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Riedel, 1. Bemhard, német orvostanár, szül. 
Laageban (Mecklenburg) 1846 szept. 18. megh. 
Jenában 1916 szept. 13. Jenai egyetemi tanár volt. 
Több értekezésén és gyűjteményes munkákban 
megjelent tanulmányain kívül önálló munkája: 
Die Patbogenese, Diagnose u. Behandlung des 
Gallensteinleidens (Jena 1903). 

2. i£., Josef, kiváló osztrák vizimérnök, szül. 
1839., megh. Bécsben 1907 dec. 16. Ó traszirozta 
az Arlberg-vasutat, később azonban a vízépítésre 
adta magát. Részt vett a Wien-f olyó szabályozási 
munkáiban, a Rajna-szabályozásban és egyéb 
nagy vizimunkálatokban. 

Riedl, 1. Frigyes, irodalomtörténetíró és eszté
tikus, szül. Ladoméron (Bars vm.) 1856 szept. 12., 
megh. Budapesten 1921 aug. 7. Középiskoláit Bu
dapesten végezte, majd az egyetemen esztétikai 
és irodalmi előadásokat hallgatott. Tanári és dok
tori oklevelet szerezve, 1879—1880-ig Parisban 
és Berlinben folytatta tanulmányait. 1881-ben a 
fővárosi IV. ker. községi főreáliskolának tanára 
lett. Többször tett nagyobb utakat Nyugaton és 
főleg Olaszországban, tanulmányozva a képző
művészeti emlékeket. Az Akadémia 1896. levelező, 
aKisfaludy-Társaság 1900. rendes tagjává válasz
totta, 1904. a budapesti egyetem bölcsészeti kara 
meghívta Gyulai Pál utódjául a magyar irodalom
történet tanszékére; a közoktatásügyi tanácsnak 
előadó tanácsosa volt. 1920-ban a Szent István
akadémia tiszteletbeli taggá választotta. R. egyike 
a legegyetemesebb ós legmélyebb műveltségű 
Íróinknak, szemhatára rendkívül tág, irodalmi, 
kritikai, képzőművészeti, nyelvészeti ós peda
gógiai tanulmányait, melyek javarészben a Bu
dapesti Szemlében jelentek meg, mindenekfölött 
izlés, finom szellemesség, a fölfogás eredetisége 
és új szempontok jellemzik, módszerben Taine s 
a franciák tanítványa, szellemben Gyulai Pál 
követője. Önálló művei nagyobbrészt a magyar 
irodalomtörténet körébe vágnak. Főműve Arany 
Jánosról írt monográfiája (először 1887, azóta 
több kiadásban) a legnagyobb tanulmány, melyet 
eddig Arany költészetének szenteltek, a költő mü
veinek mélyreható elemzése, telve finom észrevé
telekkel. Továbbá: A magyar irodalom fö irá
nyai (1896), irodalmunk fejlődésének bölcseleti 
áttekintése; Péterfy Jenő (1901), élet- és jellem
rajz ; Gyulai Pál (1911) -.Három jellemzés (1912, 
Toldy Ferenc, Greguss Ágost, Katona Lajos írói 
képe); Shakespeare és a magyar irodalom (1916); 
halála után jelent meg hátrahagyott kéziratai 
alapján B. Frigyes hagyatékából (1922), valamint 
Petőfi monográfiája (1923). A magyar irodalom 
fejlődéséről idegen nyelven két izben nyújtott ké
pet ; egy terjedelmesebbet angolul History of Hun
gárián Literature címmel (1906) és egy rövidebbet 
németül a Kultur der Gegenwart c. vállalatban 
(1906). Egyéb munkái közül említendő: Lotz Ká
roly falfestményei c. díszmű (1899); a Magyarok 
Rómában c. történelmi rajz (1900); Lederer Béla 
(1904) c. visszaemlékezés és A kuruc balladák c. 
tanulmánya (1913), melyben azt bizonyította, hogy 
e balladák jórészt Thaly Kálmán (1. o.) csinálmá
nyai. Irt kiváló iskolakönyveket is, köztük egy 
Ehetorikát (1888) és egy Poétikát (1889), melyek, 
mint a maguk nemében legjelesebb müvek, sok 

kiadást értek. Álneve nyelvészeti dolgozataiban: 
Barsi Frigyes. 

2. R. Szende, nyelvtudományi író, az előbbi
nek atyja, szül. Beszterczebányán 1831 mára 
15., megh. 1873 okt. 15. Elvégezvén szülővárosá
ban a gimnáziumot, a nagyszombati papneve
lőbe lépett, de nem érezvén hivatást e pályára, 
a szabadságharc kitörésekor nevelősóget vállalt 
szülővárosában, papi ruháját azonban nem ve
tette le. Ez időből való Wehmuths-Klange c. 
versfüzete (1851). Majd végleg lemondva a papi 
hivatásról, elfogadta 1852. a lőcsei gimnázium 
tanárságát, 1854. pedig a prágai egyetem ma
gyar nyelvi tanszékére neveztetett ki. Itt írta 
Magyarische Grammatik (1858) és A magyar 
nyelvrendszer alapvonalai (1859) c. müveit; az 
előbbi, valamint a Kritische Blátter-nél kifejtett 
munkatársi, majd szerkesztői munkássága a tu
dós világban nagy elismerésre talált, s az Aka
démia is megválasztotta 1858. levelező tagjának. 
1860-ban megindította az Irodalmi Lapok-at, 
azzal a rendeltetéssel, hogy a magyar tudomá
nyos törekvések és a külföld között kapcsolatot 
teremtsen, de ugyanakkor Thun Leó gróf ultra-
montán törekvései miatt elhagyta Prágát s lapja 
is megszűnt. Hazatérve 1861. emlékiratot szer
kesztett s arra kérte a kormányt, hogy a ma
gyar gimnáziumokban működő germanizátorokat 
bocsássa el. Kérelmét meghallgatták s őt is ki
nevezték a pesti áll. gimn. tanárának ; 1863. az 
összehasonlító nyelvtudomány magán-, 1866. a 
német nyelv és irodalom rendes tanára lett az 
egyetemen. Már korábban, 1862. megindított 
Kritikai Lapok címmel egy irodalmi folyóira
tot, mely később Kalauz címet vett föl, de 
1865. megszűnt; hasonlóképen rövid életűek vol
tak a Vezér (1862—1863) ós az Új korszak c. 
(1865—1866) szerkesztésében megjelent lapok, s 
az Ungarische Revue c. folyóirata (1869). Nagy
számú tankönyvén és tudományos értekezésén 
kívül szorgalommal gyűjtötte az anyagot a tu
dományos magyar grammatikához, mellyel az 
Akadémia bízta meg. E tanulmányai alapján 
irta utolsó, eleven szellemű művét: Van-e elfo
gadható alapja az ik-es igék külön ragozásá
nak ? (1873), mely radikális fölfogásával élénk 
vitákra adott alkalmat. 

Riedler, Alois, osztrák mérnök, szül. Graz
ban 1850 máj. 15. Mérnöki tanulmányai végez
tével előbb Bécsben gépszerkesztő volt, 1886. ta
nár a müncheni műegyetemen, 1888-ban char-
lottenburgi műegyetemi tanár. 1898-ban a po
rosz urakházának tagjává nevezték ki. Több 
gépészeti találmánya van. A szakirodalom terén 
is élénk munkásságot fejtett ki. Főbb munkái: 
Unterirdische Wasserhaltungsmaschinen (Frei-
berg 1888); Neuere Wasserwerksmaschinen 
(1890); Studien über Kraftverteilung (1892); 
Neuere Schiffshebewerke (1892); Die Tech-
nischen Hochschulen und ihre wissenschaftliche 
Bestrebungen (Leipzig 1899); Über die geschieht-
liche u. künftige Bedeutung der Technik (Ber
lin 1900); Grossgasmaschinen (München 1905). 

Riedmüller, Franz, német festő, szül. Kon-
stanzban 1829 jan. 22., megh. Stuttgartban 1901 
okt. 27. Fiatal korában Magyarországba került 
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és itt mester nélkül a tájképrajzolásban és fes
tésben gyakorolta magát, azután Karlsrahéban 
Schirmer tájképfestőnek volt tanítványa. Táj
képei német, svájci, olasz vidékeket ábrázolnak. 

Riefler, Siegmund, német mérnök, szül. Ma-
ria-Bainban 1847 aug. 9., megh. Münchenben 
1912 okt. 21. Münchenben gyárat alapított ma
tematikai műszerek készítésére, mely világhírre 
tett szert. Különösen csillagászati órái kitűnőek, 
melyek a tőle feltalált gátszerkezettel és kom
penzációval vannak ellátva. 

Riefstahl, Wilhelm, német festő, szül. Neu-Stre-
litzben 1827 aug. 15., megh. Münchenben 1888 
okt. 11. A berlini akadémián Schirmer W.-nek 
volt tanítványa A karlsruhei művészeti akadémiá
nak tanára, majd igazgatója volt. A német, svájci 
és olasz népéletből festett képei közül említen
dők : Lakodalmi menet a passeyi völgyben; Pász
torok ájtatossága és Mindszent napja Bregenzben 
(Berlin, Nationalgalerie); Temetés a Megliealpon; 
Sváb kolostor refektoriuma; Gyászoló gyüleke
zet egy appenzelli kápolna előtt; Temetés a 
Pantheon előtt (drezdai képtár); Az Alpok meg
áldása; Anatómiai tanterem Bolognában (drezdai 
képtár); Hitszónokok a rhaeti Alpok közt, stb. 

Riegel, Franz, német orvostanár, szül. Wtirz-
burgban 1843 febr. 9., megh. Bmsben 1904 aug. 
26. Előbb Kölnben volt kórházi orvos, 1879 gies-
seni egyetemi tanár. Több gyűjteményes munká
ban írt tanulmányai mellett főbb müvei: Die 
Atembewegungen (Würzburg 1873); Caffein bei 
Herzkrankheiten (Wiesbaden 1884); Zur Lehre 
von der Herzirregularitát (1891). 

Rieger, Franz Ladislaus, báró, osztrák (cseh) 
politikus, szül. Sémiiben (Gitschin kor.) 1818 
dec. 10., megh. Prágában 1903 márc. 3. Jogi ta
nulmányainak elvégzése után csakhamar előkelő 
cseh politikusok ós írók társaságába került s 
1848 ápr. hét cseh kerület választotta be az első 
osztrák képviselőházba. Itt a szláv iránynak 
egyik kiváló vezére lett s okt. 6-ika után a 
kremsieri országgyűlésben is helyet foglalt. En
nek feloszlatása után irodalmi téren fejtett ki 
nagy tevékenységet. 1859-ben egy cseh enci
klopédiát (Slovník naucny) indított meg, 1861. 
pedig megalapította az első cseh nyelvű politikai 
napilapot (Národny Listy). Az 1860-iki októ
beri diploma után apósával, Palacky (1. o.) tör
ténetíróval együtt a cseh alkotmány helyreállí
tása mellett agitált és 1863. kivitte, hogy a 
csehek kiléptek a bécsi Reichsratból. Az 1867-iki 
kiegyezés után Hohenwarth miniszterelnökkel 
alkudozott föderalisztikus alkotmány létesítésé
ért, de túlságos követelései miatt eredményte
lenül. 1879-ben Taaffe kormányra jutása után 
felhagyott a passzivitás politikájával s pártjá
val együtt belépett az osztrák képviselőházba. 
Itt mint az «ó-csehek» vezére a kormányt támo
gató «vasgyürűhöz» tartozott. 1888-ban, hetvene
dik születése napján 100.000 forint nemzeti aján
dékot kapott csehországi híveitől. Konzervatív 
magatartásával azonban magára vonta a radi
kális «új-csehek» támadását s az 1891-iki vá
lasztásokon pártjával együtt kibukott az osztrák 
képviselőházból. 1897 márc. az urakházának tag
jává nevezték ki és bárói rangot kapott. Utoljára 

1900-ban szerepelt, amikor Rimler volt külügy
miniszteri titkárhoz intézett levelében helyeselte 
az Oroszországgal való szövetkezést az osztrák 
németség letörésére. — Egyetlen fia, Bohuszláv 
(szül. Prágában 1857 okt. 5., megh. Budnianban 
1907 máj. 30.) a prágai cseh egyetemen az osz
trák jogtörténet tanára volt. 

Riegl, Alois, osztrák művészettörténész, szül. 
Linzben 1858 jan. 14., megh. Bécsben 1905 jún. 
19. Bécsben tanult, ahol 1886-ban az iparmüv. 
múzeum segédőre, 1889. az egyetem magán-, 
1895. rendkívüli, 1897. rendes tanára lett. Leg
fontosabb, alapvető jelentőségű művei: Stilfragen 
(Berlin 1893); Die spatrömische Kunstindustrie 
nach den Funden in Österreich-Ungarn (I. rész, 
Wien 1901); Das hollándische Gruppenportrát 
(u. o. 1902); Die Entstehung der Barockkunst in 
Rom (u. o. 1908); Pilippo Baldinuccis Vita des 
Giov. Lorenzo Bernini (u. o. 1912). 

Riego y Nunez (ejtsd: —nunyesz), Rafael dél, 
spanyol szabadsághős, szül. Tunaban (Asturia) 
1784 ápr. 9., megh. 1823 nov. 7. Részt vett a 
franciák elleni szabadságharcban s 1809. azok 
fogságába került. Hazatérve 1814. ezredes lett. 
Mikor ezredét a felkelő amerikai gyarmatok el
len küldöttek, 1820 jan. 1. San Jüanban (Sevilla 
tart.) kitűzte a felkelés zászlaját az 1812-iki al
kotmány helyreállításáért. Bár kicsiny seregét 
a kormány csapatai szétszórták, a több helyen 
feltámadt forradalom mégis győzedelmeskedett 
s R.-t a forradalmi kormány Madridba hívta. 
Túlzó republikánus viselkedése miatt azonban a 
vidékre küldték. 1822-ben a kongresszus elnökévé 
választották s a kormányt Cadizba is követte. A 
francia beavatkozás után Malagából indult Cadiz 
felmentésére, de vereséget szenvedett és meg
sebesülve a franciák fogságába jutott. Ezek ki
szolgáltatták őt VII. Ferdinánd királynak, aki az
tán több forradalmi vezérrel együtt kivégeztette. 

Riehl, 1. Aloys, német filozófiai író, szül. Bo-
zenben 1844 ápr. 27.1882-ben Freiburgban, 1896. 
Kiéiben, 1898. Halléban, 1905. Berlinben a filo
zófia tanára. Fő műve: Der Philosophische Kri-
tizismus und seine Bedeutung für die positive 
Wissenschaft (Leipzig 1876—87,2 köt.; az 1. köt. 
2. kiad. 1908). A filozófia feladatát eleinte egészen 
az ismerettanra szorítja, a filozófia a megismerés 
tudománya és kritikája. Kantot realisztikus mó
don magyarázza. Később a filozófia értékeszmé
nyeket alkotó szerepét is kiemeli és méltányolja. 
Közel áll a pozitivizmushoz, de közelebb Kant
hoz. Fő érdeme a természettudományi megisme
rés elméletének kiépítése. Egyéb munkái: Über 
wissensehaftliche u. nichtwissenschaftliche Philo-
sophie (Tübingen 1883); Giordano Bruno (1899); 
Beitráge zur Logik (1892); F. Nietzsche (1897); 
Zur Einführung in die Philosophie der Gegen-
wart (1903); Imm. Kant (1904); H. v. Helmholtz 
u. Kant (1904); Plató (1904); Logik u. Erkenntnis-
lehre (Kultur der Gegenwart 1907); Humanist. 
Ziele des math. u. naturwiss. Unterriehts (1909); 
Fuhrende Denker u. Forscher (1922). Magyarul 
megjelent; Bevezetés a jelenkor filozófiájába (ford. 
Bánéczi József, Budapest 1921). 

2. R., Wilhelm Heinrich, német művelődés-
történetíró és novellista, szül. Biebrichben 1823 
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máj. 6., megh. Münchenben 1897 nov. 16., mint 
a bajor nemzeti múzeum igazgatója. Fontosabb 
művelődéstörténeti müvei: Naturgeschichte des 
Volkes (4 köt., 1853—1869); Kulturstudien aus 
drei Jahrhunderten(1859,6. kiad. 1903); Deutsche 
Arbeit (3. kiad. 1884). Szerkesztette az Augsb. 
Allgem. Zeitung-ot, a Bavaria-t (1859—67) s a 
Raumertól alapított Historisches Taschenbuch-ot 
(1870—79). Mestere a német művelődéstörténeti 
novellának (Kulturgeschichtliche Novellen, 5. 
kiad. 1902). Irt regényeket is. 

Riehm, Eduárd Kari August, német evang. 
teológus, szül. Diersburgban (Baden) 1830 dee. 
20., megh. Halléban 1888 ápr. 5. 1866-tól hallei 
rendes tanár volt. Főbb munkái : Die Gesetz-
gebung Mosis im Lande Moab (Gotha 1854); Der 
Lehrbegriff d. Hebráerbriefs (Ludwigsburg 1858— 
1859, 2. kiad. 1867); Die messianische Weis-
sagung (Gotha 1875, 2. kiad. 1885); Handwör-
terbuch des biblischen Altertums (2. kiad. 1892— 
1894). Halála után megjelentek: Einleitung in 
dae Alté Testament (Halle 1889) és Alttestament-
liche Theologie (u. o. 1889). 

Riemann, 1. Bernhard, német matematikus, 
szül. Berselenzben (Hannover) 1826 szept. 17., 
megh. Selascában (a Lago Maggiore mellett) 1866 
júl. 20. A göttingeni egyetem tanára volt. Ma
tematikai értekezései a függvénytanra, főleg 
az Abel-féle függvényekre, a differenciálegyenle
tekre, a geometria alapfeltevéseire, egy adott ha
tárnál kisebb törzsszámok számára és elméleti 
fizikai kérdésekre vonatkoznak. A több értékű 
függvények tanulmányozására ő vezette be a róla 
nevezett felületeket. Összegyűjtött értekezéseit 
R. Eiemann's gesammelte matematische Werke 
cimen Dedekind és Weber H. adták ki (2. kiad. 
Leipzig 1892). 

2. Jt., Hugó, német zenetudós, szül. Gross-
Mehlrában (Sonderhausen mellett) 1849 jul. 18., 
megh. Lipcsében 1919 júl. 10. A lipcsei konzer
vatóriumon tanult. 1901-ben a lipcsei egyetem 
professzora, 1908. a Collegium musicum igazga
tója lett. Munkássága a zenetudomány összes 
ágait felöleli és számos kérdésben reformátornak 
mondható, kiváltkép az öszhangzattan, az akusz
tika, a zenetörténet és a pedagógia terén. Zene
története a legmegbízhatóbb tudományos terméke 
az irodalomnak. Főbb munkái: Geschichte der 
Musiktheorieim 9—19. Jahrbundert (Leipzig 1898); 
Geschichte der Musik seit Beethoven (1901); 
Handbuch der Musikgeschiehte (1904—1907); 
Musiklexikon (10. kiad. 1922). 

Riemenschneider, Tilman(Dill), német szob
rász, szül. Osterodéban 1468 kör., megh. Wtirz-
burgban 1531 júl. 8. Würzburgban élt, ahol pol
gármesteri rangra emelkedett. Művei kőből (fő
leg síremlékek) és fából (főleg oltárok) készültek 
és egyes olasz hatások mellett a német gótikus 
szobrászat legfejlettebb alkotásai, melyekben 
finom érzelmesség, dekoratív gazdagság jut ki
fejezésre. R. a régi német szobrászat főmesterei 
közé tartozik. Kőből faragott művei közül a leg
kiválóbbak : Rudolf v. Scherenberg püspök (megh. 
1495.) síremléke a würzburgi székesegyházban, 
Krisztus és az apostolok szobrai a würzburgi 
Mária-kápolnában, Konrád v. Schaumberg sírem

léke (megh. 1500 kör.) a würzburgi Mária-kápol
nában, Trithemius püspöké (megh. 1516 kör.) a 
würzburgi Neumünsterben és főleg II. Henrik 
császár és Kunigunda császárné síremléke a 
bambergi székesegyházban (1499—1513), R. leg
nagyszerűbb ily műve, végül Bibra püspök sír
emléke a würzburgi székesegyházban. Fából fa
ragott nagy oltárai: a szent szív oltára a rothen-
burgi Szt. Jakab-templomban, Mária-oltár a creg-
lingeni Úristen-templomban, a szent kereszt ol
tára a dettwangi plébánia-templomban. V. ö. 
Streit, Tylman R. (Berlin 1888); Tönnies, Lében 
und Werke des Würzburger Bildschnitzers Tilman 
R. (Strassburg 1900). 

Riemer, Friedrich Wühelm, német iró, szül. 
Glatzban 1774 ápr. 19., megh. Weimarban 1845 
szept. 19. 1803—12-ig Goethe fiának volt neve
lője és kilenc évig lakott, mint irodalmi segí
tője, a nagy költő házában. 1812 óta gimnáziumi 
tanár, majd könyvtárnok volt. Költeményei: 
Blumen und Blátter (2 köt., 1816 és 19, Silvio 
Romano álnéven) és Gedichte (2 köt., 1826). Ki
adta Goethe levelezését Zelterrel (6 köt., 1833) 
és hagyatékából megjelent: Briefe von und an 
Goethe (1846). Főműve: Mitteilungen über Goethe 
(2 köt., 1841). 

Riemerschmid, Richárd, német festő, épí
tész és iparművész, szül. Münchenben 1868 jún. 
20. Tanult u. o., kezdetben festő volt, majd ipar
művészettel, 1897—1902 között kizárólag épí-
szettel foglalkozott. 1913-ban a müncheni ipar
művészeti iskola igazgatója lett. A modern német 
iparművészeti törekvéseknek, különösen a lakás
művészet terén, egyik főképviselője. 

Rienz, az Bisack 70 km. hosszú mellékfolyója 
Tirolban. A Dolomit-Alpokban, Schluderbach vidé
kén, egyrészt a Drei-Zinnen lábánál, másrészt a 
Dürren-tóból ered és Toblach mellett belejut a 
széles Puster-völgybe, közel a Dráva forrásaihoz. 
Ez a völgy a Keleti-Alpok főzónájához tartozó 
Deferegger-hegységet választja el a dél-tiroli Do
lomit-Alpoktól. Ebben a völg5rben a R. nyugatra 
folyik, a Dráva keletre. A R. Brixennól torkolik 
az Eisack folyóba. A R. völgye egyike az Alpok 
leglátogatottabb turistaútjainak és üdülőhelyeinek. 

Rienzi (ejtsd: —nci; Rienzo), ColadiR-, igazi ne
vén Nicoló Gabrini, római néptribun, szül. Rómá
ban 1313 körül, megh. u. o. 1354 okt. 8. Atyja 
vendéglős volt, ő meg klasszikus tanulmányokat 
végzett s mint szenvedélyes népszónok tűnt ki. 
A régi római köztársaság visszaállításáért rajon
gott és heves küzdelmet indított a Rómában ha
talmaskodó főnemesség ellen. 1343-ban a ró
maiak VI. Kelemen pápához küldték Avignonba, 
hogy attól Róma új alkotmányának megerősíté
sét kérje. A pápa megkedvelte őt és Róma vá
ros jegyzőjévé nevezte ki. Hazatérve 1347 máj. 
20. felkelést támasztott a főnemesség ellen, ma
gát néptribunná választatta és csakhamar kor
látlan hatalommal intézte a város ügyeit. Hatal
mában elbizakodva, magát a régi római köztár
saság fejének képzelte s Itália városait és Európa 
uralkodóit Rómába hívta egy világszövetségi ün
nepélyre. Ezt 1347 aug. 1. nagy fénnyel meg is 
tartotta, bár a meghívottak nem jelentek meg. 
Nagyzási hóbortjában mint békebiró Bajor Lajos 
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és IV. Károly ellencsászárokat ítélőszéke elé 
idézte. A nép azonban megsokalta zsarnoki ural
mát s 1347 dec. 15. kiűzte Rómából. R. ezután 
hosszas bujdosás után 1350. IV. Károly császár
hoz menekült Prágába. Ez kiszolgáltatta őt IV. 
Kelemen pápának, aki 1352—54-ig fogságban 
tartotta. VI. Ince pápa azonban szabadon bocsá
totta és 1354. Albornoz bibornok kíséretében Ró
mába küldte, bogy ott a pápai uralmat vissza
állítsa. R. ekkor nagy szigorúsággal lépett fel a 
főnemesek ellen, de zsarnoki uralma ellen ismét 
felkelés támadt. 1354 okt. 8. R.-t a nép kegyet
lenül meggyilkolta, holttestét a városon végig
hurcolta, majd elégette és hamvait szétszórta. R. 
tragikus sorsát Bulwer regényben, Mosen szín
műben, Wagner Richárd pedig operában dolgozta 
fel. Leveleit Gabrielli adta ki (Ponti per la storia 
d'Italia, Roma 1890, 6. köt.). V. ö. Bodocanachi, 
Cola di Rienzo. Histoire de Romé de 1342 á 
1354 (Paris 1888); Eühn: Die Bntwiekelung der 
Bündnispláne Cola die Rienzos ím Jahre 1347 
(Berlin 1905). 

Riepenhausen, Ernst Ltidwig, német réz
metsző, szül. Göttingenben 1765., megh. u. o. 
1840 jan. 28. Hogarth képei után készített metsze
teivel vált ismertté. — Fiai, B. Franz (szül. Göt
tingenben 1786., megh. Rómában 1831 jan. 3.) és 
E. Johannes (szül. Göttingenben 1789., megh. 
Rómában 1860 szept), atyjuknak, majd Tisch-
beinnek voltak tanítványai, Rómában telepedtek 
le és kivált régi mesterek után készített réz
metszeteik nagy számával szereztek érdemeket. 

Ries (Nördlinger B.), kis besülyedt medence 
a Sváb- és Prank-Júra közt Bajorország és Würt-
temberg határán Németországban; rendkívül ter
mékeny és sürün lakott vidékének központja 
Nördlingen. 

Ries, 1. Ferdinánd, német zeneszerző, szül. 
Bonnban 1784 nov. 29., megh. Majna-Frankfurt
ban 1838 jan. 13. 1801—05-ig Beethoven tanít
ványa volt. 1838-ban Wegelerrel kiadta Biogra-
phische Notizen über L. van Beethoven (új ki
adása 1906). Ezen a munkáján kivül zongora
hangversenyei tettéli nevét ismertté Európaszerte. 

2. B.,Hubert,'R. 1- testvéröccse, kiváló hegedű
művész, szül. Bonnban 1802 ápr. 1., megh. Ber
linben 1886 szept. 14. Nevezetesebb munkái: 
Violinschule, Violinstudien. 

Riesa, város Drezda szász kerületi kapitány
ságban az Élbe bal partján, (1919) 15,087 lak., 
plóhhengermüvekkel, gazdasági gép-és hajógyár
tással, folyami kikötővel. R. Szászország legjelen
tékenyebb áruátrakodó helye. 

Riese (vagy Bies, Biess), Ádám, német ma
tematikus, szül. Staffelsteinben (Bamberg mel
lett) 1489., megh. 1559 márc. 30. Bányafelügyelő 
volt Annabergben Szászországban és nevezetessé 
lett Ein gerechnet Büchlein (Leipzig 1533) című 
művével. Ő találta fel a fapályákon való szállí
tást nagy csillékkel, melyeket azután a néme
tek az ő neve után Biesenhund-oknak neveztek. 
1893. Annabergben emlékoszlopot emeltek neki. 

Riesengebirge, 1. Óriáshegység. 
Riesenkoppe, hegy, 1. Schneekoppe. 
Riesenthal, Őskar, német vadászati író, szül. 

Boroszlóban 1830 szept. 18., megh. 1898 jan. 22. 

Főbb müvei: Die Raubvögel Deutschlands (Kas-
sel, 2. kiad. 1894); Aus Wald und Welt (Leipzig 
1879); Das Waidwerk (Berlin 1880); Jagdlexikon 
(u. 0.1882); Die Kennzeichen unserer Raubvögel 
(4. kiad., Berlin 1889); Die Kennzeichen der Vö-
gel etc. (3 rész, u. 0. 1889—91). 

Rieser, Michael, osztrák festő, szül. Schlitters-
ben (Tirol) 1828 szept. 5., megh. Bécsben 1905 
nov. 9. Bécsben Pührichnek és Rubennak volt 
tanítványa. Főleg a vallásos festészetet művelte 
az ú. n. nazarénus festők szellemében. Ide tar
tozó művei közül kiválnak: a bécsi Schotten-
kirche főoltárképe, a Haynald bíboros érsek és 
br. Sina által a bécsi fogadalmi templom számára 
rendelt festett ablakok tervei, a nancyi lotharin-
giai templom festményei stb. Arcképeket is fes
tett. 1868—88-ig a bécsi iparművészeti iskola 
tanára volt. 

Riesi, város Caltanissetta szicíliai tartomány
ban, (i9ii( 17,253 lak., kénbánya. 

Riesser, 1. Gábriel, szül. Hamburgban 1806 
április 2., megh. u. 0. 1863 ápr. 22. A német zsi
dók egyenjogúsága körül nagy érdemeket szer
zett. 1832-ben alapította a Der Jude, Periodische 
Blátter für Religions- und Gewissensfreiheit c. 
folyóiratot. Tagja volt az 1848-iki Vorparlament-
nek. 1860-ban a legfelsőbb törvényszék birájává 
nevezték ki. V. ö. Fischer Gyula, Egy zsidó ügy
véd (Budapest 1907). 

2. B., Jákob, német kereskedelmi-jogi író, szül. 
Majna-Frankfurtban 1853 nov. 17. 1880—88-ig 
ügyvéd Frankfurtban, 1888—1905-ig a Darm-
stádter Bank igazgatója, 1905 óta tiszteletbeli 
tanár a berlini egyetemen. A berlini kereskedelmi 
testület vezérévé, a Hansabund 1909. egyik el
nökévé választotta. Főbb művei: Handelsreehts-
Praktikum (2. kiad., Leipzig 1895); Zur Revision 
des Handelsgesetzbuchs (Stuttgart 1887—1889); 
Der Einfluss handelsrechtlicher Ideen auf den 
Entwurf eines Bürgerlichen Gesetzbuchs für das 
Deutsche Reich (u. 0. 1894); Das Bankdepot-
gesetz v. 5. Juli 1896 (Berlin 2. kiad., 1906); Zur 
Kritik der G esetzentwürfe, betreffend das Hypo-
thekenbankwesen und die gemeinsamen Rechte 
der Besitzer von Schuldverschreibungen (Stutt
gart 1898); Die Neuerungen ím deutschen Aktien-
recht nebst Entwürfen für neue Statutenánde-
rungen (Berlin 1899); Die handelsrechtlichen 
Lieferungsgescháfte (u. 0. 1900); Zur Aufsichts-
frage (u. 0. 1903); Die deutschen Grossbanken 
und ihre Konzentration (3. kiad., Jena 1910); 
Finanzielle Kriegsbereitschaft und Kriegsführung 
(u. 0. 1909, 2. bőv. és átd. kiad. 1913); England 
und wir (1915); Deutschlands Wirtschaftslage und 
Wirtschaftsaussichten (1916). 1905 óta a Bank-
archiv kiadója. 

Riesz, 1. _Fn'<72/es,matematikus, egyetemi tanár, 
szül. Győrött 1880 jan. 22. Főiskolai tanulmá
nyait a zürichi műegyetemen, a budapesti és 
göttingeni egyetemeken végezte; 1902. a buda
pesti egyetemen bölcsészetdoktorrá lett. 1904-ben 
lőcsei főreáliskolai, 1908. budapesti főgimnáziumi 
tanár, 1911. a kolozsvári egyetemen a felsőbb 
matematika megbízott tanára, 1912. ny. rk., 1914. 
ny. r. tanár lett. 1916. a M. Tud. Akadémia leve
lező tagjává választotta. Értekezései legnagyobb 
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részben a valós változós függvények és a függ
vényegyenletek elméletének, továbbá a halmaz
elmélet és a projektív geometria körébe tartoz
nak, s magyar, német és francia szakfolyóiratok
ban jelentek meg. Nagyobb monográfiaszerü 
müve: Les systémes d'équations linéaires á une 
infinitó d'inconnues (Paris 1913). 

2. B. Marcel, matematikus, szül. Győrött 1886 
nov. 16. Egyetemi tanulmányait Budapesten, Göt-
tingenben és Parisban végezte. 1911-ben a stock
holmi egyetemen magántanárrá habilitálták. Dol
gozatai szakfolyóiratokban jelentek meg. Hardy 
angol matematikussal együtt írt könyve: The ge
nerál theory of Dirichlet's series (Cambridge 1915). 

Rieth-féle tej, 1. KMialbumináttej. 
Rieti (az ókori Beaté), R. járás fővárosa, 

püspöki székhely, Perugia olasz tartományban, 
(i9ii) 17,538 lak. XV. sz.-beli székesegyházában 
Alfani Izabella síremléke Thorwaldsentől. Római 
romokkal, XIII. sz.-beli apátsággal. 

Rietsch, Heinrich, osztrák zenei író, szül. Fal-
kenauban (az Eger mellett) 1860 szept. 22. 1900. 
a prágai német egyetem tanára lett. Nevezetesebb 
könyvei: Die Tonkunst in der 2. Hálfte des 19. 
Jahrhunderts (1900); Die deutsche Liedweise 
(1904); Die Grundlagen der Tonkunst (1907). Irt 
zenekari müveket is és egy operát (Walther von 
der Vogelweide). 

Rietschel, 1. Ernst, német szobrász, szül. Puls-
nitzban 1804 dec. 15., megh. Drezdában 1861 
febr. 21. A drezdai művészeti akadémián, majd 
Berlinben Rauchnál tanult. 1832-ben a drezdai 
akadémia tanára lett és itt a század közepén fő
képviselője a szobrászatnak. A klasszicizmusból 
mindinkább kibontakozó, erőteljes német és 
egyéni fölfogású művei: Frigyes Ágost szász 
király emlékszobra Drezdában; Pietá a potsdami 
béketemplomban (1895); Thaer emlékszobra Lip
csében (1850); Lessing híres emlékszobra Braun-
schweigban (1853); Goethe és Schiller együttes 
emléke Weimarban (1857); Weber Károly Mária 
emlékszobra Drezdában (1860); Luther nagy em
lékmüve, melyen azonban Luther igen erőteljes, 
kifejező alakján kívül csak Wiclifót készíthette 
el maga. Kitűnő, jellegzetes mellszobrok egész 
sorát készítette. Müveinek öntvényei a drezdai 
R.-muzeumban vannak egyesítve. 

2. B., Georg, német evang. teológus, B. 1. fia, 
szül. Drezdában 1842 máj. 10., megh. Lipcsében 
1914 jún. 13.1889-ben Lipcsében rendes tanár, 
egyetemi hitszónok és a Szt. Pál teológiai kollé
gium igazgatója lett. Főbb művei: Luther und 
die Ordination (Wittenberg 1883, 2. kiad. 1889); 
Das Wort vom Glauben. Predigten (2 köt., Leipzig 
1892); Lehrbuchder Liturgik (1898); Weinachten 
in Kirche, Kunst und Volksleben (1902). Egyház
zene-elméleti müveket is írt. 

3. B., Siegfried, német jogtanár, B. 2. fia, szül. 
Rüdigsdorf bei Kohrenban (Szászország) 1871 
febr. 18., megh. Tübingenben 1912 szept. 20. 
1897. hallei magántanár, 1899. tübingeni rendkí
vüli, 1900. rendes egyetemi tanár lett. Főművei: 
Die Civitas auf deutschem Boden bis zum Aus-
gang der Karolingerzeit (Leipzig 1894); Markt 
und Stadt (u. o. 1897); Das Burggrafenamt und 
die hohe Gerichtsbarkeit in den dentschen Bi-

schofsstadten (u. o. 1905); Untersuch. zur Geseh. 
der germán. Hundertschaft (Weimar 1907). 

Rietz, Eduárd, német hegedűművész, szül. 
Berlinben 1802 okt. 17., megh. u. o. 1832 jan. 23. 
Mendelssohn gyermekkori jóbarátja volt. R. ala
pította 1826. a berlini Filharmóniai Társaságot. — 
Az öccse: Július, szül. Berlinben 1812 dec. 28., 
megh. Drezdában 1877 szept. 12., kiváló hegedű
művész és nagytehetségű karmester volt.l848-ban 
a Gewandhaus-koncertek, 1860. a drezdai opera
ház karnagya lett. Mendelssohn összes müveinek 
kiadását szerkesztette (1874—77). Számos műve 
közül kiemeljük operáit: Der Korsar (1850); 
Georg Neomark und die Gambe (1859); Jeny und 
Batel; Das Mádchen aus der Fremde (1839). Zenét 
írt Goethe Faust, Calderon A Zalameai biró, Tieck 
Blaubart, Hebbel Judith c. színmüveihez és szá
mos karmüvet. 

Rieu-kieu, szigetcsoport, 1. Biu-kiu. 
Riezler, Siegmund, német történetíró, szül. 

Münchenben 1843 máj. 2. Előbb levéltári, majd 
könyvtári tiszt volt, 1898 óta a müncheni egye
tem tanára. Főműve: Geschichte Bayerns (Gotha 
1878—1903,1—6 köt., 1654-ig terjed). Kiadvá
nyai : FürstenbergischesUrkundenbuch (Tübingen 
1876—79,4 köt.): Joh. Turmairs samtliche Werke 
(Annales ducum Baioariae, u. o. 1883—84, 2 köt.). 

Rif fi?r-üi/?,Marokkóban az Atlasz-hegyrend
szerhez tartozó, a Földközi-tenger partja mentén 
végighúzódó hegység. A hegységben sok a bar
lang; belseje meredek sziklái miatt nehezen 
hozzáférhető. A Rif-hegységben csaknem teljesen 
független berber törzsek laknak, akik régen hí
res kalózok voltak. 

