van s azonfelül vagy mint rendelvényes,
nem származik. A hiánnyal egyenlő a kellék vagy mint forgatmányos a hátiratoknak össze
szándékos törlése, ha az arra jogosulttól ered. függő s egész ő hozzá lenyúló láncolata által iga
A megtörtént törlés az ellenkező bebizonyításáig zoltatik. Ez összefüggés akkor van meg, ha az első
szándékosnak vólelmeztetik. (1876. XXVII t-c hátirat a rendelvényes nevével, minden későbbi
3—.\, 19., 24., 30., 35., 104., 110. §§.)
hátirat pedig annak nevével van aláírva, ki a
V.-másodlat (lat. duplicalum). A V. több közvetlen megelőző hátiratban mint forgatmá
eredeti példányban állítható ki, ily esetben első-, nyos fordul elő. A V. tehát a mindenkori váltó
másod-, harmad-V.-ról beszélünk. Az idegen V. hitelező, meit a váltóból eredő jogok gyakorlásá
kibocsátója (másodlatok csak ennél lehetségesek hoz a váltó birtoka elengedhetetlenül szükséges.
és azért a saját V.-t magán- V.-nak [Solowechsel] Ha üres forgatmány ntán további forgatmány
is nevezik; így hivják különben azt az idegen V.-t következik, az tételeztetik fel, hogy az utóbbinak
is, amely csak egy példányban van meg) köteles kiállítója üres forgatmány mellett jutott a váltó
a rendelvényéé kívánságára, különbeni kártérítés birtokába.
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Váltóbúza v. járóbúza, a mívelt búzának egy
oly változata, amely úgy őszkor, mint tavaszkor
vethető, de ezt a jellemző tulajdonságát csak
akkor tartja meg, ha felváltva mint őszi és tavaszi
búza termeltetik.
Váltócselekmények, a váltói jogok érvényesí
tése s fenntartása végett eszközölt cselekmények ;
ilyenek főkép a bemutatás (1. o.) és óvás (1. o.).
Váltódíj (ném. Wechselprovision) az a kár
pótlás (a váltóösszeg Va0/<ra)> amely a váltóbir
tokost megilleti azért, hogy a váltót a lejáratkor
nem fizették ki. Követelheti továbbá a névbecsülő
elfogadó a fizetőtől, ha a váltót azért nem fizet
hette ki, mert az intézvényezett vagy más köz
benjáró fizetett. (1876. XXVII. t.-c.) L. Váltókere
set, Visszkereset.
Váltó-diszkontálás, 1. Disconto.
Váltódiszkontszámla, 1. Váltókamatszámla.
Váltóeke, 1. Eke.
Váltóelévülés, a váltói jogok (keresetek) meg
szűnésének egyik módja. Az elfogadó s a saját
váltó kibocsátója elleni kereset a váltó lejártá
tól számított három év alatt évül el. A váltóbir
tokos követelései a forgató és kibocsátó ellen egy
év alatt évülnek el, a kellő időben fölvett óvás
keltétől, az óvás elengedésének esetében pedig a
lejárattól számítva. A forgatók visszkereseti kö
vetelései a többi forgató és a kibocsátó ellen hat
hónap alatt évülnek el attól a naptól számítva,
amelyen a forgató a váltót kifizette, vagy
amely napon az ellene beadott keresetet neki
kézbesítették (1925. VIII. t.-e. 53. §.). Az el
évülést a kereset megindítása megszakítja, de
csak azon váltókötelezett irányában, aki ellen
a kereset irányult. A visszkeresettel megtáma
dott forgató jogosítva van visszkereseti jogainak
az elévülés elleni biztosítására előzője ellen per
bejelentéssel élni; ez esetben a perbejelentő vissz
kereseti jogainak elévülése az ellene hozott bírói
határozat jogerőre emelkedésének időpontjától
veszi kezdetét. Az elévülés hivatalból figyelembe
nem vétetik, mindamellett váltómeghagyásnak el
évültnek látszó váltó alapján helye nincs. A váltó
adós ellen nyitott csőd a megkezdett elévülést
megszakítja s szünetelteti. Ha a váltó elévült, a
váltóbirtokos a kibocsátó s elfogadó ellen köztör
vényi úton felléphet, amennyiben ezek az ő kárá
val gazdagodnának; a forgatók ellen ily kereset
nek helye nincs (1876. XXVII. t.-c. 84—90. §§).
Váltóeljárás korábban, a 2851/1881. I. M. E.
sz. rendelettel mind peres, mind nem peres ügyekre
külön volt szabályozva, az új Pp. azonban a külön
váltóbiróságokat és a kereskedelmi eljárással
(1. o.) együtt a perbeli V.-t(l. Meghagyás 2.) meg
szüntetvén, most már csak a nem peres váltó
ügyekben van V., amelyet a kereskedelmi és
váltóügyekben követendő nem peres eljárásról
68300/1914. I. M. sz. a. kiadott rendelet állapí
tott meg. E szerint a nem peres ügyek egy része,
rntnt a kereskedelmi és a váltói zálogjog érvé
nyesítése, a váltótörvény egyes rendelkezései ér
telmében birói letétbetett összegek elfogadása és
kiadása, óváskönyvek hitelesítése a járásbíróság
nak, a többi nem peres ügy, mint: a cégügyek,
elveszett kereskedelmi utalványnak, váltónak,
csekknek megsemmisítése stb. a törvényszék ha
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táskörébe tartozik, amely szintén egyesbiróságként jár el. Az eljárást rendszerint kérelemre in
dítja meg a bíróság, de hivatalból köteles a tény
állást tisztázni. Az eljárás befejezése után vég
zéssel határoz, amely ellen, ha járásbíróság hozta,
csak felfolyamodásnak, ha pedig törvényszék
hozta, előterjesztésnek vagy előterjesztéssel kap
csolatos felfolyamodásnak van helye, amely felett
a törvényszék hármas tanácsa határoz és csak
akkor terjeszti fel a felfolyamodást az Ítélőtáblá
hoz, ha a kapcsolatos előterjesztésnek nem adott
helyet. Egyes ügyekre, pl. a cégügyekre, a zálog
jog érvényesítésére, biztosítékok letételére külön
szabályok vannak megállapítva.
Váltófeltörvényszék, az a bíróság, amely az
1840. XV. t.-c. hatályának ideje alatt váltóügyek
ben és csődügyekben a másodfokú bíráskodást
gyakorolta, a fiumei ügyeket kivéve. A V. a kir.
kúriának önálló osztályát alkotta (1840. XV. t-c.
I. r. 6. §), egy elnökből s legalább hat bíróból
állott. Az 1870. XVI. t.-c. a V.-et megszüntette s
hatáskörét a budapesti kir. táblára ruházta.
Váltóíogság. A váltóeljárás szigorúságának
egyik nyilvánulása az volt, hogy a fizetni nem
képes adóst fogságba vetették (solve aut mane).
Ma már a legtöbb államban el van törölve. L.
Adósfogság.
Váltogazdaság, másként gabona-váltó vagy
vetés- V., az a gazdasági üzemmód, amelynél a
fő súlyt arra helyezik, hogy a szántóföldön ter
melt növények egymást a legokszerűbb sorrend
ben felváltsák. L. Gazdálkodási rendszerek.
A V. vetésforgói a talaj és a növények szerint
igen változatosak és különböző évszámúak lehet
nek, jobbadán pedig a forgóban a szántóföld terü
letének felét gabonatermelésre, másik felét meg
kapás, ipari vagy takarmánynövények termelé
sére szokták fordítani s a forgót 6—8—10—12
vagy több évre terjesztik ki. A V. változatos ter
melést tesz lehetővé, ami a munkák egyenletesebb
megoszlására és a jövedelem biztosítására is ked
vezően hat s azért annak elterjedése nagyon kívá
natos, mihez különben, mint belterjes üzemhez,
több tőke s különösen jóval több szakértelem
szükséges, mint a háromnyomásos gazdálkodás
hoz, de az utána származó jövedelem is nemcsak
nagyobb, de egyúttal állandóbb és biztosabb is.
Váltó gerenda, két párhuzamos tartó (gerenda)
közé keresztirányban szerelt (csapolt) gerenda,
amely a fiók-tartók felvételére szolgál vagy a
mennyezeten alkalmazott kibúvó nyilas keretét
képezi. Használjuk a falak mentén csaposgerenda
födémeknél is, hogy a gerendavégek egyes helye
ken a V.-n feküdve, ne nyúljanak be a falba ott,
ahol kémények miatt tűzveszély támadhatna. L.
Fedélszerkezet, Csaposgerendafödém, Kéményváltó, Kiváltás.
Váltóhajtány, a gépmozgás átviteléhez való
olyan készülék, amelynek segítségével a mozgás
sebességet és irányát fokozatosan megváltoztat
hatjuk.
Váltóhamisítás. Hamis a váltó, illetve a váltó
nyilatkozat, ha nem attól ered, akitől eredni lát
szik ; hamisított, ha tartalma utólag jogtalanul
megmásíttatott. A hamis nyilatkozat természete
sen nem kötelez; ez azonban nincs kihatással a
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váltón előforduló valódi nyilatkozatok váltójogi
erejére. Ha a váltót meghamisítják, azok a for
gatók, akik azt a meghamisítás előtt ruházták át,
a váltó eredeti, ellenben azok, akik a meghamisí
tás után, hamisított tartalma szerint felelősek. Az
elfogadó és a kezes is a váltónak azon tartalma
szerint felelősek, amely nyilatkozataiknak a vál
tóra vezetésekor fennállott. Kétség esetén e nyi
latkozatok a meghamisítás előtt keletkezettek
nek tekintetnek. A hamisítással rokon a jog
talan kitöltés; azzal a kifogással, hogy a válton
az elfogadás vagy valamely más nyilatkozat reávezetése idejében valamely lényeges keüék hiány
zott, a váltóbirtokos harmadik jóhiszemű személy
ellen egyáltalán nem, mások ellen csak annyiban
élhet, amennyiben képes bebizonyítani, hogy az
utólagos kitöltés a létrejött megállapodás ellen
történt (1876. XXVII. t.-c. 81—83., 93. §§). Bün
tetőjogi szempontból a V. a magánokirathamisí
tás minősített esete s öt évig terjedhető fegyház
zal büntethető. (1878. V. t.-e. 403. §.)
Váltóhang, súlyos vagy súlytalan ütemhangra
kerülő disszonáns hang vagy hangzat, amely a
következő konszonáns hangra vagy hangzatra
lépésszerüen oldódik. Vannak felső és alsó V.-ok,
utóbbiakat a XVIII. sz. közepe óta módosítják
(alterálják); vannak továbbá kettős váltóhangok,
melyeknél a közrefogott harmonikus hang csak

V. nem nevezhetők ki, mert tennivalójukat a kir*
közjegyzők látják el.
Váltójog, a váltóra s a váltói jogviszonyokra
vonatkozó jogszabályok rendszeres összessége.
A váltó a középkorban keletkezett; a XIII. sz.ban Olaszországban már ismerték s használták.
A XVI. sz.-ban kezdődött a váltónak rendeletre
kiállítása s átruházása külön átruházó nyilatko
zattal, amelyből a forgatmány származott. A váltó
főleg a középkori nagy vásárokkal kapcsolatban
fejlődvén ki, első szabályozását az olasz városok
statútumaiban nyerte; így az első önálló váltótör
vény Bologna városáé 1569-ből, amely éppen úgy,
mint az 1589-iki genovai statútum V.-i szabályai
és az 1676-ből származó antverpeni váltószabá
lyok a V. kifejlődésére nagy befolyást gyakorol
tak, amelyet azonban jelentőségre nézve jóval
felülmúl az 1673-iki Ordonnance du commerce,
amely tudvalevőleg Franciaországban Napóleon
törvényhozásáig érvényben volt. Ez, t. i. az 1807.
meghozott Code de commerce I. könyv VIII. címe
az első modern kodiflkáció nemcsak Francia
országnak, ahol csekély módosítással mai napig
fennáll, hanem több más országnak sok ideig joga
volt. A XIX. sz. közepe felé Németországban,
ahol addig több partikuláris jog dívott, az egysé
ges szabályozás iránt erős mozgalom indult meg.
B mozgalom eredménye volt, hogy a német szövet_

harmadiknak lép be. A súlytalan váltóhangot jel
lemzi, hogy mindig ugyanazon magasságú két
hang közé ékelődik.
Váltóhitel a hitelnek az az alakja, amelyet
váltóval, esetleg ki nem töltött u. n. biancováltó
val fedeznek.
Váltóhitelező, 1. Váltóbirtokos.
Váltói szigor (lat. rigor cambialis, ném. Wechselstrenge), abban áll, hogy a váltókövetelésekre,
a köztörvényi követelésekre vonatkozó szabályok
nál szigorúbb szabályok nyernek alkalmazást,
ilyenek anyagilag: szigorú alakszerűség, a váltó
nyilatkozatok abszolút kötelező volta, a kifogá
sok korlátozása, a váltóadósok egyetemleges fele
lőssége, a mulasztások súlyos következményei,
a váltóhitelező zálog- és megtartási joga stb.
az eljárás terén régebben a személyfogság, az
egyoldalú kérelemre kibocsátott meghagyás, a
határidők rövidsége stb.
Váltójegyzők. Az 1840. XV. t.-c. az óvás felvé
telére oly helyeken, ahol váltótörvónyszékek vol
tak, a V.-et jogosította fel. A V.-et a váltóügyek
ben legalább három évig szolgált váltóügyvédek
sorából, a váltótörvényszék ajánlatára, a váltó
feltörvényszók nevezte ki; az óvások felvételére
különös felhatalmazó levelet kaptak. A már ki
nevezett V. hatáskörét a kir. közjegyzői intéz
ményt megalkotó 1874. XXXV. t.-c. érintetlenül
hagyta (1874. XXXV. t.-c. 213. §), de a kir. köz
jegyzői intézmény hatályba lépte óta (1875 aug.)

séges államoknak lipcsei tanácskozmánya 1847.
kidolgozta a német általános váltórendszabályt
(Allgemeine Deutsche Wechselordnung) és ezt
1857. a kereskedelmi törvény kidolgozására össze
ült bizottság az ú. n. nürnbergi novellákkal ki
egészítette. A váltórendszabályt a német birodalom
1871 ápr. 16. birodalmi törvénnyé emelte.
Hazánkban a V. szabályozása iránt a XVIII.
sz.-ban indultak meg a törekvések, azonban siker
telenül ; a kir. Kúria kidolgozott ugyan egy rend
szeres munkálatot, amelyet egy országos küldött
ség 1792—95. átdolgozott, de sem ez, sem az
1827. kiküldött országos küldöttség munkálata
nem emelkedett törvényerőre. 1839-ben az ország
gyűlés a váltótörvény s általában a hiteitörvé
nyek megalkotására küldöttséget küldött ki,
amely munkálatait Wildner Ignác osztrák jog
tudós közreműködésével csakhamar befejezte,
úgy hogy a törvényjavaslat az országgyűlés mind
két háza által letárgyaltatván, 1840 márc. 14.
szentesítést nyert s mint 1840. XV. t.-c. 1840 jún.
lépett életbe. B törvény, kiegészítve az 1844. VI.
t.-c. intézkedéseivel (az abszolút idők által oko
zott megszakítással), 1876-ig volt V.-unk alapja.
Erdélyben pedig már a XVIII. sz.-ban az 1763-iki
osztrák váltórendszabály lépett életbe, majd 1850
jan. elsejével az osztrák (német) általános váltó
rendszabály és az maradt is az új váltótörvény
életbelépéséig, amelyet az Apáthy István készí
tette tervezet alapján benyújtott törvényjavaslat
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több módosításával az 1876. XXVII. t.-c. emelt
törvényerőre. E törvény V.-unknak ma is egye
düli alapja. Újabban a külföldi államokban, külö
nösen a jogászkörök, a V. nemzetközi egyesítése
felé törekedtek, amely törekvés eredménye az
1912. évi júl. 23. Hágában kelt nemzetközi egyez
mény és a hozzátartozó egységes szabályzat lett.
Ennek az egyezménynek a becikkelyezéséről szóló
törvényjavaslatot, valamint az annak figyelembe
vételével a V.-ot a maga teljességében szabályozó
új törvénynek javaslatát, a váltóról szóló törvény
javaslatot az országgyűlés 1914. el is fogadta;
törvénnyé azonban még nem vált. Az egységes
V.-i szabályzatra s annak a mai váltótörvénytől
eltéréseire nézve 1. Hágai nemzetközi államérteJcezlet a V. és a csekkjog egységesítése tárgyá
ban c. alatt.
Irodalom. Plósz Sándor, A magyar V. kézikönyve, 3. kiad.
Budapest 1895 ; Apáthy István, Anyagi és alaki V., u. o.
1878—84; Mutschenbacher Viktor, A magyar V., 2. kiad.
Pécs 1895; Grecsák Károly, A váltótorvény magyarázata,
Budapest 1897 ; Nagy Ferenc, A magyar V. kézikönyve,
6. kiad, u. o. 1910 : Nagy Ferenc, A nemzetközi V.-i egyez
mény stb.. n. o. 191-4; Kunz Ödön, A magyar kereske
delmi és V. vázlata, n. o. 1922; Thöl, Das Wechselrecht, 4. kiad. 1878 ; Kunze. Deutsches Wechseirecht 1862;
Grünhut, Wechseirecht 1897: Grünhnt, Lehrbuch des
Wechselrechts 1900; Kanstein, Das Wechseirecht Österreichs
1903; Staub-Stranz, Kommentár znr Wechselordming, 8.
kiad. 1912; Meyer, Das Weltwechselrecht 1909 : Nouguier,
Des lettres de change e t c , Paris 1862 ; Lyon-Caen et Renault,
Traité de droit commercial. 2. köt.; Chalmers, A digest
of the law of bilis of exchange etc. London, 6. kiad.
1903; Dániel, Treatise on the law of negotiable instrnments
etc. 5. kiad., New-York 1903.

Váltókamatszámla (váltódiszkontszámla) a
leszámított vagy leszámittatott váltók diszkont
jának elszámolására szolgál, sokszor a leszámí
tással járó jutalékot és egyéb költséget is ezen a
számlán számolják el. Egyenlegét, mint veszte
séget vagy nyereséget az év végén a Veszteség
es nyereség-számlára viszik át. A viszontleszá
mított váltók diszkontját rendszerint külön Viszontleszámltott váltók kamat- (diszkont-) szám
láján számolják el. L. Viszontleszámíttatás.
Váltókelet, 1. Váltó.
Váltó kellékei, 1. Váltó.
Váltóképesség. A váltójog csak az ú. n. szen
vedő V.-et szabályozza, amely alatt értjük azt a
képességet, amelynél fogva valaki váltónyilat
kozattal önmagát érvényesen lekötelezheti. Ily
képessége mindenkinek van, aki terhes szerződé
seket jogérvényesen köthet, ilyenek a nagykorúak
vagy nagykorúsítottak. Nők azonban férjhez me
netelük esetében is (amely által minden más tekin
tetben teljeskorúakká lesznek) a 24-ik életév be
töltése előtt csak akkor nyernek V.-et, ha önállóan
ipart űznek. A V. hiánya csak azt eredményezi,
hogy a váltóképtelen nem lesz kötelezve, de ez a
váltón előforduló többi személyek érvényesen el
vállalt kötelezettségére befolyással nincs. A V.
hiánya csak kifogásra vétetik figyelembe. A V. kül
földiekre nézve rendszerint honosságuk országá
nak törvényei szerint ítélendő meg. Azonban asaját
országa törvényei szerint V.-gel nem bíró idegen a
belföldön elvállalt váltói kötelezettségért felelős,
ha őt hazai törvényünk szerint a V. megilleti.
Váltókerekek. A malomgépek, gépkocsik stb.
sebességének és forgási irányának megváltozta
tására való kerékmü kerekei.
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Váltókereset, tágabb értelemben minden kere
set, amely váltói jogot érvényesít; szűkebb érte
lemben csak az egyenes V.-ek, t. i. az elfogadó, a
saját váltó kibocsátója s kezeseik elleni kerese
tek. Ilyen kettő van: a biztosítási és a fizetési.
Biztosítási keresetnek helye van, ha 1. az elfo
gadó csőd alá jutott, 2. ha az elfogadó ellen a
váltó elfogadása, illetőleg kiállítása után valamely
pénzbeli tartozás miatt a végrehajtás sikertelenül
megkísértetett. Fizetési keresetnek akkor van
helye, ha a váltót lejáratkor ki nem fizették. A
telepített váltónál szükséges még, hogy a váltót
a telepesnél bemutassák s a sikertelenül törtónt
bemutatást óvással állapítsák meg, kivéve ismét
azt a két esetet, ha telepes megnevezve nincs,
vagy ha -a telepes váltóbirtokos. Az elfogadó el
leni V. fenntartására azonban a fizetés végetti
bemutatás és óvás felvétele nem szükséges (1925.
VIII. t.-c. 53. §.). A fizetési kereset tárgya, ha
a váltóbirtokos óvást vett fel, 1. a ki nem
fizetett váltóösszeg s a lejárattól számított 6%
kamata; 2. az óvási 8 egyéb költség s 3. Vs°/o
váltódíj. Ha a váltót nem óvatolták meg, a
váltótőke s a lejárattól, illetve a bemutatástól
számított 6°/0 kamata. Az a forgató pedig, aki a
váltót beváltotta, követelheti: 1. az általa kifize
tett összeget a fizetés napjától számítandó 6°/0-os
kamatokkal; 2. a felmerült költségeket; 3. */s°/o
váltódíjat. (1876. XXVII. t.-c. 50. és 51. §§.)
Váltókezesség (franc, aval), a váltóadósért
vállalt kezesség; egyik formája az, amikor a ke
zes ugyanazt a váltónyilatkozatot írja alá, mint
az, akinek érdekében kezességet vállal.
Váltókönyv, 1. Váltószámla.
Váltóláda, több fiókkal felszerelt bordaláda,
amely többszörös, valamint több szinü vetülékkel
bíró szövetek gyártásánál nyer alkalmazást.
L. Szövőgép.
Váltóláz, a plasmodium maláriáé vagy haemaboeba Laveran, tehát protozoa által okozott fer
tőző betegség, 1. Malária.
Váltólegelök, 1. Váltórétek.
Váltóleszamitás v. leszámítolás, a váltónak
lejárat előtti értékesítése akképen, hogy a bank a
váltó névértékét kifizeti a váltóbirtokosnak, meg
téríttetvén magának a lejáratig járó kamatot (Bank
diszkont). L. Leszámítolás.
Váltólevél, I. Váltó.
Váltómásodlat, 1. Váltó.
Váltómásolat, a váltó teljes szövegének hű
utánzása. L. Váltó.
Váltómeghagyás, a váltó alapján kibocsátott
fizetési vagy biztosítási meghagyás. L. Meg
hagyás, 2.
Váltónyargalás(ném. Wecliselreiterei),a.vb\\ib
felhasználása pénzszerzésre költött vagy nem
reális váltóügyletek segéryével. Több alakja van.
Ilyen a pinceváltók (1. o.) prolongálása; továbbá
a visszváltókkal űzött visszaélés (váltócsere). A
intézvónyt állít ki B-m s ez elfogadja s i a
váltót értékesíti, B viszont fedezésére .á-ra intézvényez s ez azt elfogadja s így tovább. Ide von
ható minden váltóügylet, amelynek nincs reális
alapja.
Váltónyilatkozat, a váltóra vezetett kötelező
nyilatkozat (pénzfizetési Ígéret); ezek: 1. a ki-
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bocsátói igéret (intézvényező, saját váltó kibocsátó
jának nyilatkozata); 2. az elfogadmány; 3. for
gatmány ; 4. váltókezesség.
Váltóóvás, 1. Óvás.
Váltópénz. A mindennapi forgalomban kisebb
fizetések teljesítésére a V., máskép aprópénz
szolgál, amely a teljes értékű forgalmi pénztől
abban különbözik, hogy fémértéke sokkal kisebb,
mint amennyi a V.-en ki van tüntetve. A V. ezüst-,
nikkel-, bronz- vagy rézből, esetleg vasból készül,
terjedelme és súlya kicsiny, hogy a forgalomban
könnyebben legyen használható. Ahol aranyvaluta
van, ott minden ezüstpénz csak V.-nek tekintendő,
ellenben a teljes fémértékü pénz az aranyérme.
Egyebekben 1. Érmeügy.
Váltóper, az új polgári perrendtartásban (1911.
I. t-e.) csak annyiban van külön szabályozva,
hogy a váltó alapján indított meghagyásos el
járásból (1. Meghagyás 2.) kifejlődő perben némi
eltérések vannak a többi perektől. Ha a felperes a
váltó alapján nem meghagyást kér, hanem pert
indít, ez a per a többi pertől semmiben sem külön
bözik. L. Váltóeljárás.
Váltópiac, az a kereskedelmi hely (legtöbbször
tőzsde), amelyen váltókban nagyobb forgalom
van és amelyen váltóárfolyamokat is jegyeznek.
Váltórendszabály, 1. Váltójog.
Váltórétek és váltólegelök olyan földek, ame
lyek néhány évi gabonatermelés után felhagyat
nak s több évig kaszálókul vagy legelőkül hasz
náltatnak. L. Gazdálkodási rendszerek, Legelő
gazdaság.
Váltórovancs, 1. Váltószámla.
Váltóskontró, 1. Váltószámla.
Váltó szám. Azt a számot, amely megmutatja,
hogy hány alsóbbrendű egység ad egy felsőbb
rendűt, V.-nak nevezzük. Pl. mikor azt mondjuk,
hogy 1 hektoliter 100 liter, 100 a V.; ha azt mond
juk, hogy egy nap 24 órából áll, a 24 a V. Ha a
V.-mal a felsőbbrendű egységet megszorozzuk,
akkor szorzatul alsóbbrendű egységet kapunk.
Viszont, ha az alsóbbrendű egységet a V.-mal el
osztjuk, hányadosul felsőbbrendű egységeket ka
punk. E szabálynak segítségével alsóbbrendű egy
ségeket felsőbbrendűekké és viszont felsőbbrendű
egységeket alsóbbrendűekkó bármikor könnyen
átszámíthatunk.
Váltószámla. A belföldi pénznemről szóló aktiv
váltók névértékszerű nyilvántartására szolgál.
Sokszor külön számlán számolják el azokat a
váltókat, amelyeket a könyvelő vállalat önmaga
bocsátott ki (Intézvényszámla) és azokat, amelye
ket másoktól kapott (Küldvényszáinla). A külföldi
pénznemről szóló váltókat Külföldi váltó- (deviza)
számlán, a saját elfogadványokat Elfogadvány(Passziv váltó-) számlán könyvelik el. Mindezek
nek a számláknak részletezésére külön-külön
segédkönyvek (skontrók, rossz magyarsággal rovancsok) szolgálnak, amelyekben minden egyes
váltónak külön-külön sor van szentelve. Különkülön rovatok szolgálnak a kelet, a lejárat, az
összeg, a kibocsátó, intézvényezett (elfogadó), a
forgatók, a bemutató, az átvevő stb. nevének fel
vételére. A segédkönyv nyilt tételei végösszegé
nek meg kell egyeznie a megfelelő főkönyvi
számla végösszegével és-a váltótárcában tényleg
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meglévő váltók végösszegével, a Külföldi V.-n
azonban csakis az árfolyamkülönbözetek megálla
pítása és elkönyvelése után. A V.-kat Mórlegszámlával zárjuk le és nyitjuk meg újból.
Váltószerződés, 1. Váltó.
Váltószögek. Ha két párhuzamos egyenest át
metszünk egy harmadikkal, akkor nyolc szöget
nyerünk, t. i. mindegyik metszéspont körül négyet
négyet. Ezek közül V.-nek két-két olyant mon
dunk, amelyek mind az átmetsző, mind az átmet
szett egyenesek különböző oldalán vannak. Két
váltószög egyenlő egymássaL
Váltó tartalma, 1. Váltó.
Váltótoldat, 1 Allonge.
Váltótörvény, 1. Váltójog.
Váltótörvényszék. Az 1840. XV. t.-c. a váltó
ügyeknek első fokon való elintézésére Pesten,
Pozsonyban, Sopronban, Károlyvárosban (Horvát
ország), Aradon, Debreezenben és Eperjesen első
blróságú V.-eket állított fel. Azonfelül Fiúméban
volt egy váltó- és tengeri törvényszók (1844. VI.
t.-c. 9. §). E V.-ek egy törvénytudó elnökből, két v.
több törvénytudó bíróból s ugyancsak két v. több
kereskedői ülnökből s a megfelelő segédszemély
zetből állottak. A V.-ektől afellebbezés a váltófel
törvényszékhez (1. o.) történt. A kir. bíróságoknak
az 1871. XXXI. t.-c. alapján szervezésekor kimon
datott, hogy a váltóbíráskodást a kir. törvény
székek gyakorolják, de a budapesti és a pestvidéki
kir. törvényszék területén a váltóbíráskodást a
budapesti kir. kereskedelmi és V. gyakorolta,
mígnem az 1911. I. t.-c. a külön váltóeljárást
megszüntetvén, 1915 jan. 1-ével a budapesti kir.
kereskedelmi és V. is megszűnt, illetőleg a buda
pesti törvényszékkel egyesült. L. Kereskedelmi
bíróságok.
Váltott gyermek az olyan gyermek, akit a
néphit szerint boszorkányok v. babonás lények
csempésznek az ép, egészséges gyermek helyébe.
Németül Wechselbalg s ezzel teljesen egyező lat.
versipellis neve e V.-nek arra enged következ
tetni, hogy e babonás hiedelem szoros összefüg
gésben áll a lidércek, vámpírok és más síri szel
lemek garázdálkodásáról elterjedt vélekedésekkel.
A V. különben gyakran valóságos vámpírként
viselkedik a nevelő anyjával szemben, de rende
sen csak egy ideig marad ez alakjában, amelyet
alkalomadtán más lidérces szereppel cserél fel.
Sokféle olyas eszközökről is tud a babona, amelylyel a cserélést megakadályozni, a V.-től szaba
dulni s helyette az elveszettet visszaváltani lehet.
A V. rendesen vén, ráncos, sápadt arcáról, nagy
fejéről s egyéb különös áruló jelekről, minők a
golyva stb. ismerhető fel. V.-ről igen sok emléke
zés van a boszorkányperekben. Magyarországi
ilyen vádakról v. ö. Ipolyi, Magy myth. (438. old.)
s a Nyelvőr és Ethnographia idevágó közlemé
nyeit. Általános szempontból v. ö. W. Schwartz.
Der Ursprung der Mythologie, 253.1. (1860).
Váltóügynök, az az ügynök (1. o.), aki váltók
adás-vételének közvetítésével foglalkozik.Vannak
olyanok, akik váltóleszámításokat is közvetíte
nek, de ezek inkább a kölcsönszerzök fogalma
alá esnek.
Váltóügyvéd. Az 1840. XV. t.-c. a váltóbírósá
gok előtti eljárásban a felek képviseletére a V.-eket
48*
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jogosította fel. V csak az lehetett, aki a rendes
ügyvédi vizsgán felül a váltó -feltörvényszék
előtt a váltójogból szó- és írásbeli vizsgát tett.
Ez az eredete a köz- ós V. elnevezésnek. Ma ez az
intézmény csak történelmi emlék, mert az 1874.
XXXIV. t.-cikkbe iktatott ügyvédi rendtartás óta
nincs külön V.-i vizsga.
Váltóüzlet, általában a pénzváltói üzlet (1.
Pénzváltás), amely a világháború után ismét
nagyobb jelentőségre tett szert. Értik alatta a
váltóügyletekkel (váltóleszámítás, külföldi vál
tók adás-vétele, inkasszó stb.) való iparszerfi fog
lalkozást is.
Változás, ha valaminek helyébe más lép, akár
térben, akár időben, akár az alkotó részekben,
vagy az egésznek tulajdonságaiban, de olykép,
hogy az új állapot a régivel törvényes rend gya
nánt függ össze. B törvényes rend jogosít fel ben
nünket arra, hogy az új állapotot mintegy a régi
folytatásának tekintjük és nem mondjuk, hogy
most más valami van mint azelőtt, hanem hogy
a dolog csak változott. A V. felfogásához szükségos, hogy az új állapotot a régivel összehason
lítsuk és így egybekössük. — V a kémiában, 1.
Kémiai átalakulás.
Változat (növ.), 1. Faj és Növényretidszer.
Változat (variatio, variáció), így nevezik a
zenében bármely téma oly metamorfózisát, át
alakítását, amelyen a minta legmerészebb alakjá
ban is felismerhető. A legrégibb V.-nál a témát
csak díszítésekkel, cifrázatokkal tarkították; ké
sőbb a téma titemnemét vagy pedig ritmusát változ
tatták meg. Ezt követi a téma harmonikus vázának
ritmikus felbontása, majd a dallam, a motívum
megváltoztatása ugyanazon harmonikus felépíté
sen. Módosításokat, késleltetéseket legelőször a
klasszikus mesterek alkalmaztak mint variációs
eszközt. A modern variáció nem elégszik meg ezzel
a kerettel, hanem arra törekszik, hogy egyrészt
a hangszint is belevonja új elemnek, másrészt,
hogy a széteső, széttagolt variációkat különböző
ötletekkel egy formai egésszé sűrítse. A most leírt
fejlődési folyamatot a következő művekben tanul
mányozhatjuk: A XVI. és XVII. sz. táncszvitjeinek
Doubles-i&i, Hándel: Harmonions blacksmith,
Bach: Goldberg-variációk, Haydn: F-dur válto
zatok, Beethoven: Diabelli-variációk, Mendels
sohn: Variations sérieuses, Schumann: Szinf.
etűdök, Brahms: Hándel-V.-ok, Saint-Saens:
Beethoven-V.-ok,Heger: Variációkkét zongorára,
Strauss R.: Don Quixote-variációk. Tágabb érte
lemben ide tartoznak azok a táncformák, amelyek
Basso ostinato-n épülnek fel. Ilyenek a Passacaglia, a Ghaconne, a Fólia és a Ground.
Változékonyság (variabilitás, variatio), 1.
Variabilitás.
Változó (a matematikában) az olyan mennyiség,
melynek mérőszáma különböző értékeket vehet
fel; ellenben állandó az olyan mennyiség, amely
nek mérőszáma folyvást ugyanaz marad.
Változó agama (állat), 1. Agama.
Változó csillagok, 1. Álló csillagokVáltozó hőmérsékletű állatok (poikilotherm
állatok vagy más néven helytelenül: hidegvérű
állatok), mindazok az állatok, amelyeknek test
hőmérséklete a környezet hőmérsékletének vál
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tozása szerint úgy változik, hogy mindig csak
valamivel magasabb a környezet hőmérsékleténél.
Ilyenek általában a madarak és az emlősök kivé
telével a többi állatok. Téli álom alkalmával a
rendesen állandó hőmérsékletű emlősök is V.-ka
válnak.
Változó kő a. m. hidrofán (1. o.).
Változó költségvetés, 1. Állami költségvetés.
Változó ünnepek, 1. Mozgó' ünnepek.
Változtató eset, 1. Eset.
Változtató rag, régibb nyelvtanainkban a -rá,
-vé rag neve.
Váltságdíj (ném. Lösegeld, Bergelohn), olyan
összeg, amelynek lefizetése mellett valaki ki
szabadul egy olyan helyzetből, amely reá nézve
másnak jo-ga következtében fennáll. Ilyen V.
fizetése ellenében szabadulhattak a kalózhajó által
lefoglalt kereskedelmi hajók a lefoglalás alól s a
halózhajók jogosítva voltak arra, hogy ilyen szer
ződéseket (Loskaufs-, Ranzionierimgsvertráge)
kössenek vagy készpénz lefizetése vagy a tarto
zás elismerését igazoló okirat (biliét de ráncon)
ellenében. Ilyen V.-at kellett fizetni a parti lako
sok vagy a kincstár részére régibb időkben azok
nak is, akik maguk vagy akiknek jószágai hajó
törés következtében partra kerültek. Régebben
ugyanis a hajótörésből és a személyeknek és dol
goknak partra vetődésével joga támadt az állam
nak vagy a parti lakosoknak (ném. Strandrecht,
lat. jus naufragii) ezekre a személyekre és dol
gokra. E jog helyébe ma a mentési díj lefizetésére
való jog lépett. L. még Visszakóbzás.
Váltságösszeg, a szolgálmányokkal terhelt
földek (maradvány-, irtványföldek, dézsmás szóllők stb.) váltsága fejében fizetett összeg.
Váltságtan, 1. Megváltás.
Váltszirmúak (Éleutheropetalae, Choripetalae, Archichlamydeae, nOv.), helyesebben sza
bad szirmúak. A kétszikűek első alosztálya, jel
lemzi az, hogy a virágban az egyes szirmok sza
badok, nincsenek egymással ossz nőve. Ezzel
szemben a forrtszirmúak (Syinpeta^ae, Metachlamydeae) virágjában a szirmok cső-, iharang- vagy
csészeszerűen össze vannak nőve.
Váltva forgató eke, 1. Eke.
Válú, 1. Vályú.
Valujev, Péter Alexandrovics, orosz állam
férfiú, szül. Moszkvában 1814 okt. 4., megh. 1890
febr. 8. Mint kurlandi kormányzót 1861. belügy
miniszterré tették és ebben az állásban vitte ke
resztül a jobbágyság eltörlését. A tartományi
gyűléseket (zemsztvo) is ő léptette életbe. 1868-ban
lemondott. 1880-ban grófi rangra emelték. Mint
író is nevet szerzett. Munkái közül említendők :
Lórin (regény, Szentpétervár 1881); Az adó (1887)
és Tatjána hercegnő (1891).
Valuta (ol. a. m. érték), valamely államban a
törvényesen megállapított fizetési eszköz anyaga.
Megkülönböztetik a) az egyes V.-t, amely törvé
nyes fizetési eszközül csupán egyféle fémből, t. i.
vagy aranyból vagy ezüstből vert érmeket, vagy
pedig papirospénzt ruház fel a törvényes fizetési
eszköz jellegével; b) a kettős V.-t, amely egy
idejűleg úgy az arany, mint az ezüst érméket
egyformán felruházza a törvényes fizetési eszköz
jellegével, megállapítván a kétféle fém érték-
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arányát; ha .1 piaci értékviszony nagyon eltér a
törvényes relációtól, akkor a fizetések túlnyomóan
csak az egyik V.-ban történnek s ilyenkor alter
natív V.-nak mondják a kettős V.-t; ha a törvény
nem állapltja meg a két fém közötti értékarányt,
akkor parallel V. lesz a kettős V.-ból s végre, ha
az egyes V. csupán a törvények rendelkezéseiben
van ineg, valóságában azonban mindkét fémmel
fizetnek, ilyenkor sánta V- áll elő ; c) a vegyes
V.-t, amikor a pénzérték tulajdonképen egy, de
némely, meghatározott fizetéseknél (pl. vámok
nál, adóknál, a bankforgalomban stb.) más pénzek
használandók. Régente általában az volt, de még
ma is elég nagy területen az eziist-V. az uralkodó.
A gazdaságnak és a forgalomnak a fejlődése
azonban mindenütt érezhetővé tette azt, hogy az
arany alkalmasabb fizetési eszköz, mint az ezüst.
Minden gazdag állam arany-V.-ra tért át virág
zása korában ; igy Görögország, Róma, Bizánc,
Egyiptom az ókorban, az olasz kereskedővárosok
a középkorban, Anglia, Németország, Hollandia,
az Egyesült-Államok, a skandináv érmeszövetség
az újkorban gazdasági fellendülésükkel egyidejű
leg áttértek, a latin pénzszövetség, Ausztria,
Magyarország és Oroszország pedig közeledtek
az arany-V. felé. A fejlettebb gazdasági életben
ugyanis gyakran nagy összegeket fizetnek, amire
az ezüst csekélyebb értékénél fogva nem annyira
alkalmas, mint az arany, s így az ezüstpénz a
forgalmat tulajdonképen nehezíti. Ennek követ
kezménye általánosan mutatkozott abban, hogy
csökkent az ezüst iránti kereslet, mihez hozzá
járult még az, hogy hatalmas ezüsttelepek föl
fedezése folytán nagyon megnövekedett az ezüst
kínálata.
Miután az ezüst értéke általánosan hanyatló
irányzatot mutatott, minden államra nézve na
gyon fontossá vált a V.-kérdés, amelynek meg
oldására számos javaslat merült fel a kérdés
óriási irodalmában.
A közgazdasági írók egy része azt vitatta, hogy
csak egyes V.-rendszerrel lehet megoldani a pénz
nek értékmérő szerepét; ezek az írók a monometallisták, akik mindnyájan az arany-V. hívei. A
közgazdasági írók másik csoportja a bimetallisták. L. Bimetallizmus.
A pénz anyagának meghatározására vonat
kozó törekvéseken kívül még nevezetes szerepük
van a V.-kérdésben a nemzetközi pénzrendszer
létesítésére irányuló terveknek is. A sokféle pénz
nem átszámítása, a beváltás költségei különösen
olyankor éreztetik hatásaikat, amikor a nemzetek
gazdagodása föllendíti a nemzetközi forgalmat;
éppen ezért a nemzetközi pénzrendszer után min
den olyan korszakban törekedtek az emberek,
amelyben a forgalom nagyobbodott. Az ókorban
a babiloni, a perzsa dareikosz, a görög statér, a
római aureus ; a középkorban a római és a bizánci
pénzek, későbben pedig az olasz, francia és német
pénzek valósággal nemzetközi pénzek gyanánt
voltak forgalomban, jóllehet tekintélyüket semmi
féle nemzetközi egyezmény nem támogatta. A
francia forradalom idejében Legendre, Lagrange,
Laplace, Prony és Coulombe javaslatára a francia
tudományosakadémia ajánlotta a köztársaságnak,
hogy a 25 frankos aranyat általános világpénzül
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fogadtassa el. Azóta majdnem minden pénz- és
érmekonferencián felmerül egy vagy más nemzet
közi pénzrendszer terve, de ezek eddig még nem
vezettek eredményre, csupán egyes nemzetek
kötöttek pénzszövetségeket (1. o.).
A V. anyagának, az etalonnak meghatározása
a pénzverést regálé (1. Begálé és Papirospénz
regálé) egy részét teszi s igy az állam fenségi
jogai közé tartozik. Az etalonnak ötvözése, fel
darabolása ós alakítása tekintetében a pénzrend
szer (1. 0.) intézkedik s ez intézkedéseket a pénz
verés (1. o.) műveletei hajtják végre. B tekintet
ben általános elveket állapít meg az érmeügy (1. o.)
elmélete.
A V. rendezése abban áll, hogy az állam függő
államadósságát átalakítja állósított adóssággá,
még pedig azért, hogy fedezetlen papirospónzeit
fedezettel láthassa el. Tulajdonképen az állam új
járadékkölcsönt vesz fel s a konverziók (1. o.)
által elért megtakarításokat is felhasználva
annyi nemes fémet szerez be, hogy úgy az állam
jegyeket, mint a bankjegyeket most már kívá
natra bármikor beválthatja törvényes ércpénzzel.
A V. rendezését azonban^ összekapcsolhatják a V.
megváltoztatásával (1. Érmeügy). E kettős mü
velet keresztülviteléről intézkedtek nálunk az
1892. XVII—XXI. és az 1894. XXIV. t.-cikkek;
a ma ideiglenesnek tekintendő állapotról az 1921.
XIV. és az 1924. V. t.-c. rendelkeznek; a vég
leges rendezés előkészítés alatt áll.
Ez idő szerint arany- V.-ja van: Angliának
1816 óta, Portugáliának 1855 óta, Svéd-Norvég
országnak s Dániának 1872 óta, Németországnak
1873 óta, Németalföldnek 1875 óta, a latin pénz
szövetségnek (1. o.) 1885 óta s az Egyesült-Álla
moknak 1893 óta.
Valuta-pénz, 1. Valuta.
Valuvi (illat), a macskamaki (Microcebus furcifer Blainv.) neve hazájában, Madagaszkár
szigetén.
Vsilva (Fésüscsiga, állat), az Elülkopoltyús
csigák (Prosobranchiata) csoportjába tartozó
Fésüskopoltyúsak (Gtenobranchiata) egyik neme.
Jellemző tollalakú kopoltyúja, melyet az ide tar
tozó fajok köpenyüregükből előre szoktak türemlíteni. Himnősek. Édesvizekben élnek. Európá
ban legismertebb a V. piscinalis L.
Valváció, annak meghatározása, hogy kül
földi pénznemet a belföldi pénznek megfelelő
mily értékben lehet közpénztárban elfogadni.
V a l v a s s o r e s , a kisebb hűbéresek elnevezése
Felső-Itáliában, akik birtokaikat a fejedelmek
hűbéreseitől, az ú. n. vasalhcsoktól kapták.
Részükre adta ki II. Konrád császár 1137. a Constitutio de feudis című törvényt, ebben kimondja
hűbérbirtokaik örökölhetőségét s ez által függet
lenítette őket a nagyobb hűbéresektől.
Valvolinolaj, amerikai nyersolajból előállított
kenőolaj.
V a l v u l a , 1. Billentyű.
Vály Ernő (budatétényi), kórházi főorvos,
szakíró, szül. Szabadkán 1863 okt. 19. Az egyete
met Budapesten ós B ócsben végezte. Külföldi tanul
mányútja után 1898. kezdte meg Budapesten fülorvosi gyakorlatát s ugyanakkor osztályos fő
orvossá nevezték ki az Irgalmasrend budapesti
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kórházához. A világháborúban teljesített orvosi
szolgálataiért 1918. magyar nemességet kapott,
1920. egészségügyi főtanácsos lett. Önállóan
megjelent müvei: A csecsnyújtvány felvésése és
javallatai (Budapest 1892); Á gyermekek heveny
genyes középfülgyuladása (u. o. 1894); Adatok
a hazai rágcsálóemlősók hangvezetö készüléké
nek ismerétéhez (Orv. Archívum, 1909); A fülgyógyászat tankönyve (1921).
Valyabrád (Valea-Bradului), kisk. Hunyad
vm. brádi j.-ban, (i9io) 1026 román lak. ;Tr. R.)
Vályadilsi (Valea-Dálsii), kisk. Hunyad vm.
hátszegi j.-ban, (1910) 545 román lak. (Tr. E.)
Vályi, 1. András, nyelvész és topográfus, szül.
Miskolczon 1764., megh. 1801. 1790-ben a pesti
egyetemen a magyar nyelv tanára lett. Fő
műve : Magyarországnak leírása (3 köt., Buda
1796—1798), a legelső magyar nyelven meg
jelent betűrendes helységnévtár. Más müvei:
Beszéd a nemzeti nevelésről (Pest 1791); Introductio in linguam hungaricam (u. o. 1793);
A magyar nyelvnek könnyen _ és hasznosan
lehető megtanulására vezető rövid ösvény (u. o.
1793).
2. V. Gyula, matematikus, szül. Marosvásár
helyen 1855 jan. 25., megh. 1913 okt. 13. A kolozs
vári egyetemen a matematikaés fizika tanára volt.
AM.T. Akadémia 1891. levelező taggá választotta,
írt számos értekezést, amelyek a Matematikai és
Természettudományi Értesítőben, a Crelle-féle
Journalban és más hazai és külföldi szaklapok
ban jelentek meg s a differenciálegyenletek elmé
letére s a geometriára vonatkoznak.
3. V. Sándor, jogi író, a munkásbiztosítási
felsőbíróság elnöke, szül. Budapesten 1865. Tanul
mányait végezve ügyvédi pályára lépett, 1892.
bíróvá nevezték ki, utóbb a budapesti munkás
biztosító bíróság elnöke, majd ítélőtáblai bíró és
tanácselnök, 1914. a budapesti törvényszék másod
elnöke, részt vett az új polgári perrendtartás
életbeléptetésében és a budapesti törvényszék ke
reskedelmi osztályának újjászervezésében, 1921.
pedig a munkásbiztosítási felsőbíróság elnöke lett.
Nevéhez fűződik a magyar munkásbiztosítási
bíróság, valamint a munkásbiztosítási felsőbíró
ság első szervezése. Jogi szaklapokban a szociális
és hiteljog köréből több tanulmánya jelent meg;
önálló munkái: A magyar cégjog (Budapest 1906);
A részvénytársaságok és szövetkezetek cégjegy
zése (u. o. 1908); Tanulmányok a magyar mun
kásbiztosításijog köréből (u. o. 1913).
Vályi Nagy 1. Ferenc, filológus, 1. Nagy, 9.
2. V. Géza, költő, szül. Debreczenben Í891
júl. 31. Főiskolai tanulmányait ugyanott végezte,
majd katonai pályára lépett; mint honvéd
tiszt küzdötte végig a világháborút. Költemé
nyei számos fővárosi napilapban és folyóiratban
jelentek meg. Önállóan megjelent költeményköte
tei: Harci pihenőn (Debreczen 1916); Magyar
sirámok (Szeged (1919); Magyar szívből magyar
szívhez (Budapest 1921). Sajtó alatt: Fájna ma
élni, új verses kötete. A Nemzet szépirodalmi lap
segédszerkesztője.
Válykó (Valkovo), kisk. Gömör vm. rima
szombati járásában, (mo) 212 szlovák lakossal.
Tr. Cs.-Szl.)
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valerianasavdiaethylamid:
C4H„ . CO . N (C 2 Ha
sajátos szagú folyadék. Havi vérzés zavarainál,
hisztériánál, idegbántalmaknál stb. mint görcsö
ket csillapító szert használják.
Vályog, 1. Agyag.
Vályogfal, szecskával kevert, ógetetlen, illető
leg napon szárított, 12X18X30 cm. méretű
agyagtóglából, agyaghabarccsal rakott fal, ame
lyet csakis földszintes, kisebb házaknál vagy
gazdasági épületekre alkalmazunk. Nedves ta
lajra vagy ártérre nem való, mert a nedvességet
magába szívja. A falvastagság rendesen 60 cm.
vagy annál is több. Tégla- vagy kőalapra, szige
telő réteggel építve teljesen megfelelő, olcsóépítkezési mód.
Vályogtégla, agyagból éppen úgy készül, mint
az égetett tégla, csakhogy nem égetik, hanem a
levegőn, árnyékos helyen kiszárítják. A használt
agyagnak nem szabad sem nagyon zsírosnak, sem
nagyon soványnak lenni, mert az első esetben a
V. szakad, az utóbbiban pedig szétmállik. A hozzá
való agyagot sokszor szalmával, szecskával ke
verik. A V.-ból készült falak csekély teherbírá
súak, azonkívül, ha az esőtől, talajvíztől nin
csenek jól megóva, nedvesek; ezért csak egészen
alárendelt építkezéseknél használatosak.
Vályú v. válú, 1. állatok itatására való hosszú
kás faedény. Most már készítik vasból, cementből
is. — V.-kalló, gyapjúszövetek kallózásánál hasz
nálatos gép. L. Gsinozás.
2. V. (geoi.).Visszavonuló gleccserektől elhagyott
völgyek V. alakúak szoktak lenni. Ezt a teknőalakú formát (Trog) a völgyek a gleccsertestek ki
gyaluló működése folytán veszik föl. Úgy e völ
gyek talpa, mint pedig kétoldali, majdnem függő
leges falainak csupasz kőzete hosszanti horzsolásokat mutat, amiket rajtuk a gleccser jegébe fog
lalt fenék- és oldalmoréna törmelékeinek súroló
mozgása idézett elő. V. ö. E. Richter, Genmorphologische Untersuchungen in den Hochalpen. Erg.Hft zu Petermanns Mitteil. (Gotha 1900).
Vám (ném. Zoli, franc, droit de douane, ang.
import-duty ; helytelenül «külvátn» is). A vám
a szó legtágabb értelmében olyan szolgáltatás,
amelyet gazdasági ingó javaknak több terület
közötti forgalma után szednek. Az ókorban a vá
mot közjogi alapon szedték és leginkább állam
pénzügyi célokat szolgált, az állam jövedelmeit
szaporította; így a római birodalomnak későbbi
éveiben leginkább fényűzési cikkeket magában
foglaló vámtarifája volt (v. ö. lex 16. §. 7. Digestorum «de publicanis et vectigalibus», liber
XXXI., caput 4.), amelyben többek közt herélt
rabszolgák is szerepeltek mint vám alá eső
árú. A középkorban, a hűbériség hatása alatt, a
vám mindinkább magánjogi alapon szedett ellen
szolgáltatássá vált, amelyet annak fejében kellett
teljesíteni, hogy a terület ura portékák szállítását
területén megengedte, ott utakat, hidakat, réve
ket létesített ós tartott fenn és az árúszállítókat
bizonyos védelemben részesítette. Ebben az idő
ben tehát a vámnak az a faja állott előtérben,
amelyet az államterület belsejében végbemenő
árúforgalom után szednek (belső vám). Magyar
országon, ahol a hűbériség soha sem vált az
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állami és társadalmi élet alapvető intézményévé,
az egyes hatalmas földesarak, egyházi világi tes
tületek javára szedett belső vám (telonium) mel
lett a középkorban is mindig fennállott a közjogi
alapon az ország határán, a királyi kincstár ja
vára szedett vám (tricesima vagyis harmincad).
Ebben a korban, mint ezt a «harminead» elneve
zés is mutatja, leginkább az árú egy részének ter
mészetben adása útján szedték a vámot. A hűbéri
ség intézményének visszafejlődésével a nyugati
államokban is mindinkább tért hódított a köz
jogi alapon, az ország határának átlépése alkal
mával szedett vám (határvám). Ennek az in
tézménynek kifejlődését nagyban előmozdította
a merkantilizmus (1. o.), amely a XVII. század
uralkodó gazdasági rendszerévé lett és először
kezdte a vámot nemcsak pénzszerzési forrásként,
hanem ezenfelül az ország fizetési mórlegének ja
vítására és a belföldi termelésnek a külföldi ver
seny elleni védelmére is felhasználni, noha ezekre
a célokra még inkább teljes behozatali ós ki
viteli tilalmakat alkalmaztak. A XVIII. sz.-ban
elterjedő fiziokrata irányzat, valamint Smith
Ádám (1. o.) tanainak hatása általában nem ked
veztek a vám intézménye kifej [esztésének. A XIX.
sz. eleje óta, nagyrészt List Frigyes (1. o.) lelkes
agitóciója nyomán, mindinkább kezdett kialakulni
a vám modern fogalma, mely szerint egyrészt
a vámnak fennebb a «határvám» elnevezéssel
jelölt faja teljesen különvált a «belső vám»-tól és
másrészt az állami bevételek szerzésére irányuló
célt mindinkább háttérbe szorította a vám gazda
sági célja. Ezzel a fejlődéssel mind szűkebb térre
szorult tehát a vámnak adójellege, úgy, hogy ma
már csak a vámoknak arra a részére illiü, ame
lyeknél az áll. bevételek szerzése továbbra is elő
térben áll és amelyeket, megkülönböztetéséül az
elsősorban gazdasági célokat szolgáló védővám
tól, a pénzügyi vám megnevezéssel (1. Vámpoli
tika) szoktak jelölni. Míg tehát a pénzügyi vám
valóságos adó, még pedig olyan adó, mely az adó
alany teherviselési képességét azon az alapon
veszi igénybe, hogy mennyit költ bizonyos ingó
ságok megszerzésére (németül Aufwandsteuer),
addig a modern értelemben vett vám (a védővám)
többé nem is tekinthető adónak (hisz legteljesebb
érvényesülésében, mint tiltó v. prohibitiv vám,
jövedelmet egyáltalában nem szolgáltat, már pe
dig az adónak ez az egyedüli célja). A modern
felfogás szerint tehát a vám közjogi alapon szedett
oly különleges jellegű közszolgáltatás, melynek
fő célja, hogy az állam ennek segélyével ár
szabályozó hatást, ennek révén pedig tudatos be
folyást gyakoroljon az ország termelésére és
ezáltal gazdasági fejlődésére, a bevételek szer
zése pedig csak az intézménynek eszközül fel
használásából eredő mellékes célja a vámnak.
A vám e modern fogalmának megjelölésére nem
is igen illik többé a «határvám» elnevezés, ame
lyet eddig a belső (a közutakon szedett híd-, rév-,
kövezet- és a folyami stb.) vámoktól (ném. Maut,
franc, octroi, ang. toll) való megkülönböztetés
céljából használtak, mert a vámhatárnak (1. Vám
terület) a mai vámjogi elmélet szerint nincs többé
az a döntő szerepe, amely megvolt addig, amig, a
fennebb érintett magánjogi felfogás szerint a
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vámhatár átlépése vám alá eső árúval állapította
meg a vámfizetési kötelezettséget (1. o.), hanem
ez a határátlépés, legalább a vám mai gazdasági
rendeltetése mellett messze túlnyomó fontosság
gal biró behozatali viszonylatban már csak a
vámigazgatásnak azt a jogát és egyúttal kötele
zettségét állapítja meg, hogy az ilyen árút szem
üggyel tartsa, míg a vámfizetési kötelezettség
csak akkor áll be, ha és amikor az árút bekap
csolják a belföldi gazdaság zárt körébe és az így
befolyást kezd gyakorolni a belföldi árképződésre.
A vám ez újabb fogalmának kialakulásával mind
inkább veszíti gyakorlati jelentőségét az a meg
különböztetés, amelyet, az árúk mozgási iránya
szerint, behozatali, kivitéli és átviteli vám közt
tesznek; amíg u. i. a vámnak a hűbériség idejé
ből származó, de a régi szabályzatokban lappangva
még ma is élő felfogása szerint ez magánjogi
jellegű ellenszolgáltatás volt bizonyos létesítmé
nyekért és nyújtott védelemért, addig a vámot
egyaránt szedték azok után az árúk után, amelye
ket a területre behoztak, onnan kivittek, vagy
azon keresztülszállítottak, mert a területi fensőség által nyújtott ellenszolgáltatásokra mindezek
egyaránt rászorultak; amióta azonban a vám köz
gazdasági célja lépett előtérbe, a kiviteli vámot
már csak kivételes körülmények közt szedik (L
nálunk a világháború következményeképen be
állott, abnormális gazdasági viszonyok hatása
alatt hozott 1920. XIII. t.-cikkel létesített ekiviteli illetékek* intézményét), az átviteli vámot
pedig most már teljesen mellőzik. A kiviteli vá
mok háttérbe szorulását eredményező fejlődésből
az a fontos vámjogi elv alakult ki, hogy behoza
tali vám alá esik minden árú, hacsak a vám
tarifa az illető árút kifejezetten nem nyilvá
nítja vámmentesnek, míg ellenkezőleg, kiviteli
vám alá csak az olyan árú esik, amelyre a vám
tarifa kiviteli vámot kifejezetten megállapít; a
behozatali viszonylatban tehát a jogi vélelem az
árú vámköteles volta mellett, a kiviteli viszony
latban ellenben annak vámmentes volta mellett
szól.
Aszerint, hogy a vámokat mely államok ter
mékeire kell alkalmazni, megkülönböztetünk álta
lános és szerződéses vámokat. Az utóbbiak mér
sékelt tóteleit csak az olyan államok termékeire
lehet alkalmazni, amelyek vám- (kereskedelmi
szerződés útján (1. Vámpolitika) a szerződéses
vámoknak saját termékeire alkalmazását, több
nyire megfelelő ellenengedmények mellett, maguk
számára biztosították. A szerződéses vámoknak
az állam termékeire alkalmazására irányuló igény
vagy közvetlen lehet, ha a másik szerződő fél
vám- (kereskedelmi) szerződés útján eszközölte
ki az őt közelebbről érdeklő, a szerződésben kife
jezetten megnevezett árúnemre vonatkozólag mér
sékelt vámtétel alkalmazását, vagy pedig közve
tett, ha a másik szerződő fél harmadik államnak
szerződésileg biztosított vámmórséklést v. vám
mentességet — szóval a szerződéses vámok alkal
mazását — a «legnagyobb kedvezmény» vagy a
viszonosság elve (1. Vámpolitika) alapján igé
nyelheti saját termékeit illetőleg.
Aszerint, hogy a vám megszabása minek alap
ján történik, van érték- és specifikus vám. Az
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értékvám az árúk értékének, még pedig pénzben pai állam erre a rendszerre alapítja a vámtarifár.
kifejezett csereértékének vagyis árának bizonyos L. Vámtarifa, Vámeljárás, Vámfizetési kötele
százalékában, a specifikus vám ellenben az árú zettség, Vámterület, Vámpolitika.
közelebbi minőségére és az illető minőségű árú
Vám (Vinesti), kisk. Arad vm. máriaradnai
ból a vámegységnek megfelelő mennyiségére meg j.-ban, (1910) 424 román lak. (Tr. E.)
állapított abszolút összegben szabja meg az árú
Vámadós. Azt, akit valamely vámárúért vám
megterhelését. Mindkét rendszernek vannak elő fizetési kötelezettség terhel, a magyar vámtör
nyei és hátrányai. Az értékrendszernek az a leg vény a szabatosabb megkülönböztetés érdekében
főbb előnye, hogy az ebben megállapított vámok V.-nak nevezi, szemben azzal, aki az alaki vám-,
— legalább elméletileg — tökéletesen simulnak jog (a vámeljárás) körében az ebben a vonatko
az árú finomsági fokához; az értékvám a drá zásban a vámigazgatás (1. o.) által képviselt állam
gább árút magasabb — még pedig minden egyes mal szemben áll és akit a magyar vámtörvény az
esetnek megfelelően magasabb — összeggel ter ügyfél kifejezéssel jelöl meg. A V. vagy dologi
heli, a kevésbbé finomat megfelelően alacsonyab aiapon, közvetett V., vagy személyes alapon, köz
bal. További előnye, hogy az értékvámra alapí vetlen V. A dologi V. a vámárú tulajdonosa, mert,
tott vámtarifa szerkezete egyszerűbb, arányta mindaddig, amíg a vámárú tényleg a vámigazgazlanul kevesebb tételt tartalmaz (1. Vámtarifa). gatás hatalma alatt áll vagy olyannak birtokában
Hátránya, ami miatt ezt az elméletileg tökéletes van, akinek súlyos gondatlanság nélkül a vám
rendszert aránylag ritkán alkalmazzák, hogy a fizetési kötelezettség fennállásáról tudnia kell, az
vám kiszabása nem kétségtelenül megállapítható állam vámkövetelését, amint ez esedékessé válik,
tárgyi körülmények (az árú minősége és meny- tekintet nélkül mások jogaira, a vámárúból (vámnyisége), hanem egyéni becslés, illetőleg igen tárgyból) ennek az értékesítése útján kielégítheti,
kevéssé megbízható magánokiratok (árúszámiák, még akkor is, ha a vámtárgy tulajdonosának sze
faktúrák) alapján történik; ez a körülmény, vala mélyes vámfizetési kötelezettsége nincs is. Ilyen
mint az, hogy az értékvám helytelen kiszabását esetben tehát a vámtárgy tulajdonosa közvetve
utólag nehezebben lehet megállapítani, sokkal szerepel mint V., minthogy a vámtartozás (1. o.)
inkább alkalmas a vámkiszabást végző vámigaz közvetlenül nem őt, hanem dologi alapon a tulaj
gatási közegek erkölcsi alapjának megingatására, donában levő vámtárgyat terheli. A személyes V.
mint a specifikus vám. Az értékvámnak a vám az, akinek a vámigazgatás a vámtárgyat kiadta
kiszabás bizonytalan alapjaiból eredő hátrányait vagy őrizetére bizta, aki azt törvényellenesen
a legtöbb államban, ahol a vámokat erre a rend szabadforgalomba hozta, a vámfizetési kötelezett
szerre alapították, az állam elővételi jogának séget az eredeti V.-tól átvállalta, vagy aki a vám
(franc, préemtion) megállapítása útján igyekez tárgyat az eredeti V.-tól, a vámfizetési kötelezett
nek csökkenteni, amelynél fogva a vámhivatalnak ségről tudva, vagy erről csak súlyos gondatlan
jogában áll az árút a bevallott értékben, — ezt ság következtében nem tudva, megszerezte. Ha
a polgári hasznot képviselő, megszabott mérsé ezek szerint a vámfizetési kötelezettség több sze
kelt százalékkal felemelve — az állam részére mélyt terhel, tartozásuk egyetemleges. Míg a köz
megvásárolni, amibe az ügyfélnek bele kell nyu vetett V. a vámtartozásért csak a vámtárgy érté
godnia. Ez azonban egyrészt elvileg nehezen kéig szavatol, addig a közvetlen V. a vámtarto
megokolható erőszakos belenyúlás az ügyfelek zásért bárhol található ingó ós ingatlan vagyoná
gazdasági szabad elhatározásába, másrészt állami val szavatol.
tőkét az állami igazgatás hivatásával össze nem
Vám-árfolyampótlék. A vám olyan közszolgál
egyeztethető, kockázatos kereskedelmi ügyletekre
köt le és emellett a vám kiszabásánál érvényesülő tatás, amelynek tételeinek magassága külföldieket
önkényszerű, egyéni becslést még sem zárja ki. is sokkal inkább érdekel, mint valamely ország
Mindezekkel szemben a specifikus vámok rend bármely más közszolgáltatásának magassága; a
szerének is vannak hátrányai; ezek közül a leg szolgáltatás természetóból következik tehát, hogy
nagyobb az, hogy a specifikus vámok aránylag ke kívánatos ennek tételeit lehetőleg állandó értékű
véssé simulnak az árúk finomsági fokából szár fizetési eszközben megállapítani; ezért, de azért
mazó értékkülönbözetekhez. Ez onnan származik, is, hogy bizonyos mennyiségű ércpénzt forgalom
hogy az árú minősége szerinti vám magasságának ban lehessen tartani, a vámtarifa tételeit, vala
megszabásánál önként érthetőleg mindig átlagos mint az ezekkel szoros összefüggésben álló mér
minőségekből kell kiindulni. Ezt a hátrányt azzal legpénzt (1. Vám-mellékilletékek), már oly idő
igyekeznek a lehetőségig csökkenteni, hogy az ben is, amikor az ország pénzrendszere nem is
egy és ugyanaz alá a tétel alá eső árúk körét, aranyalapon állott, nemcsak aranyórtékben álla
mindenféle minőségi megkülönböztetéseknek a pították meg, hanem az ezekből kifolyólag kelet
vámtarifában kitüntetése útján, minél szűkebbre kező tartozást valóságos aranypénzben kellett le
szabják. Ez a törekvés azonban viszont a speci is róni; ez megmaradt a világháború utáni időben
fikus vámokat tartalmazó tarifáknak másik hát is, amikor ugyan névleg aranyvalutája volt egyes
rányát eredményezi: a tételek felszaporodása kö országoknak, de a rendkívüli pénzügyi ós közgaz
vetkeztében az ilyen vámtarifa szerkezete bonyo dasági viszonyok következtében az aranyon kívüli
lulttá és ennek következtében alkalmazása nehéz, törvényes fizetési eszközök forgalmi érteke többésok szakismeretet igénylő feladattá válik. Azt kevésbbé mélyen alatta maradt aranyra szóló
azonban, hogy a specifikus vámrendszerben a névértéküknek. így az 1906. február végéig több
vámot tisztán tárgyilagos alapon szabják ki, kevesebb módosítással érvényben állott 1882. évi
mégis oly előnynek tekintik, hogy a legtöbb euró vámtarifa a pusztán a számítási értékegységnek
minősülő arany forintra szólt, és az 1924. év
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XXI. törvénycikkbe iktatott magyar autonóm vám
tarifa. 8. §-a értelmében is a vám- és a mérlegpénz
tételei aranyra szólnak és ezeket a köztartozáso
kat aranyban kell fizetni. Minthogy azonban sem
az 1899. évi valutapolitikai törvények hatásának
érvényesülése előtt, sem a világháborúval kap
csolatos, rendkívüli pénzügyi és valutáris viszo
nyok beállta óta a forgalom nem rendelkezett az
«mlített köztartozások akadálytalan lerovására
szükséges aranypénz-mennyiségekkel, mindkét
időszakban szükséges volt megengedni ezeknek
a köztartozásoknak más törvényes fizetési eszkö
zökkel, névszerint korábban ezüsttel, majd papirpénzjegyekkel történő lerovását is. Tekintve
azonban ez utóbbiak értékcsökkenését, a lerovás
ily esetben nem történhetik a másféle fizetési esz
közök névértékével, hanem csak olyan pótlék fel
számításával, amely a másféle törvényes fizetési
eszközök értékéttöbbé-kevésbbó kiegészíti az arany
értékére. Ezt a pótlékot régebben árkeletpótlékiiak. majd vámfélpénznek nevezték, és ez az
utóbbi megnevezéssel 1922-től 1924 végéig arra
is szolgált, hogy a még érvényben álló 1906. évi
vámtarifa tételeit némileg jobb összhangzásba
hozza az országnak a világháború óta annyira
megváltozott pénzügyi és gazdasági helyzetével,
azzal, hogy a különböző árúkra vonatkozólag a felpénzt,részben önkényesen megállapított más és más
százalékkal szabták meg, ami, ha aranykoronában
nem is, de a majdnem kizárólag forgalomban levő
•és a belföldi forgalomban értékmérőül szolgáló
papirkoronában, a megváltozott viszonyoknak
jobban megfelelő megterhelést képviselt. Az 1924.
évi vámtarifának 1925 jan. 1-ével történt életbe
léptetésével ennek szüksége megszűnt, minthogy
ennek a vámtarifának tételei már az új gazda
sági helyzet alapján épültek fel; ezért ennek a
törvénynek 8. §-a értelmében a rendkívüli valu
táris viszonyok tartama alatt a pénzügyminiszter
az érdekelt miniszterekkel egyetértve ugyan meg
engedheti, hogy az aranyban megszabott köztar
tozásokat más törvényes fizetési eszközökben is
lehessen leróni, de az ebben az esetben szedett
pótlékot, melyet ez a törvény árfolyampótlék
nak nevez, mindenféle árúra egységesen, az arany
pénz hivatalos középárfolyama szerint, minden
hónap 1-ével és 15-ikével kezdődő hatállyal kell
megállapítani.
Vámárú, a kötött forgalomban (1. Vámeljárás)
levő, tehát vámigény (1. o.) alatt álló árú.
Vámárúnyilatkozat, a külföldi forgalomban
váltott vámköteles postai küldeményekhez a fel
adó által csatolt vámárúbevallás (1. Vámeljárás).
Ez postai értékcikk (1. o.).
Vámbelzetek (kapcsolt területek), idegen álla
mok v. azok részei, melyek valamely más állam
vámterületéhez vannak csatolva. A vámjövede
lemből lakosságuk arányszáma, v. valamely más
arány szerint részesülnek, a vámtörvényhozásba
azonban beleszólásuk nincs és ezáltal különböz
nek a vámegyesületektöl. k-i osztrák-magyar
monarchia szerződéses vámterületéhez ily módon
volt hozzácsatolva az 1876. XLVIII. t.-c. alapján
Lichtenstein fejedelemség.
Vámbemondás, a. m. bemondójeggyel való
utalás, 1. Vámeljárás.