Rif, talmudista, 1. Izsák Alfászi. 
Rií le (ang., ejtsd.- rájfi), vontcsövű fegyver; 

riflemen, ilyennel ellátott lövészek. 
Rifbrmat i (olasz), 1. Becollecti. 
Riga (Bigha, Biia-Linn), Livonia volt orosz 

tartománynak és R. járásnak, orosz-ortodox 
püspöknek és evangélikus konzisztoriumnak szék
helye, most Lettország (Latvija) fővárosa, a Duna 
mindkét partján, 15 km.-nyire a R.-i öböltől, 
vasút mellett, (1921) 250,000 lak., jelentékeny 
iparral és kereskedéssel. Átlag évente több mint 
2000 hajó fordul meg kikötőjében. R. a belváros
ból és 3 külvárosból áll; a Dunán egy kő- és egy 
745 m. hosszú vasúti híd visz át. A belső város, 
amelyet 1858-ig még falak fogtak körül, egészen 
középkori jellegű; ebben vannak a legérdekesebb 
emlékek. Az 1494-1515-ig épült gót kastély, 
amely egykoron a kardvitézek nagymesterének 
volt lakóhelye, később a kormányzó palotája lett. 
A templomok közül a kiválóbbak: a Szűz Máriá
ról elnevezett templom a XIII. sz.-ból és a Szent 
Péter-templom. Van több régiséggyüjteménye, 
nyilvános könyvtára, színháza, firenzei ízlésben 
épített börzéje, politechnikuma. A városnak van 2 
nyilvános kertje. R.-t 1201. Albert püspök alapí
totta és későbben falakkal is körülvétette. 1255 ben 
érseki székhely lett; ugyancsak a XIII. sz.-ban be
lépett a Hanza-szövetségbe és kereskedelme által 
jelentékenyen meggazdagodott. 1522-ben fölvette 
a reformációt. 1547-ben lengyel uralom alákerült. 
1621 szept. 15. Gusztáv Adolf foglalta el. XI. 
Károly 1660. Livonia fővárosává tette. 1656. 
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ostromolták az oroszok, 1700. a szászokkal egye
sült lengyelek; 1710 júl. 4. kemény ostrom után 
az oroszok birtokába került. 1812-ben a franciák 
ostromolták és részben összelődözték. A világ
háborúban 1915. többször érték német léghajó-
és repülőtámadások a várost, melyet ez év őszén 
az oroszok nagyrészt kiürítettek, de erős hadállá
sokat foglaltak el a város környékén s 1916. nagy 
harcokat vívtak a németekkel, miközben a várost 
és a kikötőbe zárt hajókat német repülők többször 
bombázták. 1917. januárban a németek sikeres 
támadást kezdtek a város ellen, de csak szept. 
3. foglalhatták el. Az oroszok a várost több he
lyen felgyújtották. A világháború után az ujonan 
alakított Lettország fővárosává tették. 1919 má
jusban a vörösök foglalták el a várost; de már 
pár nap múlva lett csapatok szállták meg és 
a bolsevik népbiztosok nagyrészét agyonlőtték. 
1920 okt. 6. itt irták alá a lengyelek és az orosz 
szovjet-csapatok közti fegyverszünetet, valamint 
az előzetes békeszerződést. V. ö. Pábst, Der Ha-
fen von R. (R. 1908); Neumann, R. und Reval 
(Leipzig 1908); Nessig, Geschichte d. Stadt R. (R. 
1897); Hunfalvy Pál, Utazás a Balti-tenger 
vidékén (Pest 1871, 2 k.). 

Rigács, kisk. Zala vm. sümegi j.-ban, (1920) 548 
magyar lak. 

Rigai len, másként tonnalen, Livland, Kurland 
és Bsztland balti tartományaiból származó len
fajta, mely magasabb szálú és finomabb rostú lent 
szolgáltat, mint a közönséges len. Termelésénél 
gyakori magváltoztatás szükséges. A valódi R. 
hatósági bizonylattal ellátott hordókban jut for
galomba. 

Rigai-öböl (oroszul: Rizsszkij Zályiv) a Ke
leti-tenger egyik öble Livland, Kurland és Bszt
land partjain, beléje ömlik a két Aa és a Duna, 
bejáratában van Ösel, belsejében pedig a Runo-
sziget. Legnagyobb mélysége 55 m., Pernaunál 
280 napig, Arensburgnál 216 napig jégmentes. 

Rigasz, Eonsztantinosz,az újkori görögök első 
költője s a szabadság első vértanúja, szül. Ve-
lesztinoszban (Tesszália) 1753., megh. Belgrádban 
1798 május 20. Mint Ipszilanti fejedelem titkára 
titkos szövetséget alakított Görögoszág felszaba
dítására s hogy Bonapartét megnyerje céljának, 
1796 Velencébe ment, de visszatértében Trieszt
ben az osztrák kormány elfogatta s kiszolgáltatta 
Hadzsi Musztafa belgrádi basának, ki aztán 
agyonlövette. Lirai költeményei Bécsben jelen
tek meg először 1797., majd Jassyban 1814 Ö 
írta a görög Marseillaise-t. Életrajzát megirta 
Perrhávos (Athén 1860). 

Rigaud (ejtsd: rigó), Hyacinthe, francia festő, 
szül. Perpignanban 1659 júl. 18., megh. Parisban 
1743 dec. 29. A párisi művészeti akadémián ta
nult és főleg Van Dyck és Lebrun gyakorolt be
folyást művészetére. 1700-ban a párisi akadémia 
tagja, 1710. tanára, 1733. rektora lett. Largil-
liere mellett a kor legünnepeltebb képmásfestője, 
akinek nagy, pompázó képmásai, igy XIV. Lajos 
francia király, V. Fülöp spanyol király és Bos-
suet képei (Paris, Louvre) szinpadiasságuk mel
lett is festői szempontból magasan állanak. Mű
vei külföldi képtárakban is előfordulnak, igy a 
budapesti Szépművészeti Múzeumban Pleury bí

boros és Blisabeth Charlotte orléansi hercegné 
arcképei. V. ö. Etidel, Les livres de comptes de 
Hyacinthe R. (Paris 1910). 

Rigaudon (franc, ejtsd: rigódon), a gavotte-
hoz hasonló régi provencei tánc. Álla breve-ezevn 
ütemezésnél dallamai súlytalan hangjeggyel in
dulnak meg és minden páros ütemben a harma
dik és negyedik negyedértékek között tagolód
nak. A XVII. sz.-ban kezdenek triót is írni a több
nyire háromszoros dalformában irt R.-hoz. 

Rigel, elsőrendű csillag az Orionban = p 
Orionis. 

Rigele Alajos, szobrász, szül. Pozsonyban 1879 
febr. 8. A bécsi akadémián Bitterlich és Hellmer 
tanítványa volt. 1907-ben A tékozló fiú vissza
térése c. szobormüvére a Harkányi-dijat kapta a 
Műcsarnokban. Római tartózkodása idején Frak-
nói Vilmos püspök megrendelésére a pozsonyi 
székesegyház számára készítette Pázmány Péter 
síremlékét (1911—14), az Erzsébet-templom szá
mára a király megbízásából Erzsébet királyné 
domborművű képmását (1911). Egy sor képmás
szobrot és síremléket is készített Pozsonyban, 
tőle való u. o. a Vashonvéd és a székesfehérvári 
Vaslevente. 

Riggenbach, Nikolaus, német mechanikus, 
szül. Gebweilerben 1817., megh. 1899 júl. 25. 
1840-ben a karlsruhei gépgyárban az első német 
lokomotív előállításánál segédkezett, 1853. a 
svájci központi vasutak műhelyei és hldépítkezé-
sek vezetője lett. 1860—70 közt építette meg az 
első fogaskerekű vasutat Vitznauból a Rigire, 
mely mintaképe lett a későbbi hegyi vasutaknak. 
Müve: Errinerungen eines altén Mechanikers (Ba
sel, 1889, 3. kiad.). 

Riggféle betegség, genyes foghúsgyuladás 
(pyorrhoea alveolaris), mely a fogak meglazulá-
sára és kihullására vezet. 

Righi, Augusto, olasz fizikus, szül. Bolognában 
1850 aug. 27., megh. u. o. 1920 jún. A bolognai 
egyetem tanára. Értékes vizsgálatokat végzett 
a mágnességről és az elektromos hullámokról. 
Munkái: Ricerche di elettrostatica (Pisa 1873); Sul 
principio di Volta (Bologna 1873); Sul alcuni 
punti controversi di elettrostatica (u. o. 1873); 
L'ottica delle oscillazioni elettriche (u. o. 1897); 
Volta e la pila (Como 1899); La telegrafla senza 
fllo (Dessauval együtt, Bologna, 2. kiad. 1904; 
németül is megjelent Braunschweigban 1903); 
II moto dei ioni nelle scariohe elettriche (2. kiad. 
Bologna 1905); II radio (u. o. 1904); La moderna 
teória dei fenomeni flsici (u. o. 1904; németül 
Dessautól, Leipzig 1905). 

Righi-féle jelenség, a bizmutnak az a saját
sága, hogy ellenállása a galvánárammal szemben 
növekedik, ha mágnes sarkai közé v. általában 
mágneses mezőbe helyezik. Mivel a növekedés 
körülbelül arányos a mágneses mező erősségé
vel, ennek meghatározására használják fel. 

Righini (ejtsd.- rigíni), Vincenso, olasz zeneszerző, 
szül. Bolognában 1756 jan. 22., megh. u. o. 1812 
aug. 19. 1780-ban a bécsi Opera buffo, 1793— 
1812-ig a berlini Hofoper igazgatója volt. 20 ope
rája közül kiemeljük: Tigrane (1799); Gerusa-
lemme liberata (1802) és La selva incantata (1802) 
c. Számos vokális művet írt. 
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R i g h t (ang., ejtsd: rajt) a. m. jog; R. of peti
tion, 1. Hábeas corpus és Petition of Eights. 

Rightboys (ang., ejtsd: rájtbojsz), titkos ir tár
sulat, 1. Whitéboys. 

Right Honourable (ang.), 1. Honouráble. 
R i g h t or wrong — my country ! (ang., 

ejtsd: rajt or rong— mej konntri), a. m. akár jogszerű 
a dolog, akár nem, én a hazám érdekét nézem. 

Rigi, a Ny.-i Alpok külső üledékes vonulatá
nak, azaz a Svájci Mészkő-Alpoknak egyik hegy
csoportja Svájcban, a Vierwaldstatti-, Zugi- ésLo-
werzi-tavak közt. Alakja szabálytalan négyszög, a 
Vierwaldstátti-tó ktissnachti ágától DK.-re a Muo-
táig nyúlik; Ny.-i részében a Kulm (1800 m.), 
Dossen (1681), Rotstock (1663) és a Scheideck 
(1648m.) a legmagasabbak, K.-en pedig a Hochfluh 
{1702) és a Witznauerstock (1454 m.).Három tó közt 
az Alpok szélén emelkedő hegy lévón.róla gyönyörű 
kilátás nyílik. A csúcsról belátható terület leg
hosszabb átmérője (a Döletól a Jurában a Bibe-
rach melletti Bussenig) 320 km. É. íelől Goldau-
ból és Lowerzből, D.-ről Gersauból és Wággisből, 
Ny -on Greppenből és Küssnachtból jó utakon ló
háton v. gyalog 3—4 óra alatt följuthatni rája, a 
forgalom legnagyobb részét azonban az 1868— 
1875-ig épített R.-vasutak közvetítik. 1815-ben 
csak egy kis turista menedékház volt rajta, ma 
évente 70—100,000 ember látogatja meg, a Kul-
mon hatalmas szállodapaloták vannak, 2 km.-rel 
alább van a Rigi-Staffeln-szálló, ahol a Rigire fel
vezető összes utak találkoznak, ettől D-re Rigi-
Kaltbad klimatikus gyógyhely s nem messze tőle 
a Kanzeli (1470 m.), amelyről a Vierwaldstatti-
tóra a legszebb kilátás nyilik. A K. felé húzódó 
nyergen vannak a Rigi-Pirst (1462 m.) és Rigi-
Scheideck-szállodák, utóbbinál vastartalmú ás
ványvízforrás is van. Az arth-kulmi vasúton szép, 
kies völgyben látható Rigi-Klösterli (1315 m.) 
búcsújáró kápolnával és néhány vendéglővel. A 
R. D.-i lábánál 1895 óta szanatórium van beren
dezve tüdőbetegek részére. V. ö. Rütimeyer, Der 
R. (Basel 1877); Türler, Der R. (Luzern 1893); 
Kaufmann, Beitrage zur geol. Karte der Sclrweiz 
(11. füz., Bern 1872); Becker, Karte vom R. 
(Winterthur 1901, 1 : 50,000). 

Rig idus (lat.) a. m. merev, szigorú, rideg. 
Rigler Gusztáv, orvos, egyetemi tanár, szül. 

Dunamocson (Esztergom vm.) 1868 nov. i. Az 
egyetemet Budapesten végezvén, 1891. tanárse
géd, 1899. a kolozsvári egyetemen tanár lett, 
s az orvosi karnak kétizben dékánja, majd 1917. 
az egyetem rektora volt. Jelenleg a szegedi egye
temen működik. Értekezésein kívül önállóan meg
jelent müvei: Az egészségtani vizsgálatok mód
szerei (1894); Gártner-Éigler: Közegészségtan 
(1896); Erdély nevesebb fürdői (1903); Közegész
ségtan és a fertőző betegségek (1910); A köz
egészségtan és a járványtan rövid tankönyve 
(1922). 

Rigmány (Rágmani), kisk. Maros-Torda vm. 
nyárádszeredai j.-ban, (i9io) 420 magyarlak. (Tr.R.) 

Rigó (Turdus, állat), a Verébalkatúak v. Ének
lők (Passeriformes, Oscines) rendjébe, a Rigó-fé
lék (Turdidae) családjába tartozó madárnem. Az 
idetartozó fajok száma meghaladja a 200-at, melyek' 
nek számos alfajuk van, melyek azonban alakra és 

természetükre egymással nagyon megegyeznek. 
Jellemző tulajdonságuk erős csőrük, melynek felső 
kávája hegye előtt kissé kivágott; szárnyuk hosszú, 
hegyes s harmadik és negyedik evezőtolluk hosz-
szabb a többinél, az első evezőtoll igen rövid s jóval 
kurtább az elsőrendű evezőtollaknak megfelelő 
fedőtollaknál; farkuk egyenes vágású v. csak 
gyengén lekerekített s 12kormánytollból (a Tur
dus varius-n&l kivételesen 14-böl) áll; íiókáik 
tollazata és tojásaik pettyesek; csüdjük elülső 
és hátulsó felén sima, csak alul, az ujjakhoz közel 
eső részén van 2—3 pajzs. Összetartó, társaságot 
kedvelő madarak; több fajuk (pl. a fenyőrigó) 
telepekben fészkel. Fészküket ágacskákból, füvek
ből, mohából készítik, belül rendesen agyaggal 
tapasztják ki s többnyire bokrokba, néha fára vagy 
a földre rakják. Tavasszal és nyáron rovarokkal 
és férgekkel, ősszel és télen gyümölcsökkel és 
bogyókkal táplálkoznak. Az egész földön el van
nak terjedve. Hazánkban hét faj fordul elő: 1. 
Énekes R. (T. musicus L.). Felül olajbarna, alul 
fehér, torkán, begyén és oldalán fakószínbe ját
szó és olajbarnával pettyezett; alsó szárnyfedői, 
hónaljtollai,középfedőtollai,továbbáamásodrendü 
evezőtollaknak megfelelő fedőtollak hegye és alsó 
kávájának töve sárgás. Hossza 22, szárnya 11.5— 
12, farka 9, csűdje 3 cm. Hazánkban mindenütt 
közönséges s tavasszal és őszkor nagy csapatok
ban vonul. 2. Húros R- (T. viscivorus L.), 1. 
Húros madár- 3. Fenyö-R. (T. pilaris L.), 1. 
Fenyö-R. 4. Szölö-R. (T. iliacus h.), 1. Szölö-H. 
5. Fekete R. (T. merula L.), 1. Fekete R. 6. Örvös 
R. (T. torquatus L.). A hlm alapszíne barnás
fekete, begyén széles fehér örv van; szárnytollai 
szürkésfehérrel szegettek. A tojó barna alapszínű; 
begyörve barnás árnyalatú. Fiataljai barnásfehér
rel tarkázottak. A hím hossza 25—29, szárnya 
13-5—14-3, farka 10-5—11-5, csűdje 3-4 cm. 
Skandináviában és Észak-Németországban honos 
s átvonuláskor hazánkban is előfordul. Egyik al
faja : a havasi vagy középeurópai örvös R- (T. 
torquatus alpestris Brehrn) az Alpokban, Apen-
ninekben, Vogezekben, Magyarországon (a leg
magasabb északi hegységekben), Montenegróban, 
Boszniában, a Balkán-hegységben és a Kaukázus
ban honos s tavaszi és őszi vonulásakor hazánk 
lapályos vidékeit is felkeresi. 7. Rötfarkú R. (T. 
Naumanni Temm.). Szibériában, Kina egy részé
ben és Japánban honos s kivételesen Európába is 
átvándorol. Egyetlen hazai példány ismeretes s 
ennek sem tudjuk a közelebbi termőhelyét. Régen 
az igazi rigókhoz, vagyis a Turdus-nemhez szá
mították a hazánkban előforduló körigót (Monti
cola saxitilis L.) és a kék R.-t (Monticola cyanus 
L.) is; ezekről azonban kiderült, hogy összekötő 
kapcsot alkotnak az igazi R.-k (Turdus) és a. 
hantmadarak (Saxicola) között, ezért ma külön 
nembe, a Kövi R. (Monticola) nembe sorozzuk 
őket. L. Körigó. 

Rigó-iélók (Turdidae, állat), a Verébalkatúak 
v. Éneklök (Passeriformes, Oscines) rendjének 
egyik családja, melybe a madárvilág legkiválóbb 
énekesei tartoznak. Jellemzők a tollazatúkon már 
flóka-korban jelentkező erős pettyezések. Egyéb 
jellemző tulajdonságuk, hogy a csőr töve többé-
kevésbbé mindig lapított; a felső káva élén a csúcs-
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hoz közel mindig nyoma van egy kis bemetszés-
nek; az orrlyukakat nem sok serte, hanem lágy, 
többé-kevésbbé nyitott szaruhártya fedi. A száj
zugban mindig vannak sértek, melyek azonban 
néha igen gyengén fejlettek. Csűdjük, a sövény-
bujkálók (Accentor) kivételével, mindig sima. 
Szárnyuk hosszú, hegyes és laposan simul a test
hez. Évenkint egyszer (ősszel) vedlenek. Kozmo
politák ; mintegy 600 fajuk ismeretes. Többnyire 
erdős, bokros helyeken élnek. Rovarokkal, férgek
kel és kisebb csigákkal táplálkoznak. Idetartoznak 
a következő főbb alcsaládok: Sövónybuj kálók 
vagy Csattogányok ('Accentorinae), Rigók (Tur-
dinae), Hantmadarak (Saxicolinae) és Csipkema
darak (Pratincolinae). A legújabb rendszerezek a 
E.-et a Légykapó-félék (Muscicapidae) családjába 
sorozzák. Lásd még a Rigó címszót. 

Rigók (Turiinae, állat), a Rigó-félék (1. o.) 
egyik alcsaládja. Idetartoznak a következő hazai 
madárnemek: Igazi rigó (Turdus, 1. Rigó) ; Füle
müle (Aédon); Kékbegy (Cyanecula); Piistfark 
(Ruticüla); Kövi rigó (Monticola). 

Rigóién, 1. Benzin. 
Rigólozás (a franc, rigole szótól) a. m. talaj

forgatás (1. Földforgatás). 
Rigómező (Koszóvó Polje), 52 km. hosszú és 22 

km. széles karsztosslkság, igazi polje, Mitro Vicától 
délre.Pristinátólnyugatra; régebben Törökország, 
ma a Szerb-Horvát-Szlovén királyság területén. 
Vízgyűjtője a Morava (1. o.) vízterületéhez a Szit-
nica. A síkság déli részén van a Sarhegy, me
lyen át szoros vezet Kacsaniktól Makedoniába. 
R. vidéke, mint fontos utak csomópontja, gyak
ran volt nevezetes csaták színhelye. Ezek közül 
említendő az első R.-i csata (1389 június 27-én), 
melyben Lázár szerb deszpota és Murád török szul
tán is elesett. A második R.-i csata 1448 okt. 
17—19-én történt. Hunyadi János eleinte meg
szalasztotta a török lovasságnak mindkét szár
nyát, de a janicsárok erősen helyt állottak. Éjjel 
Hunyadi sikertelen támadást intézett a török tá
bor ellen. Másnap a török lovasság a magyarokat 
hátba fogta, továbbá Hunyadi vezére Székely Já
nos nagyon előre nyomulván, levágatott, Vlád 
oláh vajda pedig csapatjával átpártolt a törökhöz. 
A magyar táborba menekülteket a szultán mind 
levágatta. Amagy ar seregből 9000 katona esett el, 
továbbá 6000 oláh és 2000 idegen zsoldos; a török 
vesztesége 30—34,000-re rúgott. Hunyadi a csa
tából megmenekült, de futás közben Brankovics 
kezébe került. 1913-ban itt bolgárok és szerbek 
harcoltak. A világháborúban az 1915-iki szerbiai 
offenzíva alkalmával nov. 23—28. a R.-nkísérlet
tek meg a szerb hadsereg maradványai az utolsó 
ellenállást, de vereségük után kénytelenek voltak 
Prizrenen át Albániába visszavonulni. 

Rigópohár (Cipővirág, Cypripedilum, növ.), 
az Orchideáé családba tartozó génusz, melynek 
mintegy 20 faja főleg az északi mérsékelt övön 
él, úgy az Ó-, mint az Új-világban. Kúszó gyök
törzsük van, tőlevelekkel; szárukon egy v. kevés 
a virág, melynek mézajka felfúvódott. Feltűnően 
szép virágúak. Nálunk egy fajuk él, a G. calceolus 
L. Számos faj kedvelt üvegházi növény. 

Rigor (lat.) a. m. szigor, él, élesség; rigoris-
mus, szigorú, hajthatatlan gondolkodás- és cse

lekvésmód, erkölcsszigor; rigorista, a fölötte 
szigorú erkölcstanár, a büntetőjog szigorúbb alap
elveinek híve; R. cambialis, váltói szigor; rigo-
rosus, kérlelhetetlenül szigorú. 

Rigorista, a rigorizmus (1. o.) híve, aki túlsá
gosan szigorú erkölcsi ítéleteiben. 

Rigorizmus (lat., szigorúság), általános szabá
lyok alkalmazásában való legfőbb szigorúság. 
A tudományban Kant erkölcstanának jelzése, aki 
csak azt tekintette erkölcsi cselekedetnek, amit 
pusztán az erkölcsi törvény tiszteletéből tesznek. 
Minthogy pedig természettől fogva önzők va
gyunk, az erkölcsi cselekedet saját önző érzéseink 
ellen való kíméletlen harcot követel tőlünk. 
Schiller enyhíteni kívánt e szigorú erkölcsi fel
fogáson és magasabb erkölcsi fejlődési foknak 
tekintette, ha az erkölcs törvényeit egyszersmind 
szeretetből (Neigung) követjük, azaz ha erkölcsi
leg cselekedni második természetünkké vált. Ha
sonló a nézete Herbert Spencernek, ámbár ez az 
ellenkező szempontból indul. 

R i g o r m o r t u a l i s (lat.), 1. Hidlamerevség. 
R i g o r o s u m (examen rigorosum, lat.), döntó 

jellegű, szigorú vizsgálat, szigorlat; az egyete
men tartott doktori vizsgálat neve. 

Rigósfürdő (Bogda), kisk. Temes vm. lippai 
j.-ban, (1910) 474 német, román és magyar lak. 
Hozzátartozik a kis Rigós gyógyfürdő. (Tr. R.) 

Rigószőrű a marha, ha az egész teste sötét v. 
fekete színű, de a száj környéke világos. Az ilyen 
szájat rigószájnak nevezik. 

Rigvéda (szanszkrit) a. m. daltudomány; az 
ó-ind irodalom legrégibb s legfontosabb müve. 
Korát legtöbben Kr. e. 1500—1000-ig keresik. 
Különféle dalnokcsaládok szerepelnek, mint az 
egyes himnuszok szerzői. 1028 himnuszból áll a 
jelenlegi R.-szöveg, mely 10 könyvre osztva, kö
rülbelül akkora terjedelmű, mint Homeros összes 
költeményei. Hű képét adja a régi indek élet
módja-, szokásai- és vallásos szertartásainak. Ere
deti szövegét kiadták: Müller Max, R. samhita 
the sacred hymns of the Brahmans, together with 
the commentary of Sayanacharya (II. kiad., Lon
don 1891, 6 köt.). Latinbetűs átírásban: Aufrecht 
(Berlin 1861—63, 2. kiad. Bonn 1877); Oldenberg, 
Die Hymnen des R. (I. köt.: Metrische und text-
geschichtliche Prolegomena, Berlin 1888). Né
metre fordították: GVassm«ra?j(Leipzig 1876—77); 
Ludtvig, Der R. oder die heilige Hymnen der 
Brahmane, zum erstenmale vollstándig ins 
deutsche tibersetzt (Prag 1876—88, 6 köt.). 

Rigya, kivágott és ledöntött fákból, gallyak
ból készült akadály (fatorlasz). A fák egymáshoz 
s a földhöz erősíttetnek. A R.-t erdőszélek védel
ménél, lövészárokkal kapcsolatosan, utak elzá
rása, továbbá sáncvonalak térközeinek kitöltése 
céljából alkalmazzák. 

Rigyacz, kisk. Zala vm. nagykanizsai j.-ban, 
(1920) 692 magyar lak. 

Rigyet a rőthímvad: a szarvas, dám, jávor-
és őzvad, mikor párzik. A hím és tehén rőtvadak 
párzását általában üzekedés-nék nevezik a va
dászok. 

Rihmer Béla (granasztói), orvostanár, szül. 
Pécsett 1870 dec. 5. Az egyetemet Budapesten vé
gezte, azután Kovács tanár mellett asszisztens volt 
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1913-ban a budapesti egyetemen magántanárrá 
képesítették. 1913 óta a székesfővárosi Szt. Já
nos-kórház urológiai-sebészeti osztályának főor
vosa. 1922. egyetemi rendklv. tanár lett. A húgy-
és ivarszervi sebészet körébe vágó munkái bel- és 
külföldi folyóiratokban jelentek meg. 

Rihnó (Richnava, Éichenau), kisk. Szepes 
vm. gölniczbányai j.-ban, (1910) 688 szlovák lak. 
Felette emelkedik Szepes-Olaszitói keletre Richnó 
vára. Előbb a Perényi-esaládé volt, de ettől 
Giskra 1448. elvette. 1460—62. Szapolyay Imre 
foglalta vissza. V. ö. Gsánki, Magy. tört. földr. 
(I. 249). (Tr. Cs.-Szl.) 

Ríj d e r (vagy Ruiter), a XVIII. sz.-ban ké
szült hollandi 14 forintos aranyérem neve. 

Rijeka, v. Rjéka, egy barlangból eredő, 12 
km. hosszú folyó Montenegróban, a hasonlónevű 
városka mellett elfolyva, a Skutarü-tóba ömlik. 

Rijenci, adók. Verőcze vm. szlatinai j.-ban, 
(i9io) 461 szerb és horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Rij k s d a a l d e r (ejtsd: rájksz—), hollandiai ezüst
érem 2Vs holl. forint értékben. L. még Daalder. 

Rijn, a Rajna (1. o.) hollandi neve. 
Rijswijk (ejtsd: rejszvejk), 1. Ryswyk. 
Bika, 1. Réka sírja. 
Rikácsolok (Anisomyodi, illat), a Verébalka

túak (Passeriformes) rendjének egyik alrendje, 
melyet Gadow vizsgálatai szerint a mai rendsze-
rezők két csoportra osztanak. Az egyik csoportba 
tartoznak a Nem igazi rikácsolok (Subclamato-
res), a másikba az igazi rikácsolok (Clamatores). 
A két csoport közti különbség a láb alkotásában 
rejlik: az első csoportnál a hátsó ujj hajlító iz
mának ina az elülső ujj mély hajlítóizmának iná
val egy szalag útján összeköttetésben áll, ellen
ben a második csoportnál ez az összeköttetés 
hiányzik. Éneklő készülékük fejletlen. Körülbelül 
1870 fajuk ismeretes, melyek közül a legtöbb 
Amerikában, elsősorban Dél-Amerikában honos, 
kevés (kb. 71) fajuk földünk keleti félgömbjén él. 
A Nem igazi R.-hoz tartozik az Eurylaemus- (1. 
Ricsóka) és Calyptonema-nem, az Igazi R.-hoz : 
a Pitta-, Phytotoma-, Gotinga-, Procnias-, Ru-
picola-, Pipsa-, Manacus-,Tyrannus-, Phacelo-
do-tnus-, Pyriglena-, Hylactes-nem stb. A régi 
rendszerekben a Szalakóta-féléket (Coraciaefor-
mes és Goraciidae) is a R.-hoz sorozták. 

Rikárd (Richárd), több uralkodó neve: 
[Angolország.] 1. I. R., az Oroszlánszívű, 

angolkirály (1189—99.), II. Henrik angol király 
harmadik 'fia, szül. Oxfordban 1157 szept. 13., 
megh. 1199 ápr. 6. Atyját 1189 júl. 6. követte a 
trónon. A következő évben keresztes hadjáratra 
indult (1. Keresztes háborúk). 1191 tavaszán 
Ciprus szigetére ment 8 azt Lusignan Guido, 
volt jeruzsálemi királynak adományozta. Innen 
1191 jún. 8. JJckon falai alá érkezett, melyet 
már a francia és német keresztesek régóta ostro
moltak. Akkon eleste (júl. 12.) után erőszakos 
viselkedésével Babenbergi Lipót herceget is ma
gára haragította. Miután a németek és fran
ciák elhagyták a Szentföldet, R. egyedül foly
tatta a harcot, de sikertelenül. Ezért Szaladin 
szultánnal 3 évi fegyverszünetet kötött és 1192 
okt. 9. elhagyta Akkont. De útközben hajótörést 
szenvedett s Aquileiánál partra kellett szállania. 

Innen Bécsen át akart hazajutni, de itt felismer
ték s Lipót herceg Dürrenstein várába záratta, 
majd jó pénzért kiszolgáltatta VI. Henrik német 
császárnak. Ez ismét Trifels várában tartotta 
fogva s csak 1194 febr. 4. bocsátotta szabadon 
óriási váltságdíj (100,000 márka) és hűbéri eskü 
árán. Angliába hazatérve, öccsének, Jánosnak 
lázadását kellett levernie. Ennek szövetségesé
vel, II. Fülöp Ágost francia királlyal 1199 elején 
fegyverszünetet kötött. Ezután egyik hűbéresé
vel, Limoges vieomte-al keveredett viszályba s 
mikor ennek várát, Ghalust rohammal elfog
lalta, egy nyíllövés halálra sebesítette. V. ö. 
Archer, The crusade of R. I. (London 1898); 
Ramsay, The Angevin empire: Henri n., Richárd 
I. and John (u. o. 1904); Gruhn, Der Kreuzzug 
Richards I. Löwenherz (Berlin 1892); Kindt, 
Gründe der Gefangenschaft Richards I. Löwen
herz (Halle 1892). 

2. II. R., angol király (1377-99.), Eduárd 
trónörökös (a Fekete herceg) fia, III. Eduárd ki
rály unokája, szül. 1367 jan. 6., megh. 14(0 febr. 
14. Nagyatyját 1377 jún. 21. követte az uralko
dásban. Eleinte nagybátyjainak gyámsága alatt 
állott, de nemsokára önálló uralkodó lett. Ke
gyenc kormánya ellen nagybátyjai, János lan-
casteri herceg és Tamás gloucesteri herceg föl
keltek és őt újból gyámság alá helyezték. R. 
azonban 1389-ben függetlenítette magát s a ké
sőbb kitört harcban Gloucester herceget meg
ölette (1397), Lancaster herceg fiát, Henriket 
pedig száműzte. De ez atyja halála után 1399. 
visszatért Angliába és R. ellen felkelést támasz
tott, Londonban elfogta és 1399 szept. 29. a par
lament által letétette. R.-ot Pontrefact kastélyba 
vitték, hol nemsokára erőszakos halállal múlt ki. 

3.111. R., angol király (1483—85.), R. yorki 
herceg legifjabb fia, szül. 1452 okt. 2., megh. 
1485 aug. 22. Mikor bátyjának, IV. Eduárdnak 
halála után 1483 ápr. 9. annak 13 éves fia, V. 
Eduárd foglalta el a trónt, R. lett Anglia ré
gense. De csakhamar hatalmába kerítette a fia
tal királyt öccsével együtt s magát kiáltatta ki 
királynak 1483 jún. 25. Ezután megölette mind
két unokaöccsét s azoknak nénjét, Erzsébet her
cegnőt akarta nőül venni. Zsarnok uralma ellen 
Tudor Henrik, Richmond grófja, támasztott fel
kelést s a Laneaster-párt híveivel szövetkezve, 
R. seregét Bosworth mellett 1485 aug. 22. meg
verte. A csatában maga R. is elesett. Mint a ke
gyetlen és ravasz zsarnok legjellemzőbb képvi
selőjét, Shakespeare egyik tragédiájának hősévé 
tette. V. ö. Gairdner, History of the life and 
reign of Richárd IU. (London, 3. kiad. 1898). 

4. R., angol trónkövetelő, 1. Warbeck. 
[Németország.] 5. R., Gornivall és Poitou 

grófja, német király (1257—72.), Földnélküli Já
nos angol király ifjabbik fia, szül. Winchester
ben 1209 jan. 5., megh. 1272 ápr. 2. Bátyja, 
III. Henrik, Cornwall grófjává nevezte ki. 
1240—42-ben a Szentföldön harcolt. Hollandi 
Vilmos német király halála után néhány meg
vásárolt német fejedelem 1257 jan 13. német ki
rállyá választotta. Hatalma azonban csak névle
ges volt. 1264-ben bátyjával együtt Montfort 
Simon gróf fogságába került, melyből 1256. sza-
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badult ki. Utoljára 1268—69. látogatta meg Né
metországot. V. ö. Bappert, Richárd von Corn-
wall seit seiner Wahl zum deutschen König 
(Bonn 1905). 

[Normandia.] 6. R., a Rettenthetetlen (Sans 
Peur), Normandia hercege, Hosszúkardú Vilmos 
fia, szül. 935., megh. 996. Atyját 943. követte a 
trónon; orsz igát előbb védelmeznie kellett Lajos 
francia király ellen, de azután hosszú ideig béké
ben kormányozhatott. A monda sok hősi kalanddal 
ruházta föl élete történetét. Az uralkodásban fia, 
II. R., a Jó, követte (996—1026). 

Rikesz Mihály, a Forgách Ferenc bibornok ál
tal Pozsonyban felállított szép fölszerelésü nyom
dának volt vezetője 1631.; 4 magyar és 2 latin 
nyomtatványa ismert, amazok közt Káldy György 
Vasárnapokra és Ünnepekre való prédikációi s 
Pázmány Imádságos könyve és Bizonyos okok c. 
müve. 

Rikjáb-dár (arab eredetű török) a. m. kengyel
tartó ; különösebben pedig annak a magasabb 
szultáni tisztviselőnek volt a neve, aki a szultán
nak, mikor lóra ült, a kengyelt tartotta. 

Rikkancs, az utcai ujságárúsitó magyar el
nevezése. 

Rikli, Arnold, a róla nevezett napgyógymód 
megalapítója, szül. a svájci Wangenban 1823 
febr. 13., megh. St. Thomasban (Karinthia) 1906 
ápr. 30. A krajnai Veldesben 1855. alapította 
gyógyintézetét. 

Rikosd (Bután), kisk. Bihar vm. élesdi j.-ban, 
(íüio) 342 román és magyar lak. (Tr. R.) 

Rikva, afrikai tó, 1. Leopold-tó. 
Rila (Rila-Dagh), hegység, 1. Rüo-Dagh. 
Rilasciando (olasz, ejtsd: riiasándo), zenei mű

szó, a. m. lassítva, késlekedve. 
Riley (Fort R.), fontos katonai állomás Kan

sas északamerikai állam R. countyjában, a Kan
sas balpartján, nagy tüzérségi és lovassági lak
tanyákkal. • 

Rilievu (olasz), 1. Domború mű. 
Rilke, Rainer Maria (tulajd. René Maria 

Caesar), német költő, szül. Prágában 1875 dec. 
4. Bgyideig hivatalnok volt, Parisban Rodin tit
kára lett, utóbb teljesen az irodalomnak élt. St. 
George és Hofmannsthal mellett az líj német 
lira legkülönösebb jelensége. Első köteteinek 
(Lében u. Lieder 1894; Advent 1898) népdalias 
és goethei egyszerűségét francia mintákon tökéle
tessé fejlesztett raffinált ritmus, rimelés és forma 
váltja fel a későbbiekben (Mir zur Feier 1899 ; 
Üas Buch der Bilder 1902; Das Stundenbuch 1906; 
Neue Gedichte 1. köt. 1907, 2. köt. 1908; Das Ma-
rienleben 1913).Novelláit (Zwei Prager Geschich-
ten 1899; Geschichten vom liebe'n Gott 1900; 
Die Weise von Liebe u. Tod des Cornets Chr. 
Rilke 1906) liraiság és a nyelv zeneisége jellemzi. 
Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge c. 
regénye (1910) minden szépsége mellett e részben 
már túlzásba megy. Líraisága mellett is mélyre
ható Rodinról szóló tanulmánya (A. Rodin, új 
kiad. 1920). Magyarul megjelent: Hogyan szere
tett és halt meg Rilke Kristóf kornétás (ford. 
Kálhy Miklós 1917); Ének Rilke Kristóf zászlós 
szerelméről és haláláról (ford. Franyó Zoltán 
1917); Mesék a jó istenről (ford. Bartos Zoltán 

1921); Mesék és melódiák (ford. Csöndesnél 1921); 
Imádságos könyv (ford. Kállay Miklós 1921). Ver
seiből sokat fordított még Kosztolányi Dezső. 

Rill József, pedagógiai író, szül. Módoson, 1839 
jan. 11., megh. Ipolyságon 1909 ápr. 5. Tanító, 
majd tanítóképzőintézeti tanár, azután tanfel
ügyelő volt. Élénk tevékenységével a tanítóság-
erkölcsi és anyagi érdekeit szolgálta, a pedagó
giai irodalom útján a pedagógiai érdeklődést élén
kítette és irányította. Eszközei voltak lapjai: Un-
garischer Schulbote, Freier Bürger, Független 
Polgár, Magyar Néptanító s leginkább a Magyar 
Pedagógiai Szemle. 

Rille (ejtsd: rijj, v. Risle), 148 km. hosszú folyó 
Normandiában; ered Orne départementban és 
Pont-Audemer alatt a Szajna-torkolatba ömlik. 
Alsó részében 30 km.-nyire hajózható. 

Rilo-Dagh (Rylo vagy Rila-Dagh, az ókori 
Skombros), NyK.-i irányban húzódó hatalmas 
hegység Bulgáriában, a Cermen, Riloka és Fe-
kete-Isker között. Legmagasabb csúcsa a 2924 
m. Muss Allah v. Szt. Iván-csúcs s nevezetessége 
a Rüo-hegyi kolostor, amely a Balkán történeté
ben jelentős szerepet játszott, mint a macedón 
mozgalmaknak középpontja. Magát a kolostort 
várfalak övezik ós udvara oly nagy, hogy benne 
4000 ember kényelmesen elfér. Az udvar köze
pén áll a bizánci stílusban épített hatalmas tem
plom, egyúttal híres búcsújáróhely, a görögkeleti 
hivők ezrével keresik fel. A templomot három ol
dalról oszlopcsarnok veszi körül. Állandóan 150— 
160 kalugyer tartózkodik benne. 1907-ben a kolos
tor nagyrésze dinamitrobbanás következtében el
pusztult. 