Vámbéry

Vámbéry 1. Ármin, híres utazó ós orientalista,
szül. Dunaszerdahelyen 1832 márc. 19., megh.
Budapesten 1913 szept. 15. Atyja már születése
után néhány hónappal elhalván, tanulókorát nagy
szegénységben töltötte. Miután néhány éven át
mint házitanító tartotta fenn magát, bámulatos
nyelvtehetségével nemcsak számos európai nyel
vet sajátított el, hanem a keleti nyelveket is,
különösen a törököt tanulmányozta, 1857-ben
teljesedett vágya, hogy Keletre utazzék; leg
előbb br. Eötvös József erkölcsi és anyagi tá
mogatásával Konstantinápolyba indult, ahol hat
évre terjedő tartózkodása alatt nyelvtanítással
foglalkozott és teljesen beleélte magát a keleti
élet sajátságaiba és szokásaiba. Ez idő alatt tudo
mányos folyóiratainkban számos dolgozatot kö
zölt török források alapján a török-magyar törté
nelmi vonatkozásokról. 1860-ban a M. Tud. Aka
démia lev. tagjává választotta. Tanulmányai mind
inkább mélyebben vonzották a törökség addig
figyelmen kívül maradt keleti ága felé, melyből
a magyar nyelvrokonság kérdésére nézve is fel
világosítást remélt és ez a vágya érlelte meg
középázsiai utazásának tervét. A M. Tud. Akadé
mia anyagi támogatásával indult veszélyes, csak
mohammedán ember szerepében végezhető útjára.
1863 márc. 28. mint dervis egy bokharai hadzsikaravánhoz csatlakozván, Erzerumon és Tebrizen
át Kázendrán tartományba, innen a Kaspi-tengeren átkelve a turkománok földjére került, ahon
nan a hyrkáni sivatagot átszelve Khivába, innen
a rettenetes sivatagon keresztül Bokharába meg
Szamarkandba jutott, majd utazását Afganisz
tánban folytatva, a Khoraszán tartományon át
ismét Perzsiába tért vissza, ahol dervis szerepé
ből már bátran kivetkőzhetett. Ez utazásának,
amelynek lefolyását a művelt világban nagy fel
tűnést keltő utazási munkáiban adta elő, úttörő
eredménj'ei voltak a közópázsiai föld- és néprajz,
különösen a keleti törökség nyelvtudománya terén;
itt szerezte továbbá tapasztalatait, amelyeket az
ázsiai politika kérdései körül nagy tekintéllyel
érvényesíthetett és melyekben az angol s török
uralkodók és kormányok az ő tanácsával éltek.
Európába visszatérése után legelőbb Angolországba vezette útja, hol a tudományos és elő
kelő társadalmi körökben méltó ünnepeltetésben
volt része. Számos európai tudományos társulat
tiszteleti tagsággal tüntette ki. 1865-ben a pesti
egyetemhez a keleti nyelvek tanítójává, majd
1867. rendkívüli, 1870. rendes tanárává nevezték
ki; 1905. nyugalomba vonult. A M. Tud. Akadé
mia 1876. rendes, 1893. tiszteleti, 1894. igazgató
tagjává választotta. Fáradhatatlan irodalmi mun
kássága a török nyelvjárásokon és irodalmakon
kivül, melyekben alapvetőül van elismerve, a ke
leti nép-és földrajzra, Ázsia politikai kérdéseire ter
jedt. B részben különösen Angol- és Oroszország
versengése kötötte le figyelmét; számos munkájá
ban Angolország politikai érdekének volt buzgó
szószólója az oroszok törekvései és igényei ellené
ben. Keleti és nyugati nyelveken megjelent főbb
munkái: Türkisch-deutsches Wörterbuch (Kon
stantinápoly 1858); Abuska (csagataj-török szó
gyűjtemény, török kéziratokból fordította, Pest
1862); Középázsiai utazás (a. o. 1865, magyar,
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német, angol, francia, olasz, dán, svéd, hollandi,
török, urdu és orosz nyelven jelent meg); Ván
dorlásaim s éleményeim Persiában (Pest 1861,
németül és angolul is); Cagataische Sprachstudien
(Leipz. 1867); Vázlatok Közép-Ázsiából (Pest
1868, németül és angolul); A keleti török nyelv
ről (Pest 1869); Indiai tündérmesék (u. o. 1870) ;
Uigurische Spraehmonumente u. das KudatkuBilik (Leipz. 1870); Oroszország hatalmi állása
Ázsiában (PestíSll, németül Leipz. 1871); Gesch.
Bokharas oder Transoxaniens von der frühesten
Zeit bis zur Gegenwart (Leipz. 1873, magyar és
angol nyelven is); Central-Asien und die englischrussische Grenzfrage. Gesammelte politische
Schriften (Leipz. 1S73, angolul is); Der Islam im
XIX. Jahrhundert (u. o. 1875, lengyelül és fran
ciául is); Sittenbilder aus dem Morgenlande (Ber
lin 1876); A török-tatár nyelvek etymológiai
szótára (Budapest 1877, németül Leipz. 1878);
Die Primitive Kultur des turko-tartarischen Volkes (1879); A magyarok eredete (Budapest 1882,
ugyanazon évben 2. kiad.; németül Der Ursprung
der Magyarén, Leipz. 1882); V. utazásai Ázsiá
ban (az if j. számára átdolgozta Badó V., 2 köt.,
u. o. 1894); Keleti életképek (u. o. 1876); Die
Seheibaniade. Özbegisehes Heldengedicht in 76
Gesángen von Prinz Salih Mohammed. Text,
Übersetzung und Noten (Wien 1875); A török
faj etnológiai és etnográfiai tekintetben, németül
i s : Das Türkenvolk 1885); La Turquio est
elié susceptible de réformes? (u. o. 1878); La
lutte future pour la possession de l'Inde, aperpu
des progrés de la Russie dans l'Asie eentrale
(Paris 1886); Hungary in ancient, médiáéval and
modern times (with the collaboration of Louis
Heilprin, London 1887); Der Zuknnftskampf um
Indien (u. o. 1886); A magyarok keletkezése és
gyarapodása (Budapest 1895); The travels of Sidi
Ali Reis (London 1899); Noten zu den alttürkischen
InschriftenderMongolei(Helsingfors 1899); Altosmanische Sprachstudien (Leiden 1901); Nyugat
kultúrája Keleten (Budapest 1906, németül :WestI icher Kultureinfluss im Osten (Berlin 1906); Jussuf
und Aohmed (Budapest 1911). Halála után jelent
meg: A magyarság bölcsőjénél (Budapest 1914).
V. ezenkívül rendkívül gazdag irodalmi tevékeny
séget fejtett ki magyar, német és angol nyelven
számos európai és amerikai, részint politikai,
részint tudományos és szépirodalmi folyóirat
ban. Önéletrajzát két ízben vázolta: V. his life
and adventures written by himself (London 1883)
ós Küzdelmeim (Budapest 1905; angolul: The
story of my struggle). V. ö. Goldziher, V. emlé
kezete (Akad. emlékbeszéd 1915).
2. V. Busztem, kriminalista, szül. Budapesten
1872 f ebr. 29. Egyetemi tanulmányait Budapesten
végezvén, 1896. ügyvéd lett, 1898. az igazságligyminiszterium törvényelőkészítő osztályában
jegyző, 1912. kir. táblai biró, 1902—1915. a'budapesti egyetemen a büntetőjog m. tanára, 1915—
1918. rkv. tanár, 1919 jan.-ban a Károlyi-kor
mányrendes tanárrá s februárban a jog- és állam
tudományi kar dékánjává nevezte ki, ezt a kine
vezést azonban a kormányzó nem erősítette meg.
Tagja volt 1918. a nemzeti tanácsnak. 1920-ban
ismét ügyvédi irodát nyitott. A Jogtudományi Köz
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lönynek 1913 óta felelős szerkesztője. Az Interna
tional Law Association választmányi, a Deutsche
Soziologische Gesellschaft tiszt, tagja. Szakfolyó
iratokba és napilapokba írt tanúim anyain ki vül ön
állóan megjelent müvei: A relegatio eredményei
(1898); Büntetőpolitikai követelések (1900); Az
esküdtek kézikönyve (1900); A házasság védelme
a büntetőjogban(l902); A német büntetőtörvénykönyv revíziója (1903); Büntetőjog és ethika
(1906); A fiatalkorúak bírósága a háború alatt
és a háború után (1916); Ungarisches Jugendgerichtsgesetz (Berlin 1914); A bűnvádi perrend
tartás tankönyve (3. kiad., 1916); Büntetőjog
(I. köt. 1913, Ií. köt. 1914); A fiatalkorúak bün
tetőjoga az újabb külföldi törvényhozásban
(1918).
Vámbevallás (árúbevallás), 1. Vámeljárás.
Vámbiztosíték. A legtöbb esetben, amikor a
vámigazgatás vámárút a vámtartozás lerovása
nélkül saját közvetlen őrizetéből valakinek kiad,
a vámárút terhelő vám, fogyasztási adók, vám
pótlékok és más köztartozások összegének meg
felelő biztosítékot (V.-ot) kell nyújtani. V. nyúj
tásának különösen vámárak utalásánál, vámtár
gyaknak az előjegyzési eljárásban kezelésénél, a
teljes és a kedvezményes vám közötti különbözet
erejéig az engedélyjegyes eljárásban, kiviteli vám
alá eső árúknál a visszautaló-jegyes eljárásban
kezelt árúknál és a vám hitelezése esetében van
helye. A bemondó-jegyes utalási eljárás esetében
külön V.-ot azonban nem kell nyújtani, mint
hogy ezt az eljárást csak erre külön feljogosított
nyilvános szállítási intézetek (vasút, nagy hajó
zási vállalatok) vehetik igénybe, melyek az álta
luk szállított vámárúk vámjáért e nélkül is kellő
biztonsággal szavatolnak; de minden kétségen
felül álló űzető képességgel bíró cégeknél a vám
igazgatás más esetekben is eltekinthet a külön
V. követelésétől. A V-.ot értékpapírok letétele,
jelzálog vagy egy vagy több jónevü pénzintézet
vagy más cég egyetemleges, készfizetői kezes
sége útján lehet nyújtani. A V. felszabadul, ha
az utalt árút az elintéző hivatalhoz a megszabott
határidőn belül rendben állítják, az előjegyzési,
engedély-jegyes és visszautaló-jegyes eljárás al
kalmazása esetében pedig, ha az illető vámárúra
vonatkozó vámfizetési kötelezettség megszűnik.
(L. a szövegben említett intézményekre vonatkozó
külön cikkeket, különösen 1. Vámeljárás és Vám
fizetési kötelezettség.
Vambuttik, 1. Pigmeusok.
Vámcsatlakozás, 1. Vámbslzetek.
Vámdíjmente ' ', vámdíjmérséklés, 1. Vám
fizetési kötelezettsc,/.
Vámegyesület, vámunió, vámpolitikai tekin
tetben önálló két v. több államnak szerződéssel
közös vámterületté egyesülése, a politikai önálló
ságnak egyéb téren változatlan fenntartásával. A
V.-t a külföldtől egységes vámhatár választja el
s egységes a vámtarifa is, ami azonban b9lsö
vámvonal és közbenső vámok létezését nem zárja
ki. Legnevezetesebb V. volt az 1834 jan. 1-én léte
sült Allgemeine deutsche Zollverein, amelynek
nagy része volt a német birodalom létrejöve
telében. Magyarország Ausztriával az 50-es évek
eleje óta egészen az Osztrák-Magyar Monarchia-
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nak 1918 okt végével bekövetkezett felbomlásáig
egységes vámterületet, tehát V.-et alkotott. Újab
ban 1900. alakult az ausztráliai ós 1903. a délafrikai V.
Vámeljárás a vámigazgatás (1. o.) végrehajtó
közegeinek — a vámhivatalok személyzetének —
az a ténykedése, amellyel a vámra vonatkozó
törvények és szabályok rendelkezéseit érvénye
sítik, illetőleg érvényesítésüket biztosítják. A V.
az alaki közigazgatási vámjog (1. Vámjog) egyik
része; a keretébe tartozó rendelkezések közül a
legfőbbek : a vámhatár (1. Vámteriilet) átlépésé
nek korlátozásai, melyek szerint a vámhatárt csak
az erre kijelölt és vámhivatali felügyelet alatt
álló utakon, ú. n. vámutakon és — az utasok,
valamint a nyilvános szállítóintézetek és vállala
tok forgalmában szállított árúk kivételével —
csak oly időben szabad átlépni, hogy az árúk
vámhivatali megvizsgálása nappal történhessék
meg; a vámhatáron átvezető minden út, mely
nincs kifejezetten vámútnak megjelölve, mellékút,
ezen a vámhatárt árúkkal átlépni tilos; min
den behozott árút a vámhatár átlépése után, min
den kivitelre szánt árút ez előtt, vámhivatal elé
kell állítani annak, aki az árút szállítja; (ide tar
toznak továbbá azok a szabályok, amelyek az árúk
vámhivatali bevallásának és annak az indítvány
nak módozatait állapítják meg, amelyet az ügy
félnek a vámeljárás faját illetőleg tennie kell);
minden árúról árúbevallást (vámbevallást) kell
adni, rendesen írásban, bizonyos esetekben azonban
a szóbeli árúbevallás is elégséges; az árúbevallás
sal egyidejűleg az ügyfélnek indítványt is kell
tennie arra, hogy miféle V.-t kivan az árával vé
geztetni. (Az újabb vámjog szerint az árúbevallás
adása nem állapít meg többé annak terhére, aki a
bevallást adta, vámfizetési kötelezettséget, hanem
az árúbevallás most már csak fontos eszköze az
árúknak a vámtarifa megfelelő tótele alá besoro
lásának, a «tarifálás»-nak; hogy kit terhel a vám
fizetési kötelezettség, azt a magyar vámtörvény
(1. o.) külön állapítja meg; (1. Vámadós). A V.-i
szabályok szerint az árúbevallás átvétele után
a vámhivatal vámhivatali vizsgálat útján győ
ződik meg az árúbevallás helyességéről; a vám
hivatali vizsgálat vagy csak külső vizsgálat,
mely az árú szállítására használt külső burkolat
(1. Vámfizetési kötelezettség) felbontására nem
terjed ki, vagy egyúttal belső vizsgálat is, amely
nél az árúnak külső és belső burkolatait ki kell
bontani. A vizsgálat befejezése után alkalmaz
zák, az ügyfél indítványának megfelelő, sziikebb
értelemben vett V.-t. A V.-ok fajai különbözők
aszerint, hogy alkalmazásuk útján az árú a
vámjogi értelemben vett forgalmak melyik fa
jába kerül; a tételes magyar vámjog a fonralmak
5 faját különbözteti meg : a szabad-, a kötött-, az
előjegyzési, a vámkedvezményes behozatali és
a külföldet érintő belföldi forgalmat. Mindegyik
«forgalom»-nak — a szabadforgalom kivételével
— egy vagy több V. és mindegyik V.-nak egy vagy
többféle vámkezelés felel meg. A szabadforga
lomba helyezés is többféle vámkezelés útján tör
ténhetik, ú. m. behozatali és kiviteli vámkezelés,
esetleg — vámmentes árúknál — vámmentesítés
útján; a behozatali vámkezelés történhetik az

árúnak eredeti rendeltetésére alkalmatlanná téele (denaturálása) mellett, sőt megsemmisítésé
vel is. A szabadforgalomban álló árú (a belföldi
vagy megvámolás útján «nemzetiesített» árú)
semmiféle további V. alá nem esik. A külföldi
árú a vámhatárnak (1. Vámterület) a behozatal
ban átlépésével a kötött forgalomba és egyúttal
vámigény (1. o.) alá kerül, «váinárú»-vá válik és
a kötöttforgalomban marad, míg megfelelő V.
útján az említett többi forgalmak valamelyikébe
nem helyezik vagy külföldre újból ki nem lép
tetik. Amíg vagy az előbbi, vagy az utóbbi be
nem következik, a kötöttforgalomban levő árút
az utalási vagy a raktározási eljárásnak lehet
alávetni. Az előbbi arra való, hogy a kötött for
galomban, tehát vámigény alatt álló árút további
V. végett, vámhivatali felügyelet alatt az egyik
vámhivataltól (az utaló hivataltól) más vám
hivatalhoz (az elintéző hivatalhoz) lehessen szál
lítani. Az utalást többször ismételni lehet. Az uta
lás vagy a bemondójegyes, vagy a kíséröjegyes
eljárással történik; az előbbit, amely egyszerűb
ben hajtható végre, de az ügyfél fokozott meg
bízhatóságát tételezi fel, csak a vasutak és az
erre külön felhatalmazott; nyilvános szállitóintézetek vehetik igénybe, minden más esetben vám
árút csak kisérőjegyes eljárással lehet utalni. Az
utalás mindkét fajával az ügyfélre az a kötele
zettség hárul, hogy az utalt vámárút azonosságá
nak megóvásával változatlan állapotban, a meg
szabott határidőn belül az elintéző hivatal elé kell
állítania. A raktározási eljárást 1. Vámrak
tárakAz előjegyzési forgalom és az ennek megfelelő
előjegyzési eljárás átmeneti alakulat, amely a
szabad forgalom és a kötött forgalom közt áll: az.
előbbinél csak egy vámkezelésnek lehet helye,
amellyel a vámárút a szabadforgalomba helyezik;
a kötött forgalom esetében feltétlenül legalább
két vámkezelésnek kell bekövetkeznie, annak,
amellyel a vámárut a kötött forgalomba bocsát
ják, és annak, amellyel az a kötött forgalomból
ismét kikerül; az előjegyzési forgalom esetében
egy vámkezelésnek, amellyel az árút az előjegy
zési eljárásban kezelik (előjegyzésbe veszik), fel
tétlenül meg kell történnie, de a vámadós sza
bad akaratától függ, vájjon a vámtárgyat újabb
vámeljárásnak vagy legalább vámkezelésnek kí
vánja-e alávetni vagy nem. Az előjegyzési eljá
rásnak az a célja, hogy vám alá eső külföldi árút
vámfizetés nélkül a vámadósnak a belföldön ren
delkezésére lehessen bocsátani olyképen, hogy ő
azt meghatározott időn belül vagy külföldre ismét
kirihesse ós ezzel a vámfizetési kötelezettségét
ismét hatálytalaníthassa, vagy pedig a belföldi
gazdasági .forgalomba végleg bekapcsolhassa,
mely esetben a megszabott határidő leteltével a
vámfizetési kötelezettséget a vámtartozás lerová
sával teljesítenie kell; az ellentétes viszonylat
ban az a célja az előjegyzési forgalomnak, hogy
az ügyfél a belföldi szabad forgalomból származó
árút külföldre kivihesse, olykép, hogy azt, tet
szése szerint vagy a viszonyok alakulásához ké
pest, vagy végleg kikapcsolja a belföldi gazdaság
köréből, vagy pedig a megszabott határidőn belül
ismét visszahozhassa, anélkül, hogy az árú után.
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vámfizetési kötelezettség keletkeznék. Aszerint,
hogy melyik viszonylatban veszik igénybe az
előjegyzési eljárást, a behozatali és kiviteli elő
jegyzést különböztetik meg. A visszavitel, illető
leg visszahozatal vagy változatlan állapotban,
vagy megmunkálás, kijavítás után, tehát az árú
változott állapotában történhetik. Az előjegyzési
eljárás alkalmazásának közvetlen célja lehet az
árú bizonytalan eladása, mintául használata (ke
reskedelmi utazók mintái), kipróbálása, pályáza
tokra, versenyekre, kiállításra bocsátása, másféle
ideiglenes használata, állatoknál ezek legeltetése
és teleltetése, mezei munkára alkalmazása; más
árúknál még ezek kijavítása; külső burkolatok
nál ezek megtöltése és végül anyagok, valamint
árúk feldolgozása, megmunkálása, kikészítése.
A felsoroltakból kitűnik az előjegyzési eljárás
igen nagy gazdasági jelentősége. A bizonytalan
eladás céljait szolgálja különösen az ú. n. elő
jegyzési raktárak intézménye; ezek a vámrak
táraktól (1. o.) alakilag főképen abban különböz
nek, hogy nem állanak vámhivatali zár alatt,
vámjogi természetüket illetőleg pedig abban, hogy
míg a vámraktárban levő árú még vámigény alatt
áll, tehát arra vonatkozólag vámfizetési kötele
zettség még nem keletkezett, addig az előjegyzési
raktárra kiadott árúra vonatkozólag a vámfizetési
kötelezettség az előjegyzési raktárra kiadáskor
már beállott, a vámadósnak azonban módjában áll
ezt, a vámtárgynak a megszabott határidőn belül,
vámhivatali ellenőrzés mellett külföldre kivitele
útján, ismét hatálytalanítani. Az előjegyzési eljá
rás alkalmazásának másik közgazdaságilag igen
fontos, mondhatni legfontosabb esete az ú. n. kikészítési forgalomban (ném. Veredlungsverkehr,
franc, traffic de perfectionnement) érvényesül,
melynek célja a belföldi ipart a külföldön azzal
versenyképesebbé>tenni, hogy külföldre szánt ké
szítményeinek előállításánál oly külföldi anyago
kat és alkotórészeket, amelyek a belföldön csak a
versenyképességet korlátozó, magasabb áron sze
rezhetők be, ennek az intézménynek révén kül
földről vámfizetés nélkül-szerezhet be (behozatali
vagy áktiv kikészítés), illetőleg ugyanezt az ipart
a. belföldön azzal teheti versenyképesebbé, hogy
termelési folyamatához tartozó egyes munkákat,
egyes alkotórészek hozzászerelését, amely mun
kákat vagy alkotórészeket a belföldön vagy egy
általában nem, vagy csak a versenyképességet
korlátozó költséggel lehet végeztetni, illetőleg
beszerezni, ennek az intézménynek révén a kül
földön végezteti, illetőleg szerelteti készítményé
hez, olyképen, hogy az utóbbinak kikészítés titán
történő visszahozatala alkalmával nem az egész
készítménynek, kikészített állapotában megfelelő,
hanem csak a külföldi hozzátétnek megfelelő
vámtartozás keletkezik (kiviteli vagy passzív
kikészítés). Az előjegyzési raktáron levő árúktól
a kikészitési eljárásban kezeltek abban különböz
nek, hogy az előbbenieknél az árú minden meg
változtatása ki van zárva, az utóbbiaknál ellenben
ez egyenesen a cél; sőt a kikészitési forgalom
egyes eseteiben még a behozott, illetőleg kivitt
árút megfelelő minőségű és mennyiségű belföldi,
illetőleg külföldi árúval helyettesíteni is lehet.
A behozatali kikészitési forgalomban még az is
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megengedhető, hogy, gyorsan lejáró kiviteli kon
junktúrák kihasználhatása érdekébon, az ú. n.
behozatali jegyes eljárás alkalmazásával a kivitt
kész termék egyes alkotórészeit külföldről utó
lagosan lehessen vámmentesen behozni. A beho
zatali kikészitési forgalom egyik, nálunk külö
nösen fontos ága az ti. n. őrlési forgalom, amely
abból áll, hogy a malmok a kivitel céljaira kül
földi gabonát őrölhetnek; ennél különösen nagy
szerepet játszik a behozott árúnak fennebb már
említett helyettesítése, amennyiben ez a forga
lom leggazdaságosabban úgy bonyolítható le,
hogy a belföldi, kiváló minőségű gabonából, első
sorban búzából őrölt lisztet szállítják ki a gabona
behozatala alkalmával keletkezett vámfizetési kö
telezettség hatály talanításakópen és ehelyett a si
lányabb minőségű külföldi gabonából őrölt lisztet
bocsátják a belföldi fogyasztásba.
A szabadforgalomra, kötöttforgalomra és elő
jegyzési forgalomra vezető V.-okon kívül még
két, gazdaságilag kevésbbé fontos nemét a vám
jogi értelemben vett forgalmaknak kell megkü
lönböztetni, melyek mindegyikének egy-egy V.
felel meg. Ezek közül az első a vámkedvezmé
nyes behozatali forgalom, melynek az engedély
jegyes eljárás, ós a külföldet érintő belföldi for
galom, amelynek a visszautaló-^egyes eljárás
felel meg. Az előbbi arra való, hogy bizonyos,
vám alá eső árúkat, közgazdasági célokból, vám
mentesen v. a vámtarifában megszabottnál ala
csonyabb vám mellett lehessen bebocsátani, azzal
a feltétellel, hogy az ilyen árút valamely meg
határozott célra használják vagy a belföldön vala
mely, szintén meghatározott, további megmun
kálásnak vetik alá. A külföldet érintő belföldi
forgalom és az ebben szállított árúknak a vissza
utaló-jegyes eljárás kezelése akkor áll be, ha az
árúszállítás a vámterület (1. o.) egyik pontjá
ról annak valamely más pontjára gazdaságosab
ban (gyorsabban) történhetik idegen vámterületen
v. vámkülzeten, esetleg szabadterületen (1. Vám
terület) keresztül. Előbbi esetben ehhez többnyire
erre vonatkozó megegyezésre van szükség az
illető szomszédos állammal. A visszautaló-jegyes
eljárás alakilag lényegében megfelel az utalási el
járásnak ós ettől alakilag abban különbözik, hogy
a szállítás nem v. nem kizárólag a vámterületen
történik, érdemileg pedig abban, hogy a kiviteli
vám alá eső aráknál az eljárás alkalmazásával,
illetőleg az árúnak kilépésével a kiviteli vámra
vonatkozólag beáll a vámfizetési kötelezettség.
A visszautaló-jegyes eljárásnak kettős célja van:
egyrészt biztosítani az ebben szállított árúnak
vámmentes visszahozatalát, másrészt — de csak
kiviteli vám alá eső árúknál — a kivitel alkal
mával keletkezett vámfizetési kötelezettséget az
árú visszahozatala útján ismét hatálytalanítani.
A vámtörvény alaki jogszabályai közt végül
olyanok is vannak, amelyek nem általános
érvényűek, hanem amelyek érvénye csak egyes
szállítási és közlekedési módokra — a vasúti és
hajózási, a postai, légi- és utasforgalomra — ter
jed ki. Ezek közül a külön szabályok közül a leg
fontosabbak : a vasúti és hajózási forgalomra vo
natkozólag: a vonatok és hajók vámhivatali meg
vizsgálását, a vámárúknak ezeken a szállítási esz-
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közökön elhelyezését, maguknak a szállítási esz i világháborút befejező katasztrófa folytán 1918
közöknek vámhivatali zár alkalmazását lehetővé okt. végével bekövetkezett a politikai különválás
tevő berendezését és a rakománynak a határszéli és ezzel együtt, előbb tényleg, majd 1919. dec.
vámhivatalnál vonatjegyzék, illetőleg rakomány 31.-ével jogilag is, felbomlott a gazdasági kap
jegyzék leadása útján sommásan történő bejelen csolat Magyarország és Ausztria közt.
tését szabályozó rendelkezések; a posta útján le
Vám- és révjog. A V. a kisebb királyi haszon
bonyolított árúforgalomra vonatkozólagaz, hogy a vételek közé tartozó az a jog, melynél fogva utak,
postával szállított vámárúk nem esnek utalás alá, töltések, hidak és kompok használatáért bizonyos
hanem a törvény a postának, mint a vámigazga díj volt szedhető. 1867 előtt királyi kiváltsággal
tással egyenrangú állami intézménynek, azt a volt elnyerhető, jelenleg a kereskedelmi miniszter
kötelezettségét állapítja meg, hogy vámárúkat engedélyezi. Régi alakjában a V.-ot az 1890.1. t.-c.
vámhivatal elé állítás nélkül nem szabad a cím megszüntette. L. Vám és Közutak.
zettnek kiszolgáltatnia; kiviteli postaküldemé
Vámfalu (Vama), kisk. Szatmár vm. avasi
nyeket, kivéve azokat, amelyek kilépését (vám- v. j.-ban, d9io) 2190 román és magyar lak. Hozzá
adókötelezettség hatálytalanítása, illetőleg vám tartozik a kis Büdössár fürdő, melyet csak a
vagy adóvisszatérítés miatt) igazolni kell, nem környék lakói használnak; hideg kénes-meszes
kell vámhivatal elé állítani; a légi forgalmat vizét csúzos bántalmak ellen ajánlják. (Tr. R.)
illetőleg a külföldről jövő légi járómüvei, a kény
Vámfizetési kötelezettség keletkezik a) a
szerítő szükség esetét kivéve, csak vámhivatali behozatalban:
1. törvényes utón, ha a vámhivatal
felügyelet alatt álló repülőtéren szabad leszállni, vámköteles árút
a szabadforgalom, az előjegyzési
külföldre menő ilyen járómüvei csak ilyen re
pülőtérről szabad felszállani: a légi járómü rako forgalom vagy a vámkedvezményes behozatali
mányát rakományjegyzék útján sommásan be forgalom számára vámkezel; 2. törvényellenes
kell jelenteni a vámhivatalnál vagy — kényszer úton, ha a vámárú vámhivatal elé állítás nélkül
leszállás esetében — a legközelebbi pénzügyi kö vagy a vámhivatal megtévesztésével kerül a
zegnél; az utasforgalomra vonatkozólag kereske szabadforgalomba, vagy törvényellenesen kike
désre nem szánt árúk vámmentesítését vagy be rül a vámhivatal vagy a vámőrség közvetlen v.
hozatali, illetőleg kiviteli vámkezelését (i. fen- közvetett őrizetéből; b) a kivitelben : 1. törvé
r.ebb) minden árúbevallás nélkül, szóbelileg lehet nyes úton, ha a vámhivatal kiviteli vám alá eső
indítványozni (a kereskedelmi utazók mintáira ez belföldi árút a külföldi forgalom számára vám
kezel, és 2. törvényellenes úton, ha kiviteli vám
a kedvezmény nem terjed ki) stb.
alá eső belföldi árú, vámhivatal elé állítás nélkül
Vámelőjegyzési eljárás, 1. Vámeljárás.
vagy a vámhivatal megtévesztésével jut a kül
Vám- és kereskedelmi szerződések, 1. Vám földi forgalomba. A fentiek azonban csak az al
politika és Vámtarifakalmat jelölik meg, melynél V. keletkezhetik;
Vám- és kereskedelmi szövetség. V.-nek arra, hogy adott esetben keletkezik-e V. vagy
nevezték azt a kapcsolatot, amelyet 1867. nem a sem, a következő körülmények gyakorolnak hePragmatica Sanctióból folyó közös ügyek, hanem folyást: az árú minősége, aszerint, hogy a vám
ezen túlmenőleg, azoknak a gazdasági ügyeknek tarifa az adott minőségű árúra vámot állapít-e
intézését illetőleg Magyarorország és Ausztria meg, vagy sem; az árú állapota, vagyis az, hogy
közt létesítettek, amely ügyeket a két állam nem az árú új-e vagy használt, ép-e vagy sérült, elté«közösen», hanem csak ((közös egyetértéssel)) rőleg a közfelfogásban uralkodó nézettől, amely
intézett. Az első V.-et az 1867. évi XVI. t.-c. szerint használt árú nem esik vám alá és hogy az
foglalta magában, amelynek érvényét két izben új árú mindig vámköteles, a V. keletkezésére
rövidebb időre meghosszabbították, míg végre rendszerint, hacsak tételes jogszabály egyes ese
az 1878. évi XX. t.-c.-be foglalt második V.-et tekre vonatkozólag eltérő rendelkezést nem tar
újabbi 10 évre újból megkötötték. 1887-ben, a talmaz, nincs befolyással; az árú származása,
XXIV. t.-c.-el, az 1878. évi V.-nek csak egyes amennyiben vámszerződések írtján a szerződéses
rendelkezéseit módosították, egyébként pedig an államból származó, egyébként vámköteles árúk
nak érvényét, egyelőre az 1897. év végéig, oly- gyakran vámmentesekké válnak és viszont elő
kép hosszabbították meg, hogy, ha a két állam fordulhat, hogy bizonyos származású egyébként
egyike sem mondja fel az utolsóelőttii év vége
előtt a szövetséget, az 10 évről 10 évre érvény vámmentes árút, megtorló intézkedéskép vám alá
ben marad (az u. n. «ischl-i klauzula*). A V.-nek vetnek(1. Vámpolitika); az árú származása a V.
ezt az állandósítását az 1898. évi I. t.-c. meg keletkezésére még annyiban van befolyással,
szüntette és ezentúl az 1867. évi XII. t.-c. 68. amennyiben V. nem keletkezik: a behozatali vám
§-ában biztosított önálló rendelkezés alapján n, tekintetében az olyan árúk után, amelyek a vám
V.-nek megfelelő jogállapot, az Ausztria részéről területről származnak és külföldről változatlan
nyújtott tényleges viszonosság (reciprocitás) fel állapotban visszaérkeznek, ha belföldi származá
tevése mellett, illetőleg ennek fenntartása idejére, suk kétségtelenül beigazolható (u. n. belföldi térti
autonóm rendelkezéskép érvényben maradt az árúk), továbbá a kiviteli előjegyzési eljárásban
1908. évi XII. t.-c.-be foglalt, nemzetközi szer külföldre vitt és onnan változatlanul v. a megenge
ződés alakjában megkötött, utolsó szabályozás dett változtatás (javítás, kikészítés) után viszszaéletbelépéséig; ez a szerződés a ((kölcsönös ke érkező árúk (1. Vámeljárás) után, hacsak a kivi
reskedelmi és forgalmi viszonyok szabályozá teli kikészítésből visszaérkező valamely árúra
sáról)., az 1917. évi XVII. t-c.-el 1919. dec. 31-ig mérsékelt vám nincs megállapítva. A V. keletke
meghosszabbítva érvényben állott még, amikor a zésére v. nem keletkezésére befolyással lehet to
vábbá az árú gazdasági rendeltetése; ennek alap-
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ján többek közt vámmentesek a templomok és ima
házak számára való szertartási és berendezési
tárgyak és épitő anyagok, amennyiben ugyanezt
a célt szolgáló árút a belföldön nem állítanak elő,
vagy amennyiben az árú ajándékképen érkezik
erre a célra; a külföldi államok diplomáciai kép•viseletei és konzulátusai számára való hivatali
•szükségletek, tudományos, művészeti és más köz
érdekű intézetek hivatásszerű működéséhez szük
séges felszerelések (az elhasználási tárgyakat ki
véve) és magánegyének tudományos kutatásaira
való pontos műszerek, amennyiben mindezeket
belföldön nem állítják elö; adományozott rend
jelek, kiállítási érmek és tiszteletdíjak; a be- és
kivándorlók használt átköltözködési ingóságai, az
utazás alatti használatra való utiholmi, áruminták,
amelyeket csak ilyenekül lehet használni (m. pl.
apró szövetszeletek, stb.). Vannak végül olyan
személt)} körülmények is, amelyek a V. keletke
zését kizárják; vámmentesek pl. az államfő és
a külföldi államok diplomáciai képviseleti ható
ságai tagjainak személyes használatára való tár
gyak; élelmiszerek, ruházatok és más szükségleti
•cikkek, továbbá használt tárgyak, amelyeket jóté
konysági célokra külföldről ajándékba küldenek,
stb. A törvényes behozatal, illetőleg kivitel ese
tében a V. abban az időpontban keletkezik, amii o r a vámhivatali vizsgálat befejezése után a
vámhivatal a vámtartozás nagyságát megállapí
totta és a vámadóssal közölte; a törvényellenes
forgalom esetében akkor, amikor az árú törvény
ellenesen a belföldi, illetőleg a külföldi forgalomba
lép. A vámtartozás nagyságának megállapítására
vonatkozó jogszabályok módosítása esetében min
den árúra azt a jogszabályt kell alkalmazni, mely
a fentiek szerint a V. keletkezése időpontjában
érvényben volt; ha vámjövedéki kihágás esetében
ezt nem lehet megállapítani, akkor az a jogsza
bály irányadó, mely a kihágás felfedezésének idő
pontjában van érvényben. Az árú származásá
nak, a kereskedelmi és vámszerződések, valamint
a vámpolitikai megtorló intézkedések révén nem
csak a V. keletkezésére vagy nem keletkezésére,
hanem a vámtartozás nagyságára is van befo
lyása, amennyiben az előbbeniek útján a másik
szerződő fél területéről származó árúkra mérsé^
•kelt, az utóbbiak esetében a megtorlásra okot
szolgáltató állam területéről származókra fel
emelt vámot kell alkalmazni (1. Vám és Vám
politika). A V. tartalmára, vagyis a vámtartozás
nagyságára, az árúnak rendszerint az aminősége,
mennyisége és állapota irányadó, amelyet a vám
hivatal a V. keletkezésekor megállapít. Amennyi
ben a vámot a súly alapján kell kiszabni (ami a
leggyakoribb eset), az árúnak vagy a teljsűlyát,
vagy a tisztasúlyát, vagy az önsúlyát kell alapul
venni; teljsúly az árú súlya ennek minden külső
ós belső burkolatával, betéteivel (pl. deszkák,
kartonlapok, melyekre szövetek, szalagok, csip
kék vannak felgöngyölve és hasonlók) és a külső
burkolaton belül levő csomagoló anyagokkal
(szalma, facsepfl, papirosszeletek, stb.) együtt. A
külső burkolat (láda, hordó, stb.) súlya a csoma
goló anyagok és a nehéz betétek súlyával együtt
stgöngysúly (tára); a tisztasúlyt kapjuk, ha a
göngysúlyt levonjuk a teljsúlybóí; vámjogi érte-

lemben tehát a tisztasúly magában foglalja az
árúnak magának súlyán kívül az árú továbbtartására való belső burkolatok (pl. ládába csoma
golt folyadékoknál a palack, kisebb tárgyaknál
papiroslemez-dobozok, stb) és a könnyű betétek
(pl. kartonlapok, melyekre apró tárgyak, mint pl.
gombok, stb. vannak felerősítve) és efféle tarto
zékok súlyát is; az árúnak magának minden bur
kolat, betét, stb. nélküli súlya az önsúly. A vám
tarifa végrehajtása iránti utasítás állapítja meg,
hogy az egyes árúk után járó súly vám kiszabá
sánál az említett súlykategóriák közül melyiket
kell alapúi venni, valamint azt is, hogy a belső
burkolatok közül melyeket kell az árúval egyUtt,
ennek vámtételével és melyeket külön, a saját
minó'ségüknek megfelelő vámmal megvámolni.
A ^kereskedelemben szokásos* külső burkolat
rendszerint vámmentes (azt is a vámtarifa végre
hajtása iránti utasítás állapítja meg, hogy mely
burkolatokat kell a cckereskedeleinben szokáso
saknak)) tekinteni). A tisztasúlyt rendszerint nem
kell az árú kicsomagolása és valóságos lemérése
útján megállapítani, hanem a rendeletileg meg
szabott «göngysúlytételek»-nek (százalékoknak)
az árú teljsúlyából levonása útján. Értékvámok
(1. Vámtarifa) esetében a vámtartozást az árú
nak pénzben kifejezett csereértéke, vagyis ára
alapján szabják ki; ez esetben rendelettel álla
pítják meg, hogy az árúért külföldön valóban
fizetett árat, hozzászámítva ehhez a csomagolási,
szállítási stb. költségeket, vagy pedig hasonló
árúnak belföldi árát kell-e alapúi venni.
Ha a vámtartozás kiszabásakor a vámhivatal
kétségtelen tévedés következtében keveset számí
tott, a különbözetet az elévülési határidőn (1 éven)
belül pótlólag beszedi; ha ellenben kelleténél na
gyobb összeget számítottak, ezt nem helyesbítik
hivatalból, de az ügyfél a többletet 1 éven belül
visszakövetelheti. A valamely árú után járó vám
összegre vonatkozólag kötelező jogliatályú áru
osztályozási felvilágosítást lehet kérni; ha az
ilyenben megjelölt árúosztályozás 1 éven belUl
megváltozik, erről azt, aki a felvilágosítást kapta,
értesíteni kell; az ilyen értesítés vételéig az árú
osztályozás, a felvilágosítás iránti kérésben meg
jelölt vámhivatalnál 1 éven belül érvényes marad.
Hogy ki köteles a vámtartozást leróni: L a
Vámadós alatt foglaltakat.
A V. megszűnik: a) a vámtartozás lerovásával;
b) a felbontó feltétel teljesítésével; a felbontó
feltétel az előjegyzési eljárás esetében az árúnak,
illetőleg az engedélyhez képest, az eredeti árút
helyettesítő árúnak a megszabott határidőn belül
történő kivitelébe illetőleg (a kiviteli előjegy
zésnél) visszahozatalában (a behozatali jegyes
eljárásnál a megfelelő előtermék behozatalában),
az engedélyjegyes eljárás esetében az árúnak a
megszabott határidőn belül az ugyancsak meg
szabott felhasználásában, illetőleg feldolgozásban
részesítésében, a visszautaló-jegyes eljárásnál
(mindezeket az eljárásokat illetőleg 1. Vámeljá
rás) az árúnak a megszabott határidőn belül tör
ténő visszahozatalában áll; további megszűnési
esetek: c) a vámtartozás elengedése, melynek
eseteit a vámtarifáról szóló mindenkori törvény
(ez idő szerint az 1924. XXI. t-e. 11. §-a) álla-
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pítja meg; d) a vámtárgynak közvetlenül a Vkeletkezése után, de annak a vámadós rendelke
zésére bocsátása előtt bekövetkező megsemmisü
lése, a vámtárgynak ugyanekkor, hivatalos fel
ügyelet mellett történő megsemmisítése, v. ellen
szolgáltatás nélkül az államkincstárnak átenge
dése ; e) a vámtárgy vámjogi rendeltetésének az
imént emiitett időpontban olykép történő meg
változtatása, aminek folytán az ismét a kötött
forgalomba (1. Vámeljárás) kerül; f) a vám
tárgynak az előbbi vámjogi állapotba visszahelye
zése (ha t. i. a személyes vámadós hibáján kivül
törvényellenesen a szabadforgalomba jutott vámtárgy visszakerül a vámigazgatás örizetébe); g)
a vámtárgy elkobzása; h) a V. elévülése (az ese
dékessé vált vámtartozás öt év alatt évül el); i) a
vámtartozás behajtása.
A középfokú vámhatóság a lerótt vámtartozás
-visszatérítését engedélyezheti az olyan külföldi
árúk után, amelyeket elidegenítő ügylet alapján
hoztak belföldön szabadforgalomba és utólag azért
visznek ismét külföldre, mert az ügylet nem ment
foganatba vagy hatályát vesztette (külföldi térti
•árúk); más, különös méltánylást érdemlő esetek
ben a pénzügyminiszter, az érdekelt többi minisz
terekkel egyetértve engedélyezheti a lerótt vám
tartozás visszatérítését.
A mái' lerótt vámtartozás visszatérítését egye
sek —• különösen régebben, — a visszvámok
(ang. draivbacks) kifejezéssel szokták jelölni.
Régebben és egyes oly államokban, ahol a vám
jogi elmélet és gyakorlat nem tartott lépést a
modern árúforgalom igényeivel, még most is,
abból a régi felfogásból kifolyólag (1. Vám), mely
szerint a vámfizetési kötelezettség a vámhatár
átlépésével keletkezik, a vámot, még akkor is, ha
tisztán átviteli árúról volt szó, le kellett róni és
az árúnak külföldre újbóli kilépésekor azt ismét
visszatérítteték. így különösen akkor jártak — és
egyes államokban még most is járnak — el, ha a
külföldi árút a vámterületen valamelyes kiké
szítésnek vetették alá; ily esetben, a belföldi ki
készítő ipar fejlesztése érdekében az újra kivitel
alkalmával gyakran nagyobb összegű vámot téri
tettek vissza, mint amennyit a vámadós a
behozatalkor fizetett (ang. bounties; ezalatt azon
ban a belföldi termékek kivitele esetében nyújtott
egyenes kiviteli jutalmakat is értik). A modern
vámjogi felfogás szerint azonban a vámfizetési
kötelezettség csak akkor áll be, amikor a külföldi
árút végleg bekapcsolják a belföldi forgalomba,
minek következtében feleslegessé válik a vám
tartozásnak nehézkes lerovása és utólagos vissza
térítése az olyan árúknál, amelyeknél legalább
is nagy a valószínűsége annak, hogy az árú nem
marad végleg a belföldön. Az ú. n. visszvámok
helyébe lép tehát az utalási, raktározási és az
előjegyzési eljárás, ezeket modern értelmükben
véve (1. fennebb és Vámeljárás), illetőleg a vám
biztosíték (1. o.), minek az az előnye, hogy sűrűbb
árúforgalom esetében a vámbiztosítékot — érték
papírok, takarékbetéti könyvek, kezességi okira
tok, jelzálog útján — hosszabb időre egyszerre
lehet nyújtani.
Vámfont, 1. Vámmázsa.
Vámháború, 1. Vámpolitika.