Rilszk (Rylsk), az ugyanily nevű járás szék
helye Kurszk volt orosz kormányzóságban, (1910) 
13,700 lak. Most Ukrajnához tartozik. 

Rilyejev (Rylyejev), Kondratíj Fjodorovics, 
orosz költő, szül. Szent-Pétervárott 1796 szept. 
29. (17.), kivégezték u. 0. 1825 júl. 25. (13.) 
Tagja volt a dekabristák (1. 0.) titkos társaságá
nak s ezért kötél általi halált szenvedett. Költe
ményei leginkább a duma (1. 0.) néven ismert 
műfajhoz tartoznak; van egy epikus költeménye 
is: Vojnarovszkij. Besztuzsevvel együtt szerkesz
tette a Polarnaja zvézda (Sarkcsillag) c. alma
nachot (1823—25). R. müveinek legújabb kiadása 
Balickijtól a Bibliotheka Dekabristov c. válla
latban (Szent-Pétervár 1907) jelent meg. 

Rim, adók. Modrus-Fiume vm. vrbovskói j.-ban, 
(1910) 323 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Rím, a versek megfelelő szakaszainak kezde
tén vagy végén ugyanazon hangok vagy szó
tagok ismétlése. Fajtái közé tartozik az allite-
ráció (1. o.), mely a ritmusi szakaszok elejé
nek összecsengésében áll ('Csalogatja csemegé
vel, iebke szellő Zebegteti) és csak a szókezdő 
egy vagy két hangra terjed, ezért nevezik betü-
rímnek; továbbá a végrím, mely a ritmusi sza
kaszok végének azonos hangzásából áll; az ily rí
met szótagok alkotják s a szavak végének kíván
juk egyezését, a hangzótól kezdve végig; a vég-
rím e szerint szótagrím is. Ha a végrímeket alkotó 
szótagokban tisztán csak a hangzók egyezteté
sére vagyunk tekintettel, származik az asszonánc 
(1. o.), mely oly nyelvekben otthonos, ahol a 
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hangzó a szó lényegesebb eleme, így pl. a spanyol
ban, a francia népdalban, az ó-francia műköltés-
ben is. Szorosabb értelemben rímnek csak a szó
tagrímet (végrímet) nevezzük, még pedig azt a 
teljes formáját, melyben mind a magán-, mind a 
mássalhangzók azonos rendben ismétlődnek és 
teljesen összevágnak. A nyugatenrópai müköl-
tés általában ilyen rímet kedvel. Ha a rímet 
alkotó összes hangok sorban megegyeznek, a 
rímet teljesnek mondjuk. A rím esztétikai ha
tása annál nagyobb, ha a teljes hangbeli egyezés 
értelmileg lehető ellentétes szavakat köt össze. 
A magyarban az igen pontos rím szintén szép, de 
állandóan használva keresettnek tűnik fel, s köl
tőink vagy a hangbeli egyezés vagy az értelmi 
ellentét tekintetében méltán élnek engedmények
kel (Sűrű sötét az éj, Dühöng a déli szél, Jó Buda
vár magas Tornyán az érckakas Csikorog élesen, 
Arany. Földiekkel játszó Égi tünemény, Isten
ségnek látszó Csalfa vak remény, Csokonai). 
A szónak maga-magával rímelése sem kárhoz
tatható föltétlenül, sőt olykor erős komikus 
vagy általán jellemzetes hatása van (Az életet 
már megjártam, S többnyire csak gyalog jár
tam, Arany); ez az ú. n. identikus rím. A rím 
szépségéhez tartozik az is, hogy írj legyen és 
jelentős szók alkossák. Terjedelmét és jellemét 
tekintve többféle: lehet egy, két, három vagy 
több szótagii; esetleg két szóra is kiterjed (mint
egy más rím előzi meg a rímet), ez az ú. n. 
gazdag rím. A rím jelleme attól függ, emelkedő-
leg végződik-e vagy esőleg, azaz jambusi v. tro-
chaeusi vége van-e a sornak. Az emelkedő rím 
lehet két szótagú is, de teljesen elég a rím képzé
sére egy szótag, az ereszkedő rím mindenesetre leg
alább két szótagra terjed, mert emelkedésnek min
denesetre kell lenni a rímben. Helyzetére nézve 
lehet a rSmpárrím, mely két-két egymásután kö
vetkező sort köt össze (képlete aa bb cc), lehet ke
resztrím (abab), az ennél szegényebb félrím (abcb), 
az ölelkező rím (abba); jellemző magyar rím
helyezések a ráütő rím (aabbb) és a visszatérő 
rím (aaba). A rímelés gazdagságát fokozhatja a 
költő belső rímek alkalmazásával, pl. Vadat shalat 
s mi jó falat S szem-szájnak ingere, Sürgő csoport, 
száz szolga hord, Hogy nézni is tereh (Arany). 
A klasszikus görög és római költészetben csak 
nagyon szórványosan akadt egy-egy rím. A 
római műköltés hanyatlásával felbomlott az ad
dig uralkodó quantitásos verselés, a vulgáris 
nyelv és az újonnan alakult román nyelvek 
ritmusa benyomult az irodalomba és az egy
házi énekszerzésbe, s a pontos quantitás he
lyét a rím kezdte pótolni. A rím terjedését elő
mozdította az arab hatás is. A germánoknál a 
IX. sz. vége óta szorítja ki az ősibb pogány 
alliterációt. A troubadourok és meistersangerek 
a rímelést, a rímhaugok változatai és a rímhe
lyezés tekintetében, nagy művészettel kiképezték. 
Nálunk is már középkori emlékeinkben feltűnik 
a rím, az ősibb alliterációval és rímtelen versek
kel vegyest. Még a XVI. sz.-ban Tinódi 24-szer 
is ismételhette a vala-vala rímet. Már Balassinál, 
majd a kuruc költőknél, továbbá Amadénál, Fa-
ludinál igen mesterséges rímösszefonásokat ta
lálunk. A rím szépségére az irodalmi felújulás 

óta fordítottak különösebb gondot. V. ö. Grimm, 
Zur Geschichte des Reims (Berlin 1852); Ehren-
féld, Studien zur Theorie des Reimes (Zürich 
1897) és Studien zur Theorie des Gleichklang.s 
(1904). A rímelést felhasználhatni ú. n. rímjáté
kokra i s ; de ezekben a rím és vers helyes 
viszonya megcserélődik, mert a rím lesz a cél, a 
vers csak eszköz. Ide tartoznak a fraucia bouts 
rimés, ahol több, rendesen 14 rímelő szót írnak 
össze, s ezen rímekhez szerkesztik aztán a verset. 

R i m a (lat.) a. m. hasadék, nyilas; B. oris, 
szájnyilás; B. glottidis, hangrés a gégefőben. 

Rima, a Sajó 90 km. hosszú jobboldali mellék
folyója ; ered a Vepor hegy alján Gömör vmegye 
Ny.-i határán, elfolyik Rimaszombat mellett, Fe
lednél kiér a bánrévei medencébe s Bánréve mel
lett a Sajóba ömlik. Mellékvizei: jobbról a Gortva 
(Felednél), balról a Balog (RimaszécsnéD tor
kollik. 

Rimabánya (Bimavská Bana), kisk. Gömör-
és Kis-Hont vm. rimaszombati j.-ban, (1910) 534 
szlovák és magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Rimabrézó (Bimavské Brezovo), kisk. Gömör 
vm. rimaszombati j.-ban, (1910) 511 szlovák ós ma
gyar lak. Régi románkori temploma, melynek 
falfestményei nevezetesek, 1246. már fennállott. 
R. a hajdani Kis-Hont vármegve székhelve volt. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Rimafűrész (Bimavská Pila), kisk. Gömör-
és Kishont vm. rimaszombati j.-ban, (1910) 690 
szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Rimakokova (Bimavská Kokava), nagyk. Gö
mör- és Kishont vm. rimaszombati j.-ban, (i9io> 
4645 szlovák, magyar, német, cseh-morva és ci
gány lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Rimamurány-SaJgótarjáni vasmű r.-t. 1881. 
alakult két nagy bányavállalat, a rimamurányi 
vasmüvek és a salgótarjáni vasflnomító egyesü
lése útján. Eredetileg 7.350,000 frt volt az alap
tőkéje ; a vállalat föllendülésével és kiterjeszté
sével a társaság 1883. 10 millió forintra, 1900. 
pedig 32 millió K-ra emelte a tőkét, 1911. ismét 
40 millió K-ra. 1919—1922-ben pedig fokozatosan 
280 millió K-ra. A társaság tartalékalapjai meg
haladják a részvénytőkét, 1914-ben 61 millió K-t 
tettek. A társaságnak vasércbányái vannak a Sajó 
völgyében,szénbányáiJái'dánházán.Bánszálláson, 
Saigon, Farkaslyukon, Somsályon, vas- és acél
művei Salgótarjánban, Ózdon, Likéren, Nádasdon. 
A társaságnak faszéntermelése és téglagyára is 
van. Ezenkívül 1900. megszerezte a részvények 
átvételével a Hernádvölgyi magyar vasmű r.-t 
korompai gyártelepét, majd az Union társaság 
zólyomi vasmüveit, a gr. Andrássy-féle sajó
völgyi bányákat ós vasmüveket, 1906. a kaláni 
bánya- és kohóvállalatot. Különösen nagyméretű 
új gyártelepekkel bővítette vas- és acélműveit 
Ózdon és Salgótarjánban. A társulat munkásai
nak száma meghaladja a 12,000-et, akikról tár
sadalmi és jótékony intézményekkel is gondosko
dik ; társláda-intézményeiket állandó évi segély -
lyel felvirágoztatta, módot nyújt arra, hogy csa
ládi házat építhessenek, ingyenes orvosi segély
ben részesíti őket, telepein iskolákat, Likéren 
munkásárvaházat tart fenn, Bikáson egy meg
szüntetett gyártelepet az elaggott és megrok-
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kant munkások számára menedékhellyé alakí
tott át. 

Rima oris (lat.), a, in. szájnyílás. 
Rimapálfala (Rimavské Pavlovce), kisk. Gö-

mór-és Kishont vm. feledi j.-ban, (i9io) 361 ma
gyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Rimaráhó (Hrachovo), kisk. Göinör vm. rima
szombati j.-ban, (1910) 365 szlovák és magyar lak. 
Régi vára romokban hever. R. a régi Jákófy s 
leányágon utóda: a szuhai Jánoky-családnak ős-
fészke; amannak emlékét a R.-i várkastély és 
templom, valamint a pougyeloki templom, a 
Jákófyakét a templombeli feliratok és jelvények 
s az iskola hirdetik. (Tr. Cs.-Szl.) 

Rimasimonyi (Simonovce), kisk. Gömör- ós 
Kishont vm. feledi j.-ban, (mo) 584 magvai- lak. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Rimaszabadi (Bimavská Lehota), kisk. Gö
mör- és Kishont vm. rimaszombati j.-ban, (i9io) 
303 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Rimaszécs (Siac), kisk. Gömör vm. feledi 
j.-ban, (1910) 1653 magyar lak. E.-ről vette nevét 
a Széchy-család, melynek ez törzsbirtoka volt. 
1458-ban Héderváry László R. vára alatt verte 
szét a cseh Valgatha és Komorovszki embereit. 
1459-ben Mátyás király földig lerontotta a csehek 
itteni fészkét. Széchy Mária útján Wesselényi 
Ferenc lett R. ura, kiről a flskusra szállván, a 
Koháry grófok birtokába került. (Tr. Cs.-Szl.) 

Rimaszombat (Rimavská Sobota), rend. tan. 
város Gömör vármegyében, a Rima szép völgyé
ben; szabályosan épült város. Van itt egyesült 
prot. főgimnázium, polg. leányiskola, vármegyei 
múzeum, vármegyei közkórház, vasúti állomás. 
A Tompa-téren áll Tompa Mihály szobra (Holló 
Barnabástól 1902); a ref. templom falában az 
itt született Perenczy István szobrász mauzóleuma 
(Sándy Gyulától, a szobor Vaszary Jánostól), a 
szarkofágon Perenczy legjobb müve, az Burydike-
szobor. Lakóinak száma 1850-ben 3887 volt, 
1910-ben 6912, köztük 6199 magyar, 91 német és 
468 szlovák. A lakosok élénk kereskedést űznek. 
Szép a város népkertje (Széchenyi-kert), melyben 
kaszinó és fürdó van. 

A város vidéke már a magyarok bejövetele 
előtt lakott volt. 1268-ban Villa Stephani néven, 
mint bányászközség, Vancha István kalocsai ér
sektói diplomát nyert, azóta István-falu (Gross-
Steffelsdorf); majd sok szabadalmat élvezett s 
1335. Károly Róbert a városok sorába iktatta és 
Buda szabadalmaival felruházta. Ez időtájban hol 
a Széchényi-, hol a Széchy-család birtoka volt, a 
XV. sz.-ban a Losonczy-, majd a Gúthi-Ország-
család tulajdonába ment át; 1441. Giskra lakott 
benne, kivel Hunyadi János 1446. itt kötötte azt 
a szerződést, mely Giskrának a felsőmagyar
országi főkapitányi méltóságot biztosította. Gis-
krától csak Mátyás király hadai foglalták vissza 
a várost 1460. I. Ferdinánd 1514. valamennyi 
okmányait újra megerősítette. 1553-ban a török 
foglalta el s a f üleki szandzsákhoz csatolta várá
val, Szabatkával együtt. A töröktől végleg 1593. 
foglalta vissza Teufenbach és Drugeth. Később R. 
fele részben a Koháry- és a Forgách-nemzetséget 
illette; 1655. Thököly István, 1669. Rákóczi Fe
renc birta, míg 1790. magát végleg megváltotta. 

A kereskedelemnek igen számot tevő emporiuma 
volt; a R.-i aranyművesek, szűcsök, tímárok, szűr
csapók és takácsok (Bethlen Gábor idejében a esu-
torások) és később a fazekasok jelentékeny szere
pet játszottak a magyar ipar történetében. Népe 
a XVI. sz.-ban előbb Luther tanát fogadta el, majd 
a Kálvin vallására tért; 1769 óta a róm. katoliku
sok is újra tért nyertek benne. A város 1687 óta 
Hont vármegye egyik kerületének volt székhelye. 
1802 óta Gömör-Kis-Hontba kebelezték, melynek 
székhelyévé lett. Az 1920-i trianoni békeszerző
dés Cseh-Szlovákországnak ítélte oda. V. ö. Fin-
dura Imre, R. története (Budapest 1894). 

Rimatamásfalva (Tomásovce), kisk. Gömör-
és Kishont vm. rimaszombati j.-ban, (i9io) 1056 
magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Rimavarbócz (Rimavské Vrbovce), kisk. Gö
mör- és Kishont vm. rimaszombati j.-ban, (mo) 
213 szlovák és magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Rimay János (rimái és alsósztregovai), költő 
és államférfiú, szül. Alsósztregován 1573., megh. 
Divényben 1681 dec. 9—11. közt. Már gyermek
korában ismeretségbe jutott Balassi Bálinttal, 
ki rendkívül megszerette, fejledező költői hajla
mait élesztgette s bizalmas barátságára méltatta. 
Nevelése befejeztével a kiváló műveltségű ifjú 
Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem szolgálatába 
állott, majd Bocskay fejedelemsége alatt a diplo
máciai pályán rohamosan emelkedve, 1606. belső 
tanácsos lett s részt vett a zsitvatoroki béke 
megkötésében. Bgyidőre II. Mátyás királyhoz 
pártolt, s mint az uralkodó követe Konstanti
nápolyban is megfordult, de midőn új sérelmek 
érték az ország és a vallás szabadságát, Bethlen 
Gábor hűségére tért, akinek megbízásából sok 
diplomáciai feladatot oldott meg nagy sikerrel. 
Diplomáciai ügyessége ép olyan nagy tekintélyt 
szerzett neki kortársai előtt, mint amennyire 
kedvelték megnyerő modoráért. Politikai iratait 
és levelezését Ipolyi Arnold tette közzé 1887., 
az irodalomtörténetben azonban nem ezek, ha
nem versei teszik emlékezetessé nevét. Istenes 
énekei barátjának, Balassi Bálintnak verseivel 
együtt először 1632—1636 között jelentek meg, 
összesen 1806-ig még 38 kiadást értek; bennük, 
valamint kéziratban maradt, csak 1904. Rad-
vánszky Bélától kiadott világi verseiben (R. J. 
munkái, ugyanitt kéziratban maradt vallásos 
elmélkedései), melyek között szerelmesek is van
nak, Balassi követője, de hatottak reá egyrészt a 
protestáns kor vallásos irodalma és a magyar 
népköltés, másrészt Ovidius és a renaissance la
tin költői. Szemlélődő, reflektáló lélok volt, s 
még szerelmes versei sem vallanak szenvedé
lyes érzelmekre, s lírája általán nem emelkedik 
magasra, de korának kétségkívül legkiválóbb 
lírikusa. Kéziratos imádságos könyve kiadatlan. 
Életrajzát Ferenczi Zoltán írtamegaM. Tört. Élet
rajzok 1911. folyamában, költészetére vonatkozó
lag 1. Váczy János (Egy. Phil. Közi. 1905) és Baros 
Gyula értekezéseit (Bud. Szemle, 127 k., 1906). 

Rimazsaluzsány (Rimavské Zaluzany), kisk. 
Gömör és Kis-Hont vm. rimaszombati j.-ban, 
(i9io) 137 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Rimbaud teftsd: reibó), Arthm; francia költő, 
szül. Charlevilleben (Ardennes) 1854 okt. 20., 

18* 
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megh. Marseilleban 1891 nov. 10. Korán érett 
csodagyermek volt, aki csakhamar Verlaine ked
vence lett. Verlaine 1873. részegségében pisz
tolyával könnyen megsebesítette s emiatt más
félévi börtönre Ítélték. Verseit, melyek közül a 
Somiét des voyelles a dekadens költői iskola 
egyik stilisztikai törekvésének legtipikusabb ki
fejezője, Verlaine adta kiPoésies complötes (1895) 
címen. V. ö. Berrickon, La vie de Jean A. R. 
(Paris 1897). 

Rimbault, Edicard Francis, angol zenetudós, 
szül. Londonban 1816 jún. 13., megh. u. o. 1876 
szept. 26. 1841-ben B. Taylorral és W. Chapellel 
megalapította a Musical Antiquarian Societyt. 
Könyvtárra menő régi, különösen egyházi zene
művet adott ki újra és mentett meg a feledéstől. 
Zenetörténeti előadásaival és munkáival lett 
ismertté. Irt 2 operát is : The fair maid of Isling-
ton (1838); The castre spectre (1839). 

Rimborso (olasz), 1. Rembours. 
Rimely Károly, beszterczebányai püspök, egy

házi író, szül. Esztergomban 1825 febr. 4., megh. 
Garamszentkereszten 1904 jan. 13. 1850-ben ta
nulmányi felügyelő lett a bécsi Pazmaneumban, 
majd az esztergomi papnevelő tanára, 1861. paz-
maneumi aligazgató, majd ideiglenes igazgató, 
1867. pozsonyi kanonok, 1868. Rudolf trónörökös, 
Gizella ós Klotild főhercegnők magyar nyelv- és 
irodalomtanára, 1870. lekéri apát, 1889. pozsonyi 
városi plébános, 1892. pápai prelátus, 1893 jún. 6. 
beszterczebányai püspök. Művei: História Collegii 
Pazmaniani etc. (1865); Capitulum insignis Eccl. 
Coll. Posoniensis etc. (1880); Adalék az új M. 
Sión 1880-iki évfolyamához (1881) stb. V. ö. 
Zelliger A., Egyházi írók csarnoka. 

Rímes bibliák (Reimbibeln), a középkorban 
Német- és Franciaországban dívott verses fordí
tások, főként a biblia történeti könyveiből. 

Rímes krónikák (Reimchroniken), német tör
ténelmi költemények, melyek minden külső köl
tői hatás mellőzésével a bennük feldolgozott 
anyagnál, szerzőik közvetetlen tapasztalatainál 
fogva elsősorban történeti forrásokul szolgálnak. 
Az ismertebbek közül megemlítendők: Livlan-
dische Reimchronik (XIII. sz., kiadta Pfeifer Fr. 
Stuttgart 1844); Reimchronik der Stadt Köln 
(XIII. sz., kiadta Groote, Köln 1834); Steier Otto
kár Österreichische Reimchronikja (1250—1309, 
kiadta Pez, Scriptores rerum austriacarum 3. köt); 
Jeroschin Nikolaus Deutscherdenchronikja(kiadta 
Strehlke, Scriptores rerum prussicarum, 1. köt., 
Leipzig 1861); Mecklenburgische Reimchronik 
(1878-ból); Appenzeller Reimchronik (1400 körül, 
kiadta Art, St. Gallen 1830); Wigand von Mar-
burg Reimchronikja (1394-ig). 

R i m e s s a (olasz) a. m. küldvény (1. o.). 
Rimini, székhelye R. járásnak és püspökség

nek Forli olasz tartományban, 1 kni.-re az Adriá
tól, (i9ii) 50,852 lak., élénk forgalmú kikötővel; 
halászat, selyemszövés,kénflnomító,üveg-, gyufa-
és tésztagyárak, hajóépítés. Látogatott tengeri 
fürdője, műszaki, hajós- és műipariskolája, 1617. 
Gambalunga által alapított nyilvános könyvtára 
van. Római régiségei többek között a Porta Ro
mána v. Arco d'Augusto, 5 íves márványhídja 
Aúgustus és Tiberius idejéből való. S. Francesco 

temploma (1447—55) renaissance ízlésű, be nem 
fejezett épület. A Malatesták palotája—ma fogház 
— egyik termében ölték meg Francesca da R.-t (1. 
o.). É., eredetileg az umbriai Ariminum, Kr. e. 
269. római gyarmat és erős vár lett. III. Ottó a Ma-
latestákat császári helytartókká tette, akik csak
hamar függetlenítették magukat. 1503-ban a ve
lenceiek foglalták el, 1528. a pápai uralomé 
lett. 1915-ben osztrák-magyar hadihajók, 1916 
januárban tengerészeti repülők bombázták; 1916 
májusban nagy földrengés látogatta meg, amely 
1000-nél több házat rongált meg. V. ö. Tonini, 
Storia Riminese (R. 1860); Garlo Tonini, R. del 
1500 al 1800 (u. o. 1888, 2 köt.). 

Rimini Francesca, 1. Francesca da Rimini. 
Rimitara, sziget, a Csendes-óceánban fekvő 

Tnbuai-szigetcsoport egyike. Francia gyarmat. 
Rím játékok, 1. Rím. 
Rím-Kovács, 1. Kováts, 8. 
Rimxiicvi-S!Íra.t(Rámnici(-Sárat), az ugyanily 

nevű román kerület (3340 km2 ter., (1913) 149,601 
lak.) és püspökség székhelye, (1913) 14,565 lak. 
1854-ben csaknem az egész várost tűz pusztította 
el. 1789-ben Koburg herceg, az orosz-osztrák se
reg vezére, itt győzedelmeskedett a törökökön. 
1916 dec. 22—30. környékén az osztrák-magyar
német hadsereg itt áttörte a román-orosz had
sereg vonalát. 

Rimnicu-Valcea (Rámnicu- Valcea), Valcea v. 
Valcsa román kerület (4230 km2 ter., (1913) 210,308 
lak.) és püspökség székhelye az Olt jobb partján, 
a vöröstoronyi szoros bejáratánál, (1913) 9603 lak., 
szőllőtermeléssel; D.-re tőle van a Traján-tábor, 
ahol állítólag Traján főhadiszállása állott, mi
dőn Dácia ellen hadat viselt. DK.-re vannak az 
Ocna nevű sóbányák és a Calimanesci nevű kén
bánya. 1916 november 25. az osztrák-magyar 
csapatok a románok SZÍVÓS ellenállása után el
foglalták. 

Rimócz, kisk. Nógrád vm. szécsényi j.-ban, 
(1920) 1497 magyar lak. 

Rimócza (Rimavica), kisk. Gömör és Kis-Hont 
vm. rimaszombati j.-ban, (1910) 261 szlovák és 
magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Rimpau, Theodor Hermann, német gazda, szül. 
Braunschweigban 1822 jan. 12., megh. Cunrauban 
1888 aug. 5. Neve ismeretessé lett az általa föl
talált és cunraui birtokán alkalmazott láptélke-
sítéssel (1. 0.) Muukái: Vorschláge zur Kultur 
des Moorbodens (Berlin 1867); Die Bewirthschaf-
tung des Ritterguts Cunrau (u. 0. 1887). 

Rimszkij-Korszakov, Nikolaj Andrejevks, 
orosz zeneszerző, az orosz faji zene legkiválóbb 
képviselője, szül. Tichvinben (Novgorod) 1844 
márc. 14., megh. Szent-Pétervárt 1908 jún. 22. 
1865-ben írta első művét, az első orosz szimfó
niát, amely nevét egyszerre ismertté tette. 1871. 
a szent-pétervári konzervatórium tanára lett. 
Nevezetes művei közül említendők operái: A 
pszkovi leány (1873); Hópihécske (tavaszi mese, 
legnépszerűbb műve, 1882); Mlada (fantasztikus 
balletopera, 1893); Karácsony (1895) f Sadko 
(1897); Mozart és Salieri (1898); A cár mátkája 
(1899); Salán cár meséje (1900); Servilia (1902): 
A halhatatlan Kostsei (1902); A vajda (1904); 
Mese a láthatatlan Kites városáról és Ferrosina 
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hercegkisasszonyról (1907); zenekari müvei, köz
tük 3 szimfónia, vonósnégyese, egyházi zene
művei. Kiadott orosz népdalgyüjteményt is. V. ö. 
Findeisen, R.-K.(1908); Jastrebzew, R.-K.(1908). 

Rímszótár, olyan szótár, melyben az egymás
sal rimeló szavak vannak összeállítva a rímek 
keresésének megkönnyítésére. Első ilyen R. volt 
nálunk Simái Kristóf Végtagokra szedetett ma
gyar szótára. 

Rimu (növő, 1. Dacrydium. 
Rin, a Rajna (1. o.) ladin neve. 
Rin, japáni rézpénz, a yen Viooo része. 
Rinaldo Rinaldini, rablóregény, 1. Vulpius. 
Rinascimento (ejtsd: rinásimento), a. m. Újjá

születés, a renaissance olasz elnevezése. 
Rinck, Johann Ghristian Heinrich, német 

zeneszerző, korának egyik legnagyobb orgona
művésze, szül. Elgersburgban (Thüringia) 1770 
febr. 18., megh. Darmstadtban 1846 aug. 7. Szá
mos értékes orgonaművet írt. 

Rincs (állat), az örvös medve (Ursus thibetanus 
F. Cuv.) hindu neve hazájában. 

Rind, nép, 1. Beludzsok. 
Rindfleisch, német nemes ember Röttingen-

ben, hírhedt zsidómésíárlásairól, melyeket az
zal az ürüggyel rendezett, hogy a zsidók egy 
szentelt ostyát meggyaláztak. Izgatására Röt-
tingen zsidó lakosait máglyára dobták (1298 ápr. 
20.) és azután városról-városra haladt és min
denütt izgatott a zsidók lemészárlása mellett; 
legtöbbet a würzburgi és nürnbergi zsidók szen
vedtek. 

Rindfleisch, Georg Eduárd von, német orvos
tanár, szül. Köthenben 1836 dec. 15., megh. 
Würzburgban 1908 dec. 6. Egyetemi tanár volt 
Zürichben, Bonnban, utóbb Würzburgban. Mű
vei : Lehrbuch der pathologischen Gewebelehre 
(6. kiad., Leipzig 1886); Die ElementederPatho-
logie (3. kiad. 1896). 

Rindi, Ruggiero, olasz író, szül. Mantovában 
1849 júl. 17.,'megh. Rómában 1908 március ha
vában. Igen termékeny színmű- és novellaíró 
volt. Legismertebb darabja: Carlo il Guastatore. 
Élete vége felé megvakiüt, koldusbotra jutott és 
közkórházban halt meg. 

Rinforzando (ol.), zenei műszó, a. m. hirtelen 
élesen kiemelve, hangsúlyozva. 

Rinfranco (ol.) a. m. költségmentesen. 
Rinfusa (ol., ejtsd: — fúza), a. m. kiöntve, öm

lesztve, 1. Álla rinfusa. 
Ring (német), a kereskedőknek, iparosoknak 

vagy mezőgazdáknak oly, törvény által nem 
szabályozott, alkalmi egyesülése, amelynek célja 
valamely korlátolt mennyiségben rendelkezésére 
álló árúnak összevásárlása abból a célból, hogy 
a fennálló szükséglettel szemben egyedüli kíná
lat lévén, az árakat teljesen szabadon állapít
hassa meg. Néha a R.-et kisebb keretben egy-egy 
tőzsdén alakltja meg egynéhány iőzsdei speku
láns s nem más, mint az árak emelésére irá
nyuló tőzsdei manőver, ú. n. corner (1. o.) — R. 
a lóversenytéren, 1. Betting. 

Ring, Max, német regényíró, szül. Zauditzban 
(Felső-Szilézia) 1817 aug. 4., megh. Berlinben 
1901 mára 28. Gyakorló orvos volt 1848-ig, az
után Berlinben író. Művei: Berlin und Breslau 

(Berlin 1849, regény, 2 köt.); Die Genfer (szo
morújáték, u. o. 1850); Die Kinder Gottes (re
gény, Breslau 1851); John Milton und seine Zeit 
(Frankfurt 1857); Rosenkreuzer und Illuminaten 
(Berlin 1861, 4 köt.); Götteru. Götzen(u. o. 1870, 
4 köt.); Das Buch d. Hohenzollern (Leipzig 1888); 
Erinnerungen (1897, 2 köt.). 

R i n g a d e r a a. m. Texas-láz (1. o.). 
Ringerike, termékeny völgyvidék Norvégia 

délkeletén; természeti szépségéről nevezetes. Itt 
van az ú. n. Hönefos vízesés. 

Ringló, ringlót vagy ringlotta (a francia 
reineclaude csonkított ós elferdített kiejtése), 1. 
Szilvafa. 

Ringnes-földje, 1. Amund Ringnes-földje és 
Ellef Ringnes-földje-

Ringnes-szigetek, szigetcsoport az Északi je
gestengerben a Taymor-félszigettől ÉNy.-ra. 1893 
aug. 26. Nansen fedezte fel. 

Ringwaldt, Bartholomaus, német tanltóköltő, 
szül. Odera-Frankfurtban 1532 nov. 28., megh. 
a neumarki Langfeldben 1599 máj. 6., hol 1578 
óta mint lelkész működött. Tankölteményei (Die 
Lauter Wahrheit 1585; Christliche Warnung des 
Trewen Eckardts, 1582) kultúrhistóriai vonat
kozásaiknál fogva érdekesek. Értékes korfestő 
drámai képe a Speculum mundi (1590). Irt egy
házi énekeket is. Életét megírta Sielek, B. R. 
(Frankfurt a. O. 1899). 

Rink, Hinrich Johannes, Grönland-kutató, 
szül. Kopenhágában 1819 aug. 26., megh. Krisz
tiániában 1893 dec. 15. 1848—51-ig átkutatta 
Észak-Grönlandot, 1857-71-ig Dél-Grönland fel
ügyelője, 1871—82-ig Kopenhágában a grönlandi 
kereskedelem igazgatója volt. Művei: Grönland, 
geographisk og statistisk beskevret (u. o. 1852— 
1857, 2 köt.); Eskimoiske Eventyr og Sagn (Ko-
penhága 1866, pótköt. 1871). 

Rinkit (ásv.), sárgásbarna táblás, Uvegfényű 
monoklin kristályok. A ritka elemeknek (cerium, 
lantán, didimium) és a nátriumnak fluortartalmú 
szilikátja és titanátja. Némely eleolitszienitnek 
(Kangerdluarsuk Grönlandban, Serra de Tingua 
Braziliában) elegyrésze. 

Rinkovec, adók. Várasd várm. ivaneci j.-ban, 
(i9io) 1250 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Rinmann féle zöld, kobaltzöld, igen szép zöld 
színű festék, amely úgy készül, hogy kobalt
kloridoldatot nátriumfoszfáttal vagy arzenáttal 
elegyítenek és a keletkezett csapadékot cink
oxiddal és igen kevés arzénessavval keverve iz
zítják. Készíthető azonban kobaltoxid és cinkoxid 
elegyének izzítása révén is. 

Rinne, Fritz, német mineralógus és petrogra-
fus, szül. Osterode am Harzban 1863 márc. 16. 
Hannoveri, majd kiéli, königsbergi és 1909. lip
csei egyetemi tanár lett; beutazta Indiát, Luzont 
és Kiaocsaut. Tanulmányai főkép a zeolitekre és 
a sótelepekre vonatkoznak. Főbb munkái: Das 
Mikroskop im chemischen Laboratórium (Hanno
ver 1900); Praktische Gesteinskunde (a. o. 1908); 
Die geologischen Verháltnisse der deutschen 
Kalisalzlagerstatten (u. o. 1906); Das feinbauliche 
Wesen der Materié (3. kiad. 1922). 

Rinneit (ásv.), a vas-, kálium- ;és nátriumnak 
hármas kloridja:FeCl3.3KCl.NaCl.Kristályai rom-
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boéderesek, a prizma szerint hasadnak; rendesen 
csak durvaszemü halmazokat alkot. Víztiszta, 
rózsás vagy ibolyás, gyorsan megsárgul és meg
barnul ; gyémántfényű. A nordhauseni sótelepek-
T)en Szászországban méternyi leneséket alkot. 
Mesterségesen is előállítható. 

Rino . . . alatt nem talált szók Rhino... alatt 
keresendők. 

Rinocerosz (állat), 1. Rinocerosz-félék. 
Rinocerosz-fólék (Rhinocerotidae, illat), a 

Patások (Űngulata) rendjébe, a Páratlan ujjúak 
(Perissodactyla) alrendjébe tartozó emlősállat
család. Valamennyifajaesetlen termetű nagyállat. 
Fejük feltűnően megnyúlt s arcorruk elülső részén 
egy vagy két, egymás mögött elhelyezkedő orr-
tülökkel van ellátva (innen ered az orrszarvúak 
[Nasicornia] elnevezés). Nyakuk rövid. Leg
nagyobbrészt szőrtelen törzsük páncélszerű bőr
rel vértezett. Farkuk kicsi. Végtagjaik rövidek, 
otromba alkotásúak; az elülsőkön 3 v. 4, a hátsó
kon 3 ujjal, melyeknek végét pata burkolja. Szájuk 
és szemük feltűnően kicsi; felső ajkuk közepéről 
orrmányszerű nyúlvány emelkedik ki. Egyenkint 
élnek, ritkábban kis csapatokba verődnek össze. 
A mocsaras vidékeket kedvelik; gyökerekkel, 
fűvel és levelekkel táplálkoznak. 7 élő, 26 kihalt 
fajuk és számos alfajuk ismeretes. A ma élő fajok 
Elő- és Hátsó-Indiában, a Nagy Szunda-szigete-
ken (Jáva, Szumatra, Borneo)és Afrikában a Sza
harától délre honosak és négy nembe (Rhinoce-
ros, Dicerorhimis, Diceros, Geratotherittm) tar
toznak. Az indiai R. (Rhinoceros miicornis L.) 
60 cm. hosszú farkával együtt 3'75 m. hosszúra 
is megnő és súlya eléri a 2000 kg.-ot; magassága 
vállban 1-7 m.; Észak-Indiában és a Himalája tö
vében Nepáltól Asszam legszélső részéig honos. 
A jávai R. (Rh. sondaicus Desm.) az előbbinél 
csak valamivel kisebb és főleg Asszamtól délre 
fekvő mocsarakban, továbbá Birmában, Tenassze-
rimben, a Malakka-félszigeten és Jávában él. A 
szumatrai R. (Dicerorhinus sumatrensis Cuv.) 
aránylag karcsúbb termetű és hosszabb lábú; 
hossza 2-1 m., vállmagassága 1*2 m.; két orrtülke 
van; hazája Szumatra és Malakka-félsziget. A 
kéttiilkü R. v. fekete R. (Diceros bicornis L.) 
4 m. hosszúra is megnő (ebből 60 cm. jut a far
kára), vállmagassága 1*6 m.; elülső tülke 70—80 
cm. hosszú, a hátsó rendesen rövidebb, de ritkán 
nagyobb is lehet, némelykor meg teljesen csöke
vényes ; Dél-Afrikában tartózkodik. A szélesszájú 
v. fehérorrú R. (Ceratotherium simum Burch.) 
az összes R.-ok között a legnagyobb: (beleértve 60 
cm. hosszú farkát) 5 métert is elérhet és váll
magassága megközelíti a 2 métert; hazája Dél-
Afrika ; ma már nagyon ritka. 

Paleontológiái szempontból a Perissodactyla 
v. Páratlanujjuak alrendjébe tartozó Rhinoce-
rinae alcsalad tartalmazza az ismertebb fajokat, 
amelyek nagyobbrészt nálunk is előfordultak. 
Egyike a legrégibbeknek a Prochyracodon Koch, 
•az erdélyi közép-eocénből. Az oligocén-pliocén 
nemek közül felemlíthető az Acetatherium gé-
nusz, amelynek egyik legfiatalabb képviselője az 
A. incisivum Kaup (Budapest, Széchenyi-hegy, 
plioeén homokkőben), továbbá a Rh. (Ceratorhi-
•nus) Schleiermacheri Kaup (MtLéberon, Eppels-

heim, Pikermi), a Rh. pachygnatus Wagner 
(Baltavár). Á plioeén és legrégibb pleisztocénből 
való a Rh. (Coelodonta) etruscus Falconer, 
amelynek további leszármazottja a pleisztocén 
időben a Rh. Mercki Jager (együtt az ősember
rel a krapinai barlangban, Várasd vm.) és a ké-
sőbbi Rh. antiquitatis Blumb. (=Rh. tichorrhi-
nus Fischer), amely utóbbit a Jenisszej és a Léna 
folyók mentén befagyva is találták. 

Rinorea Aubl. (Alsodeia, nfiv.), az ibolyafélék 
(Violaceae) családjának génusza, melynek 40 
faja a trópusokon élő cserje, ritkán fa. 

Rin-Peszki (Ryn-Peszki, Narin-Peszki), Asz-
trakán orosz kormányzóság egy vidéke, amely 
Hanszkaja Sztavkától 25—45 km.-nyi szélesség
ben 160 km.-nyire húzódik K.- és DK.-nek. Ki
tűnő legelőkkel. 