Vámigazgatás

Vámhatár, 1. Vámterület.
Vámhatóság, 1. Vámigazgatás.
Vámház, az az épület, amelyben vámhivatalok
vannak elhelyezve. A budapesti fővámházat 1.
Budapest.
Vámháza (My'tna Nova ves), kisk. Nyitra
vm. nagytapolcsányi j.-ban, (1910) 299 szlovák
lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Vámhitel, az esedékessé vált vámtartozás
(1. Vámfizetési kötelezettség) lerovására, biztosí
ték nyújtásának és kamatok fizetésének kötele
zettsége mellett a vámhatóság részéről engedé
lyezett halasztás.
Vámhivatal, 1. Vámigazgatás.
Várni, folyó Német-Kelet-Afrikában; ered
jjgombe néven az Uzagara platón és Makata,
valamint Mukondokva néven folyik Szaadanitól
D.-re az Indiai-óceánba, hajózhatatlan.
Vámigazgatás. A vámjog szabályozásáról
szóló 1924. XIX. t.-c. szerint V.-i ügyekben a leg
főbb hatóság a pénzügyminiszter, ki legfelső
fokon gyakorolja a felebbviteli hatóság ügykörét,
továbbá a legfőbb felügyeletet és ellenőrzést a V.
minden szerve ós közege felett. A V. többi szervei
a központi vámigazgatóság és a vámhivatalok,
valamint az ezeknek alárendelt vámbemondóörsök. A központi vámigazgatóság a V. országos
szerve, mely országos hatósági jogkörrel intéz
kedik, illetve határoz árúosztályozási és V.-i
ügyekben, gyakorolja a felebbviteli hatóság jog
körét a vámhivatalok elsőfokú határozatait illető
leg és a vámjövedéki kihágások megakadályozása
és megtorlása terén is kiterjedt ügykört tölt be.
A vámhivatalok elsőfokú hatósági jogkörrel vég
zik az árúk behozatali, kiviteli és átviteli vám
kezelésével (1. Vámeljárás) összefüggő minden
nemű tennivalót, ide értve a vámtartozás kisza
bását, a vámtartozás beszedését ellenben, az ál
lamháztartás helyreállításáról szóló 1924. IV.
t.-e.-el kapcsolatban az állami készpénzbevéte
lek és kiadások kezeléséről szóló 5200/924. P. M.
sz.r. értelmében, a vámhivatalok kiszabása alapján
a postatakarékpénztár teljesíti; a vámtartozás
megtörtént beszedését a vámtárgyak (árúk) feletti
további rendelkezés előtt a vámhivatal előtt iga
zolni kell. A vámhivatalok hatásköréhez tartozik
továbbá a fennálló behozatali és kiviteli tilalmak
és korlátozások betartásának ellenőrzése, úgy
szintén, a vámeljárással kapcsolatban, a vámjöve
déki kihágások megakadályozása, felfedezése és
a jövedéki büntető eljárás megindítása. Egyes
nagyobb vámhivataloknak, helyben vagy szék
helyük közelében, kirendeltségeik vannak, ame
lyek, az anyahivatal felügyelete alatt, azonos
vagy korlátozott hatáskörrel, ugyanazt az ügy
kört töltik be, mint maguk a vámhivatalok. A
vámhivatalok vagy határszéli vagy belterületi
vámhivatalok, aszerint, amint a vámhatáron
vagy a vámterület belsejében van székhelyük.
Vámkezelési hatáskörük szerint a vámhivatalok
vagy I. vagy Il-od osztályú fövámhivatalok,
vagy ugyanígy osztályozott mellékvámhivatalok.
A belterületi vámhivatalok mind fővámhivatalok,
a határszéliek közül az átmenő vasúti vonalak és
a folyamhajózási vállalatok határállomásain mű
ködők fővámhivatalok, a közutak mellettiek mel-
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lékvámhivatalok. Vámbemondó őrsök ott működ
nek, közvetlenül a vámhatár mellett, ahol a határ
széli vámhivatal valamivel beljebb van a vám
területen ; a vámbemondóőrsök arról gondoskod
nak, hogy a bejövő árúszállítmányok ne kerüljék
el a határszéli vámhivatalt.
A V. és a vámőrség (1. o.) közegeit az ügy
felekkel és a nemzetközi forgalomban szállított
árúkkal szemben megillető legfontosabb különle
ges szolgálati jogosítványai a következők: vo
natokat és gőzösöket kisérhetnek, menetközben
megvizsgálhatnak, ezeket szükség esetében a me
netrendszerű tartózkodási időn túl állomásokon
visszatarthatnak,oly árúkat, amelyekről feltehető,
hogy vámigény (1. o.) alatt állanak vagy vámjövedéki kihágás tárgyai, a lefoglalás iránti ha
tározat hozataláig őrizetbe vehetnek, felettes ha
tóságuk rendeletére házkutatást tarthatnak, ala
pos gyanú esetén vonaton vagy hajón, vagy ha
a késedelem veszéllyel jár, ogyebütt is, felső en
gedély nélkül is, személymotozást végezhetnek;
a vámőrség a határkerületben (1. Vámterület)
minden a közönségnek nyitva álló helyiséget,
minden közúti és vízi járóművet (határvizeken
az utóbbit csak ha a vámterületen kikötött), vala
mint a bennük talált tárgyakat átkutathatja, tar
tályokat felnyittathat; a központi vámigazgató
ság házkutatást és — a törvényben (25. §) köze
lebbről megjelölt esetekben — a vámjövedéki ki
hágással terhelt letartóztatását rendelheti el; ha
a késedelem veszéllyel jár, a határkerületben ezt
a vámhivatal vezetője is elrendelheti.
Vámigény. A vámhatáron történt belépéssel az
árú V. alá kerül, aminélfogva mindaddig, amíg
a vámigazgatás meg nem állapította azokat a fel
tételeket, amelyek mellett a vámárút az ügyfél
nek szabad rendelkezésre bocsátja és az ügyfél
ezeknek a feltételeknek eleget nem tett, illetőleg
a vámárú külföldre újból ki nem lépett, a vám
igazgatás és a vámőrség közegei a vámárút, tekin
tet nélkül harmadik személyek jogaira, vissza
tarthatják, illetőleg, ha a vámárú a vámhivatali
felügyeletet elkerülte vagy ez alól a felügyelet
alól az említett feltételek teljesítése nélkül kike
rült, őrizetbe vehetik.
A kötött forgalomban (1. Vámeljárás) levő árú
V. alatt áll.
A V. alatt álló árú (1. Vámáru) azonosságát —
őrizet, kiséret, hivatalos pecsét vagy zár, minta
vétel, pontos leírás, stb. — útján mindig biztosí
tani kell. A V. nem érinti sem a vámárú feletti
tulajdont, sem az azt terhelő dologi jogokat (pl.
zálogjogot), sem végül a vámárú feletti gazda
sági vagy oly jogi rendelkezést, amely a vám
igazgatásnak a V. által védett érdekeit nem sérti.
A V. az árúnak a vámhatáron át belépésével kez
dődik és a törvényes forgalomban levő árúra vo
natkozólag megszűnik, amikor a vámfizetési kö
telezettség keletkezik és a V. helyébe lép, vagy
általában, ha az árú külföldre kilép. A törvény
ellenesen a vámterületre került árúnál ellenben a
V. mindaddig fennmarad, amig a behozatal pilla
natában keletkezett vámfizetési kötelezettség tel
jesítve nincs, vagy valaki az árút jóhiszeműen,
azaz a V. fennállásáról súlyos gondatlanság nél
kül nem tudva, meg nem szerzi és ily esetben az
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átadása meg nem történt. Ebben az esetben azon
ban a törvényellenes behozó (az elidegenítő) ter
hére fennmarad a vámfizetési kötelezettség és a
büntetőjogi felelősség.
Vámjog, a vámok mai felfogása szerint (1.
Vám), az állam részéről a nemzetközi árúforga
lomra közjogi alapon vámok szedése útján gya
korolt befolyást szabályozó jogszabályok összes
sége. A V. fogalmának ez a meghatározása annyi
ban tér el annak a régebbi felfogásból kialakult
körétől, amennyiben azok a jogszabályok, ame
lyek a V. körét a korábbi felfogás szerint betöl
tötték, nemcsak az állam részéről, közjogi ala
pon, hanem tartományok, városok, testületek, sőt
egyes földesurak részéről is, többé-kevésbbé ma
gánjogi alapon az árúforgalomra gyakorolt be
folyást szabályozták és a V.-ba tartozó jogszabá
lyok hatása nemcsak a nemzetközi árúforga
lomra, hanem az egy-egy államterületen belül,
ennek egyes részei közt a lebonyolított árúforga
lomra is kiterjedt. A V.-ban a jogszabályok két
nagy csoportját különböztethetjük meg. Az egyik
főcsoportot azok a jogszabályok alkotják, ame
lyeknél a nemzetközi árúforgalomra gyakorolt
befolyásnak gazdasági céljai állanak előtérben ós
ezek mellett az állami bevételek szerzésére irá
nyuló célok csak másodsorban érvényesülnek
(1. Vámtarifa). A másik főcsoportba tartozó jog
szabályoknál, bár ezek is kétségtelenül igen fon
tos gazdasági hatást gyakorolnak, mégis első sor
ban a jogi szempontok érvényesülnek (1. Vámtör
vény). A V.-nak a gazdasági V. elnevezéssel je
lölhető első csoportját alkotó jogszabályok nem
maradandó jellegűek, mert a gazdasági élet fej
lődése és a gazdasági felfogásnak aránylag gyors
változása az eddigi tapasztalatok szerint kb. 10
évről 10 évre megköveteli átalakításukat. A
második helyen említett főcsoportba (közigazga
tási V.) csak olyan jogszabályok valók, amelyek
függetlenek a vámtarifában visszatükröződő min
denkori gazdasági helyzettől és felfogástól,
amiért is ez sokkal állandóbb érvényű jogalkotás.
Vámjövedék. A tételes magyar pénzügyi jog
ban a «jövedék» kifejezéssel, ennek szűkebb ér
telme szerint, az állami egyedárúságokat (mono
póliumokat), tágabb értelme szerint általában az
államot kizárólag megillető minden olyan jogo
sítványt szokták jelölni, amelynek gyakorlása
útján az állam közjogi alapon jövedelmet szerez.
Habár a vámnak a mai felfogás szerint első sor
ban nem a jövedelemszerzés a célja, az 1924.
XIX. t.-c. a V. szóval jelöli a magyar államnak
azt a kizárólagos jogát, hogy a magyar állam
közgazdaságának más államok közgazdaságával
lebonyolított árúforgalma után vámot szedhet.
Vámjövedéki büntetőjog, azoknak a jogsza
bályoknak összessége, amelyek a vámra vonat
kozó törvényekbe és szabályokba ütköző cselek
mények és mulasztások különféle fajainak tényálladókát és az ezekre szabott büntetéseket, vala
mint azokat a jogelveket és azt az eljárást álla
pítják meg, amelyek szerint az említett jogellenes
cselekmények vagy mulasztások megtorlása tör
ténik. A tételes magyar V. anyagi rendelkezéseit
a vámtörvény tartalmazza. Általános elvi ren
delkezései lényegileg megegyeznek a kihágást
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Vámkülf öld, a vámterülethez nem tartozó ide
gen államok területe. Ezenfelül V.-nek tekinten
dők a vámkülzetek (szabad területek) és bizonyos
tekintetben a vámraktárak is. L. Vámterület és
Vámraktárak.
Vámkülzet, 1. Vámterület.
Vámlekötés, valamely autonóm vámtételnek
tarifaszerződésbe változatlan magasságban fel
vétele, aminek folytán az illető vámtétel a szerző
dés tartama alatt nem emelhető. A V. nem könynyíti ugyan meg az illető árú bevitelét, de minden
esetre biztosítékul szolgál arra, hogy a bevitelt
a szerződés tartama alatt vámemeléssel megnehe
zíteni nem fogják. A vámoknak autonóm úton
történő leszállítása elé a V. nem állít korlátokat.
L. Vámpolitika és Vámtarifa.
Vámmázsa. A régi (1876 előtti) osztrák-magyar
vámmázsa 100 vámfontot (28-latos font) foglalt
magában; két vámfont éppen egy kg.-ot nyom,
tehát 2 V. felel meg egy mótermázsának.
Vám-mellékilletékek bizonyos esetekben: a
raktárdíj, vámárúknak (1. o.) vámraktárakban
(1. Vámeljárás) tartása fejében és a mérlegpénz,
súlyvám alá eső árúknak vámhivatali mérlegeken
történő leméréseért (1924 XXI. t.-c. 9. §). Régeb
ben volt még a pecsétdíj és a zsinegdíj; cédula
pénz, bizonyos vámügyi nyomtatványok fejében.
Vámmentesség, 1. Vámfizetési kötelezettség.
Vámmérték, 1. Vámsúly.
Vámnyilatkozatok, a vámfizetésre kötelezett
felek szó- vagy írásbeli értesítései a határvám
hivatal számára, amelyekben a vámeljárásnak
alávetett árúkra vonatkozólag közlik a szükséges
adatokat. Kétfélék lehetnek, ú. m. vámbevallások
(1. o.) és hajónyilatkozatok. Minden nemzeti vagy
idegen tengeri kereskedelmi hajó. amely útra kel,
tartozik magával vinni a berakott árúkról szóló
nyilatkozatot. Mindazon vízi közlekedési eszközök,
amelyek külföldről jövet 4 tengeri mérföldnyire
közelednek a vámvonalhoz, kötelesek a hajónyi
latkozatot, amely parancsnokuk aláírásával van
ellátva, felszólításra előmutatni. A parancsnok
felelős a hajónyilatkozat helyességéért s úgy
Vámkartell oly nemzetközi megállapodás, ame ennek hiányáért, valamint valótlanságáért meg
lyet két egymással szomszédos állr m egyrészt oly büntethető s a kiszabandó bírságért a hajó maga
célból köt, hogy ezzel a közös v ímhatáron át szolgál fedezetül. A hajónyilatkozat úgy az érke
menő árúforgalomnak lehetőleg gyöntetü sza zéskor, mint az induláskor a vámhivatalban nyuj
bályok szerint, minél gyorsabban és akadálytala tandó be, ahol ezt láttamozzák és lepecsételve
nabbal történő lebonyolítását, mrsrészt a két fél szolgáltatják át a hajó vezetőjének. Ha az indu
mindegyike ellen irányuló csempészetnek közös lási okiratok átvétele után kellett még a hajóra
egyetértéssel, együttesen történő megakadályo árúkat rakni, ezekről pótnyilatkozat állítandó ki,
zását, illetőleg megtorlását biztosítsák és egy amelyre nézve ugyanazok az eljárási szabályok.
másnak a vámjog terén minél messzebb menő jog
Vámok, 1. Vám.
segélyt nyújtsanak. Példaképen 1. a Magyarország
Vámos (Myto), kisk. Zólyom vm. breznóbányai
és Ausztria közt 1922 febr. 1-én «a vámkeze j.-ban, (i9io) 1068 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
lésnél való kölcsönös támogatás, a vámjövedéki
Vámosatya, kisk. Bereg vm. mezőkaszonyi
kihágások megakadályozása, ül< *zése és bünte j.-ban, (1920) 993 magyar lak.
tése, valamint a vámjövedéki t itető ügyekben
Vámoscsalád, kisk. Vas vm. sárvári j.-ban,
nyújtandó kölcsönös jogsegély t gyában» létre (1920) 779 magyar lak.
jött — a két állam közt 1922 fe.jr. 8. kötött ke
Vámosderecske, kisk. Sopron vm. felsőpulyai
reskedelmi egyezmény kiegészítő készét alkotó — j.-ban, (1920) 1165 német lak. (Tr. A.)
ily fajta egyezményt (Bp. Közi. 19" .inárcl.48.sz.).
Vámosfalva (Mytna), kisk. Nógrád vm. losonci
Vámkezelés, 1. Vámeljárás.
j.-ban, (1910) 1052 szlovák és magyar lak. (Tr.
Vámköteles árúk azok, amelyek után a vám Cs.-Szl.)
tarifa szerint (1. ott és Vámflzt 3si kötelezettség
Vámosgálf alva (Ganfaláu), kisk. Kis-Küküllő
alatt is) vámot kell űzetni.
1 vm. dicsőszentmártoni j.-ban, (1910) 1569 magyar
büntető -örvény (1879. XL. t.-c.) rendelkezéseivel;
eltérés z, hogy a vámtörvény szerint a vámjöve
déki kijágás kísérlete is büntetés alá esik. A
vámtör ;ény megkülönbözteti a vámjövedéki ki
hágásokat, vagyis azokat a súlyosabb megítélés
alá eső megszegéseket, amelyekből a vámmal vé
dett közérdekek érdemi károsodása következett
vagy következhetett be és az egyszerű szabály
talanságokat, amelyek a vámra vonatkozó tör
vények és szabályok ellen inkább csak formailag
vétenek. A vámjövedéki kihágások: a) tiltott árú
csempészete; b) vámköteles árú csempészete; c)
vámmegrövidités; d) orgazdaság; e) bűnpárto
lás; f) a vámjövedéki felügyelet megnehezítése;
g) a vám veszélyeztetése; h) zársértés (1924.
XIX. t.-c. 164—173. §§). A vámjövedéki kihágá
sok büntetése az a)—d) alattiakat illetőleg egy
évig terjedhető fogház, súlyosabb esetekben hat
hónaptól két évig terjedhető fogház, ezenfelül be
hozatali vagy kiviteli tilalom alatt álló árúknál
az árú értékének kétszeresétől ennek nyolcszoro
sáig, tKalom alatt nem álló árúknál a megrövidí
tett vá utartozás kétszeresétől nyolcszorosáig, az
e) és f alatti esetekben az érték, illetőleg a vámtartozá ? egyszeresétől négyszereséig, a g) alatti
esetben a megrövidítés veszélyének kitett vámtar
tozás kétszeresétől négyszereséig terjedhető, a
bűnpártolás enyhébb eseteiben ennél kisebb pénz
büntetés ; csempészet esetében (a és b) ezenfelül a
csempészet tárgya elkobzás alá esik, illetőleg, ha
nincs meg, e helyett még az árú egyszeres értéké
nek megfelelő pénzbüntetést kell alkalmazni; a
zársértés (h) az 1878. V. t.-c. 360. §-ában meg
szabott büntetés alá esik. A törvény azokra vonat
kozólag, akik súlyosabb vámjövedéki kihágást
üzletszerűen vagy szokásszerűen követnek el,
három év tartamára szigorított vámjövedéki fel
ügyelet alkalmazását teszi lehetővé. A tételes ma
gyar alaki V. terén addig, amíg jövedéki büntető
törvényünk lesz, a bírósági eljárásra az 1909. XI.
t.-c. alapján kiadott 1616. évi 5062/P. M., 6117/P.
M., SOO/I. M. és 990/M. E. sz. rendeletek tartal
maznak szabályozást (1. Jövedéki büntetőjog).
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és román lak. 1849 jül. 16—17. Bem tábornok
itt győzelmet aratott Puchner serege fölött. (Tr.E.)
Vámosgyörk, nagyk. Heves vm. gyöngyösi
j.-ban, (1920) 2249 magyar lak. Itt ágazik ki a
m. kir. államvasutak budapest—miskolczi vonalá
ból a gyöngyösi szárnyvonal. Van posta- és táviróhivatala és telefonállomása.
Vámosi Pap István, 1. Pap István (vámosi).
Vámosladány (I/udany), kisk. Bars vm. lévai
j.-ban, (1910) 1279 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Vámosláz (Chi§laz), kisk. Bihar vm. margittai
j.-ban, (i9io) 756 román és magyar lak. (Tr. E.)
Vámoslucska (Luéky Uzhorodské), kisk. Ung
vm. szobránczi j.-ban, (1910) 506 szlovák és magyar
lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Vámosmárga (Vamamarga), kisk KrassóSzöróny vm. karánsebesi j.-ban, (1910) 96 román
lak. (Tr. E.)
Vámosmikola, kisk. Hont vm. vámosmikolai
j.-ban, (1920) 2043 magyar lak.
Vámosoroszi, kisk. Szatmár vm. fehérgyarmati
j.-ban, (1920) 594 magyar lak.
Vámospércs, nagyk. Hajdú vm. központi j.-ban,
(1920) 4780 magyar lak.; vasúttal, posta- és táviróhivatallal és telefonállomással. Lakói igen sok
zöldséget, gyümölcsöt és dinnyét termesztenek.
Vámossy, 1. Mihály, tanár, író, szül. Máramarosszigeten 1827., megh. Leányfalun (Pest vm.) 1912
máj. 11. Magánintézetekben való működése után
1859. a budapesti ref. főgimnázium tanára, majd
igazgatója lett és 37 évig működött. Cikkeket írt
a Vasárnapi Újságba és gazdasági lapokba. Ön
állóan megjelent müvei: A hét halálos bűn (er
kölcsi elbeszélések, 1858); Időszaki vezérfonal
az egyetemes történelemhez (1862).
2. V. Zoltán, orvos, egyetemi tanár, V. 1. fia,
szül. Budapesten 1868 dec. 15. Egyetemi tanul
mányait Budapesten végezte. 1895-ben egyetemi
magántanárrá képesítették, 1914. a budapesti tud.
egyetemen a gyógyszertan ny. rendes tanára lett.
1922—24-ben az orvosi kar dékánja volt. A világ
háború alatt a losonczi megfigyelőállomás szer
vezője és vezetője, majd a rokkantakat utókezelő
intézetek igazgatója volt. 1919-ben egészségügyi
főtanácsosi címmel tüntették ki. 1920-ban a Magy.
Tud. Akadémia levelező tagjának választották.
1900 óta szerkeszti a Magyar Orvosi Archívumot,
1923 óta az Orvosi Hetilapot. Több tudományos
értekezést írt; Gyógyszertani tankönyve 1907
óta hét kiadást ért. — Neje: Vámossyné Eleöd
Karola, festő, szül. Budapesten 1873 jan. 19.
Tanulmányait a Mintarajziskolában, a párisi
Julián-iskolában és Deák-Bbner női festőisko
lájában végezte. Főképp vlzfestményeket állított
ki. Egy ily müve, az Isle of Wight c, a Fővárosi
Múzeum tulajdona. 1911-ben Toroczkói menyecs
kék 0. képével megkapta a Magyar Képzőművésznők egyesületi díját.
Vámosudvarhely (Vames-Odriheiu), kisk.
Kis-Küküllő vm. erzsébetvárosi j.-ban, 618 román
és magyar lak. (Tr. E.)
Vámosújfalu, nagyk. Zemplén vm. sárospataki
j.-ban, (1920) 627 magyar lak.
Vámőrség, a vámhatár őrzésére, valamint a
vámhatárt érintő hajózható vizeken átmenő sze
mély- és árúforgalom felett vám jövedéki szempont

—

VAmpir

ból felügyeletre, a vámjövedéki kihágások meg
akadályozására és felfedezésére és a vámhivatali
segédszolgálat ellátására a pénzügyi tárca kere
tében felállított fegyveres testület Feladatkörébe
tartozik a határőrizet, valamint a határon át
menő személy- és árúforgalom feletti felügyelet
ellátása a törvények és rendeletek, valamint az
illető szakminiszternek a pénzügyminiszter útján
kiadott utasításai szerint. A V. ólén a vámőrfőparancsnok áll, aki a pénzügyminiszternek
közvetlenül alárendelt segédközege. A vámőr
főparancsnokot ós a V. tisztikarát a pénzügy
miniszter előterjesztésére az államfő nevezi ki. Az
ország területe 7 vámőrkerületre oszlik, a kerü
letek több vámőrszakaszra, a szakaszok több vám
örsre oszlanak. A V.-et az 1922 aug. 25. kelt
6200/1921. M. E. sz. rendelet szervezte, amelyet
az 1922. I. t.-c. 25. §-a jóvá hagyott. A V. lét
számának kiegészítéséről és felfegyverzésének
megállapításáról az 1922. VIII. t.-c. rendelkezik.
A V. egyenruha és fegyver viselésére jogosított
tagjainak száma 4500, amelyben legfeljebb 400
az egyenruhát és fegyvert viselő tisztviselő. A
tisztviselők szolgálati kötelezettsége legalább 20
évre, az altiszti és legénységi állományúakó 6
évre terjed. A szolgálatból a megállapított idő
előtt kiválók évenként csakis a létszám 1/20 része
erejéig pótolhatók. A személyzet kiegészítése ki
zárólag önkéntes jelentkezés alapján történik. A
V.-nél az orvosok, továbbá a számviteli, élelmezési
és anyagkezelő, valamint a szolgaszemélyzet a
megállapított létszámba nem számít bele, de ezek
sem egyenruhát, sem fegyvert nem viselhetnek.
A V.-nek a vámhivatali segédszolgálatot ellátó
tagjai polgári ruhában teljesítenek szolgálatot,
«Vámhivatali segéd» felírású karszalaggal ellátva.
A belső vámterületen a vámjövedéki kihágások
felfedezése körüli ténykedést, amennyiben ez nem
vámkezeléssel áll kapcsolatban, a pénzügyőrség
látja el. A V. fegyverhasználatát illetőleg a csend
őrség fegyverhasználati jogára vonatkozó ren
delkezések irányadók. Többi szolgálati jogosítvá
nyait illetőleg 1. Vámigazgatás.
Vámpecsétjegy, a posta által vámkezelés céljá
ból felbontott csomagok újra lezárására pecsét
viasz helyett használt vignetta, amelyet az azonos
ság jeléül a vámközvetltő postahivatal kelti
bélyegzőjének lenyomatával ellátnak.
Vámpír (Vampyrus, áiiat), a hártyásorrú kis
denevérek (Chiroptera, Microhiroptera, Phyllostomatidae) csoportjába tartozó denevér-nem.
Legismertebb faja: a nagy V. (V. spectrum L.).
Háta sötét gesztenyebarna, hasa sárgabarna; alsó
ajakán elől két igen nagy szemölcs emelkedik;
felső éa alsó metszőfogai érintik egymást, ha
száját befogja. Testhossza 15 cm., szárnyszéles
sége 68—70 cm. Közép-Amerikában, Braziliában,
Guyanában és a Nagy-Antillákon honos s itt a
házak, tornyok padlásán és az őserdőkben él.
Az a róla terjesztett nézet, hogy az ember vérét
is kiszívja, mese. A V. a legártatlanabb denevé
rek egyike; rovarokkal és gyümölcsökkel táp
lálkozik.
Vámpír, olyan síri szellem, vagyis elhunytnak
olyan feljáró lelke, aki az élőket különféle módon,
leginkább mégis vérük kiszívása által háborgatja
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és károsítja. Az egész földkerekségen elterjedt ez
ősrégi babonás képzet Közép-Európában leginkább
a délszláv népeknél van kifejlődve. A V.-hit sok
féle alakulatai közül a legnevezetesebbek egyike
az, amely szerint az ilyen kisórtő lélek denevérformában garázdálkodik. B felfogás emléke rejlik
a mi magyar «denevér» szavunkban is, amely
egyenesen a görög eredetű szláv netopir szárma
zéka (1. Lidérc). A V.-hit ősrégi voltáról és világ
szerte elterjedéséről v. ö. Liebrecht Félix, Zur
Volkskunde (34., 58., 195., 282. old. s az ott idézett
irodalmat). Magyarországi V.-hitről Ipolyi,Ma,gyar mitológia (230. s köv. old.), StrauszA., Bolgár
néphit (159. 1.).
Vampoa (Vhampoa), kínai sziget a kantoni
öbölben a Hszi-kiang torkolatában, itt kötnek
ki a Kantonba érkező európai kereskedelmi
hajók.
Vámpolitika az államnak céltudatos tevékeny
sége, mellyel a vámok intézményét közgazdasági
és pénzügyi célokra használja. A V. két legfőbb
iránya a szabadkereskedö és a védővámos V.
A szabadkereskedő V. irányelve a nemzetközi,
helyi munka megosztásnak minél teljesebb ér
vényre juttatása. E szerint minden árút ott kell
termelni, ahol a viszonyok erre a legkedvezőbbek,
ahol tehát azt legolcsóbban termelik; azok a terü
letek, ahol csak drágábban lehet valamely cikket
termelni, ezt a kedvezőbb körülmények közt ter
melő területekről szerezzék be s viszont oda szál
lítsák flzetésképen azokat a termeivényeiket, ame
lyeket ezek bírnak kedvezőbb körülmények közt
előállítani, mint amazok. Ott, ahol a szabadkeres
kedelmi V.-t követik, a vámokat legfeljebb köz
jövedelmek szerzésére használják, mint pénzügyi
vámokat (1. Vám); a pénzügyi vámok tárgyai
leginkább olyan cikkek, melyeket az illető ország
ban egyáltalában nem, vagy csak gazdasági for
galomra elégtelen mennyiségben, vagy ilyenhez
alkalmatlan, magas költségek árán képesek ter
melni, de amelyek emellett széles körök nagy
mennyiségű fogyasztásának tárgyai; ilyenek az
európai államok szempontjából első sorban a gyar
matárúk ; de olyan cikkeket is szoktak néha pénz
ügyi vámmal terhelni, melyekre, minthogy ki
fejezett fényűzési cikkek, minők pl. drágakövek,
igazgyöngy stb., az utóbbi ismérv nem illik, ez
esetben azonban rendesen az ilyen vám beszedése
a pénzügyi eredménnyel arányban nem álló költsé
gekkel és zaklatással jár, mert a többnyire kis
térfogat mellett nagy értéket képviselő tárgyak
csempészésre igen alkalmasak.
A védövámos politika aránytalanul nagyobb
mértékben alkalmazza a vámok intézményét Ez
az irányzat arra törekszik, hogy az ezt az irányt
követő állam polgárai közül minél többen, minél
bőségesebb keresethez jussanak és az állam ke
reskedelmi mérlegét, valamint ennek révén fize
tési mérlegét, minél kevésbbé rontsák meg a kül
földi beszerzések. Ezt azáltal igyekeznek elérni,
hogy a náluknál kedvezőbb körülmények közt ter
melő területek termékeit, behozataluk alkalmá
val vámok útján legalább is annyival megdrá
gítják, hogy ezáltal kiegyenlítsék a különbséget
a két gazdasági terület termelési költségei közt.
Ha tehát a szabadkereskedő V. a fogyasztókat védi,
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a védővámos V. viszont a termelök érdekeit része
síti védelemben. Minthogy pedig minden termelő
egyúttal fogyasztó is, de nem minden fogyasztó
egyúttal termelő, az előbbeni irányzat előnyeiből
szélesebb köröknek jut; viszont az utóbbi irány
zat hathatósabban, behatóbban tudja a termelőket
megvédeni, mint az előbbeni a fogyasztókat. Amíg
a védővámos V.-t mérsékelten űzik, addig ez a
termelés védelme mellett bevételekhez is juttatja
az államkincstárt; amint azonban tiltó v. prohibitiv vámok útján a vámvédelmet annyira fokoz
zák, hogy az illető cikk behozatala gazdaságilag
lehetetlenné válik, a rendszernek ez a másodlagos
előnye megfelelően csökken vagy meg is szűn
het érvényesülni. A védővámos V. legkevósbbé
eshetik kifogás alá, ha a vámokat nevelő vámok
ként alkalmazza, vagyis a vámvédelmet abban
a mértékben csökkenti, amely mértékben az illető
termelési ág a belföldön, a vámok védelme alatt
átjutva a kezdet nehézségein, fokozatosan meg
erősödik, míg végre az állam teljesen áttérhet a
szabadkereskedő V.-ra. Ez a folyamat azonban
.ritkán megy így végbe; legklasszikusabb példáját
Nagybritannia V.-ja szolgáltatta a XIX. sz. kö
zepe óta; a világháború gazdasági pusztító hatásai
alatt azonban a szabadkereBkedő V.-nak ez a leg
kiválóbb képviselője is kezd meginogni a gazda
sági szabadság útján.
A védővámos V. vagy protekcionizmus túlzá
sait enyhíti a szerződéses V., amelyet főleg az
európai államok a XIX. sz. második fele óta kö
vetnek. Ez abban áll, hogy az egyes államok
vámszerzödések útján, kölcsönösen enyhítik védő
vámjaikat az olyan cikkeket illetőleg, amelyeket
a másik szerződő fél, saját fogyasztási szükség
leteit tetemesen meghaladó mértékben, kivitelre
termel. A vámvédelemnek azt a csökkenését,
amely a szerződéses V. következtében keletkezik,
a saját kivitelnek a másik szerződő fél vámen
gedményei révén beálló megkönnyítése ellensú
lyozza. A kereskedelmi szerződések enyhítő ha
tását azonban, legalább részben, meghiúsítják az
ú. n. tárgyalási (negociációs) vámok; az egyes
államok u. i. autonóm vámjaikat (1. Vámtarifa)
gyakran a célba vett termelés-védelem követelte
mérven túlmenő magasságban állapítják meg,
hogy azután kereskedelmi és vámszerződésre irá
nyuló tárgyalások során a másik szerződő félnek
engedményeket tehessenek anélkül, hogy az auto
nóm vámokat a belföldi termelőtényezők által,
sokszor túlzott önzéssel, követelt mértéken túl
csökkenteni kellene.
A modern kereskedelmi szerződések legtöbbjé
nek az alapja a legnagyobb kedvezmény (1. o.) elve
(ném. Meisfbegünstigung, franc, clause de la nation laplus favorisée). A szerződések másik —
ez idő szerint még kisebbik — része a viszonosság
(reciprocitás) elvén épült fel, amely az előbbi
elvtől annyiban különbözik, hogy a harmadik
államnak nyújtott előnyök a másik; szerződő felet
csak akkor és annyiban illetik meg, ha és amenynyiben ezek fejében akkora értékű V.-i előnyt
nyújt, mint amekkora ilyen előny árán szerezte
meg eredetileg az illető harmadik állam a kér
déses engedményt. Ezt az utóbbi elvet legelőször
az Északamerikai Egyesült-Államok vitték bele
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tották 1912. Feladata a kormány elé javaslatokat
terjeszteni a vámpolitika minden kérdésére nézve»
így főleg a vámtarifára és a külföldi államokkal
kötendő kereskedelmi és vámszerződésekre nézveBzirányú munkálataihoz egybegyűjti az anyagot
és szaktanácskozásokat tart, amelyeknek adatait
kiadványaiban közre is bocsátja. Legáltaláno
sabb jelentőségű kiadványa «Magyarország ter
melő erői» (Budapest, 1920. 6 kötetben), ebben
Nagy-Magyarország termelési és külforgalmi
viszonyait árúcikkenként részletesen feldolgozta.
Más nevezetesebb kiadványai: Mátyás Jenő, A
vámpolitika alapfogalmai (Budapest 1914). A
szerző megnevezése nélkül: A vámmentes kikészítési eljárás reformja (Budapest, 1914.); A ga
bonabehozatali jegyek meghonosítása (u.o. 1914.);
Dr. Székely Arthur, Háborús gazdasági törvé
nyek és rendeletek (u. o. 1915—18. 6 kötet);
Havas Mór, Vámközösség és vámtarifapolitika
(u. o. 1916); Barcza Imre, A középeurópai vám
unió kérdésének irodalma (u. o.); Lengyel Géza,
A vámeljárás (u. o. 1917); Vágó József, A német
kereskedelmi szerződés (u. o. 1917) stb.
Vámpótlék. V.-ot kell fizetni az olyan árúk
után, amelyek a belföldön fogyasztási adó alá eső
alkatrészeket (cukrot, szeszt) jelentékeny mérték
ben tartalmaznak vagy amelyek készítéséhez je
lentékeny mennyiségű ilyen cikket kell felhasz
nálni, de amely árúk, mint kész termékek, maguk
nem tárgyai a fogyasztási adónak (mint pl. cuk
rosságok, melyek mint ilyenek maguk nem tár
gyai a eukoradónak; kénéter, amelynek előállí
tásához a kész termék mennyiségét meghaladó
alkohol kell, de amely maga nem tárgya a szesz
adónak) — feltéve, hogy, mint a példakép felho
zott esetekben, a behozottnak megfelelő minőségű
kész termék előállításához a belföldön nem lehet
az illető, fogyasztási adó alá tartozó anyagot adó
mentesen felhasználni. A V.-ot vagy a rendele
tileg megállapított átlag-tételek alapján, vagy
pedig — a vámadós kívánságához képest — a
valóságos cukor-, illetőleg szesztartalom alapján
kell fizetni, mely utóbbi esetben ezt a tartalmat
esetről-esetre vegyelemzés útján kell megálla
pítani.
Vampum-öv, az északamerikai indiánusoknak
jellegzetes díszítésű öve. Nevét a vampum-gombokról vette, melyek a Vénus-kagyló (Venus mercenaria) héjából készülnek. Ezeket a gombokat
agyag-gyöngyökkel vegyest felfűzve, előáll a V.,
mely az indiánus népeknél a szövetségek és béke
kötések tanuja és mint ilyen írásszerü jelleggel
is bir.
V a m p y r e l l a (állat), a Napállatkák (Heliozoa)
rendjébe tartozó véglény-nem. Fajai tengerekben
és főleg édesvizekben ragadozó életmódot foly
tatnak. Mikroszkópi kicsinységü állatokkal és
növényekkel táplálkoznak, amelyeket vagy állábaikkal körülfognak, vagy pedig külső burku
kat (pl. a cellulózé-burokkal ellátott moszatokét)
enzimek segítségével egy helyen feloldják s ezen
keresztül bebocsátott állábaikkal szívják fel protoplazmájukat. Legismertebb faja a V- spirogyrae
Cienk., amely hazánkban is mindenütt gyakori a
Vámpolitikai Központ (Magyar). A V.-ot az pirogyra nevű moszatok között; rajta kívül ha
ipari és kereskedelmi érdekképviseletek alapí zánkban még 4 faját észlelték.
a V.-ba; követték példájukat más amerikai álla
mok ; a világháború óta, főleg az ebben győztes
államok V.-jában a legnagyobb kedvezmény elve
többféle megszorításban részesül, különösen mind
inkább kezdik ezt a viszonossági elvet érvénye
sítő kikötések útján gyengíteni.
Az, hogy a szabadkereskedő vagy a védővámos
V. jobb-e, az utolsó egy-két század legvitatottabb
kérdései közé tartozik; a kérdés végleges eldön
tése, a feltétlen igazság megállapítása azonban
ezt a vitát illetőleg ép oly kevéssé lehetséges,
mint a legtöbb gazdasági kérdésnél: az adott vi
szonyok tárgyilagos mérlegelése alapján kell
megállapítani, hogy valamely adott korban melyik
irányzat és a választott irányzatnak mennyire
beható érvényesítése felel meg legjobban vala
mely ország érdekeinek. Tény az, hogy a legújabb
időben a védővámos V. úgyszólván mindenütt
mind nagyobb tért hódít.
A V. eszközei közé tartoznak a V.-i megtorló
intézkedések; ilyeneket az államok olyan más
államok termékeivel, illetőleg küldeményeivel
szemben alkalmaznak, amely államok a megtor
lásra kényszerült állam termékeit vagy külde
ményeit igazságtalan vagy legalább méltány
talan V.-i rendszabályokkal sújtják. Ezek a meg
torló intézkedések abban állnak, hogy az ezeket
alkalmazó állam annak az államnak termékeire
vagy küldeményeire, amely államnak eljárását
magára sérelmesnek tartja, felemelt vámokat
szab, illetőleg, amennyiben valamely cikk a
vámtarifa szerint vámmentes, ezt megfelelő vám
alá veti, ha a sérelmes eljárást követő államból
származik. Legenyhébb foka az, ha a megtorló
intézkedést csak egy-két, nem éppen életbe
vágó fontosságú árúra alkalmazzák; ha ellenben
a V.-i ellentét két vagy több állam közt erősen
kiélesedik, akkor a megtorló intézkedéseket az
ellenfél minden termékére vagy küldeményére
alkalmazzák (vámháború). Megtorló intézkedé
sekre felhatalmazást a magyar vámtörvény is
tartalmaz, nemcsak arra az esetre, ha valamely
állam a magyar államterületen vagy a magyar
vámterülethez kapcsolt vámterületen honos hajó
kat vagy az ezekről a területről származó árúkat,
azonos körülmények mellett más államok hajói
nál és árúinál kedvezőtlenebb elbánásban részesíti,
hanem arra is, ha a külföldi állam méltánytalan
eszközökkel (pl. ú. n. «dumping» útján, vagyis az
árúknak az illető külállambeli termelési költsé
geket sem fedező árakon a belföldi piacra dobá
sával) a belföldi termelés fenntartását veszólyeztető versenyt támaszt. A magyar vámtörvény
arra is felhatalmazza a minisztériumot, hogy ab
ban az esetben, ha valamely külföldi állam a ma
gyar származású hajókat vagy árúkat nem is ré
szesíti kedvezőtlenebb vámügyi elbánásban, mint
az azonos helyzetben lévő harmadik államból szár
mazókat, hanem az előbbeniekkel szemben egyéb
ként alkalmaz méltánytalan elbánást, a maga
részéről is az illető állam árúit hasonló hatást
gyakorló vámoknak és elbánásnak vetheti alá.
Minden ilyen intézkedést a törvényhozásnak hala
déktalanul be kell jelenteni.
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Vámraktárak oly raktárhelyiségek, amelyek
ben vámhivatali zár alatt vámigény (1. o.) alatt
álló árúkat (vámárakat) hosszabb-rövidebb ideig
tartani lehet. Azok a helyek, ahol nyilvános szál
lítóintézetek (vasút, hajózási vállalat, posta) szál
lítás alatt álló vámárúkat ideiglenesen lerak
nak, nem tekintetnek V.-nak. A magyar Vám
törvény nyilvános és magán- V.-at különböztet
-meg; nyilvános vámraktárba bárki helyezhet el
árút, a magánvámraktárba azonban csak ennek
engedélyese, és az, akinek a raktár engedélyese a
vámhivatal jóváhagyásával ezt megengedte. Nyil
vános V. igénybevételéért raktárdíjat kell fizetni,
melynek magasságát a pénzügyminiszter álla
pítja meg. A nyilvános V. vagy vámhivatali rak
tárak, vagy önálló V. A vámhivatali raktár a
vámhivatal kiegészítő része és minden tekintet
ben a vámhivatal kezelése alatt áll; első sorban
arra való, hogy a vámárúkat benne addig lehessen
elhelyezni, míg az ügyfél nem tesz indítványt
arra a vámeljárásra, melynek a vámárút alávet
tetni kivánja. Önálló nyilvános V.-at, mint külön
vállalatot vagy közraktárral kapcsolatban, vám
hivatal szókhelyén, ott ahol a forgalom igényei
,ezt megokolják, a pénzügyminiszter engedélye
-alapján bárki felállíthat Állami nyilvános V.
kezelősége a raktárhelyiségeket karbantartani és
biztos zárakkal elzárni, továbbá az árú biztonság
gára, különösen a tűzveszély elhárítására és le
küzdésére, szükséges berendezésekről gondoskodni
köteles; az állam csak azokért a károkért felel,
amelyek a raktárba felvett árúkban ezeknek a
kötelezettségeknek elmulasztása következtében
keletkeztek, kivéve, ha a magánjog ezen túlmenő
felelősséget állapít meg. Nem állami, vagyis mi
niszteri engedély alapján felállított nyilvános V.
fenntartója ellenben felelős minden kárért, amelyet
a beraktározott árúban a beraktározástól a kirak
tározásig elveszés, megromlás, megsérülés vagy
s,z árú késedelmes kiszolgáltatása okozott, amenynyiben nem tudja bizonyítani, hogy a kárt erő
hatalom vagy az árú természetes minősége, külö
nösen belső megromlás, beszáradás, rendes szi
várgás vagy a csomagolásnak kívülről fel nem
ismerhető hiányai, vagy az ügyfél maga vagy
megbízottai idéztek elő; az ügyfél által okozottnak számít az a kár is, amely abból származott,
hogy az elmulasztotta azt a törvényes kötelezett
ségét, mely szerint a V.-ban elhelyezett árúja
karbantartásáról magának kell gondoskodnia.
Drágaságokért, pénzért vagy értékpapirosokórt
a V. fenntartója csak akkor felelős, ha az árúnak
ezt a minőségét vagy értékét vele közölték. A fe
lelősség csak akkor érvényesíthető, ha az ügyfél
a kártérítési igényt mindjárt a hiány vagy kár
.felfedezésekor, legkésőbb azonban a kiraktározás
alkalmával bejelenti. A kártérítés megállapítására
a kereskedelmi törvény (1875. XXXVII. t.-c.
399. §) irányadó. Ha a beraktározott árút elemi
csapás fenyegeti és a V. kezelősége az ügyfelet
erről nem tudja előzetesen értesíteni vagy ez,
dacára az értesítésnek, nem intézkedik, a V. keze
lősége köteles a lehetőségig gondoskodni, az ügy
fél veszélyére és költségére, az árú biztonságba
helyezéséről. A raktárdíj erejéig a V. fenntartóját
a raktározott vámárúra zálogjog illeti meg. Árúk
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Vámsúly

beraktározasát V.-ba a vámhivatalnál írásbeli árú
bevallással kell indítványozni, de a vámhivatal
hivatalból is elrendelheti vámárúknak V.-ba fel
vételét, ha elfogadható árúbevallás nincs, ha az
ügyfél szabályellenes eljárás vagy mulasztás kö
vetkeztében elvesztette vámjogi rendelkezési jo
gát a vámárú felett, ha olyan árúról vagy tárgy
ról van szó, mely a vámigény biztosítása érdeké
ben vagy vám jövedéki büntető eljárás során ideig
lenes őrizetbevétel vagy lefoglalás alá került,
vagy ha az árút a vámkezelés befejezése előtt
bíróság vagy más hatóság lefoglalta, vagy annak
kiadását megtiltotta. Azokat a vámárúkat, amelye
ket az áruszállító vámhivatal elé állít anélkül,
hogy az ügyfél a további vámeljárásra indítványt
tenne, a vámhivatal nyilvános V.-ba ideiglenesen
elhelyezni köteles; az ilyenkép történt elhelyezés
joghatásai azonosak az ügyfél indítványa alapján
történt beraktározáséival. Az ügyfél árúját a rak
tár helyiségében hivatalos felügyelet mellett meg
tekintheti, átcsomagolhatja, tisztíthatja, abból
mintákat vehet, azt kiegészítheti vagy feltöltheti,
az eziránt fennálló szabályok szemmeltartásávaí
eredeti rendeltetésére alkalmatlanná teheti (dena
turálhatja) és a V. természetével összeegyeztet
hető mindenféle kezelést végezhet, amennyiben a
rendelkezésre álló férőhely ezt megengedi és a
kezelés a raktári üzemet nem akadályozza. A ki
egészítésre vagy feltöltésre használt belföldi anya
gok ezáltal belföldi jellegüket elvesztik és vám
árúkká válnak. A raktározás rendesen azzal ér
véget, hogy a beraktározó az árúra vonatkozólag
valamely újabb vámeljárást indítványoz; ha azon
ban : a) a raktározási idő korlátozása esetében a beraktározó nem indítványozza idejekorán a kiraktá
rozást ; b) ha az árú olyan változást szenved, amely
azt vámraktárba felvételre alkalmatlanná teszi;
c) ha az árú közeli megromlásától kell tartani és
végül d) ha a beraktározó a raktárdíjat nem fizeti
idejében: a raktár kezelősége a beraktározott árút
nyilvános árverésen eladhatja. Az árverésről a
beraktározót, ha lehet, előzetesen értesíteni kelL
Piaci vagy tőzsdei árral biró vagy gyors romlás
nak kitett árúknál a központi vámigazgatóság a
szabad kézből eladást engedélyezheti. Aki az árút
az árverésen megszerzi, az a további vámeljárásra
vonatkozólag indítványt tenni köteles.
Vámrendtartás, a vámtörvények és egyéb
vámszabályok összefoglalása, 1. Vámtörvény.
Vámsorompó, a vámutak elzárására szolgáló
sorompó. A határszéli vámhivataloknál levő so
rompókat nappal is lebocsátva, éjjel pedig zárva
kell tartani. A kulcsokat oly helyeken, ahol belépő
állomás (veszteglőintózet) nincs, a határszéli vám
hivatal főtisztviselői őrzik, ahol azonban belépő
állomás van, a határsorompók felnyitása és elzá
rása feletti felügyelet a belépőállomás vezetőjét
illeti meg s a sorompó kulcsait is ő őrzi, a fel
nyitás, nyitvatartás és lezárás azonban minden
kor csak vámhivatali vagy vámőrségi közeg jelen
létében történhetik. L. Vámeljárás, Vámőrség.
Vámsúly, a vámok kiszabására mérvadó súly.
A V. tekintetében a különböző vámtarifák külön
böző elveket állapítanak még. Svájcban a vámot
mindig a bruttosúly után kell kivetni. A legtöbb
államban azonban, így nálunk is, a súly szerinti
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elvámolás alá eső árúkat részint teljsúlyuk
(bruttosúlyuk), részint tisztasúlyuk (nettosúlyuk),
részint önsúlyuk szerint vámolják.
Vámszerződés, 1. Vámpolitika, Vámtarifa.
Vámszövetség, a vámegyesületek (1. o.) leg
bensőbben összeforrott alakja, amelyben a szö
vetkezett államok teljesen egységes vámterületté
olvadnak össze s egyfelől az idegen államokkal
szemben egységes vámvonalat s egységes vám
tarifát alkalmaznak, másfelől pedig maguk között
semmi néven nevezendő vámhatárokat nem állí
tanak. Az előbb Magyarország és Ausztria között
fennállott V.-et az 1908. XII. t. c-be foglalt vám
szerződés váltotta fel.
Vámtárgy. Az olyan árú, melyre a vámfize
tési kötelezettség (1. o.) már beállott. L. Vám
eljárás alatt is.
Vámtarifa a nemzetközi árúforgalomban elő
forduló gazdasági ingó jószágok rendszeres jegy
zéke, melynek minden tétele az odasorozott ingó
ságok (árúk) megnevezésén felUl annak a meg
jelölését is tartalmazza, hogy az állam az illető
tétel alá tartozó ingóságok után vámot kíván-e
szedni vagy sem, az eíőbbi esetben pedig azt,
hogy mekkora vám terheli a V. illető tétele alá
tartozó árúkat. A V. legkezdetlegesebb alakja a
betüsoros V., fejlettebb a rendszeres V. A V.
aszerint, hogy milyen irányban szállított árúkat
sorol fel, lehet behozatali, kiviteli vagy átviteli
V. (L. Vám.)
Általános vagy autonóm V. az olyan V., mely
nek tételeit az ezt felállító állam egyoldalúan,
saját gazdasági és pénzügyi szükségleteinek meg
felelően állapította meg és amelynek tóteleit szer
ződés útján nem mérsékelte. Szerződéses V. az,
amely az autonóm V.-nak az idegen állammal
kötött vámszerződés útján lekötött (1. alább), vagy
mérsékelt tételeit sorolja fel. De általános vagy
autonóm V. az is, amelynek több-kevesebb tétele
szerződés útján mérséklés alá esett, de ebben az
esetben az általános vagy autonóm V. tételeit
csak az olyan államok termékeire lehet alkal
mazni, amelyekkel a V.-t létesítő államnak nincs
sem egyes árúcikkek vámját mérséklő tarifa
szerződése, sem a «legnagyobb kedvezmény» elve
alkalmazását általában kikötő szerződése (1. Vám
politika). Az általános vagy autonóm V. és a
szerződéses V. tételei között átmenetnek tekint
hetők azok a vámtételek, amelyeket valamely
más állammal kötött vám- (kereskedelmi) szerző
désben lekötöttek. L. Vámlekötés.
A vám- (kereskedelmi) szerződéseknek vala
mely állam V.-jára gyakorolt hatása szemponté
jából a V.-nak még egy további faját különbözte
tik meg: a kettős V.-t. Míg u. i. a többi V.-nál
a szerződéses mérséklések mértéke a szerző
dés kötésére irányuló tárgyalások során folyta
tott alkudozás eredményétől függ, addig vannak
államok, ahol az általános vagy autonóm V. mel
lett — melyet ilyen esetben maximális V.-nak
neveznek —• mindjárt eleve, az előbbivel pár
huzamosan minimális V.-t állapítanak meg,
amely a végső vámengedményeket tartalmazza,
amelyeket az illető állam szerződés útján egy
általában nyújtani hajlandó. Ily rendszer van
Franciaországban és egy-két kisebb államban.

Vámterület

Aszerint, hogy valamely V. specifikus vagy
értékvámokat tartalmaz (1. Vám), megkülönbözr
tétünk specifikus- és érték- V.-kat. Az utóbbiak
nak — az értékvámokkal egybekötött egyéb,
nagy hátrányokkal szemben — mindenesetre
megvan az az előnyük, hogy szerkezetük rendf
szerint egyszerűbb, sokkal kevesebb tételből álla
nak, minta specifikus V.-k, melyeknél a specifikus
vámoknak azt a hátrányát, hogy kevésbbé simul
nak az árúk finomsági fokához és ennek folytán
értékéhez, az árúk nagymérvű specifikálása, vagyis
minél szűkebb tartalommal bíró és ennélfogva mi
nél nagyobb számú csoportokba sorolása útján
igyekeznek ellensúlyozni. (L. Vám.)
A V. szerkezetét illetőleg a V.-ban két lényeges
hasáb van: a V. sémája, vagyis szövege, ameiy
az árúk rendszeres felsorolását tartalmazza, és a
vámtételek hasábja, amely a séma szerint fel
sorolt egyes árúcsoportokra szabott vámokat fog
lalja magában. A séma többé-kevésbé tagolt
csoportokba foglalva sorolja fel az árúkat és ön
ként érthetően ezt a csoportosítást szorosan köve
tik a tételek is. Az ezernél jóval több taggal bíró
modern specifikus V. sémája az árúkat több
nyire részben természetrajzi összetartozásuk,
részben az alapanyaguk minősége szerint meg
különböztetett főcsoportokba,
V.-osztályokba,
majd az egyes V.-osztályokba sorozott árúkat
több-kevesebb V.-számba sorolva csoportosítja,
de igen gyakran az egyes V.-számokon belül is,
az oda tartozó árúk méretein és finomsági fokán
alapuló további alosztályokat (al-számokat) külön
böztet meg. Valamely állam V.-jának olyan
kiadását, amely egyesítve tünteti fel az illető
állam általános és szerződéses vámjait, használati
V.-nak szokták nevezni, mert a V. gyakorlati
alkalmazásánál a vámigazgatás közegei ezt szok
ták használni.
Vámtartozás az a pénzösszeg, amelyet a vám
fizetési kötelezettségből folyólag vám fejében
fizetni kell.
Vámterület az a terület, amelynek más állam
területével lebonyolított árúforgalma után az az
állam, amelynek fenhatósága alá a V. tartozik,,
vámot szedhet. A V. határa a vámhatár, amely
általában összeesik az állam határával. Ez alól a
szabály alól azonban vannak kivételek. Eltekintve
azoktól a kivételektől, amelyek mindenütt ott
szoktak felmerülni, ahol álló- v. folyóvíz alkotja
az állam politikai határát (tengeri határnál, hol
az állam fenhatósága sokat vitatott nemzetközi
jogi elv szerint a part szélétől egy nágyúlövésnyire» a tengerre is kiterjed, folyóvízi határnál,
hol az államterület rendesen a meder középvona
láig terjed, a V. határát, gyakorlati szempontok
ból, leginkább a partvonallal megegyezően szok
ták megállapítani), különösen azt a fontosabb ki
vételt lehet megállapítani, amidőn a V. valamely
részét közgazdasági vagy kezelési szempontból
kihasítják annak az államnak V.-éből, amelynek
fenhatósága alatt az illető terület áll, anélkül,
hogy az ilyen terület, amelyet vámkülzetnek
szoktak nevezni, ezzel megszűnnék az illető állam
politikai területének maradni. Vámkülzetet két
félekép lehet létesíteni: vagy úgy, hogy hozzá
kapcsolják valamely idegen V.-hez, amelyhez
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Vámügynök:

helyrajzi viszonyainál fogva inkább tartozik, ami valamelyikére kötelezettségeket rónak, a törvény
vel a V. kapcsolt V.-évé válik annak az állam hozási szabályozást igénylik. Az ehhez a jog
nak, amelynek V.-óhez a vámktilzetet kapcsolják, anyaghoz tartozó azokat a szabályokat ellenben,
vagy e nélkül; az utóbbi eshetőségnek ismét két amelyekre a most említett ismérvek egyike sem.
féle módozata lehetséges, vagy az, hogy az ilyen illik, hanem amelyek egyrészt a részletesebb,
vámktilzet külön, önálló V.-et alkot, vagy úgy aprólékosabb szabályozást foglalják magukban
(és ez a leggyakoribb eset), hogy az ilyen vám és amelyek másrészt a gyakorlati élet követel
külzet árúforgalma után ott egyáltalában nem ményeinek megfelelően gyakrabban igényelnek
szednek vámot. Ezt az utóbbi módozatot alkal némi kiegészítést vagy módosítást, a V. végre
mazták különösen régebben, a tengeri kikötők hajtása iránt rendeleti úton kiadott utasítások,
forgalmának fejlesztése céljából. Ujabban, rész szabályzatok vagy egyes önálló tárgykörök rész
ben az ezzel a módozattal egybekötött különbö letes szabályozását tartalmazó ú. n. «rendtartázeti elbánás miatt az egy és ugyanannak az állam sok» foglalják magukban.
nak különböző helyein települt kereskedelemmel
A mondott értelemben vett V.-e Magyarország
szemben, részben az ellenőrzéssel járó nehézségek nak eddig nem volt. Ezt a hiányt pótolja a ((vám
és a gyakori visszaélések miatt, a (többnyire na jog szabályozásáróla szóló 1924. évi XIX. t.-c.
gyobb) vámkülzetek rendszeréről mindinkább át Ez a most szóban levő joganyagot hét «Eész»-be
tértek a szabad területek rendszerére. A szabad tagoltan tárgyalja. Ezeknek címei, melyek egy
terület átmeneti alakulat a V. és a vámkülzet úttal rövid átnézetet nyújtanak az ebben a kodiközt: vámkülzet a raktározás és ipari feldolgo flkációban szabályozott joganyagról, a követ
zás végett, akár a saját állam területéről, akár kezők : I. Alapelvek és alapfogalmak; II. Vám
idegen területről odavitt árúk tekintetében, vi igazgatás; III. Vámeljárás; IV. Vámfizetési kö
szont a V. része az ott fogyasztott, vagy állandóan telezettség ; V. Jogorvoslatok; VI. Büntető ren
használt (beépített, stb. és ennek folytán esetleg delkezések ; VII. Átmeneti és záró rendelkezések.
ingatlan dolgokká vált) ingóságok tekintetében.
Ausztriának az 1920. évi «Zollgesetz»-ben van
Ilyen szabad terület manapság majdnem minden az új magyar V.-nyel lényegileg egyező V.-e; a
fontosabb tengeri kikötőben van, fallal vagy sűrű Nómetbirodalomban még a «Zollverein» idejéből
ráccsal elkerítve a V.-től, illetőleg a kikötőnek való 1869. évi «Vereinszollgesetz» áll érvényben.
teljesen az utóbbihoz tartozó többi részétől; az ezen Más államokban a közigazgatási vámjog szabá
a falon vagy rácson alkalmazott és a V. többi lyozását leginkább régebbi kodifikációk és többérészére nyiló kapukon átmenő forgalmat a vám kevésbbé rendszeres, rendeleti úton létrejött sza
igazgatás közegei szigorúan ellenőrzik. A vízi for bályzatok tartalmazzák. A modern igényeknek
galom céljait szolgáló szabad területeket szobai annyira megfelelő, egységes V.-e, mint Magyar
kikötőknek is szokták nevezni. Szabad területet a országnak és Ausztriának, egyik államnak sincs.
szárazföldi átviteli forgalom megkönnyítése érde
Vámunió, 1. Vámegyesület.
kében víziútakon kívül, szabad kikötőt pedignemVámutak, a vámhatártól a legközelebbi határ
zetközi folyam partján is lehet létesíteni.
széli vámhivatalhoz (1. Vámigazgatás) vezető és
Sok államban a vámhatár mentén, ettől 5—15 felismerhetőleg megjelölt azok az utak, amelye
km. közt váltakozó távolságban még egy belső ken az árúk behozatala és kivitele meg van en
vámvonalat állapítnak meg. A vámhatár és a gedve. A vámvonalon keresztül vezető vasutak,
belső vámvonal közti terület a határkerület, a valamint a kikötők V. Minden más a vámvonalon
V.-nek a belső vámvonalon innen eső zöme a keresztül vezető és meg nem jelölt szárazföldi és
belső V. A határkerület intézményének kettős, vízi út mellékút. A vámhatárt mellékutakon át
egymással ellentétes rendeltetése van: egyrészt lépni még árúk nélkül is tilos, L. Vámeljárás.
Vámügyek névvel jelölik rendesen, ellentétben
fokozott ellenőrzés, készletek hatósági nyilván
tartása stb. útján a csempészetet hathatósabban a belső vámok (1. Vám) szabályozásával, a tulajmegakadályozni, másrészt a határkerület lako donképeni vámra vonatkozó ügyeket, amelyek
sainak a szomszédos vámterület határszéli lako a vámterület, a vámtarifa, a vámszerződések
saival, a mindennapi szükségletek közvetlen ki és az ú. n. közigazgatási vámjog rendszerére
elégítésére folytatott árúforgalom (az ú. n. «határ- vonatkoznak. A V. ez ágai egymással szoros
forgaloma vagy «kisebb határszéli forgalom») kapcsolatban állanak s együttesen szabják meg
számára oly vámkedvezményeket biztosítani, valamely államnak a nemzetközi árúforgalomban
elfoglalt szerepét. Helyesen berendezett V. azok,
amelyeket a belső V. lakói nem igényelhetnek.
Vámtörvény, a vámjognak az a része, amely, amelyek módot nyújtanak a nemzeti gazdálko
szemben az első sorban a valamely időszakban dás legteljesebb kifejtésére és a nemzeti forgalom
uralkodó gazdasági felfogást a külfölddel le előnyeinek kihasználására.
Vámügynök. Egyes nagy forgalmú vámhiva
bonyolított árúforgalom szabályozása terén érvé
nyesítő vámtarifával, az erre a szabályozásra taloknál (1. Vámigazgatás), pl. a Budapesti fő
Yonatkozöjogelveket, vagyis az ú. n. közigazgatási vámhivatal központjánál, a vámigazgatás enge
vámjogot foglalja magában. A V. önként érthető- délye alapján magánjellegű vállalkozók működ
leg ennek a joganyagnak csak azt a részét tar nek, mint V.-ök, ezeknek hivatásuk a vámhatóság
talmazza, amely egyrészt elvi jelentőségénél, által megállapított díjszabás alapján szedett
másrészt annál fogva, mert egyfelől a vámigaz díjakért az ebben nem jártas ügyfelek részére az
gatásnak és ennek közegeinek, másfelől az ezek árúbevallást (1. Vámeljárás) megszerkeszteni és a
kel, mint ügyfelek vagy vámadósok (1. o.) szem vámeljárás körül felmerülő más tennivalók tekin
ben állóknak jogokat biztosítanak vagy ezek I tetében segítségükre lenni.
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Vámvédelem, a belföldi munkának, illetőleg
belföldi termelésnek a külföldi munka és külföldi
termelés versenyével szemben megvédése védő
vámok útján s ezáltal első sorban a belföldi piac
nak a belföldi termelés részére biztosítása s ezt
követőleg a belföldi termelésnek az exportképes
ségig való fejlesztése. A V. eszközei a védő
vámok. L. Vám, Iparpolitika, Vámpolitika.
Vámvisszatérítés, 1. Vámfizetési kötelezettség.
Vámvizsgálat (vámhivatali vizsgálat), lásd
Vámeljárás.
Vámvonal, helyesebben vámhatár, 1. Vám
terület.
Vámzár a csomagokra, tartályokra (csomagzár) vagy a szállítóeszközökre (kocsi-, hajó- vagy
ürzár) alkalmazott oly készülék, amelynek ren
deltetése megakadályozni a csomagok, a tartályok
vagy szállítóeszközök észrevétlen felnyitását s
tartalmuk megváltoztatását. A V. rendesen ólompecsét, ritkábban viaszpeesét. Levételére csak a
vámközegeknek van joguk; illetéktelen szándé
kos megsértése vagy levétele mint zársértés
(1. Jövedéki büntetőjog) súlyos büntetés alá esik.
L. Vámeljárás.
V a n (holland), németalföldi személyneveknél
eredetileg a származást, de nem a nemességet
mutató előszó; gyakran az őt követő szóval
egybeírják (pl. Vanderbilt)._
Ván, 1. török vilajet Kis-Ázsiában, a mai Török
ország keleti szélén, a Ván-tó körül, magas hegy
vidéken. A hegyek közt gyér népesség lakik, az
örményeket kipusztították 3vagy kikergették.
Területe mintegy 40,000 km s lakóinak számát
300,000-re becsülhetjük.
2. V., város Kis-Ázsiában, a török-örmény V.
vilajet fővárosa a Van-tó mellett 1718 m. magas
ságban, (1920) 30,000 lak. Két részből áll, a felső,
a török fellegvár, az alsó, az örmény kertváros.
Van 12 örmény temploma, 11 mecsetje; a felső
városban számos ékiratos emlék. Székhelye ör
mény püspökségnek; van pamutipara. A Kr. e. 9.
sz.-ban alapította Szárduri, Urartu hetita király
ság első királya, ennek fia, Iszpuimir székváro
sává tette. Neve Thuspa, asszír nyelven Thuruspa
volt. A hetiták maradványai és a bevándorlók
keverékéből alakult ki az örmény nép. A görögök
a várost Buananak nevezték (ebből lett a Van név);
az örmények Samiramagerdnek is hívták s erede
tét a mondai Szemirámisszal hozták összekötte
tésbe. III. Szapor 360. Kr. e. elpusztította, de ismét
megnépesült. Egymásután bizánci, szeldzsuk,
majd turkmén uralom alá került; 1387. Timur,
1533. a török foglalta el. A világháborúban
1914. dec.-ben orosz csapatok szállták meg, de
1915 aug. 11. a törökök visszafoglalták, 1916. az
oroszok ismét elvették, de 1918 ápr. 7. megint
török kézbe jutott.
Vanadinátok az ásványországban, 1. Vanadinit, Descloizit, Volborthit, Dechenit.
Vanadinit (ásv.), ólom-vanadinát és ólom
klorid kettős sója, Pb. (V04)s Cl., az apatittal
izomorf hatszöges oszlopok, unom rostos-vesés
halmazok. Rubinvörös, sárga vagy barna, zsírfényű, áttetsző. A leggyakoribb vanadium-érc.
Lelőhelye: Windischkappel, Karintia; Haldenwirtshaus, Sehwarzwald; Ozieri, Szardínia;
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Wanlockhead, Skócia; Bölet, Gotland; Zimapan,
Mexikó; Silver-District (rubinveres) és Pinal Co.,
Arizona (nagy kristályok); Sierra de Cordoba,
Argentína.
Vanadium, kémiai elem, amely vegyületeiben
mint három vagy öt vegyértékű
gyök szerepel.
Kémiai jele V, atomsúlya 51-2. A természetben
számos érce található, de ezekben a V. csekély
mennyiségben fordul elő. Az elemet WÖhler
fedezte fel és Berzelius állította elő 1831. Elő
állítása úgy történik, hogy a V.-dikloridot
hidrogénáramban hevítik. Világosszürke, ezüstfényű kristályos por; fs. (12°-on) 5'5. Levegőn
lassan oxidálódik, de hevítéskor V.-pentoxiddá
alakul át; a savak közül csak a salétromsav (kék
színnel) s a koncentrált kénsav (zöldes-sárga szín
nel) oldja; káliumhidroxiddal összeolvasztva
hidrogénfejlődés közben vanadinsavas kálium
képződik belőle.
Vanadiumcsillám (ásv.), 1. Poscoelit.
Vanaku (állat), a fehérfejű sátánmajom (Pithecia pithecia L.) neve.
Vanár (áiiat),ahulmán (Semnopithecus entellus
Dufr.) nevű. cerkófmajom neve.
v a n B e n . , állatneveknél van Benedtn P. J.
belga zoológus (szül. 1846 márc. 5., megh. Liégeben 1910 ápr. 28.) nevének rövidítése.
Vanbrugh (ejtsd: venbrú), John, angol író és
építész, szül. Londonban 1666. holland szárma
zású családból, megh. 1726 márc. 26. Az angol
építészet több remekét ő alkotta, pl. a Haymarket
Theatre-t. Erkölcsvíg játékai közül leghíresebbek:
The relapse, or virtue in danger (1697); The provoked wife (1697); The falsé friend (1702). Mü
veit újabban kiadta Ward (London 1893., 2 köt).
V. ö. JDametz, John V.'s Lében und Werke (Wien
1898).
Van Buren Martin, az Egyesült-Államok 8-ik
elnöke, 1. Buren.
Vanca (n5v.), 1. Cordia.
Vancouver (ejtsd: venkuver, azelőtt Quadra).
1. Brit-Kolumbiához tartozó sziget a Csendesóceánban, Észak-Amerika mellett, amelytől a
Qneen-Charlotte-öböl, a George-szoros és a Jüan
de Puca-szoros választja el, hossza 450, széles
sége 60—125 km., területe 40,000 kin*. Lakos
sága kb. 28,000 lélek, közülök 5000 indiánus;
van sok kínai bevándorolt is. V.-t, kisebb síksá
gaitól eltekintve, a V.-lánc ós ágai borítják, ezek
legmagasabb pontja a Viktória Pic (2281 m.).
Sziklás partjait f jordszerü öblök szaggatják meg.
Számos tava és folyóvize van, de nem hajózhatók.
Éghajlata a Kurosivo japán meleg tengeráram
behatásától melegebb, mint a délibb fekvésű Kali
fornia. Nagy erdőségei vadakban, vizei halak
ban gazdagok. Ásványi kincsekben is bővelkedik,
legnagyobb aranybányái a Sooke mellett vannak;
széntelepei nagyjelentőségüek (Nanaimo). Fő
városa Victoria (1. o.). V.-t 1774. Jüan Perez ós
Martinez fedezték fel. Quadra (1775) és Cook
(1778) tanulmányozták, 1792. Vancouver George
körülhajózta. Az Oregon-egyezségben 1846. az
Unió lemondott róla, 1849/a Hudson-öböl-melléki
társaságé lett, hogy betelepítse; 1859. gyarmattá
tették és 1866. Brit-Kolumbiával (1. o.) egyesí
tették.
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2. V. (Port Moody), kikötőváros a V. szigetén
^pült Nanaimóval szemben a kanadai Pacific-vasút
végső pontján, (1921) 116,700 lak., fürészmalmok
kal, kocsi-, gép-, szappan-, cukor- és szódagyártással; fa-, tea-, selyem, szén- ós prémkereskedelemmel. Kikötőjének évi forgalma 44 millió
•dollár értékű árú behozatalt és 11 milliónyi
kivitelt mutat. V.-t 1885. alapították.
3. V., város Washington északamerikai állam
ban, (1920) 12,637 lakossal.
Vancouver (ejtsd: venkuver), George, angol
hajós, szül. 1758 körül, megh. 1798 máj. havá
ban. 1771-ben az angol tengerészeibe lépett, részt
vett Cook 1772—75. és 1776-80-iki expedícióiban;
1790. megbízták, hogy a Chatham és Discovery
hajókkal északnyugati Amerikába induljon és ott
a spanyolokkal kötött egyezmény alapján a birtok
viszonyokat rendezze, valamint a 30—60° é. sz.-ig
terjedő partvidéket felmérje. A Jóreményfokának
megkerülésével a Sandwieh-szigeteken át 1792
máj.-ban Amerikába érkezve, Quadra y Bodega
spanyol parancsnokkal körülhajózta a Quadra,
majd V. után elnevezett V.-szigetet. 1792—1794-ig
a nyári évszakokban befejezte a Cook-szigetéig
terjedő felméréseket. A Hornfok körüli vissza
tértében kikutatta Dél-Amerika Ny.-i partjainak
-egy részét. Útleírásai A voyage of discovery to
the North Pacific Ocean stb. (London 1798.,
3 köt. térképekkel) cím alatt jelentek meg.
Váncs, Fark Sztán fia, valamint V. testvére,
Niegra s ennek gyermekei, mint Nagy Lajos király
hü oláhjai, 1360 jún. 1. a Máramaros vármegyei
"Váralja oláh falunak felét új adomány címén kap
ták. 1478-ban V. törzséből már határozottan ki
váltak a váncsfalvi Nemesek, Dancsok, Váncsfalvyák és V.-ok. A máig is virágzó váncsfalvi
Jurák Váncsfalvi Györgyöt tartják egyenes ősük
nek. A Jurákat (Jura, vagyis György fiait) először
>és határozottan Máramaros vármegye csak 1548
aug. 28. említi. A váncsfalvi Jurák élénk részt
vettek a vármegyei életben, s küzdöttek II. Rá
kóczi Ferenc szabadságharcaiban, mint 1848—49.
is. V. ö. Márki, A Váncsok és a váncsfalvi Jurák
•{Magyar-román Szemle,1897,1—II. füzet).
Vancsa János, gyulafehérvári és fogarasi gör.
kat. érsek és metropolita, szül. Vasadon (Bihar vm.)
1820 máj. 18., megh. Balázsfalván 1892 júl. 81.
A teológiát a bécsi egyetemen végezte. 1849-ben
püspöki titkár, 1855. nagyváradi kanonok, 1865.
szamosújvári gör. kat. püspök, 1868. gyulafehér
vári s fogarasi érsek és metropolita lett. 1869-ben
v. b. t. tanácsosi méltóságra emelték. Balázsfal
ván monumentális román fiú- és leánynevelő in
tézetet állíttatott fel és végrendeletileg 120,000
frtnyi alapítványokat létesített szeeény papok,
tanárok és tanulók segélyezésére.
Váncsa (máskép Báncza) nemzetség okleve
lesen ismert első tagja Orbáz comes (megh. 1252
előtt), kinek három fia maradt: István esztergomi
érsek és bibornok (1. alább), Péter (1213—53) és
Bencenc (Vince) 1244. esztergomi főispán. A nem
zetség tagjai közé tartozott továbbá: István, 1263.
pápai káplán és pozsegai prépost, 1264. pedig ka
locsai érsek.
V. (v. Báncza) István, államférfiú, 1240. váci
püspök. 1241-ben IV. Béla ő vele küldte felesé
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gét, gyermekeit s kincseit Bécsbe, hogy Babenberg Frigyes hercegnél a mongolok ellen ótalmat
keressen számukra; majd követségbe küldte IX.
Gergely pápához és II. Frigyes német-római csá
szárhoz. A visszatért V. Zágrábból Spalatóba kö
vette s mindenütt kísérte királyát, ki őt, mint 1242
máj.-tól már Esztergom választott érsekét, Dal
mátország helytartójává nevezte ki s védelmére
bízván feleségét és gyermekeit, ő maga a mon
golok kitakarodásának hírére 1242. visszatért az
országba. V. utóbb a legnagyobb buzgósággal tá
mogatta őt a helyreállítás nagy munkájában,
miért is IV. Ince 1243 júl. 7. megerősítette az
esztergomi érsekségben, sőt 1252 okt. praenestei
püspökké s bibornokká is kinevezte. így V. lett
Magyarország első bíbornoka. Rómába költöz
vén át, nagy szeretettel képviselte a kúriában a
magyar érdekeket s éveken át élvezte az egymásra
következő pápák bizalmát. Arcképe fennmaradt
abban az üvegfestményben, amelyet a chartresi
Notre Dame du Pilier kápolna számára ő maga
ajándékozott s mely őt szűz Mária előtt térdepelve
mint bibornokot ábrázolja.
Van-csau, kínai kikötő, 1. Vönn-csou.
Váncsfalva (Oncesti), kisk. Máramaros vm.
sugatagi j.-ban, (i9io)"l469 román lak. Közelében
petróleum fordul elő. (Tr. R.)
Váncsod, nagyk. Bihar vm. berettyó-újfalusi
j.-ban, (1920) 1896 magyar lak.
Vanczák János, szerkesztő, szociáldemokrata
politikus, szül. Budapesten 1870 nov. 19. Iskolái
végeztével épületlakatos lett. 1893-ban vissza
térve külföldi vándorlásából, bekapcsolódott a
szocialista pártmozgalmakba. 1900-ban ipartes
tületi tisztviselő, 1904. szövetségi titkár, 1920. a
Népszava napilap főszerkesztője lett. 1922-ben
nemzetgyűlési képviselőnek választották. Meg
jelent munkái: Vér és vas (költ. 1918); Dolgos
emberek világa (novellák, 1920); Háborús em
lékek (költ., 1920). Lefordította Paul Umbreit:
Huszonöt év a német szakszervezeti mozgalom
ból (1921) és Kari Kautsky: A demokráciától az
állami rabszolgaságig (1922) c. munkákat.
V a n d a R. Br. (növ.), az Orchideák génusza,
melynek 20 faja az Indo-maláji területen honos
és több közülök kedvelt üvegházi növény.
Vandái, Albert, francia történetíró, a francia
Akadémia tagja, szül. Parisban 1853 júl. 7., megh.
u. o. 1910 aug. 30. Főleg Franciaország keleti
politikájának történetével foglalkozott. Főműve:
Napóleon et Alexandre I. (1891—1896, 3 köt.)
Vandala-nyelv, így is nevezik a középszudáni
(Afrika) Mandara uralkodó nyelvét.
Vandalitia, 1. Andalúzia.
Vandalizmus (lat.) a. m. vad rombolás, célta
lan pusztítás, amit a vandálok (1. o.) különösen
Róma városának műkincsein elkövettek, akiknek
nevét ilyforrnán a szóhagyomány örökre meg
bélyegezte. Magát a V. szót ebben az értelemben
Grégoire bloisi püspök használta és vitte be az
irodalomba a francia nagy forradalom korában
(a francia konventhez intézett levelében).
Vandálok, germán nép, eredetileg az Odera mel
lett lakott és két törzse volt: asdingok és silingek.
Később a gótokkal együtt betörtek a római biroda
lomba, majd pedig a mai Sziléziába és Morva-
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országba költöztek, ahonnan Constantinus Panno
niába is áthozott telepeseket. A nép zöme azonban
•407. átkelt a Rajnán és Gallián keresztül Hispá
niának középső és D.-i részébe nyomult. A Ny.-i
gótok 416. visszaszorították őket Hispánia B.-i
részébe, de Geiserich alatt 428. ismét a D.-i par
tokig hatoltak és az alánokkal szövetkezve 429.
átkeltek Afrikába, két év alatt Mauretánia összes
városait elfoglalták, majd azután Hippót és Kar
thágót (439) is és így Észak-Afrikában egy vandál birodalmat alapítottak. A Földközi-tenger
Ny.-i részében minden sziget és partvidék szen
vedett rablótámadásaiktól, sőt 455. maga Róma
is. De Geiserich halála után (477) nagyon hanyat
lott a hatalmuk és 533. Belizár, Justinianus ve
zére, Afrikát visszahódította, a vandál asszonyok
nak római férjeket adott, a férfilakosságot pedig
a császári lovasságba sorozta. Löher azt hiszi,
hogy a Kanári-szigeteknek kihalt őslakói, a guanchok, a vandáloknak voltak ivadékaik. V. ö. Pupencordt, Gesehichte der vandalischen Herrschaft
in Afrika (Berlin 1837); Marcus, Histoire des
Vandales en Afrique (Paris 1838); L. Schmidt,
Gesehichte der Wandalen (Leipzig 1901); Wilser,
Wanderungen der W. (Gotha 1903).
Vandamme (ejtsd: vandamm), Dominique Joseph, Hüneburg grófja, francia hadvezér, szül.
Casselban (Nord dép.) 1771 nov. 5., megh. u. o.
1830 máj. 15. A forradalmi háborúkban 1793.
már dandártábornoki rangra emelkedett 1805-ben
kitűnt az austerlitzi csatában, 1813. a drezdai
csata után Napóleon 30,000 emberrel Csehországba
küldte az osztrák-orosz fősereg üldözésére, de
Kulm mellett aug. 30. seregestül elfogták. Sán
dor cár Szibériába küldte hadifogságba. Kiszaba
dulása után a 100 napi uralom alatt újból Napó
leonhoz csatlakozott s mint a 3. hadtest parancs
noka harcolt a poroszok ellen a Wawre mellett
1815 jún. 18. Ezután Amerikába költözött, 1818
óta Gént mellett élt és csak 1824. térhetett haza
szülővárosába.
Vanderbilt, hollandi eredetű dúsgazdag észak
amerikai család, melynek vagyonát és befolyását
az id. V. Cornelius (szül. 1794 máj. 17., megh.
1877 jan. 4.)alapítottameg, aki az 1812—15-iangolamerikai háborúban hadiszállításokkal nagy va
gyont szerzett. Később gőzhajójáratokat létesített
s oly szerencsével működött, hogy 1857. egy száz
hajóból álló kereskedelmi flotta tulajdonosa volt.
Ezután vasúti vállalkozásokba fogott s halála
előtt a három legjövedelmezőbb vasúti vonal fölött
rendelkezett. Pia, V. William, (szül. 1821 máj. 8.,
megh. 1885 dec. 8.) az atyjától örökölt 100 millió
dollárt megkétszerezve hagyta fiaira s újabb vasút
vonalak megszerzésével a Vasútkirály nevet
kapta. Legidősebb fia az if j. V. Cornelius (szül.
1843 nov. 27., megh. 1899 szept. 12.) volt, akinek
legifjabb leányát, Gladyst (szül. 1886) Széchényi
László gróf vette nőül 1908 jan. 27. V. ö. Croffut,
The Vanderbilts (Chicago 1886); Glardon, Les
Vanderbilts et leur fortune (Paris 1889).
Vandéreni (ejtsd: vandérem), Fernand, francia
író, szül. Parisban 1864 jún. 25. A Revue Bleue,
Le Journal s más lapok munkatársa volt. Re
gényei : La cendre (1894); Le chemin de velours
(1896); Les deux rives (1897); La victime (1907)
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stb. Színdarabjai: Le calice (1898); La pente
douee (1901); Les Presnoy (1907); La timbale
(1909); Cher maltre (1911) stb. Magyarul meg
jelent : Az áldozat (reg., ford. Radó Antal, Buda
pest 1919).
Vanderkindere, Léon, belga történetíró, szül.
Brüsszelben 1842 febr. 22., megh. Uccleben 1906
nov. 9. Mint brüsszeli egyetemi tanár 1882. meg
alapította a belga embertani társulatot. Főleg
hazájának középkori történetével foglalkozott,
Fontosabb munkái: Recherches sur l'ethnologie
de la Belgique (1872); Introduction á l'histoire des
institutions de la Belgique au moyen-áge (1890);
La formation territoriale des principautés belges.
au moyen-age (1899—1902) stb.
Van der Neer, 1. Neer.
Van der Stappen, 1. Stappen.
Vanderstraeten (van der Straeten), Edmond,
belga zenei író, szül. Audenardeban 1826 dec. 3.,
megh. u. o. 1895 nov. 25. Zenebirálatain kívül
sok becses önálló tanulmányt irt. Legnagyobb é»
legnevezetesebb műve: La musique aux Pays^
Bas (1867—88, 8 köt.).
Vandervelde, Emilé, belga politikus és szo
cialista író, szül. Ixellesben (Brüsszel mellett)
1866 jan. 25. Ügyvéd volt Brüsszelben. 1894-ben
képviselőnek választották. Rövid idő alatt a bel
giumi szociáldemokrata pártnak, a belgiumi tör
vényhozásnak és a nemzetközi munkásmozgalom
nak is vezető tagja lett, később elnöke a munkásinternacionále állandó szervének, a nemzetközi
irodának is. 1910 okt. 29. Budapesten előadást
tartott a belgiumi nemzetiségi kérdésről. A vi
lágháború kitörése után tagja lett a belga kor
mánynak. 1914—17-ig hadügyi, 1917. belügyi,
1918—21. igazságügyi miniszter volt. Nevezete
sebb művei: Les associations professionelles d'artisans et d'ouvriers en Belgique (2 köt., Bruxelles
1891); (Destrée-vel:) Le sociallsme en Belgique
(Paris 1898); La propriété fonciére en Belgique
(Paris 1900); Le collectivisme et l'évolution industrielle (1900; magyarul: A collectivismus és
az ipar evolúciója, ford. Wildner Ödön és Zalai
Béla, 1907); Essais sur la question agraire en
Belgique (Paris és Gand 1903); L'exode rural et
le retour aux champs (1903); Le socialisme et
ragriculture (Bruxelles és Gand 1906); Essais
socialistes: L'Alcoolisme—La Réligion—L'Art
(Paris 1906); La coopération neutre et la coopération socialiste (Paris 1913); Problémes d'aprés
guerre (1918).
Van der Venne, 1. Venne.
Van der Waals, Jean Dietrich, 1. Waals.
Van Deyssel, 1. Alberdingk-Thijm, 4.
Vandiemen-föld, Tasmania.
Vandiemen-öböl, az Arafura-tengernek ÉszakAusztráliába nyúló öble, amelyet K.-en a Coburgfélsziget és Ny.-on a Melville-sziget határol.
Beléje torkolnak az Alligator-folyók.
Van Diemen-szoros, tengerszoros Kiu-siu ja
páni sziget és Tanega-Sima sziget közt, japáni neve
Oszumi-kaikjo.
Vándor, 1. Iván, családi nevén Várady Ilona,
írónő, szül. Debreczenben 1886 máj. 23. írói mű
ködését a Budapesti Hírlapban kezdte, majd több
napilapban folytatta. Elbeszéléseit és regényeit hü