Rintelen, Viktor, német jogi író, szül. Wesel-
ben 1826 aug. 17., megh. Priedenauban, Berlin 
mellett, 1908 szept. 31. Birói pályára lépett, a 
Kammergericht tanácsosa és 1883-ban a porosz 
képviselőház, 1884. a birodalmi tanács tagja 
lett. A löweni egyetem 1893. tiszteletbeli dokto
rává avatta. Főművei: Systematische Darstel-
lung des gesamten neuern Prozessrechts (Breslau 
1879—83); Die kirchenpolitischen Gesetze Preus-
sens und des deutschen Reiches (Paderborn 1903); 
Das Konkursrecht (2. kiad. Hajle 1902); Der Zivil-
prozess, systematisch bearbeitet (Berlin 1891); 
Der Strafprozess (u. o. 1891). 

Rinya, a Dráva baloldali, mintegy 55 km. 
hosszú mellékvize; ered Somogy vármegyében 
Böhönye mellett, elhaladva Nagyatád és Babócsa 
mellett, Barcsnál torkollik. 

Rinya (állat), 1. Scolopendra. 
Rinyabesenyő, kisk. Somogy vm. nagyatádi 

j.-ban, (1920) 759 magyar lak. 
Rinyahosszúf alu, kisk. Somogy vm. nagyatádi 

j.-ban, (1920) 380 magyar lak. 
Rinyakovácsi, kisk. Somogy vm. nagyatádi 

j.-ban, (1920) 350 magyar lak. 
Rinyaszentkirály, kisk. Somogy vm. nagy

atádi j.-ban, (i92o) 1310 magyar lak. 
Rinyaújlak, kisk. Somogy vm. barcsi j.-ban, 

(1920) 579 magyar lak. 
Rinyaújnép, kisk. Somogy vm. barcsi j.-ban, 

(1920) 309 magyar lak. 
Rio (spanyol és portugál) a. m. folyó; egyúttal 

Rio de Janeiro (1. o.) rövidítése. 
Rio,japáni súly = 378 g. 
Rio, város, 1. Rio de Janeiro, 4. 
Rio, Ercole dél, olasz sakkjátszó, az ú. n. olasz 

iskola megalapítója, 1750. tette közzé Sopra il 
giuoco degli scacchi osservazioni pratiche deli' 
Anonimo Modenese című kis könyvét a sakk
játékról. 

Rio Atrato, folyó, 1. Atrato. 
Riobamba (Gajabamba), Csimborazo ecuadori 

tartomány fővárosa, püspöki székhely, (1915) 25,000 
lak., 1797 febr. 4. és 1923 április havában nagy 
földrengés pusztította. 

Rio Bermejo (vagy Rio Vermejo, a. m. Vörös 
folyó), a Paraguaj 1224 km. hosszú jobboldali 
mellékfolyója Dél-Amerikában. Ered Bolívia köz
társaságban, Argentínában fölveszi legnagyobb 
mellékvizét, a Rio Grandé de Jnjuyt (445 km.) és 



Rio Blanco 

a Paraguaj-Paranaegyesülésétől mintegy 50 km.-
nyire E.-ra torkollik. 

Rio Blanco, spanyol folyó, 1. Guadalaviar. 
Rio Branco, a Eio Negro 1340 km. hosszú 

baloldali mellékfolyója Amazonas brazíliai ál
lamban; Carvoiero fölött torkollik. Körülbelül 
az é. sz. 2'/2°-ig hajózható. 

Rio Bravó del Norte, mexikói folyó, 1. Rio 
Grandé del Norte. 

Rio Bueno (Trumag), 140 km. hosszú folyó 
Chile délamerikai állam D.-i részén. Valdiviától 
D.-re torkollik. 80 km.-nyire hajózható. 

Rio Cacheo (Santo Domingos, Farim), K-Ny. 
irányúfolyó Portugál-Guineában (Nyugat-Afrika), 
esztuáriummal ömlik az Atlanti óceánba. 

Rio Cayapo, délamerikai folyó, 1. Araguaya. 
Rio Chico (ejtsd: —csikó), folyó Dél-Patagónia 

Santa Crúz goberna<jiójában. Fölveszi a Rio Bel-
granót, a Rio Seuent és a Rio Santa Crúz tölcsér
torkolatába ömlik. 

Rio Colorado, több amerikai folyó neve, 1. 
Colorado. 

Rio Cuarto (azelőtt Concepcion), város Argen
tína Cordoba tartományában, (i9i4) 18,421 lak., 
földmlveléssel. 

Rio das Amazonas, az Amazonas folyó (1. o.) 
braziliai neve. 

Rio de Janeiro (ejtsd: — zsaneiro), 1. tengeröböl 
Brazília DK.-i részében, 30 km. hosszú, 25 km. 
széles, nagyobb szigetei: a Governador, Bom Je-
sus, Enchadas, Cobras stb., zátonyai nincsenek, 
több folyó ömlik bele. Festői vidéke miatt egyike 
a föld legszebb tájainak. 

2. R., Brazília egyik állama Espirito Santo, 
Minas Geraes, Saő Paulo és az Atlanti tenger közt, 
területe 70,000 km2, (1920) 1.501,969 lak. Határán 
a Serra da Mantequeira, belsejében a Serra do 
Mar ágai és a Serra dos Orgaős takarják, amely
nek legmagasabb csúcsa 2020 m. Főfolyója a 
Parahyba. A partvidék éghajlata forró és egész
ségtelen; mára—szept. veszedelmes váltóláz, 
jan.—máj. a sárgaláz uralkodik. A hegyvidék 
éghajlata hűvös és egészséges. Erdei értékes fák
ban gazdagok. Termesztett növényei: cukornád, 
pamut, dohány, tea, indigó és kávé. Fővárosa 
1902 óta Nictheroy (1. 0.). 

3. R., szövetségi kerület (Districto Federal) 
Braziliában, R. várost és környékét foglalja ma
gában, területe 1117 km2, (1920) 1.250,000 lak., 
állammá való átalakítását tervezik és terüle
tén akarják megalapítani a Braziliai Unió új szö
vetségi fővárosát. 

4. li., hivatalosan Sao Sebastiao do R. vagy 
röviden Rio, a braziliai egyesült államok fő
városa, a szövetségi kormány és érsek székhelye, 
a R.-öböl Ny.-i partján, (1920) 1.030,000 lak. Ég
hajlata meleg (febr. átlag 265, júl. 21-4° C), 
egészségtelen, a sárgaláz gyakori. Fekvése a 
387 m. Páo de Acucar (cukorsüveg) és a 228 m. 
Pico hegyek közt egyike a legszebbeknek a föl
dön. R. az ó- és újvárosból és több külvárosból 
áll. Házai általában gránitból épültek és díszte
lenek : de újabb utcái és terei már díszesebbek. 
Szép a Prága do Tiradentes, I. Pedro császár lovas
szobrával, nagyszabású az óvárost az újvárostól 
elválasztó parkozott Pra^a da Republica, e kö-

Rio Grandé del Norte 

rül épültek a Szt. Anna-templom, a szenátus pa
lotája, a városháza, a múzeum, a nagyszerű 
operaház és a főpályaudvar. A külvárosok kö
zül legkiválóbb a Sao Christovao, a Boa Vista 
régi császári kastéllyal és parkkal, amelyben ma 
az Ajudá-muzeum van. Művelődési intézetei: mű
egyetem, orvosi iskola, hadi és kereskedelmi ten
gerésziskola, zenekonzervatórium, képzőművé
szeti akadémia. Ipara és kereskedelme nagyará
nyú ; középpontja a keleti-délamerikai kereske
delemnek. Története. A R.-öbölben, amelybe a 
portugál Dias de Solis 1515. hajózott be először, 
1555. a francia Durand de Villegagnon építette 
a róla elnevezett szigeten az első erődöt. Ezt a 
portugálok elpusztították s 1566. R. városának 
vetették meg alapját. 1710-ben ismét elfoglalták 
a franciák, de pénzért visszaadták a portugálok
nak. Az önálló braziliai udvar 1807. költözött ide 
s ettől fogva a város gyorsan nőtt. 

Rio de la Plata, folyó, 1. La Plata. 
RiodelCampo, zuhatagos, hajózhatatlan folyó 

Dél-Kamerunban (Nyugat-Afrika), vidékét Le-
sieur (1899—1901) és Hoesemanu (1901—1902) 
kutatták át. 

Rio del Norte, folyó, 1. Rio Grandé del Norte. 
Rio del Rey, nyugatafrikai folyó Kamerun

ban, széles tölcsérrel a Guineái-öbölbe ömlik. 
Rio de Oro, Afrika nyugati oldalán, az At

lanti-óceán mellékének 450 km. hosszú része, 
amelyen 1885. a Sociedad Espanola de Africa-
nistas y Colonistes gyarmatot alapított; 1895. 
ezt a szomszédos mór törzsek megtámadták, de 
visszaverték őket. A spanyol kormány a nyugal
mat helyreállítván, a gyarmatban a kereskedelmi 
forgalom új lendületet vett. Határait a francia 
érdekkörrel szemben 1900. pontosan megállapí
tották. Területe 188,330 km2 s népessége mintegy 
12.000 főből áll. R. kikötőben 1914 aug. 26. a 
High tlyer angol cirkáló megtámadta a szenet 
rakodó «Kaiser Wilhelin der Grossea nevű német 
segédcirkálót, mire ezt saját személyzete felrob
bantotta. 

Rio de Sao Marcos, folyó, 1. Paranahiba. 
Rio Doce, braziliai folyó, 1. Doce. 
Riodochunko, Port-Artlmr (1.0.) japáni neve. 
Rio Dnlce, folyó Argentínában, hossza 590 

km., Salta tartomány D.-i részén Rio Tála néven 
ered és Saladillo néven a Laguna de los Poron-
gosba torkollik. 

Rio Grandé, 1. R. de Bolola, nagy tenger
szoros Portugál-Guineában (Afrika). — 2. R., 
folyó, u. 0. a Rio Geba esztuáriumába ömlik. A 
Futa Dzsallonon ered. — 3. R., folyó Guatema
lában, 1. Motagua. —- 4. R., folyó Braziliában, 
1. Araguaya. — 5. R., Lagoa dos Pátos torkola
tának neve R. do Sul braziliai tartományban. 

Rio Grandé de Belmonte, braziliai folyó, 1. 
Jequitinhonha. 

Rio Grandé del Norte (Rio Bravó del Norte, 
Rio del Norte), folyó az Egyesült-Államok és 
Mexikó határán Észak-Amerikában. Ered Colo
rado államban; 2000—2500 m. magas hegyek
kel szegélyezett felső völgye meglehetősen me
redek, Santa Fó fölött Taosnál vad hegyszaka
dókkal tör át a hegységen, Texas és Mexikó közt 
határul szolgál. Balról fölveszi a Rio Peeost vagy 
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Rio de Puercost, jobbról a Rio San Pablót vagy 
de ios Conehost, a Saladót, Alamót v. Sabinast s 
a Rio Pesquertót és Matamoros alatt torkollik 
egészen elhagyatott vidéken a Mexikói-öbölbe. 
Hossza meghaladja a 2500 km.-1. Sekély s így 
hajózásra nem alkalmas. 

Rio Grandé de Santiago (Tololotlan), 816 km. 
hosszú folyó Jaliseo mexikói államban. Felső fo
lyásán Lermá-nak (1. o.) nevezik, San Blastól 30 
km.-nyire ÉNy.-ra a Csendes-óceánba ömlik. 

Rio Grandé do Norte, Brazilia egyik állama, 
területe 60,000 km2, (1920) 552,071 lak. Part
hossza 460 km. Éghajlata meleg és száraz. Fő-
termékei a pamut, a cukornád, a kávé, rizs, 
manihot és a dohány. Erdőinek legértékesebb 
fája a Copernicia cerifera. Cukorfinomító, rum
készítő, tengerisó-főző ipara van. 

Rio Grandé do Sul, 1. Brazilia legdélibb állama 
az Atlanti-óceán, Santa Catharina, Uruguay és 
Argentína közt, 240,000 km", (1920) 2.138,83Uak. 
É.-i része a Serra Geral peremhegységgel 1000— 
1100 m. magas őskőzetekből álló felföld, szép 
mezőkkel és araukaria-erdőkkel, D.-i része hul
lámos mezőség, melyből egyes hegyhátak 600 m. 
magasságig emelkednek. Itt kitűnő legelők van
nak. Tengerpartja többnyire lapos, homokos, ki
kötőnek kevéssé alkalmas. Főfolyója Ny.-on az 
Uruguay, amely fölveszi a R.-n átfolyó hajóz
ható Ibicyt; továbbá a Jacuhy, amely szintén 
hajózható. Áz éghajlat egészséges, sárgaláz nem 
fordul elő. A felföldön nem ritka a havazás sem. 
R. első telepesei 1824. olaszok és németek vol
tak, később lengyelek telepedtek le. A német ere
detűek száma kb. 250,000, az olaszoké 10,000. 
Főfoglalkozásuk a mezőgazdaság és állattenyész
tés ; bányásznak szenet, aranyat, rézércet, a drá
gakövek közül ametisztet és achátot. Fő kiviteli 
cikkek: mandiokaliszt, bab, hagyma, dohány; a 
bevitel cikkei: zöldség, gabona, szeszes italok, 
vegyiszerek, gyapot, vas, kender. Fővárosa Portó 
Alegre; fontosabb kereskedelmi helyek még Rio 
Grandé és Pelotas. 

2. R. (Rio Grandé vagy Sao Pedro), kikötő-
vdros R. brazíliai államban, kb. 25,000 lak., köz
tük sok a német, kikötőjébe 45 m.mély járatú 
hajók bemehetnek. 

Riohacha (La Hacha, ejtsd: —ácsa), kikötővá
ros Colombiában, kb. 6000 lak., erődítmények 
romjaival, 1545. alapították, a bukániak és Goa-
jira-félsziget vad indiánusai elpusztították. 

Riója (La R-, ejtsd: rióha), 1. Argentína tarto
mánya, területe 89,498 km2, (1920) 84,448 lak. 
Éghajlata száraz, nagy szélsőségekkel (max. 43°, 
min. 2°), eső főleg december elejétől márciusig 
esik. Hegyei ércekben (arany, ezüst, vas, grafit, 
kén, só, kőszén) gazdagok, de nehezen művelhetők. 
Lakossága nagyobbára földmívelő, keverék nép. 
Fővárosa La R. a sík vidéken, a Sierra Velasco 
lábánál, szép narancsligetek közt épült, (1920) 
8245 lak. — 2. R., 1. Logrono. 

Riója (ejtsd: rióha), Francisco de, spanyol lírai 
költő, szül. Sevillában 1586., megh. Madridban 
1659. Herrera példájára ö is szonetteket és silvá-
kat írt. A sevillai költő-iskola jelentős tagja. 
Műveit legteljesebben a Barrera y Leirado ki
adása tartalmazza (Madrid 1867 és 18751 

Riolit, 1. Trachit. 
Rióm (ejtsd: rión), székhelye Puy-de-Döme fran

cia département R. járásának, 350 m. magasan, 
(i9ii) 10,561 lak., dohánygyártás, gyümölcskon
zervgyártás, téglagyártás, kelmefestés. Múzeuma, 
papi collégeje, nagy börtöne van. Kiválóbb épü
letei: St. Aimable-templom (XI—XIII. sz.); a 
Notre-Dame du Marthuret gót templom; az egy
kori berryi hercegek kastélya helyén áll az igaz
ságügyi palota régi gót kápolnával; renaissance 
ízlésű városháza (1527) és két nyilvános kútja 
van. R., a régi Ricomagus, Auvergne hercegség
nek volt a fővárosa. 

Riomfalva (Ráchis, Reichesdorf), nagyk. 
Nagy-Küküllő vm. medgyesi j.-ban, (1910) 1250 né
met és román lak. Régi ev. temploma 1451-ből 
való. (Tr. R.) 

Rio Muni, 1. Spanyol-Guinea. 
Rión (az ókori Phasis), 315 km. hosszú folyó 

Transzkaukáziában; több forrásból ered az Adai-
Chocs csúcs közelében s Potinál torkollik a Fekete -
tengerbe. 84 km.-nyire hajózható. A Phasis folyó 
az argonauta mondából ismeretes, torkolatában 
volt a milesiaiaktól alapított Phasis város. 

Rio Negro, 1. (Parana-piocuna), az Amazonas 
legnagyobb baloldali mellékfolyója Dél-Ameriká
ban ; ered Colombiában Rio Guaiuia néven; Vene
zuelában fölveszi a bifurkáló Orinoko D.-i ágát, 
a Cassiquiaret, Cucuhynál ér Braziliába, itt több
ször szétágazik és Manaos alatt mint 2 km. szé
les folyó torkollik. Hossza mintegy 2150 km., 
legnagyobb mellékfolyója a Rio Branco. 

2. R., folyó Észak-Patagonia dél-amerikai ál
lamban. Ered a Limay és Neuquen összefolyásá
ból az Andok K.-i oldalán. A Limay a Nahuel-
Huapi-tó lefolyása. Torkollik Punta Redondánál 
az Atlanti-óceánba. Legnagyobb részén hajóz
ható, csaknem 1000 km. hosszúságban. V. ö. Za-
palovicz, Das R.-Gebiet in Patagonien (Wien 
1893). 

3. 2?., tartomány Argentínában. Területe 
206,687 km2, (1921) 47,693 lak., folülete sík. Me
zőgazdasági termelése és állattenyésztése van. 
Nagyobb telepei főleg a R. mentén vannak, fő
városa Viedma. 

4. R.. Uruguay egyik tartománya. 8471 km3, 
(1920) 39,041 lak., állattenyésztéssel. Fővárosa 
Fray Bentos (1. 0.), hivatalos neve Independencia. 

5. R., város Colombia Antioquia departement-
jában, kb. 13,000 lak. 

Rionero in Vulture, város Potenza olasz tar
tományban, (1911) 11,029 lak. Az 1851-iki föld
rengés nagyrészt romba döntötte. 

Rio Quinto, város, 1. Villa Mercedes. 
Rios (Los R.), tartomány Ecuadorban, terü

lete 9300 km2, kb. 33,000 lak. Cinchona-erdei 
vannak, fővárosa Babahoyo, 5000 lak. 

Rio Salado, folyók Dél-Amerikában, Argentína 
sós (a. m. salado) síkságain : 1.22., Santiago del Es-
tero tartományban; ered több ágból a Chilei-An
dok K.-i lejtőin, Pasage v. Jyr.amento néven fo
lyik tovább, átfolyik a La Brea-tavon s a Para-
nába torkollik. — 2. R.. folyó Buenos-Aires tarto
mányban, a pampákon ered, fölveszi a Saladil-
lot (v. Saladello) s az Atlanti-óceán Samborom-
bom nevű öblébe torkollik. — 3. R., ered a Rio 
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Vermejo (Rio Jaguel), Rio Sanjon (Rio Blanco) 
összefolyásából San Jüan tartományban, beléje 
ömlik a Rio San Jüan s a Laguna de Huanacache 
lefolyása; Rio Besaguadero majd R. néven Men-
doza és San Louis tartományok közt határul szol
gál s a Territorio de la Pampa területén elvész a 
Banados del Atuel nevű sós mocsárban. 

Rio Santa Cruz, délpatagoniai folyó Dél-
Amerikában ; ered az Andok K.-i lábán, kiszéle
sül a San Martin, Viedma, Argentino-tavakká s 
gyors folyással tölcsértorkolatban ömlik az At
lanti-óceánba. Torkolatától nem messze van Dél-
Patagonia főhelye : Santa Cruz. 

Rio Sao Francisco, 1. Sao Francisco. 
Riót (ang., ejtsd: rájot), az angol jogban három v. 

több személynek a közbéke megzavarásával járó 
csoportosulása, bizonyos magántermészetű, habár 
nem is törvénytelen célnak erőszakkal érvé
nyesítése céljából. Riót ad. a riot ellen 1886. 
hozott angol törvény. 

Riotaxis (rhyotaxis) a. m. fluidális szövet. L. 
Fhddál-szövet. 

Rio Teuco, dólamerikai folyó, a Rio Bermejo 
(1. o.) mellékfolyója. 

Riotinto, város, 1. Minas de Riotinto. 
Riouw, 1. Riau. 
Rio Vermejo, délamerikai folyó, 1. Rw Ber

mejo és Rio Salado, 3. 
Rio Volta, folyó Togo nyugat-afrikai német 

gyarmatban, 1. Volta. 
R. I. P. , sírköveken a latin requiescat in pace 

(uyugodjék békében) rövidítése. 
Ripacs, tulajdonképen tépést, szakítást jelent, 

különösen a himlő nyomait az arcon. Tréfás ér
telemben a vidéki színészek gúnyneve. Ilyen 
használata a XIX. sz. utolsó évtizedeiben kelet
kezett. 

Ripanj, község Szerbiában, a Duna-kerületben, 
3410 lak. 1915 okt. 16. Kövess tábornagy serege 
elfoglalta, s a községtől D.-re okt. 18. vívott üt
közetben a szerb sereget megverte. 

Ripária-szőllö, a Yitis riparia Michaux ame
rikai szöllőfaj közhasználatban levő neve. Vala
mennyi alanyszölló között ez a faj van legjobban 
elterjedve. Az amerikaiak River grapenek (fo
lyami szólló) nevezik, de nevezik még Sweet 
scented grapenek (jószagú szőllő) is, mert virá
gai nagyon kellemes illatúak. Növése buja, erősen 
kapaszkodó, de törzse és hajtásai vékonyak s igen 
hosszú ízekkel (internodiumok) bírnak. Levelei ren
desen osztatlanok (l.azflbráíjsmajdszőröse^majd 
simák, majd aprók, majd igen nagyok. Fürtje laza, 
bogyói aprók, sötét-feketék, vörös levüek, fanya
rak. Az európai szőllőnél rendesen 10—14 nappal 
előbb virágzik. A fllloxerával szemben igen nagy 
ellenállóképességet tanúsít, sima vesszőről köny-
uyen szaporítható, az európai szőllővel könnyen 
összeforrad s ezt bő- és korántermővé teszi; a 
tél fagyát betakarás nélkül hazánkban kiállja s 
a parazitabetegségekkel szemben nem fogékony. 
Hátránya, hogy a talajban nagyon válogat; csakis 
a középkötöttségű, mély rétegű, termékeny, cse
kély mésztartalmú s nem nedves talajokban dísz
lik ; egyéb talajokban, különösen a meszesekben, 
sárgaságba esik. A R.-nek számos változata van, 
amelyekot Viala szőrösekre (tomanteux) és si

mákra (glabres) különít el. E csoportok mind
egyike ismét apró és nagy levelű változatokra 
oszlik. Legértékesebbek a sima, nagy és vastag 
levelekkel bíró változatok, amelyek közül hazánk-

Ripária (Gloire de Montpellier) levele. 

ban a R. Portalis v. Gloire de Montpellier van 
legjobban elterjedve: kiváló változatok még e 
csoportban a R. grandé glabre és a R. Báron 
Périer. A szőrös leveltiek között a legkitűnőbb 
változat a R. géant de Las Sorres. Az apró le
velű, vékony hajtású, rendesen magról kelt R.-ket 
közönségesen R. sauvagenak (vad R.) nevezik. 

Ripen, dán város, 1. Ribe. 
Ripidion (gör.). a görög egyházban hosszabb 

nyélre erősített, szárnyas angyalfejjel ellátott 
köralakú legyező, melyet a püspöki liturgia al
kalmával az oltári szentség fölött tartanak. Je
lenti a kerubokat és a szeráfokat, kik láthatat
lanul az oltáron jelenlevő Úr Jézust környezik. 
Régente arra használták, hogy a Keleten nagyon 
alkalmatlan legyeket a szentségtől elűzzék. 

Ripidolit (ásv.), a klinoklórt és prokloritot is 
jelenti. 

R i p i e n o (olasz: teljes, egész), a zenében a 
solo és obligato ellentéte. Ripieno-szólamok a ki
sérő hangszerek sokszorozott szólamai olyan mű
vekben, hol ezek néha szólószerűen lépnek fel. 

Ripka Ferenc, gázgyárigazgató, szül. Isasze-
gen 1871 szept. 1. Az egyetemet Budapesten vé
gezte és államtudományi doktor lett; ezután a hír
lapírói pályán működött, majd a Ganz vasöntő- ée 
gépgyár tisztviselője, később cégvezetője, 1910. a 
fővárosi gázmüvek vezérigazgatóhelyettese, 1912. 
pedig vezérigazgatója lett. Közéleti érdemeiért 
1918. m. k. udvari tanácsossággal tüntették ki. 
Irodalmi müvei: Mechwart-album (1895); Gör 
döllö, a királyi család otthona (1896); Erzsébet 
királyné Gödöllőn (1901); A városi közüzemek 
és azok szervezése (1909); Bécs és Berlin vilá
gítási közüzemei (1910); Budapest elektromos 
telepe (1910). 

Ripley (ejtsd: ripü), város Derbyshire angol 
countyban, (1911) 11,848 lak., szénbányákkal és 
vaskohókkal. 

Ripley (ejtsd: ripii), George,amerikai író, szül. 
Greenfleldben (Massaehusetts) 1802 okt. 3„ megh. 
New Yorkban 1880 jül. 4. Bostonban volt pré-
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dikátor. Dana-val együtt kiadta az American 
Cyclopediát (New York 1857—63); Bayard Tay-
lor-rel: Handbook of literature and the fiiie árts 
(u. o. 1852). Hires müve a Diseourses on the pbi-
losophy of religion (1839). V. ö. 0. B. Frothin-
gham, George R. (Boston 1882). 

Ripon, a Nilus vízesése Közép-Afrikában, a 
folyónak a Viktória-tó utáni szakaszán, 150 m. 
széles és 5 m. magas; először Speke (1862) láto
gatta meg ezt a vidéket. 

Ripon (ejtsd: rippn), város és püspöki székhely 
Yorkshire angol oountyban, (1911) 8218 lak. 

Ripon (ejtsd: rippn), 1. Frederick John Robin
son, Viscount Goderich, R. gróf, angol állam
férfiú, szttl. 1782 nov. 1., megh. 1859 jan. 28. 
Canning kormányában gyarmatügyi államtitkár 
volt, majd annak halála után 1827 szept. 5. ő 
állott az új kormány élére, de már 1827 dec. 14. 
visszalépett. Ezután 1830—33-ig gyarmatügyi 
államtitkár, 1841—43-ig a kereskedelmi hivatal 
főnöke, 1843—46-ig pedig India államtitkárja 
volt. 

2. R., George Frederik Sámuel Robinson, R. 
Maratás, angol államférfiú, az előbbinek fia, szül. 
1827 okt. 24., megh. 1909 jftl. 10. 1863—66-ig 
hadügyi, majd indiai államtitkár, 1868—74-ig a 
titkos tanács elnöke volt. 1874 őszén lemondott 
az angol szabadkőmíves páholyok főmesteri állá
sáról és áttért a katolikus vallásra. 1880—84-ig 
India alkirálya, 1892—95-ig gyarmatügyi állam
titkár Gladstone, majd Rosebery kormányában. 
Utoljára 1905—1908-ig a titkos pecsétőri méltó
ságot viselte. 

Riposo (olasz, a. m. nyugalom), az Egyip
tomba menekülő szent család pihenését útközben 
ábrázoló képek elnevezése. Jelent csendéletké
pet is. 

R i p o s t e (franc, ejtsd: riposzt) a. m. gyors és 
találó felelet; visszavágás a vívásban. " 

R i p p e l m a r k s (geoi.), hullámverés okozta 
íodrozottság laza tengerparti üledékeken. Ilyen 
felületek olykor régi geológiai kőzetek fedőlap
jain szintén felismerhetők, igy pl. a csopaki (Ba
kony) alsó triászkorú homokkőrétegeken. 

Ripper Alice, zongoraművésznő, szül. Buda
pesten 1889 márc. 23. Thomka István és Menter 
Zsófia tanítványa. 1919-ben Münchenbe költözött. 

Rippl-Rónai József, festő, grafikus és ipar
miivész, szül. Kaposvárott 1861 máj. 24. Tanulmá
nyait a müncheni akadémián kezdte 1884., de már 
•A következő évben Parisba ment, ahol éveken át 
élt Munkácsy útmutatásaival. 1892-ben gyűjte
ményes kiállításban nagy sikerrel mutatta be addig 
festett müveit Parisban. 1896-ban Tőketerebesen 
az Andrássy grófi család néhány tagját festette 
meg, egy évvel utóbb Andrássy Tivadar gr. budai 
palotájának ebédlő-berendezését tervezte meg s 
egyben textilterveket is rajzolt, amelyeknek 
egyikét gobelin-szövésben (Idealizmus és rea
lizmus) megvette az Iparművészeti Múzeum. Ez 
időtájt kezdett művészi kőrajzzal is foglalkozni. 
1902-ben Budapesten is gyűjteményes kiállítás
ban mutatta be különböző technikákkal készült 
müveit, amelyeket elinte idegenkedéssel fogadott 
a közönség. Festményei, pasztelljei ez ideig a tó
nus finomságával, tompa, fátyolozott színeikkel 

váltak ki, grafikai müvei pedig erősen stilizáltak 
voltak. Kaposvári otthonában élénkebbé vált 
színe; intérieureiben, két-három alakos képeiben, 
amelyek rokonait, barátait mutatták keresetlen, 
nagyon festőin felfogott módon, sajátos, újszerű 
hang szólalt meg és azokat rokonszenvessé tette 
a közönség előtt, amely lassankint érdeklődni 
kezdett iránta. Amikor az ember a visszaemlé
kezéseiből él e. festménye 1906. meghozta neki 
a Műcsarnok társulati díját, miután a külföld 
sok központjában már jelentős sikereket ért 
el. Ugyanez évben nagyszámú művéből rendezett 
kfllönkiállítást Budapesten a Könyves Kálmán 
szalonjában s ekkor már annyira érdeklődtek 
iránta a mübarátok, hogy csaknem összes művei 
elkeltek. Erős, viruló színű, sommásan megfes
tett képei ez időben emelték őt festőink első so
rába. 1916-ban felesége arcképére megkapta Buda
pesten az állami nagy aranyérmet. Számos kiállí
táson szerepelt azóta a ritka termékenységű mű
vész, közben kiadta (1911) Emlékezéseit, 1913. 
pedig a Könyves Kálmán kiadásában egy félszáz 
rajzból álló mappát. Rézkarcai, kőrajzai megvan
nak a legtöbb nagy európai gyűjteményben. V. ö. 
Málonyay, A fiatalok (Művészet 19Ü6). 

Rippoldsau, falu és látogatott fürdő Offen-
burg badeni kerületben, a Fekete-erdőben, a szúk 
Wolfthalban, (1919) 766 lak., a pyrmontihoz hu-
sonló vastartalmú ásványvízforrással. 

R i p r e s a (olasz) a. m. ismétlés. 
Ripsz v. bordás kö'tés,& vászonkötés egyik faja, 

1. Alapkötés. — R.-szövet, bordás kötésű szövet, 
amelyet leginkább bútorszövetül használnak. 

Ripuári frankok, 1. Frankok. 
Ripuári törvény (Lecc Ribuaria), 1. Ribuari 

törvény. 
Riquet de Caraman (ejtsd: riké dö ka—), francia 

nemesi család, melynek alapítója, Pierre Paul 
(megh. 1680.) saját költségén építette a Canal du 
Midi csatornát, amiért XIV. Lajos 1666. a Bon-
repos bárói címet adta neki. — Második fia, Pierre 
Paul tábornok (szül. 1646., megh. 1730.) kitűnt a 
spanyol örökösödési háborúban s megszerezte 
Caraman grófságot Toulouse közelében. — R. 
Charles Antoine Vidor (87Áti. 1811., megh. 1868.) 
Crillon herceg egyik leányát vette nőül s mint 
filozófiai írót különösen Histoire des révolutions 
de la philosophie en Francé (3 köt, Paris 1815— 
1848) c. műve tette ismertté. Vidor Mauricegrót 
harmadik fia, Franeois Joseph Philippe, mint 
nagybátyjának örököse 1824. Chimay (1. 0.) her
cege lett. 

R. I. S. A. (lat.) a. m. Rontani imperii sern-
per atcctor, régebben a német császár címei közé 
tartozott, a. m. «a római birodalomnak mindig 
fejlesztőjea. — Régebbi római pénzeken a. ni. 
Romanorum imperátor semper Augusttcs («a ró
maiak imperatora mindig fenségesa). 

Risaeus v. Rizaeus Albert, 1. Hardenberg, 1. 
R i s a l t o , 1. Rizalit. 
Risano (Risan), város Cattaro dalmáciai kerü

leti kapitányságban, a Boeche di Cattaro végé
ben, amelyet egykor e városról neveztek el 
Sinus Rhizonicusnak, (1910) 4801 lak., halászattal 
és parti kereskedéssel. R., a görögök Rhizonja, 
az ó-illir birodalom legfontosabb vára és Teuta 
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királynő székhelye volt akkor is, midőn Kr. e. 
229—228. a rómaiak ellen hadat viselt. Moet a 
Szerb-Horvát-Szlovén királysághoz tartozik. 

Risca, város Monmouthshire angol countyban, 
(1921) 16,746 lak., szén- és vasércbányákkal. 

Rischbieter, Wilhelm Albert, német zene
pedagógus, szül. Braunschweigban 1834 júl. 20., 
megrí. Drezdában 1910 febr. 11. Hauptmann 
Moritz tanítványa volt. 1862—1900-ig a drezdai 
konzervatóriumon volt az ellenpont tanára. Zene
elméleti tankönyvei elterjedtek az egész világon. 

Riscontro (olasz), a. m. folyószámla. 
Ris de veau (franc, ejtsd: rí dö vó), borjú

mirigy sütve v. kirántva; könnyen emészthető. 
Risentito (olasz zenei műszó), a. m. sok kife

jezéssel, bensőséggel. 
Risico (olasz, ejted.- rizikó) a. m. kockázat (1. o.). 
Riska, így nevezik a Balkán-félszigeten te

nyésztett apró marhát. Nálunk is gyakori, kivált 
a dunántúli megyékben, melyekbe főleg Bosz
niából kerül. Igénytelen s elég jól tejelő marha. 

Riska (Risca), kisk. Hunyad vm. körösbányai 
j.-ban, (i9io) 479 román lak. (Tr. R.) 

Riskulicza (Risculifa), kisk. Hunyad vm. kö-
rösbányai j.-ban, (1910) 1057 román lak. (Tr. E.) 

Risle, franciaországi folyó, 1. Rille. 
Risler, JEdouard, francia zongoraművész, szül. 

Baden-Badenben 1873 febr. 23. Stavenhagen és 
D'Albert tanítványa. Budapesten 1898. játszott 
először, filharmóniai hangversenyen. 1906-ban a 
párisi Conservatoire tanára lett. 

Risnyák, a Karsztnak 1528 m. magas része 
Modrus-Fiume vmegyében Delnicétől Ny.-ra s a 
Lujza-üttól É-ra. Merész alakja miatt messziről 
felismerhető hegy. 

Risoluto (olasz), zeneelőadási műszó, a. m. 
határozotton, erős hangsúlyozással. 

Risotto (ol., ejtsd: — zo—), olasz nemzeti étel 
húslevesben féílágyra főtt rizsből, melyet vaj 
hozzáadásával párolnak, főznek bele borjúhúst, 
csirkét, libaaprólékot, libamájat, gombát, sőt 
Olaszországban csigát és kagylót is. Híres a mi
lanói (R. di Milano vagy álla milanese), melyet 
sáfránnyal festenek sárgára. 

Rispetto (ejtsd: riszpetto), olasz versforma. így 
nevezik az oktá vakba (11 szótagos sorok; rímeik: 
abababcc) írt szerelmi népdalokat. Más néven 
stanza vagy strambotto. Talán azért nevezik 
R.-nak (tiszteletnek), mert a szerelmes a versé
vel megtiszteli a kedvesét. 

Risposta (olasz), 1. Kánon, 4. 
Kis*., termékrajzi latin név után Bisso Gio-

canni Antonio (1777—1845.) nevének rövidítése. 
Nizzában a kémia és a botanika tanára volt. 
Európa növényzetén kívül a halakat, lágytestüe-
ket, valamint a rákot is ismertette. Főműve: 
Histoire naturelle des orangers (Piteauval együtt, 
Paris 1818—19, új kiad. Du Breuil-től 1872); 
Histoire natureíle des principales productions de 
l'Éurope méridionale (Paris 1826—28, 5 köt.). 

Rissa (állat), 1. Sirályfélék. 
Rissole (franc, ejtsd: risszoi),hús-, vagy halpás-

tétom; rissolette, pirított kenyérszeletek, apróra 
vágott hússal. Készítik leveles vajastésztából is. 

Rist, Johann, von, német költő, szül. Otten-
seeben (Hamburg mellett) 1607 márc 8., megh. 

a holsteini Wedelben 1667 aug. 31. mint pap és 
koszorús költő. Tagja volt a Pegnitzi virágrend
nek s az Blbschwanordennek. Termékeny s kor
társaitól túlbecsült dalköltő, kinek egyházi éne
keit részben ma is éneklik. Sokat fáradozott a 
német nyelv fejlesztése körül (Rettung d. Bdl. 
Teutschen Hauptsprache 1642). Allegorikus drá
máiban feltűnő a nyelvjárás használata. Monats-
gespráche c. dialógusai (1663—64) kulturhistóriai 
értékűek. Allegorikus drámáit Schletterer (1864), 
verseit Goedeke és Götze (1885) adta ki, életét 
megírta Hansen Theodor (1872), drámáit Gae-
dertz (1881), líráját Kern (1910) méltatta. 

Risteau, Marié Sophie, francia irónó,l. Gottin. 
Ristori (ejtsd:— szto—), Adelaide, olasz színésznő, 

szül. Cividaleban 1822 jan. 29., megh. Rómában 
1906 okt. 9. Korán lépett a színpadra, eleinte 
naiva, később drámai hősnői szerepekben tűnt 
föl. 1847-ben férjhez ment Capranica del Grillo 
marcheséhez s egy időre visszavonult a szín
padtól. 1855-től kezdve művészi körutakat tett, 
bejárta az olasz, az európai, amerikai, ausztrá
liai nagy színpadokat, mindenütt óriási sikereket 
aratva, játszott francia és angol nyelven is. 1856-
vendégszerepelt Budapesten s leírhatatlan lelke
sedést keltett. 1880 után Rómában, családja köré
ben töltötte élete utolsó szakát. Egyike volt a leg
jelesebb újkori művésznőknek, végtelenül kifejező^ 
hanggal s királynői megjelenéssel megáldva. 
Különösen az érzelmes, gyöngéd hősnői alakok 
illettek egyéniségéhez. Főbb szerepei: Francesca 
da Rimini, Mirra, Stuart Mária, Medea (Legouvé 
drámája) stb. Megírta önéletrajzát is: Ricordi e 
studii artistici (Torino 1887). 

Ristorno. 1. Storno-
Ris tre t to (ol., ejtsd: risztretto) a. m. rövid tar

talom, vagy kivonat. A kereskedelmi életben a 
számlakivonat neve. 

Kisuiu teneatis, amici? (lat.) a. m. el 
tudnátok-e fojtani a nevetést, barátaim ? (Hora
tius Ars pöet. 5). Többnyire felszólltáskép mond
ják : risum teneatis! ne nevessetek (pedig van 
rá ok). 

Risus (lat.) a. m. nevetés, görcsös nevetés. 
Risvegl ia to (olasz, ejtsd: riszveiiyáto), zenei 

műszó, a. m. élénkebben, vígabban, éberen. 
Riszner József, zenelró, szül. Turócz-Szt.-

Györgyön 1824., megh. Jászberényben 1889. 
Jászberényben dalegyletet alapított. Irt számos 
magyar népdalt, hallgató nótát, csárdást s más 
zeneművet. Palotásy János összes magyar zene
müveit is ő írta át s adta ki zongorára. 

Risztics, Javán, szerb államférfiú, szül. Kragu-
jevácon 1831., megh. Belgrádban 1899 szept. 4-
Tanulmányait Heidelbergben, Berlinben és Paris
ban végezte, azután szerb államszolgálatba lé
pett. 1861-ben Konstantinápolyba küldték követ
nek s ő vitte keresztül a török őrségek eltávolí
tását a szerb várakból. 1863-ban külügyminisz
ter lett, 1865. pedig három hétig miniszterelnök 
volt. Mihály fejedelem meggyilkolása után 1868— 
1872. a régensek közt foglalt helyet Milán kis
korúsága alatt. 1872—73. és 1875. ismételten 
miniszterelnök volt. 1876 ápr. negyedízben állott 
a kormány élére s ügyesen vezette azt a szeren
csétlen török háború idején. 1878-ban ő képvi-
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selte Szerbiát a berlini kongresszuson. 1880 okt. 
17. le kellett mondania Ausztria-Magyarország
gal szemben tanúsított ellenséges magatartása 
miatt. Ezután az orosz-barát liberális ellenzék 
vezére volt s 1887 jún —1888 jan. ötödször ál
lott a kormány élén. Milán lemondása után 1889. 
márc. a kiskorú Sándor király mellett a három
tagú régens-kormány (B., Protics, Belimarko-
vics) elnöke lett. Az 1893 ápr. 14—15. éjjelén 
elkövetett államcsíny után le kellett mondania 
és végleg visszavonult a politikai élettől. 1899. 
a belgrádi tudományos akadémia elnökévé vá
lasztották. Szerb nyelven írt művei: Szerbia 
külpolitikai viszonyai 1848—72 (Belgrád 1887-
1901, 3 köt.); Szerbia diplomáciai története 
1875-78 (u. o. 1896—98, 2 köt.); Mihály fejede
lem külső politikájának utolsó éve (u. o. 1895). 
Magyarul megjelent: Szerbia külügyi viszonyai 
az újabb időben (ford. Bomanecz Mihály, Nagy
becskerek 1892). 

Ritanka, szoros a Himalájában, 1. Botong. 
R i t a r d a n d o (ritardato), olasz zenei műszó; 

a. m. lassítva. Rövidítve: rit. 
Ritchie (ejtsd.- riccsi), Anne Isábella, angol 

írónő, szül. Londonban 1837. Thaekeray leánya 
volt. Legjobb művei: A book of sibyls (1883); 
Crying for the liglit (1895); Records of Tenny-
son, Ruskin and Browning (1892). 

R i t e (lat.) a. m. illő, szokásos módon. 
R i t e m i t o (rövidítve: riten.), olasz zenei 

műszó; a. m. visszatartva, késlekedve, vonta
tottan. 

Rite s «le pas sage (franc., ejtsd: rítdö passzázs), 
az átlépés szertartásai; az etnológiában oly 
szertartások, melyek az embernek egyik társa
dalmi osztályból, állapotból a másikba való át
lépésével vannak kapcsolatban, pl. örökbefoga
dás, születés, beiktatás valamely társaságba, 
titkos egyesületbe, hivatalba, eljegyzés és há
zasságkötés stb. Az átlépés (passage) alapja a 
hajdan sokkal élesebben uralkodott társadalmi 
elkülönülés (a separatio); a társadalom ugyanis 
mindenütt csoportokra, osztályokra tagolódik; 
ezek az osztályok intézményileg és vallásszoká-
silag sokszor szigorúan el vannak határolva s 
az egyikből a másikba való átlépés csupán szer
tartások mellett történhetik. A régi ós az új 
elhelyezkedés között gyakran bizonyos közök 
(marge, marges) támadnak, midőn az illető sze
mély az egyik osztályból kikerült, de a másikba 
még nem lépett be; pl. egyes népeknél a szülő nő, 
kinek, míg a tisztulás idején és szertartásain át 
nem esik, külön kunyhóban, helyiségben v. leg
alább szobarekeszben kell tartózkodnia. V. ö. 
Arnold van Gennep, Les rites de passage (Paris 
1909), ahol a kérdéshez tartozó irodalom is fel 
van sorolva. 

Ritidózisz (gör.), a szaruhártya ráncosodása, 
mely arra vall, hogy a szemteke egészen el
lágyult. 

Ritkaháza, kisk. Vas vmegye szentgotthárdi 
j.-ban, (1920) 224 vend lak. 

Ritkaréj (növ.), 1. Solidago. 
Ritkítás, a sűrűn álló növényekből a fölös

legesek eltávolítása, hogy a meghagyottak jól 
fejlődhessenek. L. Egyezés, Gyérítés, Erdőgyé

rítés, Felszabadító vágás. — B. nyomdászati 
értelemben, 1. Szórva szedés. 

Ritmika (gör.), a ritmusról szóló tan; ritmikus 
dallamos, zenei. 

Kitino <li t re ba t tu te (olasz), 1. A battuta. 
Ritmus (rhyfhmus, gör.), ütemszerű mozgás, 

Aristoxenos meghatározása szerint: időbeli rend 
(természetesen az érzékileg felfogható s érzéklé
sünk határát meg nem haladó időbeli rend). A 
mozgás t. i. időbeli jelenség és szabályszerűsége 
a rend benyomását teszi. Esztétikai tekintetben 
csak a füllel és szemmel érzékelhető időbeli rend 
jő számba. Megkülönböztetünk kétféle, ú. m.: 
természeti és művészeti R.-t; amolyan a hullám
verés, a csepegés, a futó állat dobogása stb., 
emez az ember szukcesszív művészeteiben: a 
zenében, költészetben és táncban fejlődött ki, 
még pedig közös alapon s nemzeti sajátszerűsé
gekkel, így a magyar R. azonos a magyar zené
ben, táncban és költészetben. A természeti R. 
ugyanazon mozzanatot ismétli s elvégre álmos
ságra hangol. A művészeti R. gyönyörködtet, 
mert különféle jellemű mozzanatokat, ellentétes 
részleteket foglal össze s nem puszta időbeli 
rend, hanem időbeli szerkezet, egymás alá és fölé 
rendelt tagokkal, taktusokkal, rendekkel, pe
riódusokkal, strófákkal (lépések, táncképletek). 
Egyébként a R. jóleső hatásának pszichológiai 
alapja még nincsen teljesen tisztázva. Egyik oka 
mindenesetre az, hogy az egyenletes mozgás 
mechanikusabb és könnyebb; de az egyenletes 
mozgás percepciója is kellemesebb. A művészeti 
R. jellemző vonása az titemszerüség, azaz a 
R. anyagául szolgáló mozzanatok (hangok, szó
tagok, testmozdulatok) egyenlő időtartamú csopor
tokba foglalása. Ez az ütemegyenlőség törvénye. 
Minden ütem (taktus) ismét szabályos belső szer
kezettel bir.nevezetesen a R. hintázása a taktuson 
belül is érvényesül; a taktus ugyanis két, egy
máshoz bizonyos egyszerű számtani viszonyban 
álló részre oszlik (2:2 v. 2 : 1 , v. 2 :3 stb.), melyek 
közül az egyik erősebb, a másik gyöngébb, amaz 
a R.-t mozgató energia fészke, ez a kiséret: erős 
ütemrész, gyönge ütemrész, arzis, tézis. Mind
két rész ismét állhat több mozzanatból, melyek 
szintén valamely egyszerű számviszonyban álla
nak, de ez aprózás már nem föltétlen. Az ütem 
lassúbb, ha kevés mozzanatra, gyorsabb, ha sok 
mozzanatra oszlik; ezeknek ugyanannyi idő alatt 
kell lefolyniok. A gyorsabb és lassúbb taktusok 
művészi összeállítása adja a R.-i szerkezetek 
változatosságát. Az ütem a legkisebb R.-i egy
ség, melynek még centrális ereje van, s mely
ben ellentét érvényesül. Az ütemekből alakult 
rend pedig az önállóbb szerkezetek legkiseb
biké, az az egység, melyből a többi (periódus, 
strófa) összetétel által alakult. A művészeti R. 
anyaga háromféle: a tagolatlan, tiszta hang 
(zene), a tagolt szó (vers) és a testmozgás (tánc); 
de mind ennek a R.-a ugyanaz. A R.-okat nem
zetek szerint kell csoportosítani: görög R., né
met R., magyar R. stb. s úgy tanulmányozni 
sajátságaikat. A taktusfajok minősége szerint a R. 
is vagy ereszkedő, vagy emelkedő s vagy páros, 
vagy páratlan. A magyar R. csak ereszkedő 
és többnyire (de nem mindig) páros részű. Ez egy-
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oldalusiígot a taktusok szerkezetének nagyobb 
változatossága egyenlíti ki. A költői R. a versidom. 
L. még Hangsúlyos verselés, Idömértékes verse
lés, Magyar tánc és Magyar zene. 

Irodalom. Westphal, Elemente des mnsik. Rhythmus, Jena 
1878; n. a., Theorie der musikalischen Rhythmik seit Bach, 
I-eipzig 1880; Wundt, Grundziige der physiol. Psychologie, 
á köt., 5. kiad., u. 0.1902; Büclier, Arbeit und Rhythmus, 
3. kiad., u. o. 1900; Carpe, Der Rythmus, u. o. 1900. A 
magyar R. tudományos tárgyalását Ponori Thewrewk Emii 
kezdte A bang mint műanyag és A magyar zene R.-a c. 
értekezéseivel; Arany, A magyar nemzeti versidomról; 
Négyesy, A magyar vers, Eger 1887; Gábor Ignác, A ma
gyar ősi ritmus, Budapest 1908 ; Horváth János, Magyar 
ritmus, jövevény versidom, u. o. 1922. 

Ritmusi rend, 1. Kólón. 
Riton (gór., rhyton), ó-görög csúcsos ivóedény, 

ökör- v. bivalyszarv, fóleg azonban egész állat
fej formájára mintázva (1. az ábrát). 

Ríton. • 

Ritoók (gálszécsi) 1. Emma, írónó, szül. Nagy
váradon 1868 júl. 15. Egyetemi tanulmányokat 
végzett Budapesten, Lipcsében és Parisban, 1906. 
bölcsészetdoktor! oklevelet szerzett. 1897-ben 
megnyerte A természettudományi irány a szép
irodalomban c. dolgozatával a nagyváradi Szig
ligeti-társaság tudományos pályadíját, 1906. ta
nulmányt adott ki Arany János elmélete az 
eposzról címmel. Irt elbeszéléseket, cikkeket fő
városi és vidéki lapokba, fordított norvégből re
gényeket és elbeszéléseket. Önállóan megjelent 
eredeti szépirodalmi munkái: Mai idegek (el
beszélések, 1896); Egyenes úton — egyedül (re
gény, megnyerte az Űj Idők regény-pályázatát, 
1905); A nagy véletlen (regény, 1909); Négyen a 
tűz körül (elbeszélések, 1911); Ellenséges vüág 
(elbeszélések, 1913); Sötét hónapok (versek, 1920); 
A szellem kalandorai (regény, 2 köt., 1921). 
Tanulmányok: Zur Analyse der ásthetischen 
Wirkuug (Stuttgart 1909); Das Hassliche in der 
Kunst (u. o. 1916); Le probléme de la Hongrie 
(Geöcze Saroltával, 1920). Fordított Kielland, 
Jacobsen, Bjömson, Lie, Hamsun műveiből. 

2. R. Zsigmond (gálszécsi), orvostanár, R. 
1. testvéröccse, szül. Nagyváradon 1870 jan. 5. 
Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. Hat 
éven át Korányi Frigyes tanár klinikáján volt 

asszisztens. 1910-ben a budapesti egyetemen ma
gántanár lett. 1911. a székesfővárosi balparti kór
házakhoz főorvossá nevezték ki; 1914—1916. a 
Zita hadikórház főorvosa volt. 1921. az egészség
ügyi főtanácsosi címet kapta. Számos érteke
zése jelent meg magyar és német szakfolyóira
tokban a szív és az erek patológiája köréből. 

R i t o r u a r al s e g n o (ol., ejtsd: szennyó; a. m. 
Vissza a jelig!), jelenti a zenében a szerzőnek 
azt az utasítását, a mely szerint a nevezett jeltől 
&i, ti *) a zenedarab megfelelő részét ismételni 
kell. 

Ritornell (ol. ritornello a. m. visszatérés), az 
énekkompozicióknak (áriák, oratóriumok) hang
szerzenéből állóelő-,utójátékai és betétei; feltaláló
jául Carissimit tartják. R. továbbá az olasz nép
költés ősi formája (igazi nevén stornelli),me\y még 
ma is él. A R. háromsorú versszak, melynek első 
és utolsó sora rímel össze; az egész költemény 
többnyire 3 versszak; a sorok leginkább 10 és 
11 szótagúak, amit a német romantikusok ötös, 
hatodfeles jambussal fejeztek ki. Ebben az alak
ban fordul elő nálunk is egy-két költőnél (Ka
zinczynál Újlánc, Petőflné] aparodikusFreskó-R.). 
V. ö. Schuchardt, R. und Terzine (Halle 1875). 

Ri tra t ta (olasz) a. m. visszváltó. 
Ritschl, 1. Albrecht, német protestáns teoló

gus, szül. Berlinben 1822 márc. 25., megh. Göt-
tingenben 1889 márc. 20. 1864. Göttingenbe 
hivták meg tanárnak. Határozott ellensége a 
protestáns skolaszticizmusnak. Művei: Die Ent-

stehung der alt-katholischen Kirche (Bonn 
1850, 2. kiad. 1857); Die christliche Lehre 
von der Rechtfertigung und Versöhnung 
(1870—74, három kötetben, 4. kiad. 1903-
1905); Die christliche Vollkommenheit 
(Göttingen 1874); Schleiermachers Re-
den über die Religion etc. (Bonn 1874); 
Unterricht in der christlichen Religion 

(1875, 5. kiad. 1895); Gesch. des Pietismus 
(1880—86, 3 köt.). V. ö. Ritschl Ottó, Das Lében 
A. R.-s (2 köt. 1896); dr. Masznyik E., R. A. és 
teológiája (Prot. Szemle). 

2. R-, Eduárd, osztrák festő, szül. Leitmeritzben 
1822.,megh. Bécsben 1906 júl. 23. A bécsi művész
akadémián Kupelwieser és Ender tanítványa volt, 
1857—69. Velencében élt. Genrekópeket festett. 
Sokat foglalkozott festmények restaurálásával és 
ilyen minőségben 1870 óta magyar mágnások 
sűrűn foglalkoztatták. 1875 óta a bécsi Belvedere 
restauráló iskolájában működött. 

3. R., Friedrich Wilhelm, hírneves német 
klasszikus filológus, szül. GrossvarguIában (Thü-
ringia) 1806 ápr. 6., megh. Bonnban 1876 nov. 9. 
Lipcsében Hermanu, Halléban Reisig tanítványa; 
ugyanitt magántanár, 1834. r. tanár Boroszlóban, 
1839. Bonnban, 1865. Lipcsébe ment. Halhatatlan 
érdemei vannak Plautus körül (Sospitator Plauti), 
a régi latinság, metrika és epigrafika terén. 
Mint tanár, a tudósoknak fényes sorát bocsátotta 
ki, mint kritikus zseniális és merész. Főműve: 
Plautus kritikai feldolgozása és kiadása, mit 
megkezdett, de mások fejeztek be (3 köt., Bonn 
és Leipzig 1848—54). Hozzá írt híres Prolego-
mená-ja alapvető a metrikára és szövegkritikára. 
Priseae latinitatis monumenta epigraphica (Ber-
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lin 1862) c. gyűjteményével az epigrafika alap
vetője lett. Parerga zu Plautiis und Terenz 
{1845); Opuscula philologiea (Leipzig 1867—79) 
c. müvében számos dolgozata van egybegyűjtve. 
Szerkesztette 1841-től a Rheinisches Museum für 
Phüologie-t. 1876-ban a M. Tud. Akadémia kül
tagjává választotta. V. ö. L. Mutter, Pr. R. (Ber
lin 1877); 0. Ribbeck, F. W. R. (2 köt. nagy
szabású munka, Leipzig 1879—81). 

4. R., Ottó, német protestáns teológus, R. 1. 
fia, szül. Bonnban 1860 jun. 26. 1894-ben tanár 
Bonnban. Munkái: Schleiermachers Stellung zum 
Christentum in seinen Reden über die Religion 
(Gotha 1888): Das christl. Lebensideal in Luthers 
Auffassung (Halle 1889); Albrecht R.-s Lében (2 
köt., Preiburg 1892); Ueber Werthurteile (n. o. 
1895); Nietzsches Welt- und Lebensansehauung 
(1899, 2. kiad.); Die Kausalbetrachtung in den 
Geisteswissenschaften (1901); Dogmengeschiohte 
des Protestantismus (1908). 

Ritsuó, japáni festő, keramikus, lakkmüvész 
és költő. Más nevei: Ogawa Naoyuki, Haritsu, 
Ukicanshi stb., szül. 1663., megh. 1743. Mint 
festő a Kanó- és Tósa-iskola, továbbá Hanabusa, 
Itchó és főleg Kórin tanítványa. Legnagyobb ered
ményeit a lakkmüvészet terén érte el, hol azonban 
már a dekorativ értékek virtuozitásig menő tül-
fejlesztését képviseli. Az anyagszerüség elvét nem 
szokta tiszteletben tartani. A berakott csiszolt 
kövek, szaru stb. alkalmazásában nagy mester. 
Iskolája nagyon ismert és elterjedt. Eredeti müvei 
igen ritkák. Legjobb tanítványa Hanzan. 

Rit teburg (néhol Riethébrirg vagy Riedburg), 
falu Merseburg porosz kormá'nykerület Sanger-
hausen járásában, az Unstrut folyó mellett, U9i9) 
370 lak. Alkalmasint azonos a középkori Éiacle-
val, ahol I. Henrik német király 933. legyőzte a 
magyarokat. 

Ritter György János, soproni polgár és kró
nikaíró, szül. Í672., megh. 1722 körül. Megírta 
Sopron város krónikáját 1703-tól 1719-ig néme
tül, ezt 1874. Paur Iván, 1875. Thaly Kálmán 
adta ki. Részletes leírása Sopron ostromáról 1703. 
elsőrendű kútfő, bárha R., mint szabómester és 
hadseregszállító, egyáltalán nem emelkedik ma
gasabb álláspontra. Császárpárti soproni nyárs
polgár, aki azonban csakis tapasztalatairól szól 
s azokat lehető tárgyilagosan adja elő. 

Ritter, 1. Alexander, német zeneszerző, szül. 
Narvában (Oroszország) 1833 jún. 27., megh. 
-Münchenben 1896 ápr. 12. Az ú. n.új német isko
lának (Liszt, Wagner) egyik leglelkesebb apostola 
volt. Munkái közül kiemeljük két operáját: Der 
faule Hans és Wem die Krone ?, továbbá szim
fonikus költeményeit: Erotische Legende, Sur-
sum corda!, Kaiser Rudolphs Ritt zum Grabe. 
V. ö. S. von Hausegger, Al. R. (1907). 

2. R., Anna, szül. Nuhn, német költőnő, szül. 
Koburgban 1865 febr. 23., megh. 1921 nov. Korán 
özvegységre jutott. Ekkor elkezdett írni és hama
rosan népszerűvé lett. Művei: Gedichte (Leipzig 
1898); Befreiung, Neue Gedichte (Stuttgart 1900); 
Margherita (novella, 1902): Ein Frühlingsta? am 
Gardasee (1907). 

3. R.T August Gottfriecl, hírneves német or
gonaművész, szül. Erfurtban 1818 aug. 25., megh. 

Magdeburgban 1885 aug. 26., ahol 1847. orgona? 
volt. Számos kiváló kompozícióval gazdagította 
hangszere irodalmát. Több elméleti müvet írt, 
amelyek közül kimagaslik a Kunst des Orgel-
spiels (2 kötet, sok kiadást ért). 

4. R., August, német technikus, szül. Lüne-
burgban 1826 dec. 11. A hannoveri politechniku
mon és a göttingeni egyetemen tanult, aztán kü
lönböző gépgyárakban volt alkalmazva. 1856-ban 
az akkori hannoveri politechnikai iskolán a me-
. chanika és a gépészet tanára lett, 1870. az aacheni 
technikai főiskolához hivták meg. 1900-ban nyu
galomba vonult. Főbb művei: Lehrbuch der ana-
lytischen Mechanik (2. kiad. Leipzig 1883); Ele-
mentare Theorie und Berechnung eiserner Dach-
und Brückenkonstruktion (6. kiad. u. o. 1904): 
Lehrbuch der technischen Mechanik (8. kiad. u. o. 
1900); Lehrbuch der Ingenieur-Mechanik (Hanno
ver 1873 és 1876,8. kiad. Leipzig 1899). Magyarul 
megjelent: Műszaki mechanika (ford. Maurer 
Mór, Budapest 1879). 

5. R., Heinrich, német filozófiai író, szül. 
Zerbstben 1791 nov. 21., megh. Göttingenben 
1869 febr. 3. A filozófia tanára Berlinben, Kiéi
ben, Göttingenben. Filozófiai nézeteiben Schleier-
macher nyomán jár és a keresztény világnézet 
főbb dogmáit igazolja. Igazi jelentősége históriai 
műveiben van. A főbbek: Allgemeine Geschichte 
der Philosophie (Hamburg 1829—55, 12 köt.); 
Die christliche Philosophie (1858—59, 2 kötet); 
Logik und Metaphysik (1856, 2 köt.): Encyclo-
paedie der phil. Wiss. (1862—64, 3 köt.); Prel-
lerrel együtt: História phil. graeeo-romanae (8. 
kiad. Gotha 1898). 

6. R., Hermann, német zenész, szül. Wismar-
ban 1849 szept. 16. Nevét a R.-féle violával tette 
ismertté, melyről a XIX. sz. végén olyan meste
rek, mint Wagner, Liszt is elismerően nyilatkoz
tak. Müvei: Die Viola alta, ihr Name und Grund-
satze ihres Baues (Leipzig 1885); Alig. illustr. 
Enzyklop. der Musikgeschichte (u. o. 1901—2). 

7. R., Kari, német geográfus, szül. Quedlin-
burgban 1779 aug. 7., megh. Berlinben 1859 szept. 
28. 1820-ban a berlini egyetem földrajzi tanszé
kére hívták meg. Szülővárosa szobrot emelt 
neki. R. és A. v. Humboldt voltak megala
pítói az összehasonlító földrajznak és ezirányú 
alapvető műve: Die Erdkunde ím Verháltnis zur 
Natúr und zur Geschichte des Menschen (Berlin 
1817—18, 2 köt.). Egyéb jelentős müvei: Európa 
(1804—1807, 2 köt.); Einleitung zur allgemeinen 
vergleichenden Geographie u. Abhandlungen zur 
Begründung einer mehr wissenschaftlichen Be-
handlung der Erdkunde (összegyűjtött akadémiai 
értekezései, Berlin 1852); Geschichte der Erd
kunde und der Entdeekungen (egyetemi előadásai, 
Berlin 1880, 2. kiad.); Allgemeine Erdkunde (u. o. 
1862); Európa (1863). V. ö. Ratzel F., Beitrag zu 
KarlR.-slOOjáhrigeniGeburtstage (Kleine Schrif-
ten 1., München 1906). V. ö. Havass Rezső, 
Ritter Károlv összehasonlító földrajza (Budapest 
1882). 

8. R., Moritz, német történetíró, szül. Bonnban 
1840 jan. 16., a bonni egyetem tanára volt 1873— 
1911-ig. Főbb művei: Briefe und Aktén zur Ge
schichte des dreissigjahrigen Krieges (München 
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1870—78,3 köt.); Geschichte der deutscheu Union 
(Scbaffhausen 1867—73, 2 köt.); Deutsche Ge
schichte ira Zeitalter d. Gesrenreformation (Stutt
gart 1887—1908, 3 köt.). 

9. B., Paul, német festő, szül. Nürnbergben 
1829 máre. 4., megh. u. o. 1907 nov. 27. Hei-
deloff Károlynak volt tanítványa, azután beutazta 
Francia- és Olaszországot és Ausztriát. Eleinte 
többnyire csak illusztrációkat, rézkarcokat készí
tett építészeti munkák számára, utóbb festett is 
és Nürnberg városának egyes részeit, műemlékeit 
ábrázoló festményei e műfaj kitűnő példái. — 
Öcscse, B„ Lorenz (szül. Nürnbergben 1832 nov. 
27.), főleg építészeti könyvek számára készített 
rajzokat. Malerische Ansichten aus Nürnberg 
címmel (Berlin 1876, szöveg Dohmétól) 25 rézkar
cot adott ki. 

10. B., Péter, német zeneszerző, szül. Manu-
heimban 1763 júl. 2., megli. u. o. 1876 aug. 1. 
1803-ban Mannheimban karnagy lett. 21 dal
játékot írt és a Das verlorene Paradies c. orató
riumot (1819). Grosser Gott, dich lobén wir kez
detű nagyon népszerű korálja tette ismertté ne
vét. V. ö. W. Sehultze, Péter R. (1895). 

Ritter-hegység, Bittér Kari német felfedező 
utazóról elnevezett belsöázsiai hegylánc, a Kuen-
Lün hegyrendszer egyik lánca: BNy.— DK. 
irányú, ívelt alakú hegység, két párhuzamos 
lánccal, ezek közül az É.-i (a Cagangolu) kristá
lyos palákból és gránitokból áll, a nagyobb D.-i 
pedig _ szintén palákból és karbon-rétegekből. A 
E.-t É.-on a Kaltingol-völgye választja el a 
Humboldt-lánctól, D.-en pedig széles puszta völgy 
határolja el a Musketov-hegységtöl. Átlag kb. 
5000 m.-ig emelkedik. 

Rittershaus, Emil, német költő, szül. Barmen-
ben 1831 ápr. 3., megh. n. o. 1897 márc. 8. Művei 
közül megemlítendök: Gedichte (Blberfeld 1856): 
Neue Gedichte (1875); Am Éhein nnd beim Wein 
(188-4); Buch der Leidenschaft (Oldenburg 1886); 
In Bruderliebe und Brudertreue (Leipzig 1893, 
2. kiad.) Brémában 1900. szobrot állítottak neki. 

Rittingerit (ásv.), 1. Xantokon. 
Rittland, Klaus, írói álnév, 1. Heinroth, 1. 
Rittner, 1. Eduárd, osztrák jogtudós, szül. 

Bursztinban (Galícia) 1845., megh. Bécs mellett 
Hietzingben 1899 szept. 27. 1877-ben az egyházi 
jog rendes tanára lett a lembergi egyetemen. 
1895-ben kultuszminiszterré, 1896. tárca nélküli 
miniszterré nevezték ki Galícia számára. Munkái 
közül Das österreichische Bherecht (Leipzig 1876) 
németül, egy katolikus egyházjogtan lengyel 
nyelven jelent meg (Krakó 1886, 2 köt.). 

2. B., Rudolf, német sziné3z, szül. Weissbach-
ban 1869 jún. 30. Eleinte a bécsi konzervatórium
ban zenét tanult, aztán tért át a szini pályára, 
melyet Hannoverban kezdett meg, Berlinben foly
tatott, hol fölváltva a Residenz-, a Deutsches és 
a Lessing-Theater tagja volt. 1908-ban vissza
vonult a színpadtól. Játékát férfias erő, mélység 
és természetesség jellemezték, legjobban a mo
dern drámák hőseit játszotta s külső előnyei is 
segítették nagy sikereiben. Főbb szerepei: Fló
rian Geyer, Henschel, Jager (Takácsok) stb. Irt 
színműveket is: Wiederftnden (Berlin 1901); Na-
menglanz (u. o. 1906). 

3. R., Thaddeus, R. 1. fia, osztrák-német író, 
szül. 1872., megh. Gasteinbau 1921 június 20. 
Hivatalt viselt az osztrák közoktatásügyi minisz
tériumban, de a császárság bukása után otthagyta 
hivatalát, hogy teljesen az irodalomnak éljen. 
Első elbeszéléseit lengyel nyelven írta, később 
azonban csak németül irt, elbeszéléseket, regé
nyeket, vígjátékokat; kettőt a Burg-szinházban 
adtak elő. Főbb művei: Unterwegs (Don Juan-
dráma 1908); Wölfe in der Nacht (vígj. 1916); 
Garten der Jugend (vígj. 1917); Die Tragödie 
des Eiunenes (vígj. 1920); Die Brücke (regény 
1921). 

Rituá lé (lat.) a. m. szerkönyv v. szertartásos 
könyv, mely a kat. liturgiának végzésére szolgáló 
alapszabályokat és a szertartások elvégzésének 
módját tartalmazza. Legnevezetesebb a R. roma
mi ;»,melyet a trienti zsinat mégha gyása következ
tében V. Pál pápa 1614. adott ki, XIV. Benedek 
pedig kijavította. Magában foglalja a szentségek 
kiszolgáltatásának szabályait s más, a papokat 
és főleg a lelkipásztorokat megillető szabályokat. 
Magyarországban többnyire a R. strigoniense-t 
(legújabb kiadása 1907) használják, mely csak 
mellékes dolgokban tér el a E. romanumtól. 
(Veszprém egyházmegyében külön R. vespri-
miense-X használnak.) 

Rituális fürdő (héb. mikva), a zsidó törvények 
szerint berendezett fürdő, melyet az izraelita nők
nek havi tisztulás és gyermekágyi betegség után 
használni kell. A R. használata menyasszonyok 
és azok számára is elő van irva, kik az izraelita 
hitre térnek. 

Rituális gyilkosság. Régi babona, hogy bizo
nyos vallásfelekezetek más valláshoz tartozó 
fiatal egyéneknek vérét veszik, hogy vallási célra 
felhasználják. Az ilyen vérvételt nevezik R.-nak, 
a vádat pedig, amelyet a gyanúsítottak ellen 
emelnek: vérvádnak. Ezt a vádat emelték a ke
resztényüldöző pogányok az I. sz. keresztényei 
ellen s még ma is e váddal illetik a kínaiak a 
keresztényeket, a törökök pedig a keresztényeket 
és zsidókat. Keresztény államokban különösen a 
zsidókat vádoltók már régóta a legújabb időkig 
R.-al. A XIX. sz. legnevezetesebb R.-i perei a 
külföldön: Damaszkuszban (1840), Korfuban 
(1890) és Xantenben(l892) folytak le. Hazánkban 
is már a múlt századokban fordultak elő vérvád 
esetei s ebből keletkezett R.-i perek. Ezek közül 
legnevezetesebbek voltak: a nagyszombati 1494., 
a bazini 1529., az orkuti 1764., a peri 1791. és a 
tiszaeszlári 1883. A nagyszombati esetről Bon-
finius Antal írt Rerum Hangaricarum Decades 
című munkájában, a bazini esetet Bél Mátyás 
írta le Notitia Hungáriáé c. alatt kiadott müvé
ben ; az orkuti, peri és tiszaeszlári eseteket Eötvös 
Károly ismertette részletesen A nagy per c. há
romkötetes művében. 1914-ben Kievben folytat 
tak eljárást vérvád alapján egy utóbb fölmentett 
vádlott ellen. 

Rituális metszés (héb. sechita, saktoiás), az 
izraeliták számára a mózesi törvények szerint 
élvezetül megengedett állatoknak zsidó ritus sze
rinti levágása. A vágás csorba nélküli éles késsel 
történik a nyakon, a gége és tápcső átmetszésé
vel. Az elvérzés után azonnal megvizsgálják a 
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barom (baromfiaknál csak a koppasztás után) tüde
jét, hogy nincs-e oly baja, melynél fogva a húst 
az izraelitának nem szabad megennie (teréfa). A 
baromfinál a gyomrot, combot és főleg a tápcsövet 
szokták megvizsgálni. A metszést minden feddhe
tetlen életű, jámbor izraelita végezheti, ki ismeri a 
metszés törvényeit. A községek a R. végzésére ren
desen külön egyéneket (sakter) alkalmaznak, kik 
azonban csak akkor vállalhatnak hivatalt, ha egy 
vagy több rabbi bizonyítványban (kabbala) elis
meri, hogy az illető ismeri a metszési törvénye
ket. Némely helyen a szárnyas állatok és a bar
mok számára külön-külön metsző van. Kisebb 
izraelita községekben a sakterek egyszersmind 
előimádkozók és templomszolgák szoktak lenni. 
V. ö. Kaisetiing, Die rituálé Schlachtfrage 
(Aarau 1867). 

Rituálisták, a rituálizmus (1. o.) hívei. 
Rituális vérvád, 1. Rituális gyilkosság és 

Vérvád. 
Rituálizmus (lat.), az anglikán egyházban ama 

legszélsőbb irányzat neve, mely e püspöki egy
ház istentiszteletét, amennyire csak lehet, a r. 
kat. egyház istentiszteletével akarja hasonlóvá 
tenni. A R. csak túlhajtása a puseyizmusnak 
(1. o.). Behozta az angyalok és szentek segélyül 
hivását, az ereklyékben és a esodatótelekben való 
hitet, a gyászmiséket és prédikálta a tisztító tűz
ről való hitet is. (L. Puseyizmus.) 

Ritns (lat.) a. m. szertartás, szokás. A régi ró
maiknál úgy a politikai, mint a vallási, nemkü
lönben a családi életben előforduló szokást jelen
tette, amely a Libri rituales Saliorum, Vestalium, 
Plaminum Pontifieuni és Augurum-ban fel volt 
jegyezve. A keresztény egyházban jelenti azt a 
megállapított módot, amelyen a szertartásokat 
végezni kell. L. Liturgia és Rititale. 

Riu, 1. Riau. 
Riu-kiu (Liu-kiu, Rieu-kieu, Ryu-kyu, Lieu-

kieu, a benszülöttek nyelvén Liucsm, ez után Lu-
csw-nak is nevezik), 1872 óta Japánhoz tartozó ket
tős szigetív Kelet-Ázsiában. Belső szigetive vulká
nikus eredetű, a külső ív kristályos kőzetekből áll 
és korallzátonyokkal van körülvéve. A szigetek 
száma 55, területtik együttvéve 2420km2,azÉ.-on 
hozzájuk csatlakozó Linsotpx-szigetek nélkül. Há
rom csoportból állanak: az É.-i siHoku-buso-tocso-
port, legnagyobb szigete az Amami Osima, Nase ki
kötővel ; a középső v. Cu-bu-so-to v. Nagy Riu-kiu 
csoport az Okinava-szigettel, főhelye Naba (1. o.) 
sadél iv. Nam-bu-so-to szigetcsoport az Isigaki 
és Iri-omote szigetekkel, mint legnagyobbakkal. 
A földrengések gyakoriak. Klimájuk D.-en szubtro-
pikus. Főbb terményeik a batáta, nádcukor, rizs, 
dohány, gyapjú ésbaso v. pizangrost, vannak papir 
eperfa-ültetvényei is. A lakosság (kb. 475,000) elő
kelőbb része testalkatára, nyelvére és szokására 
nézve a japániakhoz hasonló, az alsóbb néprétegek 
inkább a kínaiakhoz hasonlítanak. (Benszülött 
férfi képét 1. Ázsia cikknél az Ázsiai népfajok c. 
színes képmellékleten.) Békés, munkás nép, budd
hista és sintó vallásii. 

Ríva (ol.) a. m. part, különösen a tenger
parti út Velencében. 

Riva, város Dél-Tirolban a Garda-tó É.-i végé
ben, (i9io) 9224 lak. Környékének szépsége és jó 

levegője miatt sok idegen látogatja. Most Olasz
országhoz tartozik. 1915—1917., a világháború 
folyamán, mint erős hadállás kulcspontját, az 
olasz tüzérség gyakran lődözte és sok kárt tett 
benne. A 2 km.-nyire fekvő Monte-Brionéról gyö
nyörű kilátás van a Garda-tóra. 4 km.-nyire a 
Ponale, ahol a Ledro-völgyből kiér, igen szép víz
esést alkot. A Ledro-völgyben van a kis Ledro-tó. 

Rivalda, 1. Színpad. 
Rivális (franc, rivale) a. m. vetélytárs; riva-

litás, vetélkedés; rivalizál, vetélkedik. 
Rivarol, Antoine, francia író, szül. Bagnoles-

ban (Languedoe) 1753 jún. 26., megh. Berlinben 
1801 ápr. 11; Pompás társalgó hírében állott. 
Több politikai és szatirikus müvet írt. Legneve
zetesebb az anyanyelvét dicsőítő Discours sur 
l'universalité de la langue francaise (Berlin 
1784). .Műveit Oeuvres c. legutóbb 1906. adták ki. 
V. ö. Le Breton, R., sa vie, ses idées, son talent 
(Paris 1896). 

Rivarolo Ligure, község Genova olasz tarto
mányban, (i9ii) 23,052 lak., szép nyaralókkal. 

Rivas, székhelye Nicaragua R. departamentó-
jának, 15,000 lak. 

Rivas hercege, 1. Saavedra. 
Rive, Auguste Arthur, svájci fizikus, 1. De la 

Rive. 
Rive de Gier (ejtsd: riv d8 zsié), város Loire fran

cia départementban, (1911) 15,663 lak., nagy kő-
szénbányák; jelentékeny fém és vasipar (ágyú-
öntés). 

River (ang., ejtsd: riwer) a. m. folyó, folyam. 
Rivera, Uruguay egyik departamentója, terü

lete 9829 km2, (1920) 48,340 lak.; fővárosa R. 
River grape, 1. Ripária-szöllö. 
Riversdale (ejtsd: riwerszdei), a Délafrikai Unió

hoz tartozó Fokföldi tartomány egyik kerülete, 
4134 km2 területtel, (1911) 5295 lak. 

Riverside (ejtsd: rivverszájd), város Kaliforniá
ban, (1910) 15,212 lak. 

Riverso (olasz), a. m. fordítva. Canone ál R. 
a rák-kánon neve (1. o.). 

Rivica, adók. és pk. Szerem vm. iregi j.-ban, 
(1910) 983 szerb lak. (Tr. SzHSz.) 