Véndor&liatok

— 779 —

megfigyelés, plasztikus jellemrajz, stílusát színesség és költői hangulatosság jellemzi. Egyes müveit
több nyelvre lefordították. Önállóan megjelent
müvei: Köd kisasszony (elbeszélések 1908); Ács
Eva (reg.); Balassa Bálint szerelmei (elbeszé
lések 1917); Az arany madár (reg. 1918); Petröczy Kata (reg.); Az apostol (reg.); A megváltó
ismeretlen (reg. 1925).
2. V. Leó, zeneszerző, 1. Weiner.
Vándorállatok (állat), mindazok az állatok,
melyeknél a vándorlás (migratio) jelensége ész
lelhető. L. Vándorlás.
Vándor alosa (állat), 1. Alosa.
Vándorantilóp (állat), 1. Antilópok.
Vándorárverés, 1. VándorkeresJcedés.
Vándordíj, rendszeresen ismétlődő sport- vagy
művészi versenyeknek az a díja, jutalomtárgya
(serleg, koszorú stb.), amely csak ideiglenesen, a
legközelebbi versenyig (egy vagy több év) marad
a győző tulajdonában s a következő versenyen
újra küzdeni kell érte. A megállapított föltételek
hez képest, esetleg az egymásután való harmadik
vagy csak második győzelem után végleg a
győzőé maradhat.
Vándorgalamb (állat), 1. Galambfélék.
Vándorgyűlés, 1. Kongresszus.
Vándorhangya vagy levélvágó hangya (Atta
cephalotes, áiiat), 1. Atta.
vándoripar, az iparűzés oly neme, mely az
állandó lakhelyen kívül és ipartelep alapítása nél
kül, folytonos helyváltoztatással folytattatik. Kü
lön iparhatósági engedélyhez van kötve. A V. egy
neme a házalás (1. o.).
Vándorkagyló v. orosz kagyló (Dreissensia
[Dreissena v. DreyssenaJ polymorplia Pali.,
állat), a Kagylók (LamellibrancMata) rendjébe
tartozó kagylófaj.
Héja 2—4 cm. hosszú, 2 cm.
magas és l - 5 cm. széles, háromszögletes s a kecske
csülkéhez (körméhez) hasonló alakú. Színe szenynyessárga vagy zöldes olajbarna, sötétebb barna
hullámzatos haránt sávokkal. A mi édesvízi kagy
lóinktól eltérőleg helyét nem változtatja, hanem
byssus-fonalai segítségével idegen tárgyakhoz,
cölöpökhöz, kövekhez, hajó fenekéhez, tutajhoz s
egyéb vízben levő tárgyakhoz, igen gyakran más
kagylókhoz többnyire csoportosan erősíti magát.
Ez a körülmény a V.-t alkalmassá teszi a ván
dorlásra, amennyiben lehetővé teszi, hogy a hajók
a fenekükre ráerősített kagylókat távoli vidékekre
elszállítsák s ott, ha a viszonyok kedvezők, a V.-k
megtelepednek és gyorsan nagy tömegekben el
szaporodnak. A V. eredetileg tengeri állat; ere
deti hazája a Káspi-és Fekete-tenger, hol a nagy
folyók torkolata táján kevert vízben él; innen
azonban mindenhová elterjedt úgy, hogy ma
kozmopolita-állatnak tekinthetó. Hazánkban is,
különösen a Duna mentén, gyakori; Budapesten
a vízvezetéki csövek vizében is megtalálták már.
Vándorkereskedés, vagy házalás (1. o.) vagy
vándorraktárak útján folytatott kereskedés. Ezek
az utóbbiak oly üzletek, amelyeket helyről-helyre
vándorolva folytatnak, mindenütt rövidebbhosszabb ideig külön raktárt tartva fenn. (A vá
sárokon, kiállításokon elhelyezett ilyen eladó
helyek nem esnek ez alá a fogalom alá.) Egy-egy
helyen való működésüket gyakran árveréssel
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(vándoraukció) fejezik be. A V. a forgalomtól távol
eső helyeken kívánatos lehet, viszont sok tekin
tetben sérti a megtelepedett kereskedők érdekeit,
koldulás takarójául is szolgálhat és ezért külön
engedélyhez van kötve. Bizonyos tekintetben a
V. fogalma alá tartoznak az ú. n. detailutazók
is, akik nem kereskedőknél, hanem magánosok
nál gyűjtenek megrendeléseket cégük vagy meg
bízójuk számára. A helyi érdekek ezek ellen kü
lönösen élesen foglalnak állást.
Vándorkiállítás, mükiállitás.amelynek anyaga
városról-városra vándorol s amelyet rendezői a
képek kelendőségéhez mérten időnként felfrissí
tenek. Nálunk az első sikeres V.-t a Képzőművé
szeti Társulat 1907. Felsőmagyarországon ren
dezte.
Vándorkő, 1. Vándorkövek.
Vándorkönyv, régi, ma már nem létező iga
zolási könyvecske, amely arra szolgált, hogy a
vándorló mesterlegény azzal igazolhassa magát.
A vándorlás megszűntével ez is megszűnt.
Vándorkövek, nagy kőzettuskók, amelyek ere
detileg nem ott voltak, hol ma feltalálhatók, ha
nem a gleccserektől v. úszó jéghegyektől vitettek
oda, tehát valóban erratikus kőtuskók. Régebben
a német síkságot elborító számtalan vándorkövet
úszó jéghegyek által vélték É.-ról odajutottaknak
(Drift-teoria), újabban azonban bizonyossá vált,
hogy a jégkorszakban a hatalmas skandináv jég
takaró útján kerültek találtatási helyeikre. L. Jég
korszak.
Vándorláp, 1. Uszószigetek.
Vándorlás (migratio, in.), az a jelenség, midőn
az állatok bizonyos természeti vagy más körül
mények által késztetve tartózkodási helyüket el
hagyják és olyan más vidékre költöznek, ahol a
viszonyok életük fenntartására sokkal kedvezőb
bek. A V. lehet rendes vagy kivételes. Rendes pl.
a madaraknál (1. Madárvonulás, Kóborló ma
darak ós Költöző madarak). A madarakon kívül
még más állatok is vándorolnak rendesen. így a
halak ivás idején a tengerből a folyókba vagy
megfordítva a folyóvíziek is csendesebb helyet
keresnek fel ikráik lerakására. Rendkívüli V.-ra
különösen egyes fajok túlságos elszaporodása ad
okot, midőn azután csapatosan kerekednek fel és
hagyják el szülőhelyeiket és ilyenkor gyakran
megtörténik, hogy az erősebb jövevény kiszorítja
a gyengébbet, mint ahogy a Keletről jövő vándor
patkányok kiszorítottak a gyengébb házi patká
nyokat. A V. különösen fontos tényező az egyes
fajok földrajzi elterjedésében. Az új fajok kelet
kezésében a V.-nak Wagner Móric tulajdonított
nagyobb jelentőséget. Az ö 1868. kifejtett, ú. n.
migratiós-elmélete szerint, ha valamely faj egyé
neinek egy része V. útján az eredeti tartózkodási
helytől eltérő más vidékekre kerül és a törzs
fajtól földrajzilag elszigetelődik, úgy, hogy velük
nem kereszteződhetik, akkor ezekből az egyének
ből hovatovább a törzsfajtól eltérő változat és új
faj fejlődik, ellenben a törzsfaj eredeti jellemvoná
sait változatlanul megtartja. — Többó-kevésbbé
szabályszerűen vándorolnak a tengerben az alsóbb
rendű tengeri állatok, sőt egyes halak is, amennyi
ben évszakok szerint, sőt naponta is a víz fel
színére jönnek ós ismét a mélyebb színtájakba
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Vándorművészek, úgy a középkorban, mint
süllyednek. Ezek a függőleges irányú V.-ok rész
ben teljesen passzívak, azaz a víz áramlásain napjainkban is községről-közsógre járó szemfény
alapszanak, részben azonban az állatok napfény vesztők, bűvészek, állatszelidítők, komédiások,
és napmeleg iránti szükségleteinek kielégítésén táncosok, énekesek, színészek.
alapszanak.
Vándornépek, 1. Nomádok.
Vándorlásközösség (commigratorismus), az
Vándorösztön (poriomania, automatizmus),
együttélésnek az a formája, midőn valamely állat kóros okokból fakadó kóborlás, utazás, amilyen
egy más, rendesen gyorsan mozgó állatra tele nyavalyatörősökön ködös állapotban észlelhető
pedik s azzal anélkül, hogy vele élősködési vi gyakran. Az ilyen betegek gyakran hosszú uta
szonyban vagy igazi életkölcsönössógben állana, kat tesznek meg anélkül, hogy erről tudnának s
viteti magát, vagy pedig azzal együtt vándorol. csodálkozva hallják az egészet. Viselkedésük
Pl. az Echeneis (gályagáncs) nevű bal különböző rendszerint ez idő alatt nem föltűnő s egészen
gyors mozgású halakra, teknősökre szívja rá célszerűnek látszhatik.
magát s azokkal viteti magát. Egyes állatok
Vándorpatkány (áiiat), 1. Patkány.
azokkal az állatokkal vándorolnak együtt, melyek
Vándorraktár, 1. Vándorkereskedés.
ből hasznuk van; pl. a gulyamadarak(Molothrus)
Vándorsáska (állat), 1. Sáskák.
a nagy kérődzőkkel együtt vándorolnak, mert
Vándorsejtek (Recklinghausen) részben a
azokkal a nyüvekkel táplálkoznak, melyek ezeken fehérvérsejtekből, részben kötőszöveti sejtekből
az állatokon, illetőleg bélsarukban élnek. A V. származó, önálló mozgással bíró sejtek, amelyek
aránylag nagyon elterjedt az állatvilágban.
a testnedvekben vándorolnak, a gyuladásoknál,
Vándorlegény, az az iparossegéd, aki mestersé sarjszövetképződéseknél nagy szerepük van.
Vándorserege (állat), a pásztormadár (Pastor
gében való tökéletesbülés céljából régebben, a köz
lekedés primitívebb korszakában idegenbe ment; roseus L.) népies neve.
Vándorsólyom v. kéksólyom (áiiat), 1. Sólyom
néha évekig is tartott ez, míg azután visszatérve
vándorlásából, letelepedett. Régen a céhek köte- félék.
telezővé tették az ilyen vándorlást.
Vándorszarka v. leotri (Dendrocitta rufa
Scop., áiiat), l. Dendrocitta.
Vándorlép, 1. Lépbetegségek.
Vándorszinészet.Mielőtt a színészetnek állandó
Vándorló lárva (lárva migrans). A Hypoderma- és Gastrophilus-nemekbe tartozó legyek letelepedőhelyei voltak, kénytelen volt városról
lárvái alkalomadtán, elvétve, az ember bőrében városra vándorolni s kénytelen részben még ma
is előfordulnak s ezek okozzák azt a sajátságos is, habár korlátoltabb mértékben. A magyar szí
betegságet, amely «bőrvakondok» vagy creeping nészetnek igen sok kimagasló alakja mint ván
disease néven ismeretes. B betegség rendesen dorszínész kezdte pályafutását L. Magyar szí
r a test fedetlen részein (arc, kéz, láb) kezdődik s nészet.
Vándortanítás, a szakismereteknek lehető
igen gyakori a földön csúszkáló gyerekek farán.
Az első jelek erős égésben és viszketésben nyil széles körben való terjesztésére szolgáló intéz
vánulnak, majd 1—2 mm. széles, a bőr felületé mény. Célja az, hogy a tanító a gazdálkodást foly
ből kissé kiemelkedő, szabálytalan, 10—20 cm. tató népet a saját lakóhelyén keresse fel s ott
hosszú, klgyódzó vonal tűnik elő, mely naponkint nyilvános összejöveteleken a nép foglalkozását
1—15 cm.-rel, néha óránkint 1 cm.-rel növekszik, érintő szakismereteket előadja, főleg pedig a leg
mig másik végén gyógyul. A folyamat hónapokig jobb eljárásokat, kézfogásokat gyakorlatilag be
mutassa s a fölmerülő kérdésekre a felvilágosí
is eltart.
Vándorló levél v. vándor levélsáska (Phyl- tást, útbaigazítást nyomban megadja. A vándor
lium siccifolium L., áiiat), az Egyenesszárnyúak tanító működése felölelheti a mezőgazdaság ösz(1. o.) rendjének Lépkedök (Gressoria) alrendjébe szességét vagy pedig csak egyes ágait; kiterjed
tartozó sáskaféle rovar. Kelet-Indiában és a szom het az egész országra vagy pedig csak egyes
szédos szigeteken honos. A megtévesztésig ha vidékre; igy aztán vannak országos és kerületi,
sonlít a levélhez, zöld színű. A hím 70, a nőstény általános gazdasági és különleges szakbeli (pl.
90—95 mm. hosszú. A bennszülöttek azt hiszik, komló, kender és len, burgonyatermelési, kerté
hogy a fán terem, igazi levélből lesz, amely lába szeti, szőllőmívelési, méhészeti stb.) vándortaní
kat kap. Nagy petéi szürkésbarna színűek s bordá- tók. L. Mezőgazdasági szakoktatásVándorvese (ren migrans). A vesének az az
zottságukkal feltűnően hasonlítanak növényi
magvakhoz. A kikelt porontyok eleinte vöröses állapota, midőn rendes helyét elhagyja és mint
sárgák, csak később lesznek — szüleikhez ha jellegzetes alakú, mozgatható test a hasban
sonlóan — zöldszínűek. (L. az Egyenesszárnyúak tapinthatóvá válik. Néha tüneteket nem okoz,
máskor kereszttáji fájdalmakat, gyomorpanaszo
cikkhez mellékelt képet.)
Vándormadarak (áiiat), 1. Madárvonulás, Köl kat, sőt igen heves görcsöket stb. okoz. Rendesen
a veleszületett általános testi gyöngeség rész
töző madarak és Kóborló madarak.
Vándormáj (liepar migrans). A májnak az az jelensége. Kifejlődését elősegíti: gyakori terhes
állapota, midőn a rendesnél mozgékonyabb és a ség, lesoványodás, fűzőviselés stb. Gyógyítása:
szokottnál mélyebben van elhelyezve. Ilyenkor a hizlaló kúra, haskötő, a vese helyére varrása.
Vandrák András, pedagógiai és filozófiai író,
máj mint a jobb bordaiv alá visszatolható test
tapintható a hasban. Rendesen a veleszületett szül. Csetneken 1807., megh. Eperjesen 1884.
általános testi gyöngeség egyik jelensége és 1831-től kezdve az eperjesi ev. kollégiumban
vándorvesével, gyomorsülyedéssel stb. együtt tanította a magyar irodalmat, bölcsészetet, latint,
matematikát és fizikát; majd a teológiai és jogi
fordul elő. Gyógyítása: haskötő.
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szakon is tanított és sok évig a kollégium igaz (1886); A jelenkor bíbora (1892); Az édesvízi
gatója volt. Lélektani, logikai, etikai és észjogi mohállatok (1894, Margó-féle külön díjjal jutal
tankönyveit országszerte használták. 1870-ben mazva). A Balaton tudományos vizsgálatában
kidolgozta a magyar protestáns gimnáziumok résztvevén, a szivacsokat, mohaállatokat és a
szervezetét. 25 éves tanárságának ünnepén Arany gyűrüsférgeket dolgozta fel. Értekezései több
János hozzá írta a Tanári jubileumra című köl nyire, német és francia kivonatban is megjelen
teményét (Quem dii odere...), a jenai egyetem tek. Átdolgozta a Roth S.-féle Állattan és Pap
tiszteletbeli bölcsészetdoktorrá avatta. Eötvös J.-féle Természetrajz című tankönyveket. A Ter
1867. meghívta a vallás- és közoktatásügyi mi mészettudományi Társulat által kiadott A magyar
nisztériumba a protestáns osztály főnökévé, de V. birodalom állatvilága (Fauna Regni Hungáriáé)
nem hagyta el iskoláját. V. ö. Vécsey Tamás, című munkában a szivacsokat és a mohaállato
Emlékbeszéd V. felett (M. T. Ak.); Az eperjesi kat állította össze. Seemayer társaságában (aki a
ev. koll. Értesítője 1884—85; Szelényi Ö., V. növény- és ásványtant dolgozta ki) megírta az
mint pedagógus (Magyar Paedagogia 1916).
Athenaeum által kiadott Nagy Képes Természet
rajz-bem az állattani részt (1899). Az állat- ós
Van Dyck, 1. Dyck.
növénytan tanításáról és borszeszes vagy formal
V a u e l l o s (illat), 1. Bibic.
dehides készítmények előállításáról iskolai gyűj
Van Erpen, Thomas, 1. Erpenius.
V a n e s s a (állat), a nappali lepkék Nymphalidae temények számára a Magyar ^Tanítóképzőben és
(1. o.) családjának egyik neme. Az ide tartozó fajo a Tanszer-Múzeum Hivatalos Értesítőjében jelent
kat jellemzi a hosszú bunkós csáp, a tisztító meg több tanulmánya (1902—1903. évf.).
Vangerow, Kari Adolf von, német pandekkefévé elkorcsosult mellső lábpár, a többnyire fo
gazott, vagy kiszögeléseket mutató, élénk színű tista, szül. Schiffelbachban (Kurhessen) 1808 jún.
szárny. Hernyójuk ágas tüskével borított, bábjuk 5., megh. Heidelbergben 1870 okt. 11. Előbb a
feji része két hegyben végződik, sokszor fémes marburgi, 1840. pedig a heidelbergi egyetemen
foltokkal díszített. Ide tartozik a nappáli páva lett tanár. A M. Tud. Akadémia 1858. kültagjává
szem (1. o.), a csalánlepke (1. o.), a bogáncspille választotta. Fő munkája: Leitfaden für Pandek(1. o.), az Atalanta-lepke (1. o.), más néven: admi tenvorlesungen, amely később Lehrbuch der Panrális, a gyászpillangó (1. o.), a vörösbarna nagy dekten címmel jelent meg (Marburg 1839—45, 3
köt.; 7. kiad. 1863-70; új kiad. 1875—77). 1841
rókalepke (V. polychloros L.).
óta egyik kiadója volt az Árchiv für die zivilisVan Eyck, festők, 1. Eyck.
Vanga, kikötőhely Brit-Kelet-Afrikában, az tische Praxis c. gyűjteménynek.
Vangionok (Vangiones), germán nép, amely
Umba-torkolat két ága közt. V. kiindulópontja a
Ariovistus idejében a Rajna bal partján lakott; fő
Masszái-földre menő karavánoknak.
Vangál (állat), a foltos kuszkusz (Phalanger helye Vangio vagy Augusta Vangionum (Worms)
volt.
maculatus E. Geoffr.) neve hazájában.
V a n g i o (n5v.), l. Sesamum.
Vanganui, Űj-Zéland sziget 190 km. hosszú
Vanguru, keletafrikai bantu földmívelő nép,
folyója; ered a Taupó-tóból és a hasonlónevű
község alatt torkollik a Csendes-óceánba. Szép a Várni és Luidzsi völgyében.
vidékét sok turista keresi föl.
Van Harmen, 1. Arminiánusok.
Vangara, a mandingóval (1. o.) rokon néger törzs. Van Hasselt, 1. Hasselt.
Van Hise (ejtsd: heisz), Charles Richárd, ame
Vángel Jenő, zoológus, szül. Perkátán 1864
ápr. 16., megh. Budapesten 1918 dec. 29. A buda rikai geológus, szül. Fultonban (Wisconsin) 1857
pesti egyetemen 1886. bölcsészdoktorrá avatták. máj. 29. A madisoni egyetem tanára, majd 1903.
Ugyanaz év őszén az egyetemi állattani és össze elnöke lett. 1883—88 között a Lake-superior vi
hasonlító boncolástani intézethez került első tanár dékét térképezte mint geológus. Nevéhez fűződik az
segédnek. 1892-ben a szövet- és módszertanból algonkián emelet elválasztása a tulajdonképeni armagántanárrá habilitáltákésl897 jan. 1.adjunktus chaikumtól. Főbb müvei: Archean and Algonkián
lett. 1900-ban a budai polgári iskolai tanárképző (Bull. U. S. geol. Survey 1892); Treatise on meía(Paedegogium) r. tanárának, 1910. ugyanezen in morphism (1904), amely nagy hatással volt az
tézet igazgatójának nevezték ki. Elnöke volt az érctelepek kutatására; The conservation of natuOrszágos Pedogógiai Könyvtárnak és Tanszer ral ressources in the United States (London, Newmúzeumnak. 1886-ban a Rovartani Lapok társ- York 1910).
szerkesztője volt. Eleinte kivált lepkészettel fog
Vanhove Sarolta, 1 Tálma.
lalkozott, később szövettannal, összehasonlító
Vanhöffen, Ernst, német zoológus, szül.
boncolástannal, édesvízi gerinctelenekkel, neve Wehlauban (Kelet-Poroszország) 1858 nov. 15.
zetesen a mohaállatokkal és szivacsokkal. Mun A berlini Zoológiai Múzeum főtisztviselője. Nagy
kálatai közül nevezetesebbek: Adatok a vízi bo számú irodalmi müvei a tömlősökkel, rákokkal
gár (Hydrophilus piceus) tápláló csövének bonc-, és főleg az arktikus és antarktikus állatvilággal
szövet- és élettanához (1886); Mikroszkópi mód foglalkoznak.
szertan (Budapest 1889); Állatok konzerválása
Vani, keletindiai folyó, 1. Bráhmani.
(u. o. 1892); Adatok az almafélék gyümölcsei
Vanikoro, a Santa-Cruz-szigetek egyike.
nek morfológiájához (Margó-féle pályadíjjal ju
Vanília (növ.), 1. H.eliotropium.
talmazva); Adatok Kocsóc és környékének lepke
V a n í l i a Sw. (növ.), az Orchideák génusza,
faunájához (1885); Adatok Árva vármegye melynek mintegy 20 faja az összes tropikus tája
lepkef aunájához (1885); Adatok Trencsén vár kon honos. Kúszó, léggyökereket bocsátó növé
megye lepkefaunájához (1886); A szűznemzés I nyek, amelyek több m.-nyire is megnőnek és felső
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részük számos virágfürtöt visel. Nevezetes faja a
V. planifolia Andr .(1. a Fűszernövények mellék
letén), melynek hosszú, feketés magháza az illa
tos vanília fűszert szolgáltatja (fructus vanillae).
Ez Mexikó K.-i részén őshonos, de már a trópu
sokon sok helyen termesztik. A kakaof ával együtt
is tenyésztik; még pedig e fák kérgére telepítik
a V. planifoliát. Az illatos vanilia-anyag szárítás
közben fejlődik és tüalakú kristályokban válik ki.
Vanillin, methylpyrocatechualdehyd:
CH30.C6Ha* QgQ
számos növény, főképen a vanília alkotórésze,
amelynek külsejére fehér kristálytük alakjában
gyakran rárakódik. Fehér, sajátos illatú kristály
tük. Hidegvíz kevéssé, szesz, éter, kloroform stb.
bőségesen oldja. Az illatszergyártásnál használa
tos V.-t rendszerint mesterségesen állítják elő
coniferinből, eugenolból vagy guajakolból.
Vanini, Z/ucilio, olasz szabadgondolkodó, szül.
Terra d'Otrantóban 1585 febr. 9., megh. máglyán
Parisban 1619. Katolikus pap volt s a skolaszticizmus ellen felébredt új bölcselő irány híve.
Mint mártírtársa, Bruno Giordano, kit 1600. éget
tek meg elevenen Rómában, műveiben: Amphitheatrum aeternae providentiae 1615 és De admirandis naturae arcanis 1616, a dolgok természeté
nek egyemes és kizárólag racionális felfogására
törekedvén, mindinkább a pantheizmus felé hajolt,
amiért üldöztetvén, előbb Franciaországba, majd
Svájcba, Hollandiába és Angolországba ment,
végre midőn értesült róla, hogy köröző levelet
'bocsátottak ki ellene, Ucilio Pompeo álnév alatt
Toulouseban vonta meg magát. Itt elfogták, atheizmusért pörbe fogták és Parisban elitéltetvén,
előbb kitépték a nyelvét, azután elevenen mág
lyára tették és nyilvánosan megégették. írtak róla
Vaisse (1871), Pahtmbo (1878), Gagno Boliti
(1894).
*
V a i i i t a s t i u i i i u t u m (lat.) a. m. hiúságok
"hiúsága, vagyis minden hiú a világon.
Y a n i t y fair(ang.,ejtsd: vennitífer), a. m. hiú
ság vására; Bunyan (1. o.) híres allegorikus müve
óta használják; Thackeray egyik leghíresebb re
gényének eíine.
Vanjamjembe, Unyamnyembe lakosai.
Vanjamvezi, Únyamvezi lakosai.
Vánkos, a heraldikában a sisak és sisakdísz
között átmeneti kapocs gyanánt alkalmazott
négyszögletű, végein bojtokkal díszített alakok,
amelyek a sisakra helyeztetnek s rendesen a pajzs
szinét mutatják.
Vánkosdeszka, az a deszka, melyet a gerenda
vég alá teszünk, hogy a gerenda ne közvetlenül
a falon feküdjék.
Vánkosfa v. párnafa, 8 cm. magas, 8—12 cm.
széles gerenda, amelyre a puhafapadozatot v. a
parkett vakpallóját fektetik. A V.-k a feltöltésbe
jól beágyazva, mintegy méternyi távolban feküsznek egymástól. — V., a tölgyfahajó őrfájának
oldalára szegezett léc, amely azt a lovaskötél surlásától óvja. L. Födém.
Vánkostánc, 1. Magyar táncok.
Van-li-csang-cseng,*l. Kínai fal.
Van Loo (Vanloo), hollandi származású festő•család. Tagjai: 1. Jákob V., szül. Sluisban 1614