Riviéra (a. m. part), 1. Olaszországnak Francia 
ország határától a Portó Venere fokig terjedő 
partvidéke, amelynek Mentonétól Genováig ter
jedő része R. di Ponente, a többi R. di Levante, 
amelyen a legváltozatosabb képeket nyújtó La 
Corniche-út és vasút vezet végig. A Ny.-i rész 
védettebb, melegebb és bujább növényzetű; 
itt vannak Pegli, San Remo, Ospedaletti, Bor-
dighera, francia földön Cap St. Martin, Mentone, 
Monté Carlo, Monaco és Nizza látogatott üdülő
helyek. A K.-i rész természeti szépségekben szin
tén bővelkedik, itten Nervi, Rapallo és Spezia 
a leglátogatottabb helyek. A R. többször volt 
földrengés színhelye. V. ö. Liégeard, La cóte 
azúr d' Hyéres a Génes (Paris, 2. kiad. 1894); 
Meyer és Bádeker útkönyvei: R. (Leipzig, 7. 
kiad. 1907; ; Hörstel, Die R. (Bielefeld, 2. kiad. 
1907). - 2. K, 1. Garda-tó. — 3. R., a Tieino 
harmadik kiszélesedő völgyszakasza Biasca és 
a Moesa beömlése között. Éghajlata meleg, szőlő-
és kukoricatermő vidék; Tessin kanton egyik já
rása, kb. 7000 olasz lak., főhelye Biasca (1. 0.). 
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Riviére (franc, ejtsd: rivjgr), gyémántokból 
álló zsinórszerű nyakék. 

Riviére (ejtsd: rivjer), 1. Briton, angol festő, 
szül. Londonban 1840 aug. 14., atyjának, B. Wil-
liamnak és Petiiének tanítványa. Annak idején 
ünnepelt állatfestő volt. Képeinek egy része tör
téneti v. bibliai tárgyú, állatokkal, mint főténye-
zőkkel. Ilyenek: Persepolis, Nimród, Kirke (sclrwe-
rini képtár); Dániel az oroszlánbarlangban; A 
gadarenusok disznai (London, Taté Gallery) stb. 
Egyéb állatképei: Játszó óriások, Bajtársak, Ro
konszenv, Ostromzár (mind a négy u. o.); Fegy
veres semlegesség, stb. 

2. B., Henri, francia tengerész és regényíró, 
szül. Parisban 1827 júl. 12., megh. Tonkingban 
(Hanoi mellett) 1883 máj. 19. Regényei: La 
main coupée (1862); Les méprisesdueoeur (1865); 
Le Cacique (1866); Le román de deux jeunes fiiles 
(1880); Le eombat de la vie (1882) stb. Néhány víg
játékot és több tengerészeti szakmunkát is irt. Mű
veiből magy arn 1 megjelent: Argantini marquisné; 
Egy kétségbeesett if júsága; Naper asszony; A vég
zet (mindannyi a Pesti Napló 1882. évf.-ban). 

3. B., Théodore, francia szobrász, szül. Toulou-
seban 1857 szept. 13., megh. Parisban 1912 nov. 
8. Eleinte szülővárosában, azután Parisban Jouff-
roy, Palguiére és Hereié vezetése alatt tanult. 
1885-ben több évre Észak-Afrikába költözött és 
ezentúl erősen foglalkoztatta a keleti élet ábrá
zolása. Művei közül legbecsesebbek, gyakran 
megkapó hatásúak különböző anyagokból össze
állított kisméretű szobrai és csoportjai, főleg a 
híres Salammbö és Mathő (Paris, Musée du 
Luxembourg 1895), elefántcsontból és bronzból, 
továbbá Ultimum feriens (1894); A fogadalom; 
VI. Károly és Odette (1897); A sunnami szűz ; 
Than-Thai; Ádám és Éva (1905); továbbá Mis-
tral, Pasteur, Doumer, Claretie stb. képmásai. 
Nagyméretű müve a Két fájdalom csoportja 
(Musée du Luxembourg). 

Rivo elemi (növ.), 1. Elemi. 
Rivoire (ejtsd: rivoár), André, francia költő és 

színműíró, szül. Vienneben (Isére) 1872 máj. 5. 
Verseit gyöngéd melancholia hatja át. Kötetei: 
Les vierges (1895); Le songé de l'amour (1900); 
Le chemin de l'oubli (1905); Le plaisir des jours 
(1914). Verses színmüvei: II était une bergére 
(1905); Le bon roi Dagobert (1908). Mirand és 
Besnard társaságában több bohózatot is írt, me
lyeket nálunk a Vígszínház illesztett műsorába. Át
dolgozta Skakespeare Romeo és Júliáját (bemu
tatta a Théátre Francais 1920). 

Rivolgimento (ol., ejtsd: —voidzsi—), a kettős 
ellenpontban dolgozott szólamok megfordítása, 
helycseréje. 

Rivoli, 1. város Torino olasz tartományban, 
(isii) 7806 lak. Kir. kastélyában lakott II. Viktor 
Amadeus király és 1732. ott halt meg. — 2. B. 
Veronese, falu Verona olasz tartományban, (1911) 
1660 lak. 1797 jan. 14. és 15. itt Napóleon és 
Masséna győzelmet aratott Alvinczy osztrákjain. 

Rivoli hercege, 1. Masséna. 
Rivulus Dominarum, Magyarország közép

kori földrajzában a. m. Nagybánya. 
Rixa, magyar királyné, II. Miciszláv lengyel 

herceg és R. rajnai pfalzgrófnő leánya, 1015 tá

ján született. Szár László magyar herceg fiai 
1032. Miciszlávhoz menekülvén, Béla herceg a 
pomeránokkal viselt háborúban párviadalban 
győzte le a pomeránok hercegét, miért meg
kapta Miciszláv leányát, hozományul pedig a po
meránok adóját (1033). 1048-ban I. András magyar 
király Bélát Magyarországba hívta s ő is bejött 
két fiával, Gézával és Lászlóval, kik utóbb Magyar
ország királyai lettek. Már Magyarországban szü
letett Lambert, Zsófia, Ilona (Zvojnimir Demeter 
horvát király felesége), Eufémia s még egy 
leánya. Nem lehet tudni, élt-e még R. 1059-ben, 
midőn Bélának és gyermekeinek I. András elől 
Lengyelországba, II. Boleszlóhoz kellett mene
külnie. V. ö. Wertner, R. és Anasztázia királynék 
közötti rokonság (Turul, 1887, 107—109); u. az, 
Árpádok (142—44). 

Rixdorf, Neukölln (1. o.) porosz város régebbi 
neve. 

Rizaeus v. Bisaeus Albert, 1. Hardenberg, 1. 
Rizalit (az olasz risalto-ból), kisebb-nagyobb 

kiszökellése az épülethomlokzat bizonyos, kieme
lendő részének, melyet azért alkalmaznak, hogy 
vele a hosszú homloksort függőlegesen tagolják 
és így élénkítsék. Helyzete szerint van közép-B., 
oldal-B. és sarok-B. 

Riz de veau v é g é l a l (növ.), 1. Blighia. 
Rizikegomba, fenyögomba, fenyöaljagomba, 

tövisaljagomba, Lactaria deliciosa (L.) Schröter 
(növ.), legértékesebb gombáink egyike. (Képét lásd 
a Gombák I. tábláján.) Kalapja 5—12 cm. széles, 
húsos, eleinte gyengén domború, később benyo
mott, sőt tölcséres. Felülete sima, nedves időben 
sikamlós, nyálkás, téglaveres v. narancsszínű, 
élénkebb színű karikákkal tarkázott. Gyakran 
zöldes foltok mutatkoznak rajta. A lemezek kissé 
a tönkre lefutók, sárgásvörös színűek, a sérülés 
helyén megzöldülnek. Tönkje 4—8 cm. magas, 
1—3 cm. vastag, a kalappal színben egyező. Ugy 
a kalap, mint a tönk húsa fehéres színű, ós a meg
sérült helyen élénk téglaveres v. sáfrányszínü 
tejet bocsát, mely idővel megzöldül. A gomba 
illata kellemes, íze sokszor csípős. Többnyire 
fenyvesekben terem júniustól késő őszig. Frissen 
elkészítve kitűnő eledel, ecetbe téve soká eltart
ható. Szárításra nem alkalmas, mert ízét és illa
tát veszti. Hasonlít a mérgesnek mondott Ször-
gombá-hoz (1. 0.), ennek nedve azonban fehér és 
kalapjának széle szőrös. 

Rizikó (ol. risico) a. m. kockázat (1. o.). 
Rizling, rajnai rizling, a Rajnamellék leg

híresebb szőllőfajtája. Levelei kicsinyek, fürtje 
vesealakú, szintén kicsiny; igen leves, vékony 
héjú, sárgás-zöld bogyói a napos oldalon rozsda
barnák. Egyike a legkésőbben érő szőllőfajták-
nak, bora csak akkor bír világhírű zamatával, 
ha a fürtök már nemes rothadásnak indultak. 
Nem szereti a gazdag talajt, inkább alacsony, 
mint magas mívelésmód mellett díszlik. A téli 
faggyal szemben érzékeny, de viszont, mert na
gyon későn hajt, a tavaszi fagyok nem igen tesz
nek benne kárt. A nedves meleg klima felel meg 
neki. Hazánk minden jobb borvidékén el van ter
jedve ; de leginkább Erdélyben, melynek R.-borai 
nem igen maradnak a rajnaiak mögött. L. még 
Olasz rizling. 
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Rizos-Nerulos 

Rizos-Nerulos, Jakovákisz, újgörög állam
férfiú és költő, szül. Konstantinápolyban 1778., 
megli. a. o. 1850 dec. Mint a heteria tagja, a 
görög szabadságharcot egész vagyona feláldo
zásával támogatta. Több ízben volt közoktatás
ügyi és külügyi miniszter. Ő alapította a görög 
archeológiai társulatot. Történelmi művei: Cours 
de la littérature grecqne moderné (Genf 1826); 
Histoire moderné de la Gréce (Genf 1828.) A leg
jobb újgörög költők egyike; írt tragédiát, víg
játékot, hőskölteményeket. 

Rizzio, Dávid. 1. Riccio. 
Rizzo, Antonio, olasz szobrász, szül. Vero

nában 1430 kör., megh. Polignóban 1500 kör. 
Főként Velencében működött, s nagy része volt 
a doge-palota szobrászati díszítésében. A velencei 
renaissance-szobrászat vezető mestere. 

Rizs (Oryza L., növ.), a pázsitfélékhez tartozik, 
6 fajjal a melegebb vidéken. Bugája összehúzott; 
kétivarú virágainak pelyvái bőr-, illetőleg hártya-
neműek, többnyire szálkásak is. A közönséges 
rizs (0. sativa, 1. az Eleségnövények mellékleten, 
III. tábla) egynyári, másfélméteres szárán 30—35 
cm.-es, metsző élü, sötétzöld levelei közt 10 sőt 30 
cm. hosszú és éretten lekonyuló, dús buga emel
kedik, amely a vetőmagot Dél-Ázsiában legalább 
ezerszeresen, még nálunk is legalább százszo
rosan téríti meg. Vagy 40 alakját gabonául min
den oly elárasztható helyen érdemes termeszteni, 
amelynek nyári közepes melege legalább 20°. 
Európában a 46°, Ázsiában a 42° és Amerikában 
a 36° é. szélességig termesztik. Hazája ismeretlen, 
még a kínaiak is csupán annyit jegyeztek föl 
róla, hogy délről kapták. Nagy Sándor volt az első, 
aki a mezopotámiai vizeken termesztette. Az ara
bok még Hispániában is mívelték. Az olaszok 
csak 1468. termesztették az Arno mocsarain és 
hozták be hozzánk. A török a Duna, Béga és Te-
mes mocsarait töltésekkel zárta el mívelésére, 
ilyenek még Esztergom mellett is maradtak. 
A töröknek kivonulásával a rizs mívelése is meg
szűnt. A rizs termesztésének fő területe az ázsiai 
D.-i, DK.-i és K.-i nagy folyók áradásérte alsó 
partmelléke, továbbá Japán és Jáva, amely helye
ken a lakosság majdnem csupán a rizs termé
séből él meg. A föld lakosságának 2/5 része (640 
millió ember) főleg rizskásából él. A rizs tápláló
értékében mindjárt a hüvelyes vetemény és a 
gabonafélék után következik. A rizs tokiászai szo
rosan reánőnek a szemre és ezért a rizst nem elég 
csépelni, mint a búzát, hanem a szemet hámozni 
kell. A hámozás következtében a rizsnek csak 50 
°/0-a kerül ki mint ép szem, 26°/0-a töredék és 24 
°/0-a hulladék. A hámozás módozatait mindinkább 
tökéletesitik; egyes fajták alkalmasabbak. A hul
ladékból keményítő, rizspor készül, a töredéket 
lisztté dolgozzák fel. K.-en szeszes italt készíte
nek belőle, a japániak a száké-sört, az indiaiak 
az arrak-szeszt gyártják belőle. 

A rizsföldet kora tavasszal felássák és vízzel el
árasztják. Vetés ideje március—április. A magot, 
hogy a víz fenekére sülyedjen, egy napig áztatják. 
A vetőmagszükséglet kataszt. holdankint 50—75 
lit. A vetés után 10—15 nap múlva a rizs kikel s 
gyorsan növekedik, s hogy széles leveleinél fogva 
a magasba ne emeltessék és hogy a szél benne 

Rizspor 

kárt ne tehessen, a vizet annyira le kell eresz
teni, hogy csak néhány cm.-re álljon a talaj felett. 
Abban az arányban, amint a rizs növekszik, kell 
emelni a víz színét, úgy hogy csak a szálak vége 
álljon ki a vízből. Ezt kell tenni egészen a virág
zásig, ami július—augusztusban következik be. 
Ettől az időtől kezdve mérsékeljük az elborítást, 
midőn pedig a rizs érni kezd, lebocsátjuk a vizet 
egészen. A víz helyes szabályozása a rizsterme
lés legfontosabb, de legnehezebb feladata, aminek 
helyes végzéséhez sok gyakorlat szükséges. A rizs 
aratása szeptember—október hóban következik 
be. Leginkább sarlóval aratják. A kicsépelt ma
got egy ideig csak sekély rétegben szabad fel
halmozni, különben felmelegszik és megromlik. 
A rizs termése kataszt. holdankint 8—17 q lehet. 
A rizsnek sok növényi és állati ellensége van. 
Legveszedelmesebbek a vízi gyomok, amiért is a 
rizst gyomlálni kell. 

Rizsbor, Kínában és Japánban a párolt rizs
szemeket egy penészgomba (az Aspergillns ory 
zae) magtartóival és kocsányaival beborítják, 
mire a rizsen fehér, bársonyszerü, kellemes illatú 
penészréteg képződik. Ezt az anyagot, mely egy 
nem organikus, a keményítőlisztet átváltoztató 
élesztőt tartalmaz, nevezik kodzsinák vagy tané 
kodzsinak- Ha ezt párolt rizszsel összekeverik, a 
pépszerű anyagban, a kodzsi behatása folytán, a 
rizskeményítő cukorrá változik át: néhány nap 
múlva a folyadék megülepedik és megtisztul; 
ekkor az Aspergillns oryzaehez még egy, eddig 
nem eléggé ismert erjesztő gombát kevernek, mi
által a folyadék erjedésnek indul s nagy alkohol
tartalmat nyer. Az ily módon készült R. tiszta, 
átlátszó, sárgás, kellemes izü folyadék, melynek 
szesztartalma 13—15%>, a kodzsival erjesztett 
folyadékok szesztartalmát azonban 18%-ra is föl 
lehet emelni. 

Rizscukor, rizsből készített keményitőcu kor. 
Rizshántoló. A rizsmaghoz a polyvája hozzá 

van nőve s ezt a magról le kell koptatni, hogy a 
tiszta magot: a rizskását a főzéshez fel lehessen 
használni. A koptatást a R. malmok végzik. A 
hántolás ntán visszamaradó rizskorpa majdnem 
teljesen értéktelen takarmány. 

Rizskeményítő, 1. Keményítő. 
Rizsliszt, kereskedelmi takarmány, melyet a 

rizshántoló gyárak nyernek melléktermékül a 
rizs csiszolása közben. 6'8°/o emészthető fehérjét 
és 68-4°/o keményítőértéket tartalmaz. Jó sertés-
és marhatakarmány, azonban könnyen avaso-
dik. A R.-et gyakran hamisítják értéktelen rizs
héj (rizskorpa) hozzákeverésével. 

Rizsma, 1. Papiros-csomagolás. 
Rizsmadár (Mimia v. Paddá oryzivora L., 

állat), a Szövőmadarak (Ploceidae) családjába tar
tozó éneklő madárfaj. Körülbelül tengelice-nagy
ságú. Feje fekete; pofatája fehér; teste felül szép 
szürke, alul világos borvörös; farka fekete; csőre 
élénk rózsaszínű, hegyén fehér. Hazája Jáva, Szu-
matra és Maiakká. Néha tömegesen jelenik meg 
és a rizsültetvényekben nagy károkat okoz. 

Rizspapiros, 1. Ooodeniaceae és Tetrapanax. 
Rizspapiroscserje (növ.), 1. Tetrapanax. 
Rizspor v. rizskeményítő (amylum oryzae), 

indifferens por, melyet főleg púderok (1. o.) készí-
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téeére használnak alapanyagul. A R. kifejezést 
gyakran a púder szinonimjaként használják. 

Rizstestek, 1. Gorpora oryzoidea. 
Rizs-üszök (n5v.), Kelet-India és Japán stb. 

rizsföldein gyakran pusztító üszök-betegség, ame
lyet a Tületia Oryzae nevű élősködő gombafaj 
idéz elő. 

Rizs-zsizsik (Galandra oryzae L., állat), az 
Orrmányosbogarak (Ciirculionidae) családjába 
tartozó kis bogárka. Nagyságra, alakra és színre 
megegyezik a gabonazsizsikkel (1. o.) s csupán a 
szárnyfedők elülső és hátsó végén levő egy-egy 
világosbarna, elmosódott szélű folt különbözteti 
meg őket egymástól feltűnően. A R., amattól el
térően, már lábán megfertőzi a gabonát s avval 
együtt kerül a magtárba. Európában nem ottho
nos, de Indiából, Amerikából már többször behur
colták, így került Magyarországba 1904-ben Ar
gentínából szemes tengerivel nagy tömegben. 
Meghonosodása újabb, nagy csapást jelentett volna 
;i magyar mezőgazdaság számára. Szerencsére 
azonban a mi éghajlatunk (s az európai általában) 
lehetetlenné teszi szaporodását s így a behur
colt bogarak utódok nélkül pusztultak el. 

Rjazan, 1. orosz kormányzóság, 42,099 km2 

területtel, (i9tó) 2.795.000 lak. Az Oka hajózható 
mellékvizei a Pronia és Pára. A Don a DK.-i 
szögletét vágja át és fölveszi a Liesznoj-Voro-
nezst. Legnagyobb tavai a Szokorevo, Szvja-
toje, Zubovoje és Velikoje. Az éghajlat, az 
É.-i részt kivéve, száraz. A lakosok nagy
oroszok. — 2. jR. (Perejaszlavl Rjazanszkij), 
az ugyanily nevű kormányzóság és járás meg 
püspökség székhelye aTrubezspartján,(i9i2) 49,100 
lak. Nevezetes az Uszpenszkij székesegyház 2 cso
datevő képpel és régi egyházi szerekből álló gaz
dag gyűjteménnyel. A XI. v. XII. sz.-ban alapított 
város a róla elnevezett hercegségnek volt szék
városa, 1365. a tatárok dúlták föl és 1517. a 
moszkvai nagyhercegséghez csatolták. 

Rjazsszk, város Rjazan orosz kormányzóság
ban, (1910) 14,835 lak. 

Rjecsica, az ugyanily nevű járás székhelye 
Minszk orosz kormányzóságban, 9280 lakossal, 
tutajozással. 

Rjeka, 1. montenegrói folyó, 1. Bijeka. — 
2. R. (Rijeka), az ugyanily nevű montenegrói 
kerület (207 km2) főhelye a Szkutarii-tóba torkolló 
R. partján, kb. 1500 lak. A XV. sz.-ban szláv 
könyvsajtója volt. 

Rjépin, Uja, orosz festő, 1. Repin. 
Rjojunko (Riodochunko), Port-Arthur kis

ázsiai kikötő japáni neve. 
Rjukan (a. m. füstölgő), 245 m; magas vízesés 

Norvégiában, Telemarkenben a Máne-elven. Nor
végiában így nevezik gyakran az erősen taj
tékzó sellőket. 

Rjurik, 1. Burik. 
R. I,euck., tudományos állatnevek mellett 

Leuckart Rudolf (1. o.) nevének rövidítése. 
R. M., a latin Begia Majestatis (királyi fel

ség), továbbá a Reverendum Ministerium (tisz
telendő lelkészi hivatal) rövidítése. — A francia 
választójogi reformmozgalmakban Beprésenta-
tion des minoritás (a. m. a kisebbség képviselete) 
rövidítése, ellentétben B. P.-vel, ami a Repré-

sentation proportionelle (arányos választójog) 
rövidítése. 

R. O.. a nemzetközi távirószolgálatban a 
francia remettre ouvert (nyitva kézbesítendő) 
rövidítése. 

Roanne (ejtsd: roann), székhely eR- járásnak Loire 
francia départementban, (1921) 37,752 lak. R. az 
ókori Rodumna, a szegussziaviak városa, a közép
korban Roannat hercegség szókhelye. Közelé
ben St. Alban-les-Eaux fürdőhely, toii) 927 lak., 
vasas- és szénsavas forrásokkal. 

Roanoke (ejtsd: —nók), 1. folyó Virginia és Nyu
gat-Karolina északamerikai államokban; ered 
a Blue Mountainsban a Dan és Staunton össze
folyásából Clarksvillenél és Plymouth közelé
ben az Albemarle soundba torkollik. Hossza 400 
km., a Stauntonnal 720 km.; Weldonig (200 km.) 
hajózható. — 2. B., kis homokos tmvÁB sziget (19 
km. hoszú, 14 km. széles) Nyugat-Karolina észak
amerikai államban az Albemarle- és a Pamlico-
sound közt, az angolok első északamerikai gyar
matosító kísérletéről (Walter Raleigh, 1585—87) 
nevezetes. — 3. B., város Virginia északamerikai 
államban, a Staunton River mellett, (1920) 50,842 
lak., vas- és gépipar. 

Roarer (ang. ejtsd : rórer), a. m. zúgó, hörgő, 
olyan ló, mely lélegzési zavarokban szenved 
(1. Hörgösség). R.-ek sokszor nyertek már hibá
juk mellett is lóversenyeket és a tenyésztésben 
is beváltak, anélkül, hogy hibájukat átörökítet
ték volna. 

Roas, Plinius szerint a frigiai Laodikeia ré
gibb neve. 

Roas (így Jordanesnál: Buas Priskosnál, 
Mommsen szerint Buga, Bugila, Sokratesnél 
Bugás, Theodorosnál Boilas), a hunnok királya, 
kimutathatólag 432—434.; valószínűleg azon
ban már jóval korábban is uralkodott. Test
véreiül említik Mundzukot (1. 0., Bléda és Attila 
atyját), Oébarzioszt (Oibarsz) és Oktárt (1. 0.). 
Miután eleinte az utóbbival együtt uralkodott, 
valószínű, hogy a fiúk a hunn birodalmat már a 
dinasztikus örökösödési rend szerint vették át 
atyjuktól, aki talán Uldin lehetett, aki 401 és 
408 között állapitható meg s valószínűleg a 
hunnok első tényleges királya volt. A kelet
római birodalom feje, II. Theodosios R.-nak évi 
350 font arany-adót fizetett. Amikor 432. Aetios 
R.-hoz menekült, az ettől kapott segitőesapatok-
kal sikerült ismét főhadvezéri kinevezését ki
csikarnia. Aetios valószínűleg már előbb is szer
ződéses viszonyban állott R.-szal, aminek követ
keztében R. a Pannónia felett való uralmat 
kapta. II. Theodosios 434. néhány hunn törzset 
vett szolgálataiba, akiket R. a saját alattvalói
nak tekintett s azok kiszolgáltatását követelte. 
A császár tagadó válaszára a keleti birodalom 
már éppen a hunnok támadását várta, amikor 
R. hirtelen meghalt. A bizánci mende-monda 
szerint az ájtatos császár imája okozta, hogy az 
ellenséges uralkodót villám sújtotta le. népének 
legnagyobb részét pedig pestis és az égből hulló 
tűz pusztította el. 

R o a s t b e e f (ang., ejtsd: rosztbíf), angolosan sült 
marhahús, leginkább a vastag hátszínt használ
ják ehhez oly módon, hogy a csonttól és bőr-

19* 
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tői megtisztítva, sóval és borssal bedörzsölve 
pácolják, majd forró zsírral leöntve, hirtelen sü
tik. Hidegen és melegen eszik. 

Roatan, 1. Bahia-szigeték. 
Robádihegy, kisk. Zala vm. csáktornyai j.-ban, 

(1910) 992 horvát lak. (Tr. SzHSz). 
Roba el-Khali, sivatag, 1. Dehna. 
Robba (rubba, rub), egyiptomi űrmérték = 1/i 

pik. Alexandriában = 11-292 liter, Kairóban = 
7-4:58 liter. 

Robbanás (explosio), szerfelett heves hatás, 
amelynek oka különféle lehet. 1. R. állhat elö 
akkor, ha zárt edényben valamely test nagy erő
vel kiterjed (pl. ha zárt edényben víz fagy meg), 
vagy ha rohamos gáz- vagy gözfejlődés történik 
és ezeknek nyomását az edény falai ki nem bír
ják, minek folytán az edény falai szétvettetnek. 
2. É. következik be némely vegyületek képződé
sénél, így pl. hidrogénnek és oxigénnek vizzé való 
egyesülésekor, vagy mikor hidrogén és klór só
savvá egyesülnek, mert ez esetekben igen magas 
hőmérsék keletkezik, amely e gázalakú testek
nek rendkívül nagy feszítő erőt kölcsönöz. 3. R. 
történik, ha valamely test zárt edényben igen 
gyorsan ég el és ekkor hirtelen nagy mennyi
ségű gáz fejlődik, amelynek feszítő ereje az égés
nél létrejövő hőmérsék következtében rendkívül 
nagy lesz. Ily test pl. a lőpor. 4. És végül R. 
következik be némely vegyület szétbomlásakor 
is, amelyeknél a bomlás hirtelen és nagy meleg-
fejlődéssel történik. Ilyenek pl. a klórnitrogén és 
jódnitrogén, amelyek igen gyenge mechanikai 
behatásra (a jódnitrogén már a megérintéskor) 
rendkívül hevesen felrobbannak. 

Robbanás elleni biztosítás, 1. Biztosítás. 
Robbanásmentes tartányok célja a lobbané

kony folyadékok (benzin, éter, alkohol stb.) gőzei
nek felrobbanását megakadályozni. Kisebb tar-
tány ok robbanásmentesítése azáltal történik, hogy 
az összes nyílások a Davy-féle sűrű dróthálóval, 
vagy a hőt jól elosztó bordás csővel záratnak el, 
a fedőbe pedig könnyen kiolvadó (40 C°) fém
szelep illesztetik (Henze, Absolut, Triumph). Na
gyobb tartányok védelme indifferens gáz (szén
sav, nitrogén) avagy folyadék (víz stb.) alkalma
zásával érhető el olymódon, hogy a benzin felü
letéről a levegőt elzárja s így a robbanó vegyü-
lék keletkezését lehetetlenné teszi. Ily nagy tar
tányok 1 m. mélyen a föld alá sülyesztetnek és 
a föld felett csupán a csapolószerkezet és töltőcső 
látszik. A lefejtést a gáz nyomásával eszközlik, 
a benzin kivételét pedig v. szivattyúval, v. a gáz 
nyomása révén. A folyadék és védőgáz állását 
mindenkor mérőkészülék jelzi és a működtetés 
megszűntével, v. csőtörés esetén a benzin auto
matikusan visszasülyed tartányába, melyet a gáz 
elzár. Leginkább használt szerkezetek a Martini-
Hűn necke-féle, a Hoffmann-féle, a Pintsch-féle, 
a Grümer és Grimberger-féle. 

Robbanó anyagok, 1. Robbanószer. 
Robbanó gép, 1. Robbanó motor. 
Robbanó gránát, robbanóanyaggal töltött 

ágyúlövedék, amely v. a lecsapódásnál robban fel, 
v. pedig időre beállított gyújtóval van ellátva. 

Robbanó gummi a. m. robbanó zselatin, 1. 
Dinamit. 

Robbanólég, 1. Földgáz. 
Robbanólég-jelző (bány.). Készülék, mely arra 

szolgál, hogy a bányászokat figyelmeztesse arra, 
hogy a bányában robbanólég van. Maga a sod
ronyhálós biztosító bányalámpa is ilyen készülék, 
mert a levegő robbanógáz-tartalmának növeke
désével arányosan hosszabb lesz a lámpa lángja, 
így minden egyes munkás tudhatja, hogy mily 
mértékben veszélyes helyen jár. Ezen kívül szá
mos készülék van, melyek a bánya különböző 
helyeiről kivezetett levegő gáztartalmát automa
tikusan jelzik a külszinen, úgy hogy a vezetőség 
állandóan tudja, hogy veszélyesség szempontjából 
a bánya mely részében milyenek a bányalég
viszonyok. 

Robbanó lövedék, robbanó töltéssel telt löve
dék. A Szent Péterváron tartott 1868-iki egyez
mény 400 gr.-nál könnyebb súlyú R.-nek hadi 
célokra való használását eltiltja. Tehát kézi lövő
fegyvereket R.-rel tölteni nem szabad. R.-ek: 
gránát, shrapnel, bomba stb. 

Robbanó löveg, 1. Petárda. 
Robbanó motor, olyan motor, amely gázalakú 

vagy folyékony tüzelőanyag elégésénél fejlődő 
gázok munkaképességét használja ki oly módon, 
hogy a tüzelőanyag az égéshez szükséges leve
gővel robbanó keverékké elegyítve jut a motorba, 
amelyben az elégés ennélfogva hirtelen, robba
násszerűen folyik le. így nevezzük e gépeket 
megkülönböztetésül a lassú égésű motoroktól, 
amelyeknél a tüzelőanyag nem kevertetik a le
vegővel. Bz utóbbiakba nem robbanó keverék, ha
nem csupán levegő áramlik be, a tüzelőanyagot 
pedig utólag fecskendezik e levegőbe, amelyben 
ugyan azonnal elég, de mivel a befecskendezés a 
robbanáshoz viszonyítva csak lassan folyhat le, 
ezt az égést lassúnak, a motorokat pedig lassú 
égésűeknek nevezzük. L. Petroleummótor. 

Robbanószer v. robbanóanyag oly kémiai ké
szítmény v. keverék, mely meggyújtva hirtelen 
gáznemű testekké ég el. A fejlődő gázok aztán 
nagy nyomást gyakorolván, munkát végezhetnek; 
hatásukat fokozza az elégéskor fejlődő meleg, 
mely a gázok térfogatát még tetemesen nagyob
bítja. A R. hatása függ tehát a fejlődő gázok tér
fogatától és a fejlődő meleg hőfokától. A R. esze
rint munkaforrás, mely a motorikus erőforrás 
helyett akkor használandó, mikor bizonyos helyen 
csak egyszer és hirtelen nagy munkát kell elvé
geznünk, pl. sziklát felrobbantani v. lövedéket nagy 
távolságra ellökni. Gyakorlati szempontokból R.-
nek csak oly anyagot használhatunk, melynek 
gyártása é3 szállítása nem veszélyes, mivel sok 
oly R. is van, amely már a legkisebb ütéstől v. 
rázkódástól felrobban. Továbbá kelléke a R.-nek, 
hogy tartós (raktározható) legyen és a hozzávaló 
nyersanyagok olcsón és lehetőleg az országban 
legyenek megszerezhetők. A jó R. továbbá lehe
tőleg maradék és füst nélkül égjen el és a fejlődő 
gázok ne legyenek mérgesek. Ez utóbbi kellék 
ugyan csak a technikai célokra (bányászat) szol
gáló R.-re áll, mivel hadászati célokra éppen mér
ges gázokat fejlesztő R.-eket is használnak. Meg
különböztetünk impulzív R.-eket, melyek magas 
gyuladási hőfoknál aránylag lassan égnek el és 
így lövésre és bányászati célokra használhatók. 
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Az ú. n. brizáns (brisant) R.-ek pedig hirtelen ég
nek el és hatásuk oly romboló, hogy lövöfegy vér
ben nem használhatók. A brizáns R-ek romboló ha
tása rendszerint akkor legnagyobb, ha nagy nyo
más alatt hirtelen gyuládnak meg, mivel lánggal v. 
szikrával meggyújtva csak elégnek robbanás nél
kül. Vannak oly R.-ek is, melyek már alacsony 
hőfoknál, ütés v. dörzsölés által felrobbannak. 
Ezek az ú. n. fulmináns R.-ek nagyobb mennyi
ségben veszélyességük miatt nem használhatók 
és csakis a töltények meggyújtására szolgáló lő-
kupak (gyutacs v. detonátor) töltésére szolgálnak. 
Nevezetesebb R.-ek: 

I. A lőpor. Hagyomány szerint a fekete lőport 
Schwartz Bertold freibergi barát találta volna 
fel, de újabb kutatásokból kitűnt, hogy a kinaiak 
már régebben használtak a lőporhoz hasonló ke
veréket a tűzijátékok előállítására; a XIV. sz. 
elejéről származó arab kéziratokban pedig már 
le van írva a lőpor készítése és annak lőszerül 
való alkalmazása. (L. Lőpor.) A fekete lőpor, 
mely salétrom, szén és kénnek keveréke, a múlt 
század közepéig az egyedül használt R. volt. 
Mivel a lőpor a legtöbb államban a katonai kincs
tár monopóliuma volt, készítettek nem monopo
lizált, olcsóbb, rendszerint csak a bányászat cél
jaira alkalmas, kevésbé hirtelen hatású R.-eket 
is, melyekben főleg a faszenet helyettesítették 
más anyagokkal. Ilyen pl. a haloxilin, mely 75 sr. 
salétromot, 15 sr. fürészport, 8*/3 sr. faszenet és 
la/s sr. vörös vérlúgsót tartalmaz; a Janit, mely
ben 70 sr. salétrom, 12 sr. kén, 18 sr. lignit (barna
szén), 04sr.pikrinsav és04sr.káliumklorát van 
etb. A karboazotin, melyet Angolországban safety 
blasting powdernak (biztonsági robbantó por) ne
veznek, 64 sr. salétrom, 12 sr. kénvirág, 7 sr. 
korom, 17 sr. faliszt v. parafaforgács és 1—5 sr. 
vasvitriol keveréke. A karboazotint a lőportól el-
térőleg nedves úton készítik, olyképen, hogy 
gőzzel fűtött üstben salétromoldatot készítenek, 
melybe a többi nyersanyagokat keverik. A bepá
rologtatott tömegből aztán hengeralakú tölténye
ket préselnek. A karboazotint leginkább a kőszén
bányászatban alkalmazták, mivel a lassan ható 
R. a kőzetet csak repeszti. 

A felsorolt R.-eken kívül, melyeknek össze
tétele a fekete lőporhoz hasonló, készítettek attól 
teljesen eltérő összetételűeket is, melyekben a 
salétromot leginkább klorátokkal (Berthollet-
löpor, Oller-féle pudrolit) helyettesítették. A 
számos javasolt ilyféle R. között legismertebb az 
Augandre-fé\e fehér lőpor, mely 2 sr. kálium
klorát, 1 sr. sárga vérlúgsó és 1 sr. fehér cukor 
keveréke. A fehér lőpor előnye, hogy füst nélkül 
ég el, de — mint a klorátokat tartalmazó R.-ek ál
talában — ütés által meggyulad, tehát veszélyes, 
miért mint fiistnélküli lőpor se talált nagyobb 
alkalmazást. Az újabb füstnélküli lőporfélék leg
inkább nitrovegyületek (nitrocellulóz, nitrált pa
pír [piropapiros], nitroglicerin stb. 1. alább), azok
nak más R.-rel való keverékei, m. pl. a bal-
listit v. fűit, az Uchatius-iéle (nitrokeményltő), 
a Sckutze-íéle (nitrirozott facellulóz), Vicille-iéle 
(gelatinált lőgyapot), Paleina-féle (nitrirozott 
szalma) stb. (1. Lőpor). Kevés füstöt fejlesztő 
lőpor aplasztomenit, mely dinitrotoluol, nitriro

zott facellulóz és bárium-nitrátból áll és a kar
dit, mely nitroglicerin, lőgyapot és vazelin ke
veréke. 

II. A nitrocellulóz (lőgyapot, piroxilin) 1. Lő
gyapot. 

Kollodiumgyapot. Ha gyapotot meleg (50° 0) 
savkeverékben áztatunk, akkor keletkezik az 
oldható nitrocellulóz, az ú. n. kollodiumgyapot, 
mely penta-, tetra- és trinitrocellulóz keveréke. 
A kollodiumgyapotot a dinamit és füstnélküli 
lőpor gyártására is használják. A kollodium
gyapot, melynek robbanó hatása kisebb, mint a 
lőgyapotó, alkohol és éter keverékében oldódik. 
Az oldószer elpárologtatása után visszamarad a 
nitrocellulóz, mint átlátszó, ruganyos tömeg. 
A szörpsűrű oldatot kollodium név alatt a sebé
szetben, fényképészetben (nedves eljárás) hasz
nálják és alapanyagát képezi a müszaru (cellu
loid) és a műselyem gyártásának. A kollodium-
mal vízállóvá tett Schültze-féle lőpor nitroxilin 
(kollodin) néven ismeretes. 

Úgy mint a cellulóz, minden más szénhidrát 
(keményítő, dextrin, mézga, cukor-félék) is 
nitrálható, akkor nitrokeményítő (xiloidin), 
nitrodextrin, nitromanit stb. keletkezik. Mind
ezek a nitrovegyületek erős R.-ek, melyeket 
rendesen csak zselatin-dinamittal keverve v. mint 
füstnélküli lőport használnak. 

III. Nitroglicerin (robbanó olaj), helyesebben 
glicerinnitrát (összetételét 1. Glicerinnitrát). A 
nitroglicerint Sobrero A. torinói tanár 1847. fe
dezte fel és piroglicerinnék nevezte el, de csak 
1862. gyártotta és használta Nobel Alfréd svéd 
kémikus R.-ül. A nitroglicerin használata a 
bányászatban igen veszélyes volt, mivel mint 
folyadék könnyen kiömlött, gyakran a kőzet 
hasadékaiba is került. A kiöntött robbanó-olaj 
aztán a csákány v. véső ütése által könnyen fel
robbant. Nehézséget okozott a vasúton való szál
lítása is, miért megfagyasztva szállították, mivel 
a megfagyott nitroglicerin nem robban. Szállí
tották továbbá metilalkoholban feloldva is, mely 
oldat hígításakor a nitroglicerin megint kiválik. 
A megfagyasztott nitroglicerin használat előtti 
felolvasztása v. a metilalkoholos oldatból való 
kiválasztása megint csak alkalmat adott szeren
csétlenségekre, s ezért a robbanó-olaj alkalma
zása nem igen terjedt, annál is inkább, mivel 
Nobel már 1866-ban forgalomba hozta a dina
mitot (1. o.) 

A számtalan, jelenleg a legkülönbözőbb név 
alatt forgalomban levő dinamitfélék alapanyaga 
a nitroglicerin, melynek lekötésére vagy nem 
robbanó (inaktív), v. robbanó, a hatást fokozó 
(áktiv) anyagot használnak. A bányászat céljaira 
szolgáló dinamitokhoz a hatást csökkentő anya
gokat is kevernek. Inaktív anyagokkal előállí
tott dinamit a Nobel-féle (25 sr. infuzoriaföld és 
75 sr. nitroglicerin). Ehhez hasonló nobelit-ék 
egész sorát ismerjük, melyekben az inf uzoriaföld 
krétával v. magnéziumkarbonáttal (fulgurit) van 
helyettesítve. Aktiv anyagokat tartalmazó dina-1 

mitok a Nobel-féle robbanó zselatin, Rhexit, Car-
bonit, Herkulespor (Hercules powder v. Herak-
lin), Vulcan-powder, Judson-powder, Atlas-pow-' 
der, Vigoritstb. (összetételüket 1. Dinamit alatt); 
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A felsorolt dinamitféléken kívül még felemlí
tendő a Krebs és társa-féle lühofracteur, öí1/,* 
sr. nitroglicerin, 14% sr. bariumnitrát, 2 sr. 
barnakő, 2 sr. szóda, 2 sr. faliszt, 10 sr. korpa, 
1 sr. kén és 16% 8r. sejtkvarc keveréke. Más 
adat szerint sejtkvarcdinamit és lőpor keveréke 
is lühofracteur név alatt van forgalomban. A 
dualin nitroglicerin és lőpor keveréke, a fulmi-
natin v. fuhnenit pedig nitroglicerinből és lőgya-
potból áll. A Trauzl-féle lögyapot-dinamit 73 sr. 
nitroglicerin-, 25 sr. lőgyapotból készül, mely
hez 2 sr. faszenet kevernek. A zselatin-dinami
tokat is rendesen más anyagokkal keverik, hogy 
a célnak megfelelőbbek legyenek. A bányászat
ban használt zselatin-dinamit pl. falisztet, nát
riumsalétromot és szódát tartalmaz. Ezt a R.-t 
Angliában gelignit-nak nevezik. A diaszponzse-
latin nitroglicerin, nitrocellulóz és kevés alko
hol keverékéből áll. Az ammoniumdinamit 20 sr. 
nitroglicerin, 25 sr. ammoniumnitrát, 36 sr. nát
riumsalétrom és 18'/2 sr. pörkölt rozsliszt. A 
karbodinamit 91 sr. nitroglicerin és 10 sr. para
faszénből áll. A Horsly-dinamit nitroglicerin, 
káliumklorát és gubacs, a Fo)rter-téle pedig nit
roglicerin, ammoniumnitrát, faszén és nátrium
szulfát keveréke. A nobelit zselatinált nitroglice
rin, nitrobenzin és salétrom keveréke, melyhez 
kormot v. papirost adnak. A pantopollit nitro
glicerin és nitronaftalin keveréke, mely elégeté
sekor sok mérges gázt fejleszt. Ritkábban alkal
mazott R. a kineit v. Jcinetit, mely nitrobenzol-
és kollodiumgyapotból készül, melyhez kálium
salétromot v. káliumklorátot, ammoniumnitrátot 
és antimonszulfidot is adnak. Ugyancsak kevéssé 
használt a Trutzschler-i&le lignóz is. 

IV. Aromás szénhidrogénekből készített R.-ek 
közül a nitrobenzol, a dinitrobenzol, a trinitro-
benzol, a dinitrotoluol, a nitronaftalin, a dinitro-
naftalin, a pikrinsav (trinitrofenol) és annak sói 
(pikrátok) és a trinitrokrezol említendők. Az 
említett nitrovegyületek mind brizáns R.-ek, azaz 
robbanó hatásuk csak akkor érvényesül, ha deto
nátorok (durranó kéneső, merkui'ifulminát) fel-
robbanásával meggyújtjuk. Ezek közül a legfon
tosabb a pikrinsav, mely kollodiutn gyapottal ke
verve melinit néven 1871 után Franciaországban 
gránátok és torpedók töltésére volt használatban. 
Turbin 1886. felismerte a pikrinsavnak azt a 
sajátságát, hogy megolvasztás után lehűtve, deto-
nátorokkal meggyújtva oxidáló szemeikül is fel
robban. A megolvasztott pikrinsav kevésbbé ve
szélyes, mint a cellulózanitráttal való keveréke. 
Franciaországban melinit, Angolországban lyddit 
név alatt használják a bombák töltésére. A pikrin
sav kálium-, nátrium- és ammoniumsói szintén 
jó R.-ek; az ú. n. Designolli-féle por, melyet 
egyideig a francia hadseregben használtak, ká-
liumpikrát, salétrom ós szén keveréke. A trinitro-
krezolt cresylit néven Franciaországban lövedé
kek és torpedók töltésére használják; Ausztria-
Magyarország hadserege pedig ekrazit néven a 
trinitrokrezol ammoniumsóját használta. A deinit 
pikrinsav- és trinitrotoluolból készül. A Sprengel 
H. R.-ei nitrobenzol ós pikrinsavat tartalmaznak; 
hasonló R. a Hellhofféltal gyártott hellhoffit és 
Turpin gyártmánya, melyetpanklositnak neve

zett el. A roburit, melyet Eolf dr. talált fel. 
nitronaftalinból készül, melyhez káliumklorátot 
és sósavat kevernek, mikor egy klórnitrovegyü-
let keletkezik, melyhez káliumsalótromot kever
nek. A bellit 1 sr. dinitrobenzol és T9 sr. ammo
niumnitrát vagy 1 sr. trinitronaftalin és 2-57 sr. 
ammoniumnitrát keveréke. A sekurit nitro- vagy 
dinitrobenzolnak, ammoniumnitrátnak és oxál-
savas kálium- v. oxálsavas ammoniummal való 
keveréke. Grisonnit név alatt vannak forga
lomban R.-ek, melyek nátriumsalétrom trinitro
naftalin keverékei. A 95'5°/o nátriumsalétromot 
és 4'5 trinitronaftalint tartalmazó grisonnitot a 
szén, a 92°/o nátrium salétromot és 8% trinitro
naftalint tartalmazót kőzetek robbantására hasz
nálják. Hasonló összetételűek a Favier-féle R.-ek, 
melyek dinitronaftalin, ammoniumnitrát és ná
triumsalétrom különböző arányú keverékei és a 
romit, mely nitronaftalin, ammoniumnitrát, pa
raffin, káliumklorát és ammoniumkarbonátból áll. 
Ugyancsak ide tartozik az ujabban a pozsonyi 
dinamitgyárban előállított AstralitH., mely 80% 
ammoniumnitrát, 118% trinitrotoluol, kevés kő
szénpor, faliszt, parafflnolaj, kollódium és nitro
glicerin keveréke. A luestphalü ammoniumnit-
rátból áll, melyhez alkoholban oldott gyantát 
kevernek. A felsorolt, ammoniumnitrátot vagy 
salétromot tartalmazó R.-eket biztonsági R.-nek 
is nevezik, mert a szénbányákban fejlődő robbanó 
gázt nem gyújtják meg és ütéssel szemben meg
lehetős érzéktelenek. 

V. Fémtartalmú R.-ek. Ezek közül a legfonto
sabb a durranó kéneső (merkurifulminát, fel
találója után Hovard-téle durranó pornak is 
mondják), melyet úgy állítanak elő, hogy kénesőt 
salétromsavban oldanak fel és a nyert oldatot 
alkoholba öntik. Vörösbarna gőzök fejlődése köz
ben erős reakció áll be, amikor az oldatból kivá
lik a szürkés-fehér, kristályos merkurifulminát, 
melynek összetétele C (N02) (CN) Hg. Az ilyképen 
nyert merkurifulminátot kimossák, míg csak a 
lefolyó víz a kék lakmuszpapirost meg nem vö-
rösiti. A merkurifulminát kemény tárgyakkal 
való gyönge ütésnél, dörzsölésnél v. 152 C°-ra 
felhevítve igen hevesen robban. A merkurifulmi
nátot csak a lőkupakok készítésére használják. 
E célra nedvesen összekeverik káliumkloráttal, 
antimonszulfiddal, lőporral v. üvegporral is, arab 
mézgát (gummi arabicum) adnak hozzá és ezzel a 
keverékkel töltik meg a rézlemezből préselt ku
pakokat. A merkurifulmináttal töltött kupakok
kal nemcsak a lőszereket gyújthatjuk meg ké
nyelmesen és biztosan, hanem nagy fontossággal 
bírnak azért is, mivel az újabb, rendesen brizáns 
R.-ek (nitroglicerin, dinamit, pikrinsav stb.) csakis 
a merkurifulminátnak nagy nyomást fejlesztő 
durrantása által gyújthatok meg. 

A R.-ek alkalmazása. A R.-eknek, melyeket 
régebben leginkább csak a hadászatban lövősze
rül használtak, ma nagy jelentőségük van az 
iparban, nevezetesen a bányászatban, útépítésnél 
stb., hol szilárd anyagoknak felaprítására (felrob
bantására) használják. A robbantás célja szilárd 
anyagok aprítása v. az ép kőzettől való elválasz
tása azáltal, hogy belsejükben oly nyomást idé
zünk elő, mely az összetartást legyőzi. A bánya-
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ezatban, mikor a felaprított kőzetet értékesíteni 
akarjuk, oly nyomást idézünk elő, mely a közetet 
csak repeszti, ha pedig a robbantás célja az, hogy 
az útban levő kőzetet eltávolítsuk (útépítésnél 
stb.), v. hadászati célból valamely tárgyat (erő
dítményt, vasúti építményt stb.) teljesen megsem
misíteni akarunk, oly R.-t alkalmazunk, mely a 
szilárd anyagot lehetőleg teljesen felaprítja v. 
lerombolja. Régebben a bányászok a kőzet hasa
dékaiba száraz faóket vertek és meleg vizet ön
töttek rá, ekkor a felduzzadó fa a kőzetet repesz
tette. Hasonlóképen hatott az égetett mész, mely-
lyel a fúrólyukat megtöltötték, 8 aztán vizet ön
töttek rá. Jelenleg úgy a hadászatban, mint a 
bányászatban a R.-eket használják. A lőport 
1613-ban a freibergi és 1627-ben a selmeczi bá
nyákban használták először. A robbantás céljából 
lyukat fúrnak a kőzetbe és ebbe teszik a gyűjtő
eszközzel felszerelt R.-t, melyet a fúrólyuk be
tömése (fojtás) után meggyújtanak. Kemény 
kőzetben a fúrólyukat vésővel fúrják olyképen, 
hogy az egyik munkás kalapáccsal a vésőre üt, 
melyet a másik munkás tart és minden ütés után 
tengelye körül elforgat. Puha kőzetben spirális 
fúrókat (földfúrókat) is használunk. A fúrás 
közben keletkező kőlisztet a kaparó v. koromvas
sal (vékony vasrúd, melynek végén derékszög 
alatt ráerősített vaslemezke van) távolítják el. 
A bányászatban és alagutak építésénél fúró
gépeket használnak, melyeket sűrített levegő v. 
elektromos erő hajt (1. Bánijamívelés). A R.-ből 
készített töltényt a töltővesszővel v. döngölövel 
tolják és nyomogatják a fúrólyukba, melyet 
aztán papírral, kóccal és aztán agyaggal v. 
homokkal betömnek. A döngölő alsó, bunkós át
mérője oly nagy, hogy a lyukat kitölti; oldalá
ban pedig hornya van, mely a fojtótü v. gyújtó
zsinór befogadására való. Régebben gyújtóesz
köznek lőporral megtöltött nádszálat használtak. 
Unnék behelyezése céljából a fojtás ledöngölése-
kor az Urtüt v. fejtötiit tették a lyukba, mely a 
gyújtó behelyezésére való nyílást kialakította. 
Jelenleg a R. meggyújtására a gyujtózsinórt 
használják ; ez len- v. kenderből készített zsinór, 
melynek belsejébe lőpor van be csavarva. A gyújtó
zsinór vízálló lakkal v. guttapercsával van be
vonva. A gyujtózsinórból percenkint 50 — 80 cm. 
hosszú darab ég el és ennek megfelelő oly hosszú 
darabot vesznek, hogy annak meggyújtása után 
a munkás biztos helyre menekülhessen. Ha szá
raz közetet lőporral robbantanak, akkor a gyujtó
zsinórt a lőporral együtt teszik a fúrólyukba. 

A dinamit és általában az újabb brizáns R.-ek 
meggyújtására a gyújtózsinór végére gyújtó-
kupakot tolnak és erre rákötik a gyujtótöltényt 
(detonátor), melyet aztán lazán arobbantótöltényre 
helyeznek és a lyukat óvatosan fojtják. Nagy tö
megek felrobbantására egyszerre több fúrólyukat 
robbantanak fel, mely esetben elektromos gyúj
tókat használnak. Az elektromos gyújtó kis fa-
deszkácska, amelyen a villamosvezeték két drót
jának vége közel egymással szemben áll. Ezekre 
rátolják a gyujtókupakot, melyet a drótok végei
ről átugró szikra meggyújt. Más szerkezetű elek
tromos gyújtóknál a két vezetődrót vége vékony 
platinadróttal van összekötve, mely úgy, mint a 

villamoslámpa drótja,izzóválesz, haaz elektromos 
áramot bekapcsoljuk. A nagy tömegek felrobban
tására, valamint a hadászatban használt aknák 
(1. Akna, szárazföldi aknák) felrobbantására ren
desen az elektromos gyújtókat használják. 

A B.-gyárak építése. R.-gyárak felállítása 
manapság már mindenütt hatósági engedélyhez 
van kötve, melyet az állam csak az összes biz
tonsági követelmények betartása mellett ad meg. 
A legtöbb államban tekintetbe veszik az enge
délyt kérőnek politikai és egyéni megbízhatósá
gát is. A gyárak elhelyezésére vonatkozó rend
szabályok megállapítják a környezet biztonsága 
miatt a gyárnak távolságát a köz- és vizi-
utaktól, vasutaktól és lakóházaktól. Ez a távol
ság legalább 1000 m. Ugyancsak meg van szabva 
az egyes gyári épületeknek egymástól való tá
volsága is, mely szerint a lakóházaknak és a 
raktáraknak legalább 200 m. távolságban kell 
lenniök egymástól és a többi gyári épületektől, 
melyeknek egymás közötti távolsága legalább 
50—50 m. A különböző gyári épületeket, vala
mint a raktárakat földsáncokkal kell egymás
tól elkülöníteni, amelyek az óptüet tetejének or
mával egyenlő magasak és koronájuk széles
sége 1 m.-nól nem kevesebb. A gyárépületek csak 
könnyű faépületek lehetnek, fémalkatrészeket az 
épület belsejében nem szabad alkalmazni. A pa
dozatokhoz követ v. fémet nem szabad használni; 
ott, ahol folyós R.-ekkel dolgoznak, a padló lino-
leumlemezekkel vonandó be és sejtkvarccal be
hintendő. A helyiségek fűtésére és világítására 
az egyes országokban különböző előírások van
nak; Magyarországon csak a melegvízfűtés van 
megengedve. A R.-raktárakra nézve különbözők 
a követelmények. Magyarországon a raktárak is 
könnyű anyagokból, főleg fából építendők, míg 
Angolországban oly kő- v. vasbetonépületeket 
írnak elő, melyek a betörés ellen biztonságot 
nyújtanak. Általános szabály, hogy a R.-raktá-
rakba csak szegnélküli bőr- v. nemezcipőben sza
bad belépni ós az ilyen helyiségekben a mester
séges világítás használata el van tiltva. A raktá
rak, valamint a gyári épületek villámhárítókkal 
látandók el. 

A R. szállítása és forgalomba hozatala. A R. 
szállítására vonatkozólag is különféle szabályok 
vannak az egyes államokban, melyek főleg azt 
írják elő, hogy a kocsik belsejében ne legyenek 
szabadon álló fémalkatrészek; az egyes csoma
gok megrögzítve helyezendők el, hogy ne ráz
kódhassanak össze v. ütközhessenek egymáshoz. 
Rendesen a R. szállítása csak külön megjelölt vo
natokkal történik, melyeket a fővágányoktól és 
épületektől lehetőleg távol tartanak és a jármü
veket jelzőkkel (zászlókkal) felismerhetővé teszik 
a vasúti személyzet figyelmeztetésére, hogy lám
pával, pipával ne közeledjenek. A R. forgalomba 
hozatalát is szigorú rendeletek szabályozzák, fő
leg, hogy a R. hívatlanok kezébe ne juthasson. 
Egyes országokban, mint pl. Németországban, szi
gorú büntetőtörvény (188í. évi ú. n. dinamittör
vény) van érvényben, melynek célja leginkább 
politikai merényletek megakadályozása. 

Robbanószerekkel elkövetett bűncselekmé
nyek az ú. n. közveszélyű cselekmények sorába 
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tartoznak. Külön törvényrendelkezés hljján ma 
mint az ember élete vagy testi épsége elleni cse
lekvények, vagy mint vagyonrongálás bünteten
dők. A külföldi törvényhozási munkálatok közül 
az újabbak már külön szabályozzák e cselekmé
nyeket. A robbanószerek forgalma, gyártása, a 
velők való kereskedés külön rendészeti szabá
lyoknak van alávetve. L. Bobbanószer. 

Robbanó zselatin, 1. Dinamit. 
Robbantás, 1. Bobbanószer és Bánya. 
Robbantó salétrom, feketelőpor, melyben a 

kálisalétroin nátronsalétrommal, a faszén pedig 
barnaszénporral van helyettesítve. 

Robber (ang. rubber), 1. Wliist. 
Robbia, Luca della, olasz szobrász, szül. Firen

zében 1400., megh. u. o. 1482. Ötvösműhely -
ben tanult, majd a szobrászatra adta magát. 
Eleinte márványdombormüveket faragott, igy a 
firenzei székesegyháznak éneklő, zenélő és tán
coló gyermekeket ábrázoló orgonakarzatát (can-
toria), leghíresebb művét (ma a székesegyház 
múzeumában) és a székesegyház harangtornyába 
(campanile) illesztett öt allegorikus dombormű
vet. Később csaknem kizárólag ónmázas égetett 
agy^g domborműveket, javarészt Madonnákat 
készített (a legszebbek a firenzei Museo Naziona-
leban és a berlini Kaiser Friedrich-Museum-ban). B 
technikában jeles műveket alkotott (Pólyás cse
csemők, a firenzei lelencházon; Mária találkozása 
Erzsébettel, a pistoiai S. Giovanniban). Unoka-
öcscse Andrea B. (1437—1528) és ennek fiai: Gio-
vanni B. (1469—1529) és Girolamo B. (1488— 
1566). V. ö. Bode, Die Werke der Familie della 
Robbia (Berlin 1914). 

R o b e (franc, ejtsd: rób), hosszú, földig érő női 
ruha, rendesen uszálylyal; hivatalnokok, jogtu
dósok és papok hivatalos öltözéke is, melyet kü
lönösen az olasz és francia birák viselnek nyil
vános hivatalos működésük alkalmával. 

Robenhausen, falu Zürich svájci kantonban, 
a Pfáfflkon-tó D.-i végében, (mo) 834 lak. Kö
zelében vannak 13,000 mJ-nyi területen a tó
ban a hires neolitikus cölöpépítmények marad
ványai. 

Róbert, 1. Emmerich, magyar származású né
met szinész, szül. Pesten 1847 máj. 21., megh. 
Würzburgban 1899 máj. 29. Jogi pályára készült, 
de elhagyta s 1865. lépett először színpadra Zü
richben. Stuttgartban, majd Berlinben működött, 
1872. lett a bécsi Burgszinház tagja, majd 1878. a 
szinház örökös tagja. Mély és kifejező játéká
val, pompás hangjával kitűnően alakította a 
szerelmes- és hős-szerepeket. Főbb szerepei: Ro
meo, Mortimer, Oedipus, Coriolanus, Oswald (Ki
sértetek) stb. 

2. B., Kari, német klasszikus filológus és ar
cheológus, szül. Marburgban (Hessen) 1850 márc. 
8., megh. Halléban 1922 jan. 17. Beutazta Görög
országot és Itáliát, 1880. az archeológia rendes 
tanára lett Berlinben, 1890. Halléban. Fő művei: 
Bild und Lied (Berlin 1881); Archaeologische 
Marchen (u. o. 1886); Die antiken Sarkophagre-
liefs (3 köt., Berlin 1890-1894); Studien zur Ilias 
(1901); kiadta Eratosthenes töredékeit (1878) és 
Preller Görög mitológiáját. 1882 óta egyik szer
kesztője volt a Hermesnek. 

3. B., Ludivig, német költő, szül. Berlinben 
1778 dec. 16., megh. Baden-Badenben 1832 júl. 
5. Irt verseket (Gediehte 1838) és színműveket 
melyek közül a Die Macht der Vorháltnisse c. 
(1819) polgári szomorújátéka emelkedik ki. 

Róbert (ejtsd: robsr), Le'opold, francia festő, szül. 
Les Eplaturesben (Svájc) 1794 máj. 13., megh. 
Velencében 1835 márc. 20. Girardot rézmetsző 
és Dávid festő tanítványa volt. 1818-ban Rómába 
ment és itt eleinte rablóképeket, majd a népélet
ből merített genrekópeket festett. Ezek ugyan 
Dávid klasszicista modorában készült, kemény, 
mesterkélt müvek, de újszerűségükkel — kivált 
Az improvizátor (1824); Hazatérés a Madonna 
dell'Arcohoz való búcsujáratról (1827, Paris, 
Louvre); Aratók megérkezése a pontiumi mocsa
rakba (u. o. 1831) — igen nagy népszerűségre tet
tek szert. Bonaparte Charlotte hercegnő iránt táp
lált boldogtalan szerelmében öngyilkossá lett V. ö. 
Delécluze (Paris 1848), Feuület de Gouclies (u. o., 
1848), Clément (u. o. 1875), Nolhac (u. o. 1910). 
monográfiáit. 

Róbert, szent, 1. Ciszterciták és Bupertus. 
Róbert, több uralkodó neve: 
[Magyarország.] 1. B. Károly vagy Károly 

B., magyar király, 1. Károly, 1. 
[Franciaország.] 2. I. B., francia király 

(922—923.), Vitéz R. herceg ifjabbik fia, megh. 
923 jún. 15. Bátyjának, Ódénak (Eudo) halála 
után 898. Francia hercegséget örökölte, 920. fel
lázadt Együgyű Károly király ellen s a francia 
főurak 922. Rheimsben'királlyá választották, do 
már egy év múlva elesett a soissonsi csatában. 

3. II. B., a Jámbor, francia király (996— 
1031.), Capet Hugó király fia, szül. 971., megh. 
1031 júl. 20. Atyját 996. követte a trónon. A tu
dós Gerbert (II. Szilveszter) nevelte s korának 
jeles egyházi költője és zeneszerzője volt. A tró
non idősebbik fia, I. Henrik követte, míg ifjab
bik fia, Bobért (megh. 1075.), a burgundi herce
gek törzsatyja lett. 

[Nápoly.] 4. B., nápolyi király (1309—43.), 
II. (Sánta) Károly nápolyi király harmadik fia az 
Anjou-házból, szül. 1277., megh. 1343 jan. 16. 
A trónt atyja halála után 1309 máj. 6. foglalta 
el. A pápa és a guelf-városok segítségével sze
rencsésen harcolt VII. Henrik és Bajor Lajos 
német császárok ellen s Itália legtekintélyesebb 
uralkodója lett. Szicília visszaszerzésére való kí
sérletei azonban nem sikerültek. Minthogy egyet
len fia és örököse, Károly calabriai herceg 1328. 
meghalt, úgy intézkedett, hogy ennek idősebbik 
leánya, Johanna kövesse öt a trónon. Johanna 
férjóvó Károly Bobért magyar király ifjabbik 
fiát, Endre herceget választotta, 1333 szept. 26. 
megtörtént az eljegyzés, mire R. Endrét trón
örököstársnak jelölte ki. 

[Normandia.] 5. B., az Ördög, Normandia 
hercege (1028—35.), II. Rikárd herceg ifjabbik 
fia, megh. Nicaeában 1035 júl. 22. Bátyját, III. 
Bikárdot 1028. követte az uralkodásban s győ
zelmesen harcolt a flandriai és champagnei gró
fok ellen, a bretagnei hereeget pedig fenható-
ságának elismerésére kényszerítette. Hogy sok 
kegyetlenkedéseért vezekeljen, Jeruzsálembe za
rándokolt s visszatértében halt meg. Az uralko-
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dásban természetes fia, Vilmos követte, ki 1066. 
Anglia trónjára jutott (1. Vilmos). R. hősi tet
teit több regény- és drámaíró örökítette meg, 
Meyerbeer operát szerzett Ördög R. címen, mely
hez a szöveget Seribe irta. 

6. B., Normandia hercege (1087—1106.), I. 
Vilmos angol király legidősebb fia, szül. 1060., 
megh. Cardiffben 1134. Atyja halála után 1087. 
Normandiai örökölte s ezt 1096. öccsének, II. 
Vilmos angol királynak elzálogosította, hogy 
részt vehessen az I. keresztes hadjáratban. Kitűnt 
a dorylaeumi csatában,majd Antiochia és Jeru
zsálem ostrománál. Hazatérve, 1101. ifjabbik öcs-
csével, I. Henrik angol királlyal jutott össze
ütközésbe, ki őt 1106. Tinchebray mellett le
győzte és elfogta. 28 évi fogság után halt meg. 
Pia, Vilmos (Clito) sem tudta Normandiát vissza
szerezni; megh. 1128. 

[Parma.] 7. B., Panna hercege (1854—59.), 
III. Károly herceg fia, szül. Firenzében 1848 júl. 
9., megh. Pianore kastélyban 1907 nov. 16. Aty
jának meggyilkoltatása után jutott a trónra 
1854 márc. 27. és anyjának, Lw/^abourbon-artoisi 
hercegnőnek gyámsága alatt állott. Az 1859 ápr. 
30. kitört forradalomban veszítette el trónját. 
1869 ápr. 5. nőül vette II. Ferdinánd nápolyi király 
leányát, Mária Piát. ki 1882 szept. 29. halt meg. 
Második felesége 1884 okt. 15. Dom Miguel portu
gál herceg leánya, Mária Antónia lett (szül. 1862 
nov. 28.). B két házasságából 23 gyermeke szüle
tett. Első házasságából valók: Henrik, a pármai 
hercegi család feje (szül. 1873 jún. 13.), Mária 
Lujza (megh. 1899 jan. 19.), Ferdinánd bolgár fe
jedelem első neje, Illés (szül. 1880 júl. 23.), ki 1903 
máj. 25. Frigyes főherceg leányát, Mária An
nát vette nőül. Második házasságából való Zita 
hercegnő (szül. Pianoreban 1892 május 9.), ki 
1911 okt. 21. Károly osztrák főherceg és ma
gyar királyi herceg, a későbbi /. (1V.) Károly 
császár és király neje lett; magyar királynévá 
koronázták 1916 dec. 30. 

[Skótország.] 8.I. B.. skót király (1306— 
1329.), Bruce E, trónkövetelő fia, 1306-ban ki
kiáltották a skótok királynak s bannockbumi 
győzelmével 1314 jún. 21. biztosította Skótor
szág felszabadulását az angol uralom alól. III. 
Eduárd 1328. elismerte független királynak. A 
trónon fia, II. Dávid követte (1329—71.). 

9. II. B., skót király (1371-90.), Stuart 
Walther gróf fia, az előbbinek női ágon unokája, 
szül. 1316 márc. 2., megh. 1390 máj. 13. Nagy
bátyjának, II. Dávidnak halála,,után 1371. a 
skótok királyukká választották. Ő volt az első 
skót király a Stuart-házból. 

10. III. £., skót király (1390-1406.), az előb
binek fia, szül. 1340., megh. 1406 ápr. 4. Gyenge 
uralkodó volt s helyette öccse, Sándor, Albany 
hercege kormányzott. Ez E, idősebb fiát, Dávidot 
börtönre vettette és éhhalállal pusztította el. R. 
ifjabb fia, Jakab elmenekült, de angol fogságba 
jutott és csak 1424. foglalhatta el atyja trónját. 

Róbert, esztergomi érsek (1226 márc. 13-tól 
1239 nov. 2-ig). Előbb 15 évig veszprémi püspök 
volt. Buzgólkodása következtében a kunok nagy 
része (15,000) és két fejedelmük (Brutus és Mem-
borchus) a ker. hitre tért. A zsidó s izmaelita ke

reskedők zsarolása és garázdálkodása következ
tében nagy nyomor nehezedett ez időben az or
szágra, ami ellen a király semmit sem tett s 
hatalmuk oly nagyra növekedett, hogy nem talál
kozott biró, ki őket megfenyíteni bátorkodott 
volna. R., miután figyelmeztetése semmit sem 
használt, a pápa parancsára Endre király és 
udvarának kivételével az egész nemzetet egyházi 
átok alá vetette és a templomokat bezáratta, de 
azok a nép kérésére egy év multán újra megnyíl
tak. R. 1235. IV. Bélát Sz.-Fehérváron királlyá 
koronázta. V. ö. Török, Magyarország prímásai; 
Bartay, Magyaroszág prímásai. 

Róbert de Borron, ó-francia költő, 1. Fran
cia irodalom (a XI. sz. közepétől a XIII. sz. 
végéig c. fejezet.) 

Róbert de Clari, francia lovag, aki részt vett 
a negyedik keresztes háborúban, melyet francia 
nyelvű krónikában is leírt. V. ö. Wanner, R. 
(Zürich 1901). 

Robert-Fleury (ejtsd: rober-flSri), 1. Nicolas, fran
cia festő, szül. Kölnben 1797 aug. 8., megh. Pa
risban 1890 máj. 5. Parisban (Gros vezetése alatt) 
és Olaszországban tanult. Többnyire célzatos, a 
maguk korára nézve jellemző történeti képei kö
zül említendők: Jelenet a Bertalan-éjből (1833); 
A hitvita Poissyban 1661-ben; Kolumbus Kristóf 
visszatérése Amerikából; Galilei a szentszék 
előtt; Klodvig király bevonulása Toursba és Bal-
duin Edessa falai előtt (Versailles tört. múzeum). 

2. B., Tony, francia festő, az előbbinek fia, 
szül. Parisban 1837 szept. 1., megh. u. o. 1911 
dec. 8. Atyjának, Delarochenak, Cognietnak volt 
tanítványa, a francia történeti festés hagyomá
nyainak folytatója. Művei közül említendők: 
Korinthus végnapjai (1870); Charlotte Corday 
Caenban (1874); Pinel leveszi az őrült nők lán
cait a Salpetriéreben (1876) stb. A párisi Musée 
du Luxembourgban van a francia szobrászatot di
csőítő mennyezetfestménye. 

Róbert Grosseteste (Greathead), angol filo
zófus, szül. Stradbrookban (Suffolk) 1175., megh. 
1263. Oxfordban és Parisban tanult, majd az ox
fordi egyetem kancellárja lett, 1235. pedig lin-
colni püspök. Igen nagy érdemei vannak az aris-
totelesi iratoknak a középkorban való elterjesz
tése körül s ezek fordításán és magyarázatán túl 
eredeti természetfilozófiai műveket is írt. Azt ta
nította, hogy a fény a szubstancia, mely az erőnek 
is hordozója. A világ minden tüneményét erre a 
fénydinamikára vezette vissza. Műveit kritikai
lag először L. Baur adta ki: Die philosophisehen 
Werke R. G. 1912 (Beitráge zur Gesch. d. Philo-
sophie des Mittelalters, IX.), igen jó és részletes 
tanulmány kiséretében. 

Róbert Guiscard, 1. Guiscard. 
Roberthin, Róbert, német költő, szül. Saal-

feldben 1600 márc. 3., megh. u. o. 1648 ápr. 7. 
Opitz barátja s a königsbergi Dichterbund ve
zető tagja volt. Berintho álnév (anagramma) 
alatt sok verse jelent meg Alberti «Poetisch mu-
sikalisches Lustwáldchen»-ében (1638—50.). V. ö. 
H. Oesterley, R. (Königsberg 1875). 

Róbert Karoly, magyar király, 1. Károly, 1. 
Roberts, 1. Dávid, skót festő, szül. Stockbridge -

ben 1796 okt. 2., megh. Londonban 1864 nov. 
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25. Az edinburgi akadémián tanult, a londoni 
Drury-Lane színháznak dlszletfestője volt,majd be
utazta Spanyol-, Francia-, Németországot és a Ke
letet. Utazásairól képes müveket adott ki. Ezek: 
Picturesque sketches in Spain (London 1835— 
1836); The Holy Land, Syria, Idumea, Arábia, 
Bgypt and Nubia (u. o. 1842—49, 3 köt.); Egypt 
and Nubia (u. o 1846—49, 3 köt., új kiad. u. o. 
1856, 6 köt.). Jó építészeti képeket festett. 

2. B., Frederík Sleigh, Kandahar és Pretoria 
grófja, angol hadvezér, szül. Khanpurban (Kelet-
India) 1832 szept. 30., megh. Saint-Omerban 1914 
nov. 14. Katonai szolgálatát az indiai seregben 
kezdte s már 1857. kitűnt Delhi visszafoglalá
sánál. 1867—68-ig az indiai csapatokkal részt 
vett az abesszíniai expedícióban. Az első afgán 
háborúban 1878 dec. 1. elfoglalta a fontos Pei-
rar-szorost. A második afgán háborúban mint 
az angol sereg főparancsnoka 1879 okt. 12. meg
szállotta Kábult s 1880 szept. 1. Kandahar falai 
alatt fényes győzelmet vívott ki Ejub khán se
rege felett. 1881-ben Natal kormányzója lett, de 
nemsokára visszatért Indiába. Mint az egész in
diai angol sereg főparancsnoka foglalta el 1886. 
Birma királyságot. Érdemeiért 1892 januárban 
peerré nevezték ki Kandahar és Waterford lord 
címmel. 1893-ban lemondott az indiai főparancs
nokságról s 1895. tábornagy és az írországi hadak 
főparancsnoka lett. A búr háború kitörése után 
Buller fővezér kudarcai következtében 1900 ja
nuárban ő vette át a délafrikai angol sereg fő-
vezérletét. 1899 febr. 27. elfogta Kronje seregét 
Paardebergnél, azután megszállotta Bloemfon-
teint (márc. 13.) és Pretoriát (jún. 5.). Miután mind 
a két búr köztársaságot angol gyarmattá prokla
málta, 1900 decemberben visszatért Angliába s a 
háború befejezését Kitchener lordra bízta. 1901. 
Kandahar és Pretoria grófja címét s a térdszalag
rendet kapta 100,000 font sterling nemzeti aján
dékkal és az összes angol haderők főparancsnokává 
nevezték ki. 1904 februárban lemondott ezen állá
sáról, de tovább is nagy befolyással volt Anglia 
hadügyére. A német invázió eshetőségét hangoz
tatva, az általános védkötelezettség behozatalát 
sürgette. 1914-ben a világháború kitörése után 
meglátogatta a belga-francia vonalon álló angol
indiai csapatokat. E szemleütjában szerzett be
tegségben halt el. Művei: Rise of Wellington 
(London 1895); Forty-one years in India (u. o., 
1897, 2 köt., azóta 30 kiadást ért). V. ö. Cobben, 
Life and adventures of Earl R. (u. o. 1903, 4 köt), 
Kisebb életrajzait megírták: Groser (1900), Jer-
rold (1900), (Jairnes (1901), George Forest (1914). 

3. B., Isaac, angol asztroíizikus, szül. Denbigh-
shireben 1829., megh. 1904 júl. 17. Crowborough-
ban, hol saját csillagvizsgálója volt. Különösen 
a csillagászati fotografálás körül szerzett kiváló 
érdemeket. Fotográfiái révén ő fedezte fel, hogy 
az Andromeda ködje óriási spirális köd. 

Robertson, a Délafrikai Unióhoz tartozó fok
földi tartomány egyik kerülete, 3952 km2 terü
lettel, (i9ii) 11,120 lakossal. 

Robertson, 1. Frederick William, angol ref. 
teológus, szül. Londonban 1816 febr. 3., megh. 
Brightonban 1853 aug. 5. Pályája kezdetén a 
katolikus egyház felé közeledő konzervatív irány 

hive volt, de később a protestantizmusnak sza
badabb felfogására jutott. Több kötet egyházi 
beszéde jelent meg, s az ő nyomán Révész Imre 
1866 és 1867. két kötet egyházi beszédet írt és 
adott ki. Magyarra Czeglédy Sándor fordította 
egyházi beszédeit (Pápa Í912). 

2. B., Thomas William, angol drámaíró, szül. 
Newarkban 1829 jan. 9., megh. Londonban 1871 
febr. 3. Drámákat írt, melyek a középosztály 
realisztikus rajzával, élénk dialógusaikkal tűntek 
ki. Főbb művei: Society (1865); Ours (1866): 
Play (1868); School (1869). 

3. B., William, angol történetíró, szül. Borth-
wickban 1721 szept. 19., megh. 1793 jún. 11. 
1764-ben Skócia királyi historiográfusa lett. Fes
tői stílusa a későbbi történetírókra nagy hatással 
volt. Főbb müvei: History of Scotland during 
the reigns of queen Mary and king James VI. 
(1759); History of the reign of the emperor 
Charles V. (1769); History of America (1777). 
Összegyűjtött műveit Stewart adta ki (London 
1820., 1851., 1865). 

4. i?., William Bobért, sir, angol tábornok, 
szül. Welbourneban 1860. Mint katonatiszt, a 
húr háborúban a délafrikai főhadiszálláson volt 
beosztva, 1901—1907. a hadügyminisztériumban 
működött, ezután mint vezérőrnagy az aldershoti 
tábor parancsnoka lett; 1910—1913. a hadiaka
démia igazgatója volt. A világháborúban mint 
hadosztályparancsnok működött, majd 1915. a 
vezérkar főnöke lett, de ez állásától 1918. meg
vált; 1919. a rajnai hadsereg főparancsnoka lett. 

Róbert-sziget, 1. Déli Shetland-szigetek. 
Robertus de Fluctibus, 1. Fludd. 
Robeson (ejtsd.- robszon), tengerszoros Hall és 

Grant Land között az Északi-jegestengerben; 
É.-i folytatása a Kennedy-szoros. 