—

Vántus

körül, megh. Parisban 1670 nov. 26. Parisban,
ahova 1662. költözött és a következő évben a mű
vészeti akadémia tagja lett, nagy sikert aratott a
Rembrandt utáni kort jellemző, édeskésen festett,
néha kissé sikamlós, többnyire mitológiai képei
vel, amelyek szinte kiinduló pontjai lettek a
francia festészet ily termékeinek. Utódai már egé
szen franciák: üa,2.Louis V. (1642 körül—1713).
Ennek fia: 3. Jean-Baptiste V. (1684—1745),
akinek Daphne átváltozását ábrázoló jellemző
képe a budapesti Szépművészeti Múzeumban van.
Kivált mint arcképfestőt ünnepelték és XV. La
jost ábrázoló képe sok másolatban maradt fenn.
Ennek fia: 4. Louis Michel V. (1707—1771),
1736—1752. Madridban mint V. Fülöp udvari fes
tője és a festőakadémia igazgatója működött.
Öccse, 5. Gharles-Amédée-Philippe V., (1719—
1795), 1751—1769. Nagy Frigyes porosz király
udvari festője volt és sokat dolgozott számára
Sanssouciban. — 6. Charles-André V. V. 2. fia
(1705—1765), mint az akadémia igazgatója és
udvari festő fontos szerepet játszott a rokokó-kor
francia művészetében. Ennek fia: 7. Jules-CésareDionys V. (1773—1817 után) soká Olaszország
ban élt és különösen Claude Lorrain befolyása
alatt tájképeket festett.
Vannak, a kalabriász kártyajátékban négy
azonos értékű, de különböző színbeli kártyának
együttléte, pl. négy hetes, négy tizes, négy alsó
stb. A számolásban a V. 80-at számít.
Vannes (ejtsd: vann, breton nyelven Gwened),
Morbihan département fővárosa, U92i) 21,402 lak.,
hajógyárral, vegyi iparral, csokoládé-, vászon-,
posztókészítés és pamutfonással, kötélveréssel,
nyilvános könyvtára prehisztorikus és keltakorbeli múzeummal, kereskedelmi kikötővel. Az amflteátrumszerüen épült V. kiválóbb épületei: a
püspöki székesegyház (XIII—XVIII. sz.), az erődít
mények maradványai (XIV—XV. sz.), az új város
háza. V. a gallus Dariorigum Venetorum, a véne
tek fővárosának helyét foglalja el. 1675-1689-ben
a V.-i parlament székhelye volt. V. ö. Lallemand,
Les origines hist. de la ville de V. (V. 1904).
Vannuochi (ejtsd.- —ukki), Andrea, 1. Sarto.
Vannucci (ejtsd: —nccsi), Pietro, 1. Perugino.
Vanoise (ejtsd: vanoáz, Massif du Vanoise), a
Grájusi Alpok 3861 m.-ig emelkedő hegycsoportja
Francia és Olaszország határán.
Vánok, 1. Wanok.
Van Ostade, festő, 1. Ostade.
Van't Hoff Jacobus, kémikus, 1. Hoff.
Vanthoffit (ásv.), nátrium-magnézium-szulfát,
3Na,S0 4 .MgS0 4 . Vaskos, elmorzsolódó, gyöngy
házfényű só. Egyéb sók társaságában Wilhelmshallban.
Van-tó (ókori Arsissa v. Thospitis, örmény
neve Thosp, arab Argis), 3660 km" területű sós
tó Örményországban az Urmia-tótól Ny.-ra 1718
m. magasban, K.-i partján fekszik Van város,
D.-i részén Aghtamar, egy örmény katholikosz
székhelye, ÉK.-i részben van a Lim-sziget régi
örmény kolostorral.
Vántus Károly, kommunista népbiztos, szül.
Nagy-Váradon 1879 febr. 20. Ácsmesterséget ta
nult s már 18 éves korában agitátorként lépett
föl, 1905. a Nagyváradi Munkásujságot szerkesz-
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tette, 1907. a szociáldemokratapárt vezetősége
Budapestre hívta meg titkárnak. A világháború
ban Galíciában 1914. orosz fogságba esett, 1918
tavaszán Moszkvába került, ahol találkozott Kun
Bélával, Szamuelly Tiborral, Jancsik Ferenccel,
ezekkel szervezte a magyar kommunista csopor
tot. 1918 nov. 5. Kun Bélával együtt Budapestre
jött és márc. 21-ig elvtársainál rejtőzött; a
proletárdiktatúra kikiáltásakor földmívelési nép
biztos lett. A népbiztosok elleni perben a budapesti
büntetőtörvényszék halálra Ítélte, de azután
egyezmény alapján kiadták Oroszországnak.
Vanua-Balavu (Vanua Mbalam), a Fidzsi«soporthoz tartozó
Bxploring Islands egyik szi
gete, 66 km2 területtel, kb. 1000 lak., Loma-Loma
helységgel.
Vanua Láva, sziget, 1. BanksVanua-Levu, a Fidzsi-szigetek (1. o.) egyike;
mellókszteeteivel együtt 6492 km^, 30,000 lak.,
jó kikötőkkel.
Vanves (ejtsd: vaSv), azelőtt Vanvres, Paris D.-i
külvárosa, (i9ii) 15,545 lak. a város körfalain kí
vül, a Condé-hereegek 1698. épült kastélyában
líceummal, elmebetegek intézetével.
Vanyarcz, kisk. Nógrád vm. sziráki j.-ban, (1920)
1410 magyar és tót lak.
Vanyola, kisk. Veszprém vm. pápai j.-ban,
<1920) 1165 magyar lak.
Ványolás, 1. Gserzövargaság.
Vanyoro, Unyoro (1. 0.) lakosai.
Vanyovka (Vanovka), kisk. Árva vm. námesztói járásában, (1910) 238 szlovák lakossal. (Tr.
Cs.-Szl.)
Vápa, két vagy több ferde tetősík összemetsződése által keletkező mélyedés, völgy, tetőhajlat.
Cserép- és palafedésnél a V.-t bádoggal béleljük,
fazsindelytetőnél ellenben erre nincsen szükség.
— V., a kádárságban a nagy ászokhordók fenekei
nek a homorúságát jelenti. — V., az anatómiában,
1. Acetabulum.
Vapenica, az Alacsony-Tátrának a Gyömbér
és Király-hegy közti 1692 m. magas része. A
Király-hegytől 1407 m., a Gyömbértől 1236 m.
magas (Csertovica-) hágó választja el.
Vapereau (ejtsd: vapró), Gustave, francia lexi
kográfus, szül.Orléansban 1819 ápr. 4., megh.Párisban 1906 ápr. 18. Éveken át szerkesztette a Dictionnaire universel des contemporains-t (1. kiad.
1858, azután számos kiadás), azonkívül 1859—69.
a l'Année littéraire et dramatique c. évkönyvet.
Egyéb müvei: Dictionnaire universel des littératures (1876); Bléments d'histoire de la littérature
francaise (1883—85, 2 köt.).
Vapiti (Gervus canadensis Brxl., «iiat), a
Szarvas-félék (Cervidae) családjába tartozónemes

—

Var

szarvasfaj. Alapszíne sárgásbarna, olykor vöröses
árnyalattal; jól fejlett sörénye, nyaka és has
oldala sötétebb szinti és a sötétbarnától a feketéig
változik; lábai gesztenyebarnák. Vállmagassága
1*65 m. is lehet s hatalmas agancsai görbületükön
mérve elérik az l-62 m.-t is. Számos változata van,
melyek közül legismertebb a keletamerikai V.
(G. c- canadensis Erxl.) és a nyugatamerikai Y.
(G. c. occidentalis H. Sm.). Régen Észak-Ameriká
ban mindenütt nagy mennyiségben fordult elő,
ma azonban száma nagyon megcsappant úgy,
hogy már az amerikai nemzeti parkban védik.
Magyarországon Hohenlohe Kraft Kereszteli)
herceg telepítette meg s e célból javorinai va
dászterületén 1898. tavaszán 18 V.-bikát ,és 42
V.-tehenet bocsátott szabadon, melyeket ÉszakAmerikából hozatott. A megtelepedett V.-k közül
az elsőt 1907. Schönborn Árthur gróf lőtte.
Vaporiméter (gör.-lat.), Geisslertől eredő ké
szülék szeszes folyadékok alkoholtartalmának
meghatározására. Alkalmazása azon alapszik,
hogy szeszes folyadék hevítésekor a fejlődő gőzök
feszítő ereje bizonyos hőfok mellett annál nagyobb,
mennél több benne az alkohol. A készülék bármely
szeszes folyadék alkoholtartalmának megállapítá
sára alkalmas, de ha az széndioxidot tartalmaz,
égetett mésszel megkötendő és az oldat használat
előtt szűrendő.
V a p o r i s a t i o (lat.), 1. Elgözölés. — 7., orvosi
kezelés forró gőzökkel. Különösen méhbajok ellen
használatos.
V a p o r o s o (olasz) a. m. sfumato (1. 0.)
V a q n e r o s (spanyol, ejtsd: vakéroz), Asturia la
kosságának egyik osztálya; csak maguk közt
házasodnak, télen a tengerparton, nyáron a he
gyek közt mint pásztorok élnek.
V. A. R., a francia Totre Altesse Boyale (ki
rályi fenséged) rövidítése.
v a r . , növények vagy állatok latin neve után
a. m. varietas, azaz változat.
Var felületes sebek felett a beszáradt savós
váladékból képződik; a hozzá keveredett vér
vörösbarnára színezi. Később a vórfoltok elbomlása következtében fekete színű lesz.
Var (n5v.), 1. Levélvar.
Var (ókori Varus), 120 km. hosszú folyó AlpesMaritimes francia départementban; ered a Mont
Pelat (3023 m.) K.-i oldalán és 7 km.-nyire Nizzától
a Liguri-tengerbe torkollik.
Var, francia département, Bouches-du-Rhóne,
Basses-Alpes, Alpes-Maritimes
és a Földközi-ten
ger közt, területe 6023 km2, (1921) 322,945 lak.
Fővárosa: Draguignan.
Vár (Var), kisk. Krassó-Szörény vm. karánsebesi j.-ban, (1910) 1127 román lak. (Tr. K.)
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Gábor Gyula dr. (magyar j o g t ö r t é n e t ) .
Gálócsy Á r p á d (bányászat és kohászat).
Gálos Rezső dr. (német irodalom).
Gáti Béla (elektrotechnika).
Gatman Erzsébet dr. (belső m u n k a t á r s ) .
Gaul Károly id. ( f a i p a r ) .
Gaul Károly i f j . (munkásvédelem).
Gebhardt Ferenc dr. (orvosi történelem, élet
rajzok) t.
Geréb József dr. (ókori történet).
Gerevieh Tibor dr. (művészettörténet).
Gerlai Vilmos (mezei vasutak).
Goldziher I g n á c dr. (arab nyelv és irodalom) t.
Gopesa László dr. (örmény nyelv és iroda
lom, gyorsírás).
Gorka Sándor dr. ( á l l a t t a n ) .
Gothard Sándor (vadászfegyverek).
Gönezy Béla (helyi érdekű v a s u t a k ) .
Görög Samu dr. (keresk. s z á m t a n ) .
Görög Sándor (vasútépítés).
Gulyás P á l dr. (francia nyelv és irodalom').
Győry István dr. (kertészet).
Harsányi P á l dr. (éremtan).
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Hegedűs Aladár dr. (mezögazd. intézmények).
Heim P á l dr. (gyermekorvostan).
Hekler Antal dr. (ókori szobrászat).
Hollendonner Ferenc dr. (növény-anatómia).
Hoór-Tempis István, (kémia).
Horánszky Lajos (politikai életrajzok).
Hornyánszky Gyula dr. (mitológia, ókori val
lástörténet) .
Hortobágyi Béla dr. (orvostudomány).
Horváth Mihály dr. (testegyenészet).
H u t y r a Ferenc dr. (állatorv. j á r v á n y t a n ) .
Illés József dr. (jogtörténet).
Imre Sándor dr. (pedagógia).
Isaák Gyula dr. (büntetőjog).
Jablonowski József (rovartan).
Jakubovieh Emil (paleográfia).
Jalsoviczky Géza (gépészet).
Jalsoviczky Lajos (gépészet).
J a n n e r E r n ő (repülőgép).
J á n o s i Béla dr. (esztétika) t.
Javornitzky J e n ő dr. (államszámvitel).
J ó n á s Géza dr. (vasúti kereskedelem 1 ).
J o r d á n Dezső (belvízi hajózás).
Kadoesa Gyula (rovartan).
Kallós E d e dr. (görög és latin mitológia).
Kelen Béla dr. (Röntgen-sugarak és fényké
pészet) .
Kemény Ferenc (békemozgalom).
Kemény Györgyi dr. (leíró földrajz).
Kenessey Kálmán (belvízi hajózás) t.
Kerekes I. Zoltán (ált. földrajz) t.
Kerékgyártó György (szerszámok és szerszám
gépek) .
Kérészy Zoltán dr. (egyházjog).
Klein Gyula dr. (ipari növények) t.
Klemp Gusztáv (bőr- és festőipar).
Klimes Gyula (államszámvitel) t.
Klug P é t e r (gyógypedagógia).
Kneppó Sándor dr. (pénzügyi j o g ) .
Kollarits Béla dr. (bőrgyógyászat).
Kont Gyuláné (háztartás).
Kormos Tivadar dr. (paleontológia: gerin
cesek) .
Kovách I m r e (vasúti p á l y a f e n n t a r t á s ) .
Kovács Alajos (statisztika).
Kovács A n t a l (méhészet).
Kovács Zoltán (szerkesztő).
König Tivadar dr. (vámjog).
Körösi Albin dr. (spanyol és portugál nyelv
és irodalom).
Körösi Henrik (tanügy és iskolai közigazgatás).
Körösi Sándor (olasz nyelv és irodalom).
Kumlik Emil dr. (Magyarország földrajza).
Kuncz Ödön dr. (kereskedelmi j o g ) .
Kunos I g n á e dr. (török nyelv és irodalom).
Kuntner Kóbert dr. (kereskedelem és b a n k ü g y ) .
Lampich Árpád (repülőgép).
Landgraf J á n o s (halászat).
L á n g Nándor dr. (archeológia).
Latzkó Hugó dr. (angol nyelv és irodalom).
Lévay E d e dr. (matematika).
Lipták P á l dr. (gyógyszerészet).
Lóezy Lajos (geológia) t.
Lovrieh rózsef dr. (nőgyógyászat).
Lukinieh I m r e dr. (vármegyék története).
Lyka Károly (magyar művészettörténet).
Révai Nagy Lexikona. XVIII. köt.

Mágocsy-Dietz Sándor dr. (növényélettan).
Mahler E d e dr. (assziriológia és egyiptológia).
Marczali Henrik dr. (világtörténet).
Marék József dr. (állatorv. belorvostan).
Márki Sándor dr. (magyar történelem) t.
Markó Viktor dr. (belgyógyászat).
Maróezy Géza (sakkjáték).
Marschalkó J á n o s dr.
(magánjog, bírósági
ügyvitel).
Marton Gyula (vasúti ismeretek).
Mártonffy Marcell (szövetkezetek).
Maslowski Károly (statisztika).
Masznyik E n d r e dr. (ág. ev. teol. és egyházi
ügyek).
Mauritz Béla dr. (ásványtan, petrográfia).
Melles Emil (gör.-kat. teológia és egyházi
ügyek).
Mihailich Győző dr. (hídépítészet).
Moesz Gusztáv dr. (alsóbbrendű növények).
Molnár Géza dr. (zeneelmélet).
N a g y Ernő dr. (közjog) t.
N a g y Géza (magyar történelem) t.
N a g y József dr. (filozófia).
N a g y László dr. (anatómia) t.
N a g y László (pedagógia).
N a g y Sándor (grafológia) t.
Négyessy László dr. (magyar irodalomtörténet).
Nékám Lajos dr. (bőrbetegségek).
Nizsalovszky E n d r e dr. (magánjog, közigazga
tási j o g ) .
Nóvák Sándor i f j . (kereskedelem és b a n k ü g y ) .
Nóvák Tivadar (vasúti ismeretek).
Palóezi Antal (városépítés).
Pálos Ödön (szegényügy).
Pályi Sándor dr. (szabadoktatás).
P a p p Károly dr. (geol. életrajzok).
Pásztó J e n ő (kereskedelmi tengerészet).
P á t e r Béla dr. (gazd. növénytan).
P a u n z Márk dr. (orr-, torok-, gége- és fül
bajok) .
Peehány Adolf dr. (etnográfia).
Perjéssy Mihály (büntetőjog).
Pethö Sándor dr. (magyar történelem).
P e t r i k Lajos ( a g y a g i p a r ) .
Pettenkofer Sándor (borászat).
Picker Rezső dr. (urológia).
Pileh J e n ő (világháború).
Plósz Béla dr. (állatorv. sebészet).
Poór J a k a b (biztosításügy) t.
Popovits I v á n (szerb nyelv és irodalom).
Preisich Kornél dr. (fertőzőbajok és gyermek
betegségek) .
Radnai Mihály (nyomdászat) t.
Rátz I s t v á n dr. (állatorvosi k ó r t a n és parazitológia) t.
Rédey Miklós (közrendészet).
Rejtő Sándor (szövő- és p a p i r i p a r ) .
Reményi Ferenc (haditengerészet).
Réthly A n t a l dr. (leíró földrajz).
Reuter Camilló dr. (ideg- és elmebetegségek).
Ring Izsó (vasúti forgalom).
Róbert Ödön dr. (vasúti földrajz és törté
nelem) .
Rojtsek Sándor (telekkönyv).
Róna Zsigmond dr. (meteorológia).
Rosenthal J e n ő dr. (belső betegségek).
50

786

A N a g y L e x i k o n X V I I I . kötetének munkatársai

Rózsa Dezső dr. (angol nvelv és irodalom).
Rubinja Mózes dr. (magyar és ált. nyelvészet).
E u f f y P á l (gyermekvédelem).
Euzitska György (vámjog).
Sajó Elemér (vízépítészet és kultúrmérnökség).
Sándor Mihály (lósport).
Sándorfi Kamill dr. (hiteljog, vasúti j o g ) .
Sármezey E n d r e (mótorüzem).
Sávoly Mihály (vasúti v o n t a t á s ) .
Sehafarzik F e r e n c dr. (ált. geológia).
Schilberszky K á r o l y dr. (kerti növények).
Schimanek Emil (motorok, motorkocsik).
Schmidt H e n r i k dr.
(germán nyelvészet és
mitológia).
Seholtz Kornél dr. (szemészet).
Sehréter Zoltán dr. (geológia, paleontológia).
Sigmond Elek dr. (gazdasági k é m i a ) .
Siklós Albert dr. (hangszerek).
Siklóssy László dr. ( g y ű j t é s ) .
Simonyi Zsigmond dr. (magyar nyelvészet).
S t r a u b Sándor (elektrotechnika) t.
Streer Emil (vasúti fék és mótorüzem).
Sulyok I m r e (vasúti tarifa-ügyek).
Supka Géza dr. (ősrégészet).
Szabó I m r e (irodai gépek).
Szabó József dr. ( f o g á s z a t ) .
Szabó Lajos (vasúti ismeretek).
Szabó Zoltán dr. (növény-morfológia;
élet
rajzok).
Szabolcsy A n t a l dr. (vasúti ismeretek).
Szádeczky Lajos dr. (magyar történelem).
Szálai Emil dr. (szerzői j o g ) .
Szana Sándor dr. (gyermekhigiéne).
Szántó Menyhért (Társadalmi múzeumok).
Szarkáné Szánthó Olga (belmunkatárs).
Szegő E r n ő dr. (tőzsdeügyek).
Székely Izsó (vasúti biztosító berendezések).
Szende Gyula dr. (világtörténet) t.
Szent-Istvány Béla dr. (morálstatisztika).

Szerbák Elek dr. (vasúti jóléti intézmények).
Sziklay J á n o s dr. (segédszerkesztő).
Szinnyei József dr. (belső betegségek).
Szladits K á r o l y dr. (magánjog).
Szterényi József báró ( i p a r ü g y ) .
Sztrókay I s t v á n (kis- és elektromos vasutak).
Szundy Károly dr. (közművelődési egyesületek).
Takács Zoltán dr. (kínai és j a p á n i művészet).
Térfy Gyula dr. (jogi szakszerkesztő; polgári
perrendtartás, bírói szervezet).
Thirring Gusztáv dr. (magyar földrajz ós sta
tisztika) .
Tordai Vilmos (spiritizmus és teozófia).
Turóczi-Trostler József dr. (német irodalom).
Tuzson J á n o s dr. (növénytani rendszertan).
Újhelyi P é t e r (hadtudomány).
Vágó József (tőzsdeügyek).
Vámossy Zoltán dr. (gyógyszerisme, méregtan).
Varró I s t v á n dr. (szociológia).
V á r y Albert dr. (büntetőjog).
Verebély Tibor dr. (sebészet).
Veress E n d r e dr. (magyar történelem).
Vértesv Jenő dr. (színészet) t.
Vész Béla (vasúti felépítmény).
Viczián István (közigazgatási j o g ) .
V i g Albert ( i p a r o k t a t á s ) .
Vikár Béla dr. (finn nyelv és irodalom).
Vladár E n d r e (gazdasági gépészet).
Vörös László (vasút).
Vörös Sándor (gazd. üzemtan, gazd. irodalom) t.
Vörös Zoltán (vasúti szállítás).
Weber A r t h u r dr. (német irodalom).
Wellman Oszkár dr. (állattenyésztés).
Weszelszky Gyula dr. (rádium').
Wildner Ödön dr. (szociológia és életrajzok).
Winkler J á n o s (tyúktenyésztés).
Wodetzkv József dr. (csillagászat).
Zelliger Vilmos dr. (r. k. teol. és egyh. ügyek).
Zimmermann Ágoston dr. (állatorv. anatómia).

A XVIII. kötet illusztrációi és mellékletei.
A)

Képmellékletek

Tejgazdasági gépek és eszközök
T e j ú t I. II
Teknősök
Telefon I. II
Telefonközpont I . I I . ü l
Telegráf I . I I . I l i
Teleplazma és telekinézis
Tengely
Tengeri kutatások
Tengeralattjárók
Tengeri harcászat
Teniers: Falusi mulatság
Tetoválás (színnyomat)
Tevék
Tiepolo: Compostelai Szent J a k a b
T i n t o r e t t o : Szent Márk csodája

Oldal
52
54
56
60
66
80
98
120
124
128
144
162
204
220
266
282

és

térképek.

Tizian: A Pesaro-család Madonnája
Torpedó és Torpedóeső
Torpedónaszádok
Tölgyfa
Transzformátorok
Triász-szisztéma
Túlfeszültség-biztosítók
Turbinák I . I I
Tüskésbőrűek
Tyúkfélék
Üszómadarak I . I I . I I I
Üstökösök
_
Ütőhangszerek
Üveggyártás
Üvegedények
Üvegfestészet

Oldal
312
368
372
400
456
472
516
528
560
576
652
676
680
680
684
686

B) Szövegképek.
Oldal
Oldal
259
Tartó, 2 á b r a
12, 13 Thyrsos: Dionysos a thyrsosszal
272
Tarvarjú
14 Tiliaceae (A h á r s f a virága)
295
Távcső, 10 á b r a
29, 30, 31 Tisza-család címere
301
Távolságmérő, 4 ábra
34 Tiszafa
_
319
Tegez, 4 ábra
43 Tóga
320
Tégla, 2 á b r a
44 Tojásdíszítmény
321
Téglakötés, 7 á b r a
45 Tokaji vár 1668-ban
325
Tehénszáj
47 Toklászoló gép
334
Tejtartók
53 Tolna vármegye címere
365
Telefon-Hírmondó
64 Torokpajzs
370
Telefonközpont, 5 á b r a
66, 67, 68, 70, 71 Torpedó feje
391
Telefonstatisztika, 2 á b r a
73, 74 Toulousei lúd
396
Telegráfvezeték, 2 á b r a
86 Tök magháza keresztmetszetben
397
Teleki-család címere
87 Tökfélék. 2 á b r a
400, 401
Telepatikus rajzátvitelek
96 Töltény, 4 á b r a
402
Tengeri istenek
146 Töltőtoll, 3 á b r a
455
Tenorkürt
164 Transzformátor-állomás
455
Teozófia jelvénye
168 Transzformátor (egyarmaturás forgó)
477
Térszög-mérő
198 Triclinium
481
Testarány a különböző életkorban
204 Trieszt
482
Teucrium (Fodorka)
218 Triglifek
489
Thot
249 Triquetra
496
Thököly-család címere
249 Trompe, 2 á b r a
498
Thurző-család címere
257 Tropaeolum

Szövegképek
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Oldal

Trulla
Truneatulina grosseorugosa
Tuba
Turbokompresszor
Tuskóirtás, 2 ábra
T u t a j , 10 á b r a
Tű, 22 á b r a
Tiidözuzmó
Tükrözés, 9 á b r a
Tyche
Ugron-család címere
Ujjbeszéd
Umbelliferae, 3 á b r a

-

502
502
507
530
542
543, 544
547, 548
554
556, 557
573
594
605
621

Oldal

Uragoga ipecacuanha
Urticaceae, 2 á b r a
Üsztatás, 2 á b r a
Úsztató csatorna, 5 á b r a
Űrszelvény
Üveg. Tükörüveghengerlö
Vaecinium
Vác (térkép)
Vadgesztenyefa virága
Vágás, 4 ábra
Vajgyúrógép
Valeriána virága
Valerianella, 4 ábra

634
645
653
653, 654
675
683
691
693
701
706, 707
718
738
738

Ujabb rövidítéseink:
(Tr.
(Tr.
(Tr.
(Tr.

A.)
Cs.-Szl.)
E.)
SzHSz.)

=
=
=
=

A trianoni békeszerződés
.,
„
.,
„
,.
.,
„
„
,,

Ausztriának ítélte oda.
Cseh-Szlovákországnak ítélte oda.
Romániának ítélte oda.
a Szerb-Horvát-Szlovén államnak ítélte oda.