Robespierre (ejtsd: robeszpierr), 1. Maximilien 
Marié Isidor, a francia forradalom egyik vezér-
férfia, szül. Arrasban 1758 máj. 6., megh. Paris
ban 1794 júl. 28. Szülővárosában mint ügyvéd 
működött s annak képviselője lett az 1789. egy
behívott nemzetgyűlésben. Itt kezdetben nem 
igen tűnt fel, de annál nagyobb befolyáshoz ju
tott a jakobinus klubban, melynek 1790. elnöke 
lett. Elvhűsége és megvesztegethetetlensége 
nagy tekintélyt szerzett neki Paris köznépe előtt 
s 1791 óta a nemzetgyűlésben is nagyobb figye
lemre méltatták. Ó indítványozta a jakobi
nusok érdekeit előmozdító határozatot, hogy a 
nemzetgyűlés tegjai a következő nemzetgyű
lésbe nem választhatók. 1791 szept. közvádló 
lett a párisi törvényszéknél s tekintélye egyre 
emelkedett. 1792 szept. beválasztották a kon
ventbe s itt a hegypárt korlátlan hatalmú ve
zére lett. Az ő műve volt XVI. Lajos perbe-
fogatása ós halálos ítélete s később a girondeiak 
kizárása a konventből (1793 jún.). Ezután mint a 
jóléti-bizottság állandóan beválasztott tagja dik
tátori hatalommal intézte egész Franciaország 
sorsát. Uralomvágyát ügyesen tudta leplezni a 
szabadság és az erény uralmának örökös han
goztatásával s személyes ellenségeit a haza el
lenségeinek tüntette fel. így küldötte először 
vérpadra a túlzó Hébertistákat (1794 márc. 24.), 
azután Dantont és híveit (1794 ápr. 5.). R. ha-
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talminak tetőpontján a konventtel 1794 máj. 7. 
megszavaztatta, hogy «a francia nép hisz egy 
«legfelsöbb lénys (Étre supréme) létezésében és 
a lélek halhatatlanságában)). Erre mint az új 
vallás főpapja 1794 jún. 8. szinészies ünnepet 
rendezett a Mars-mezőn a legfelsőbb lény tiszte
letére. Irigy és gyanakodó lelke azonban új ál
dozatokat követelt és a rémuralom még borzasz
tóbb vérengzéssel folyt tovább. Ekkor azok a 
konventtagok (Tallien, Fouché, Collott, Billaud 
stb.), akikre R. mint a haza ellenségeire célzott, 
végső elszántságukban 1794 júl 26. (thermidor 8.) 
megtámadták őt a konventben. Ekkor még inga
dozó volt a konvent magatartása, de a követ
kező napon a többség R. ellenfeleihez csatlako
zott. Nem is hagyták R.-t szóhoz jutni s meghitt 
barátaival (Coidhon, Saint-Just stb.) együtt vád 
alá helyezték. Este a Luxembourg-palotába vit
ték mint foglyot, de innen a nép kiszabadította 
és híveivel együtt a városházára ment. A kon
vent ekkor «törvényen kívül álló»-nak nyilvání
totta és elfogatására júl. 27. egy csapatot kül
dött Barras képviselő vezetése alatt. A nemzet
őrség nem mert ellenállni, a kormánycsapatok a 
városházába nyomultak s itt R.-et és híveit rö
vid harc után kézrekerítették. A dulakodásban 
E.-t egy Merda nevű csendőr állán pisztoly
lövéssel megsebesítette. A következő napon (júl. 
28., thermidor 10.) a forradalmi törvényszék 20 
társával együtt halálra ítélte s az esti órákban 
félig eszméletben állapotban vitték a guillotine 
alá. Halálával véget ért a rémuralom s R. meg-
buktatói, az ú. n. thermidoristák kerültek hata
lomra. R. nem volt valódi államférfiú, inkább 
ügyes szónok, s ennek köszönhette a népre gya
korolt nagy hatását. Válogatott munkáit La-
ponnerave és Garrel adták ki (Oeuvres choisies 
de Max R. (Paris 1832-42,3 köt.). V. ö. Hamel, 
Histoire de R. (Paris 1878, 3 köt., 2. kiad.); 
Brunnemann, Maximilián R., ein Lebensbild 
(Leipzig 1885,2. kiad.); Gállier, R., ses principes, 
son systeme politique (Paris 1896). 

2. R., Augustin Bon Joseph (az ifjabb R.), 
az előbbinek öccse, szül. Arrasban 1764., megh. 
Parisban 1794 júl. 28. Ö is ügyvéd volt szülő
városában s 1792 szept. a konvent tagja lett. 
Bátyjának pártján állott, de sohasem játszott 
vezető szerepet. 1793 végén konventbiztos volt a 
Toulont ostromló seregnél. 1794 júl. 27. önként 
követte bátyját a fogságba s másnap vele együtt 
kivégezték. 

Robigus, ősitáliai mezei istenség, kihez azért 
imádkoztak, hogy óvja meg a vetést a rozsdától 
(robigo). Ünnepét április 25. ülték a Via Claudia 
5. mérföldköve melletti berekben s kutyát ál
doztak neki. Nőnemű mása: Robigo-

Robilant, Carlo Felice Nicolas, gróf, olasz 
államférfiú, szül. Torinóban 1826 aug. 26., megh. 
1888 okt. 17. Előbb a szárdiniai, majd az olasz 
hadseregben szolgált s részt vett az 1848—49-iki, 
1859-iki és 1866-iki hadjáratokban. A hadsereg
től tábornoki ranggal vált meg s 1871. bécsi 
olasz követ, majd 1876. nagykövet lett. Rokoni 
összeköttetései folytán barátja volt Ausztria-Ma
gyarországnak és a Német birodalomnak. 1885. 
okt. mint külügyminiszter lépett be Depretis 

kormányába s ö kötötte meg 1887 márc. 13. 
forma szerint is Olaszország szövetségét a Né
met birodalommal és Ausztria-Magyarországgal. 
Egy hónap múlva le kellett mondania az olaszok 
afrikai (Dogali) veresége miatt. 1888 jún. londoni 
nagykövetté nevezték ki, de néhány hónap múlva 
meghalt. 

Robin, Ábrányi Emil (1. o.) írói álneve. 
Robin és Marion, az ófrancia pastourellek ti

pikus alakjai, akik e műfajban már a XIII. sz. 
óta szerepelnek. A provencal és angol pásztori 
költészetben is meghonosodtak. 

Robin (ejtsd: robeS), Charles, botanikus, szül. 
Jasseronban 1821 jún. 4., megh. u. o. 1885 okt. 
6. 1862-ben a párisi orvosi fakultás tanára, 1875. 
szenátor és a köztársasági balpárt tagja. Művei: 
Chimie anatomique et physiologique (1853,3 köt.); 
Histoire naturelle des végéteaux parasites (1853, 
atlasszal); Anatomie et physiologie cellulaire 
(1873). 1864. megalapította a Journal de l'ana-
tomie et de la physiologie folyóiratot. 

Robinean, francia vígjátékíró, 1. Beaunmr. 
Robinet (ejtsd: robiné), Jean Baptiste René, 

francia filozófus, szül. Rennesben 1735 jún. 23., 
megh. 1820 jau. 24. Belépett a jezsuita rendbe, 
melyet csakhamar elhagyott, hogy nyugtalan 
vándoréletre adja magát. Szegénysége irodalmi 
jellemét érintő vállalkozásokba sodorta. Müvei: 
De la nature (1761, 4 k., 2. kiad. 1763, 5 k.); 
Considérations philosophiques de la gradation 
naturelle des formes de l'étre (1767). Természet
filozófiájában a mechanizmus helyére organikus 
fejlődést tesz, sőt az élettelent is szervesnek 
gondolja; fötörvénye az élőnek az ösztön, tehát 
az erkölcsé is ez. Viszont a lelki jelenségeket 
természeti törvények szerint magyarázza és kö
zel jár a materializmushoz. V. ö. Albert, Die 
Philosophie R's (1903). 

Robin Hood (ejtsd: robin hud), óangol népballa
dák hőse, a monda szerint Huntingdon earlje, 
aki I. Rikárd alatt (megh. 1199.) számkivetetten 
élt volna híveivel a sherwoodi erdőben, mint a 
szegények és elnyomottak védője a hitelezők és 
a gazdag kolostorok ellen. A balladákban az an
gol-szász szabadság képviselője a normann ön
kényuralommal szemben, a normann hódítók el
leni gyűlölség megtestesülése. Ez a fölfogás nyil
vánul Walter Scott Ivanhoe regényében is. Az 
első rávonatkozó balladagyüjteményt Wynkin 
de Wordé adta ki Geste of R. H. címen (London 
1495); a XVIII. sz.-ban Percy hívta föl rá a 
figyelmet Reliquies c. gyűjteményében. Ritson 
1795. adott ki a rávonatkozó balladákból gyűj
teményt (újabb kiadások 1832,1865); a legtelje
sebb gyűjteményt H. I. Child adta ki (The English 
and Scottisch popular ballads 1888). 

Robinia (növ.), 1. Akácfa. 
Robinson, 1. Ágnes Mary, angol írónő, 1. Dar-

mesteter, 2. 
2. R., Edtcard, amerikai tudós, szül. Southing-

tonban (Connecticut) 1794 ápr. 10., megh. New 
Yorkban 1863 jan. 27. Andoverben, majd 1826. 
Parisban, Halléban és Berlinben a keleti nyelve
ket tanulmányozta és tanár lett a newyorki 
teológiai szemináriumban. 1837 és 1852-ben be
utazta Egyiptomot, a Sinai-félszigetet és Pa-
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lesztinát. Keleti utazásának jelentős eredménye 
a Biblical researches in Palestine ete. (Boston 
és London 1841,3. kiad. 1867., németül is). B munka 
folytatása a New researches (New York 1856). 

3. R., Joseph Armitage, anglikán lelkész, szül. 
Somerset-Keynshamben (Somerset) 1858 jan. 9. 
1906 óta az anglikán egyház főalamizsnamestere. 
Főbb művei: Unity in Christ (egyházi beszédek, 
London 1901); The Study of the Gospels (1902); 
Commentary in Saint Paul's Bpistle to the 
Ephesians (2. kiad., 1909); Somé thoughts on the 
Athanasian Creed (1905); The Abbot's House at 
Westminster (Cambridge 1912). 

4. R., Therese Albertine Louise (írói álnevén 
Talvj), német írónő szül. Halléban 1797 jan. 26., 
megh. Hamburgban 1870 ápr. 13. Ifjúkorát Orosz
országban töltötte, 1828. férjhez ment R.Edward 
amerikai tudóshoz. Regényein kívül írt főbb 
munkái: Volkslieder der Serben (Halle 1825— 
1826); Versuch einer geschichtl. Charakteristik 
der Volkslieder germaniseher Nationen (Leipzig 
1840); Die Unechtheit der Lieder Ossians (u. o. 
1840); Gesehichte der Kolonisation von Neueng-
land (u. o. 1847); Historioal view of the slavic 
languages (New York 1850). V. ö. L. Wagner, 
Talvj 1797—1870, biographische Skizze (Pozsony 
1898). 

Robinson Crusoe (ejtsd- — kruszó), Defoe (1. o.) 
világhírű, regényének hőse, Selkirk Alexander 
nevű skót matróz, kit kapitánya kitett Jüan Fer-
nandez szigeten, ahol évekig élt egészen el
vadulva, míg ugyanez a kapitány fel nem vette 
hajójára. Defoe állítólag magától Selkirktől hal
lotta az élményeket, melyeket felhasznál müvé
ben. Ebben egyszerű, közvetlen, szemléletes mó
don maga R. mondja el történetét, mint szökik 
meg szüleitől és szenved hajótörést s hogyan te
remti meg saját maga otthonát, eszközeit, meg
élhetését, végigélve az egész emberiség civili
zációját öntevékenységében. Egy véletlenül arra 
haladó angol hajó veszi fel. A regény folytatása 
R. további kalandjait adja elő, de sem ez, sem a 
•3-ik rész, mely moralizáló (Serious reflexions du-
ring the life of R. C), nem éri el az első részt. 
Valamennyi nyelvre lefordították s minden nyel
ven írtak utánzatokat (legszebb Schnabel Insel 
Felsenburg-ja; Szekér Joakhim Magyar Robin
sonja 1808. jelent meg). Selkirk történetét elő
ször Wood Rogers mondta el (1712). Rousseau 
utalására többen átdolgozták az ifjúság számára, 
a legnagyobb sikerrel Campe (1779), mely eddig 
száznál több kiadást ért s minden nyelvre lefor
dították. V. ö. Haken, Bibliothek der Robinsoné 
{Berlin 1805—1808); Hettner, Robinson und die 
Robinsonaden (u. o. 1854); Denis et Cháuvin, 
Les vrais Robinsons (Paris 1862); Kippenberg, 
Robinson in Deutschland bis zur Insel Felsenburg 
{Hannover 1892); H. Ullrich, Robinson und die 
Robinsonaden (Berlin 1898); Turzó Ferenc, Ro
binson és a mi Robinson-irodalmunk (Nvitrai 
t a t . főgimn. értesítője 1898—99). 

Robinson-féle anemométer, 1. Anemométer. 
Robinson-sziget, 1. Jüan Fernawlez. 
Robitsek Ferenc (ugornyai), egyházi író, pre-

látus-kanonok, szül. Pesten 1859 máj. 24. Pappá 
szentelték 1882. Előbb káplán volt a kir. várkápol

nában, J.889. a budapesti közp. papnevelőben ta
núim, felügyelő és egyet, helyettes tanár, 1893 
febr. plébános Nagymaroson, 1897. esperes, 1905. 
a bpesti közp. papnevelő alkormányzója, 1909. tisz
teletbeli, 1916. valóságos kanonok Esztergom
ban. Önálló művei: Lacordaire végrendelete 
(1888); Szt. István első apostoli magyar király 
dicsőséges jobb kezének története (1888); Szt.-
László-társulat évkönyvei (1890—92); Sz. Péter 
római püspökségéről (1893). Számos cikket írt 
egyházi lapokba és folyóiratokba. 

Robogány (Rábágani), kisk. Bihar vm. belé
nyesi j.-ban, (1910) 716 román lak. (Tr. R.) 

Robolski, Heinrich, a német szabadalmi hi
vatal elnöke, szül. Stettinben 1858 aug. 18. Mun
kái : Theorie und Praxis des deutschen Patent-
rechts (Berlin 1890); Kommentáré zum Ge-
brauchsmustergesetz (2. kiad., u. o. 1905); Kom
mentáré zum Patentgesetz (3. kiad., u. o. 1908). 

Roborant ia (lat.), 1. Erősítő szerek. 
Roborovszkij, Vaszilij Ivánovics, orosz utazó, 

szül. SzentKPétervárott 1856 ápr. 16., megh. u. o. 
1910 máj. 23. Przsevalszkij, majd Pjevcov kí
sérője volt Tibetben. 1893—95. Kínai Turkesz-
tánt járta és a Nansán-hegységet tanulmányozta. 
Munkája oroszul jelent meg a Tibet-expedició 
munkálatai 3. kötetében. 

Robot, igás vagy kézi napszám, amelyet a 
jobbágy úrbéri szolgálatul a földesúrnak teljesí
tett. Az úrbériségek megváltása óta R. alatt 
értik az előre kikötött napszámosmunkát, amelyet 
a felesek, részes aratók, zsellérek szerződésük 
értelmében teljesítenek. L. még Földtehermen
tesítés, Örökváltság. 

Robotjegy, ércből vagy más anyagból is ké
szült pénzalakú jegy a lerovott munka jelzésére. 
Nálunk a forazesti és rumunesti, győri (püspöki 
és káptalani), zborói (Aspremont), valpói (Peja-
csevics), holicsi (kir. családi), véghlesi (nemeskéri 
Kiss) s más uradalmakból ismerünk ilyen pénz-
értékű jegyeket. Papirosból is készültek (Dárda, 
Verőcze, Csepin, Murányalja, Alsó-Pél stb.). 

Roboz 1. Imre, a budapesti Vígszínház igaz
gatója, szili. Budapesten 1892. Jogot hallgatott a 
budapesti egyetemen. Majd a Projectograph 
mozgóképipari r.-t., később a Phönix filmgyár r.-t. 
igazgatója lett. Megalapította az Apolló kabarét. 
1920 okt. havában a budapesti Vígszínházát egy 
amerikai pénzcsoport vette át s ez 1921 márc. 15. 
a színház vezérigazgatójává nevezte ki. Egyúttal 
igazgatója az 1922 december havában megnyílt 
Fővárosi Operettszínháznak is. 

2. R. István, hírlapíró, szül. Köttsén (So
mogy) 1828 okt. 26., megh. Kaposvárott 1916 
ápr. 11. A szabadságharc alatt Somogyban kor
mánybiztosi titkár volt s ekkor írta a Kossuth 
imáját a kápolnai csatában elesettek fölött, mely 
rendkívül elterjedt és sok nyelvre lefordították. 
Az 50-es években a fővárosi lapoknak munka
társa volt. 1856-ban a kaposvári törvényszéknél 
vizsgálóbíró, utóbb a megye főjegyzője. 1866-ban 
alapította a Somogy c. lapot, amelyet halá
láig szerkesztett. Önálló munkái: Pécsi sugár
szálak (költemények, 1852); A Balaton sze
relme (rege, 1856); Daguerrotype (szatirikus 
arcképek, 1863)); Egy porladó szív levelei (1864); 
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Virágok albuma (1867); A Butikomból (1878); 
A tükörből (1880). 

3. R. József, gyógypedagógus, szül. Duna-
patajon 1864, megh. Kolozsvárott 1908 ápr. 7. 
1885-ben Aradon siketnémák részére magánisko
lát létesített, melynek, [amikor a város átvette, 
igazgatójává lett. Már ekkor is behatóan foglal
kozott R. a beszédhibák szakszerű gyógykezelé
sével és e tekintetben Magyarországon úttörő 
volt. Előterjesztésére 1894. Budapesten állami 
gyógytanfolyamot létesítettek a dadogók és he-
iegők gyógykezelésére. 1895-ben a siketnémák 
váczi orsz. intézetének igazgatójává és a gyógy
pedagógiai intézetek országos szakfelügyelőjévé 
nevezték ki. 1899-ben a temesvári siketnéma-
intézethez rendelték ki tanárnak. Önálló munkái: 
A siketnéma oktatás és ennek megalapítói (Arad 
1885); A csoportkép, mint a szemléltető-oktatás 
segédeszköze (u. o. 1888); Az álom; a siket
némák és vakok álmai (Budapest 1892); A da
dogás gyógyítása (u. o. 1894); A vakok oktatá
sának fontosabb kérdései (u. o. 1896); Mód
szeres beszéd- és olvasási gyakorlatok dadogók 
számára (u. o. 1896); Olvasási és nyelvgya
korlókönyv siketnémák számára (u. d. 1897); 
A közvetlen érintkezés nyelve (Vácz 1897); Ma
gyar Gyógypedagógia (u. o. 1898); A gyenge-
tehetségüek oktatása (Budapest 1898); Mi a da
dogás és hogyan lehet rajta segíteni ? (Temes
vár (1900). 

i. R. Zoltán, zoológus, szül. Kaposvárott 
1861., megh. 1905 júl. 24. Egyetemi tanulmá
nyait a budapesti egyetem bölcsészeti karán vé
gezte, ugyanitt szerzett bölcsészetdoktori okle
velet. Nagyobb művei: Adatok a Gestodák isme
retéhez, a Solenophorus megalocephaluson meg
ejtett észlelések alapján (Értekezések a termé
szettudományok köréből, M. Tud. Akadémia, Buda
pest 1882); Beitrage zur Kenntn. der Cestoden 
(Zeitechrift für wiss. Zoologie, 1882); Caleituba 
polymorpha (Sitzungsber. der Wiener Akad. der 
Wiss., 1883); Adatok a Gregarinák ismeretéhez 
(Értekezések a természettudományok köréből, M. 
Tud. Akad., Budapest 1886). 

Roburit, 1. Ammoniumnitrát és Robbanószer. 
Robusti, olasz festő, 1. Tintoretto. 
Robustus (lat.) a. m. erős. 
Rocafejtsd: róka; Gabo de la R.,a,r6m.eA Promon-

torium Magnum), a Pireneusi-félszigetnek s egy
úttal Európának (mint kontinensnek) legnyuga
tibb, 142 m. magas hegyfoka, világítótoronnyal, 
Lisszabontól 30km.-reNy.-ra; ez a gránitból álló 
Serra de Cintra hegység végződése. Az é. sz. 38° 
46' s a greenwichi ny. h. 9° 30' alatt van. 

Roca (ejtsd: roki),Julio, argentínai államférfiú, 
szül. Tucumanban 1843 júl., megh. Madridban 
1914 okt. 19. Előbb az argentínai hadseregben 
szolgált, vitézségéért már 1874. tábornokká ne
vezték ki. 1879-ben hadügyminiszter lett s 1880 
okt. 12. Argentína elnökévé választották. Erélyes 
kormányával (1880—1886) annyira fellendítette 
Argentína jólétét, hogy 1898. másodszor is el
nökké választották. Második kormányának (1898 
—1904) idejére esett a Chilével való határviszály 
végleges elintézése (1903) és az Andesi-vasút 
kiépítése. 

R o c a d e (ejtsd: rókád), a. m. eltolás. Katonai 
tekintetben a harcvonal mögött álló csapatoknak 
az arcvonal hosszában egyik pontról a másikra 
valamelyik oldal felé való eltolása. 

Rucai l l e (franc, ejtsd: rokáj), a. m. kagyló. 
Az architektúrában a XV. Lajos idejében lábra
kapott kagylós, cikornyás, ötletszerű diszítmé-
nyeket hívják e néven, melyből aztán a rokokó 
elnevezés is keletkezett. 

Rocaille-ömleszték, a porcellánfestészetben 
ömlesztő anyag, mely 6 rész miniumból és 2 rész 
kvarcból áll. 

Rocamadour (ejtsd: rokamadúr), község Lot fran
cia départementban, a Dordogne vidékén, (i9ii> 
1048 lak.; a Notre-Dame búcsújáró templomban 
egy fekete Szűz-Mária-szoborral; a leglátogatot
tabb búcsújáró hely volt a középkorban. V. ö. 
Rupin, R., étude historique et archéologique 
(Paris 1905). 

Roccabruna (ejtsd: rokka—), 1. Mentone. 
Rocca di Papa (ejtsd: rokka—), község Róma 

olasz tartományban, 807 m. magasan az Albanói 
hegységben, (isii) 4376 lak., meteorológiai és 
geofizikai obszervatóriummal. 

Rocce l l a DG. (DÖV.), a zuzmók gallyas telepü 
génusza, melynek 13 faja főként a melegebb tá
jak szikláin él. Kedvelik a tenger mellékét. A 
R.-félékböl festékanyagokat készítenek. Ilyen 
festék az orseille, a persio, a lakmusz és a fran
cia bíbor. A legtöbb festéket a következő fajok 
szolgáltatják: R. tinctoria DC, R. Arnoldi 
Wainio és a R. fucoides (Dicks.) Wainio, me
lyek zuzmósavait alkáliákkal omw-ná (C,H802), 
majd oxigén és ammónia segítségével orcéin-né 
(CJHJNO,) változtatják át. Utóbbi anyag alko
holban és alkáliákban ibolyaszínnel oldódik. Az 
anilinfestékek gyártása a R. festékeit háttérbe 
szorította. A R. tinctoria képét lásd a Festéknö
vények tábláján. L. még Lákmusz-zuzmó és 
Persio. 

Roccbet ta , 1. Szódatermék. 
Roccolo-madarászat, 1. Madárfogás. 
Roce l l in , 1. Igazi vörös. 
Rocha (ejtsd: rócsa), Uruguay egyik tenger

melléki départamentója, területe 11,089 km2, 
(1920) 50,013 lak. Állattenyésztése van. Fővárosa 
R., 12,000 lak. 

Rochade , magyarul elsáncolás, a királynak 
kedvezményes lépése, melyet minden játszmában 
egyszer jogosult igénybe venni. L. Sakkjáték. 

Rochambeau (ejtsd: rosambó), Jean Baptiste Do
nátién de Vimeur, gróf, francia hadvezér, szül. 
Vendőmeban 1725 júl. 1., megh. 1807 máj. 10. 
A francia hadseregbe lépve kitüntetéssel harcolt 
az osztrák örökösödési és hétéves háborúkban. 
1780-ban egy 6000 főnyi francia segédcsapatot 
vezetett a felkelő amerikai gyarmatok segítsé
gére, azután Washington seregével egyesülve 
Yorktown mellett 1781 okt. 19. kapitulációra 
.bírta Gornwallis angol tábornokot. Hazatérése 
után 1790. tábornaggyá nevezték ki. A forra
dalmi háborúk kezdetén 1792 tavaszán rövid 
ideig az északi hadsereg fővezére volt. A rém
uralom alatt fogságot szenvedett. 

Rochdale (ejtsd: rocsdéi), város Lancashire an
gol countyban, (1921) 90,807 lak., virágzó gyapjú-
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és pamutiparral, szénbányával: élénk kereske
déssel ; XII. sz.-beli St. Chad nevű templommal; 
szép parkkal. A Society of Bquitable Pioneers 
néven 1844. itt keletkezett az első fogyasztási 
egyesület. L. Rochdalei takácsok. 

Rochdalei takácsok az angol Róbert Owen 
(1. o.), befolyása alatt 1844. szövetkezetet alapí
tottak Rochdale society of equitable Pioneers 
néven, amely első a maga nemében. Célja volt 
az olcsó élelmiszerbeszerzés, lakásépítés, alkal
mas vállalatok létesítése munkanélküli v. rossz 
fizetésű tagok részére, a mérsékletesség terjesz
tése erre alkalmas «temperance hotel»-lel. A 28 
alapító tag száma (672 kor. alaptőke) tlz év alatt 
1400-ra emelkedett (1855-ben 5000). 1863-ban a 
szövetkezetnek már malma,sütődéje,mészárszéke, 
két gyára és nagy terjedelmű lakásépítkezése 
volt. L. még Szövetkezet. 

Roche (ejtsd: — ros), 1. La R., Haute Sa
vóié francia départenient Bonneville arrondisse-
mentjának fővárosa, (i9ü) 3203 lak. — 2. La R., 
Morbihan département Vannes arrondissementjá-
nak fővárosa a Vilaine mellett, (mi) 1151 lak., 
várral, hajózással. 

Rochefort (ejtsd: rosfór), Victor Henri, R.-Lu-
gay gróf, francia politikus és hírlapíró, szül. Pa
risban 1830 júl. 30., megh. Aix-les-Bainsben 
1913 jún. 30. Eleinte kisebb községi hivatalnok 
volt Parisban, 1859. újságíró lett s politikai és 
szépirodalmi cikkeivel tűnt fel. 1868-ban megin
dította a La Lanterne c. hetilapot, melyben kí
méletlen harcot kezdett a második császárság 
kormányrendszere ellen. Ezért több ízben pénz
es fogságbüntetésre ítélték, de ez csak növelte 
tekintélyét és népszerűségét. 1869-ben beválasz
tották a képviselőházba, hol a szélső radikálisok 
közé tartozott. 1870 jan. a Bonaparte Péter her
cegtől agyonlőtt Noir hírlapíró temetésén ren
dezett tüntetés miatt 6 hónapi fogságra ítélték. 
1870 szept. 4. a nemzeti védelem kormányának 
tagja lett, de az okt. 31-iki párisi felkelés után 
ki kellett lépnie abból. 1871 tavaszán nagy része 
volt a kommunista lázadás szervezésében s ezért 
1873. Új-Kaledóniába deportálták. 1874-ben si
került innen elmenekülnie és Svájcban, majd 
Belgiumban tartózkodott. Az 1880-iki általános 
amnesztia után visszatért Parisba s megalapí
totta a L'Intransigeant c. lapot, melyben régi 
szenvedélyes hangján támadta a kormányokat 
és a revanche mellett izgatott. 1888-ban a bou-
langista mozgalomhoz csatlakozott, ezért a sze
nátus 1889 aug. 14. erődített helyre való szám
űzetésre ítélte, de még idejében Londonba mene
kült. Paure elnök 1895 febr. megkegyelmezett 
neki, mire R. hazajött Parisba és haláláig fiata
los tűzzel és szenvedéllyel vett részt a politikai 
küzdelmekben. 1907-ben megvált a L'Intransi
geant szerkesztésétől s átcsapott a nacionalista 
irányhoz. Művei: De Nouméa en Europe (Paris 
1877); Les aventures de ma vie (u. o., 5 köt. 1896). 

Rochefort-sur-Mer (ejtsd: rosfór sztir mer), fővá
rosa Charente-Inférieure francia département R. 
járásának, (1921) 29,473 lak. R. haditengerészeti 
kikötő, flottaállomás és elsőrangú erősség, ten
gerészeti arzenálja, több hajógyára, vasöntődéje, 
számos hadfelszerelési gyáripartelepe van. Szak

intézményei közül jelentősebbek: a tengerészeti 
hadbíróság, a hajómintagyüjtemény, obszervató
rium, a lyceum, hajós és tengerészeti iskola, R. 
1665. csak erősség volt, Colbert idejében lett hadi
kikötő és város. I. Napóleonnak a Waterlooi üt
közet után itt kellett magát a Bellerophon angol 
parancsnokának megadnia (1815 júl. 15.). 

Rochefoucauld, L« (ejtsd: rosfakó), város Cha-
rente francia départementban, (mi) 2984 lak., 
posztó- és vászonszövés, agyagipar; XIII. sz.-beli 
templommal. A Tardoire fölötti meredek dom
bon áll a IX. sz.-ban Poueauld hűbéres alapí
totta kastély, a XIV. sz.-ban újjáépítették. II. 
Ferenc (1538) a francia renaissance ízlésű épít-. 
menyek egyik legszebbikévé alakította. V. ö. 
Godefroy et Bauhain, Cháteau de la R., notice 
historique (Paris 1894). 

Rochefoucauld, francia főúri család, 1. La 
Rochefoucauld. 

Rochegrosse (ejtsd: rosgrossz), Georges, francia 
festő, szül. Versaillesban 1859 aug. 2. Lefebvre 
és Boulanger tanítványa. Nagy terjedelmű, moz
galmas, erős drámai, sőt borzalmas hatást keltő 
történeti festményeinek némelyike nagy feltű
nést keltett. Említendők: Andromache (1883); 
Nabukodonozor őrültsége (1886); Salomé tánca 
(1887); Babylon bukása (1891); Gallo-római vil
lában pusztító hunnok (1893); Geta császár meg
gyilkolása stb. Más jellegű a Parsifal a virágleá
nyok között (Paris, Musée du Luxembourg 1884). 

Rochejacquelein, 1. Larochejacquelein. 
Rochel Antal, botanikus, szül. Neukirchben 

(Steinfeld mellett, Alsó-Ausztriában) 1770 jún. 18., 
megh. Grazban 1847 máj. 12-én. Bécsben sebé
szeti tanulmányokat végzett, több hadseregben 
szolgált, azután Vészeién (Nyitra) és Rovnyén 
(Trencsón) működött és botanikával is foglalko
zott. 1820-ban a pesti egyetem növénykertjének 
főkertésze lett s a haza növényritkaságait ide 
gyűjtötte össze. Nevezetesebb munkái: Natúr -
historische Miscellen über den nordwestlichen 
Karpath in Ober-Ungarn (Pest 1821); Plantae 
Banatus rariores, cum tabellis 50 et duobus mappis 
litogr. (u. 0. 1828); Botanische Reise in das Bánat 
(u. o. 1838). 

Rochelle, La (ejtsd: roseii), Franciaország Cha-
rente-Inférieur départementjának fővárosa, püs
pöki székhely az Atlanti-óceán Pertuis d'Antioche 
nevű öble mellett, vasúti gócpont, erődítésekkel, 
(i92i) 39,770 lak., tengeri fürdővel. Középkori fa
lainak egy része, három restaurált tornya a XIV. 
és XV. sz.-ból még megvan; sok árkádos háza is 
megőrizte utcáinak középkori jellegét. Lakóinagy-
részt a hajóépítés és halászat mellett szardínia-
konzerválással és kereskedelemmel foglalkoznak. 
Van líceuma, papnevelő intézete, hajóiskolája, 
tüzérségi arzenálja. R. Réaumur szülővárosa. Az 
ókorban Santonum portus vagy Rupella volt a 
neve. 1224-ben kebelezték Franciaországba. A 
XVI. és XVII. sz.-ban a hugenották fővárosa 
volt, 1572. az anjoui herceg hasztalan ostromolta, 
de 1628 okt. 29. Riehelieu kormánya alatt tizen
három hónapi ostrom után az éhség miatt kény
telen volt magát megadni, de ettől fogva nagyon 
hanyatlott. 

Rochelle-só a. m. borkősavas kálinátron. 



Rocher de bronzé — 303 — Rochon 

Rocher de bronzé (franc, ejtsd: rosé dö bronz) 
a. m. bronz-szikla. I. Frigyes Vilmos porosz ki
rály (1713—40) híres mondásában fordul elő: Ich 
stabiliere die Souveránitát und setze die Krone 
fest, wie einen R. (Megszilárdítom a királyi ha
talmat és megerősítem a koronát, mint egy bronz-
sziklát). 

Roches (Col des B., ejtsd: fcol dé ros), 920 m. 
magas hágó a Locle és Doubs völgyei közt Neuf-
chátel kanton és Doubs francia département hatá
rán a svájci Jurában. Rajta vezet keresztül a 
Loele-Les-Brenets-Morteau út (1858—1871. épült) 
három nagyobb alagúttal. Tőle D.-re van a Locle-
Morteau-(Besancon) vasút alagútja (megnyílt 
1884.). 

RocllCS lUOUtounées(frane.,ejtsd: rosiuutonné, 
a. m. «bárány-küvek», németül: Bundhöcker), 
glecserektől súrolt sziklák neve, amelyeket a 
glecser sajátságos, gömbölyded alakúra koptatott. 
s alakjuk miatt heverő juhnyájra emlékeztetnek. 
A E. nemzetközi fizikai földrajzi műszóvá lett, 
magyar fordítása nincs, nálunk ezeket leginkább 
vásott szikláknak nevezik. 

Rochester (ejtsd: rocsesztrj, 1. város. püspöki 
székhely és tengeri kikötő Kent angol county-
ban, (1921) 31,261 lak. R. igen régi város, amely 
Durbris, Durobrive ós Hrofeceastre nevek alatt 
fordul elő a történelemben. 

2. JR., Monroe county székhelye New-Yorkban, 
a öenesee partján, az Ontario-tó közelében, (1920) 
295,750 lak. A Genesee (1. 0.) vizierőinek kihasz
nálásával R.-ban hatalmas ipar fejlődött: malom, 
vasöntés, dohány, kocsi, üveg, gazdasági gépek, 
fényképészeti cikkek (Eastman Kodak társaság) 
gyártása. 

Rochester (ejtsd: rocsesztr), John Wihnot, gróf, 
angol költő, szül. Ditchleyben (Oxfordshire) 1647 
ápr. 10-én, megh. 1680 júl. 26. Kedvence volt 
II. Károlynak. Tehetséges lírikus és vakmerő sza
tirikus. Költeményei először 1680. (London) jelen
tek meg. Azóta számos kiadást értek. V. ö. Bur-
«eí-nek R.-ről való életrajzát (London 1881, fij 
kiadás 1876). 

Roche-Sur-Yoil, La (ejtsd: ros-szür-jon : 1807— 
1814. Napoléonville, 1814—48. Bourbon- Vendée. 
1848—70. Napóleon- Vendée, majd ismét B.), Ven
dée département fővárosa, (1911) 14,885 lak. 

Rochette (ejtsd: rosett), Baoul, francia archeo
lógus, szül. St. Amandban (Cher) 1789 márc. 9., 
megh. Parisban 1854 júl. 5.1818-ban a kir. könyv
tár antik- és éremosztályának őre és 1826. u. o. 
az archeológia tanára, 1839. az Acadómie des 
Beaiix Árts titkára. Főművei: Histoire critique 
dé l'établissement des colonies grecques (1815, 4 
köt.); Monuments inédits d'antiquité3 figurées 
grecques, étrusques et romaines (1828—30,2 köt.); 
Antiquités greequesdu Bosphorecimmérien(1822); 
Peintures antiques inédites (1836): Choix depein-
tures de Pompéi (1844—51). 

Rocketuni (lat.), 1. Karing. 
Rochholz, Ernst Ludwig, német költő és mon

dakutató, szül. Ansbachban 1809 márc. 3., megh. 
Aarauban 1892 okt. 31. Politikai ügyek miatt 1836. 
Svájcba menekült, ahol tanár, majd múzeumi őr 
volt. 1860 óta az Argovia c. tört. folyóiratot szer
kesztette. Müvei: Bidgenössische Liederchronik 

(1835); Tragemunt, neue Kindergedichte (1852); 
Naturmythen, Neue Schweizersagen (Leipzig 
1862); Deutscher Glaube u. Brauch im Spiegel der 
heidnischen Vorzeit (Berlin 1867); Deutsche Volks-
u. Heldenbücher, neu erzáhlt (u. 0. 1875); Aar-
gauer Weistümer (1876); Die Sclrweizerlegende 
vom Brúder Klaus von Flüe (Aarau 1876); Teli u. 
Gessler in Sage 11. Geschichte (Heilbronn 1877); 
Wanderlegenden aus der oberdeutechen Pestzeit 
1348—50 (Aarau 1887). V. ö. J. Hunziker, R. 
(Aarau 1893). 

Rochleder, Friedrkh, osztrák kémikus, szül. 
Bécsben 1819 máj. 15., megh. u. o. 1874 nov. 5. 
Előbb orvosnak készült, később azonban Redten-
bacher és Liebig mellett kémiával foglalkozott. 
1845-ben a kémiai technológia tanára lett a lem-
bergi műegyetemen, 1849. pedig a prágai és 
1870. a bécsi egyetemen. Főleg a szénvegyüle
tek és a növények kémiájával (fltokéniia) foglal
kozott. Művei: Lehrbueh der Phytochemie (1854); 
Anleitung zur Analyse von Pflanzen und Pflan-
zentheilen (1858): Chemie und Physiologie der 
Pflanzen (1858). 

Rochlitz Gyula, Technikus, szül. Eperjesen 
1827., megh. Budapesten 1886 jan. 21. Műegye
temi tanulmányait Bécsben végezte, az. 1848— 
1849-iki szabadságharcot mint főhadnagy Gör
gey hadtestében szolgálta Világosig. Később a 
magyar királyi államvasutak főfelügyelője lett, 
s ő tervezte a dunai vasúti összekötő hidat, a mai 
keleti pályaudvart, a magyar államvasutak igaz
gatósági épületét és a magyar államvasutak 
nyugdíjalapjából létesített épületeket. 

Rochlitz, Johann Friedrich, német zenei író, 
szül. Lipcsében 1769 febr. 12., megh. u. o. 1842 
dec. 16. 1798—1818-ig az Allgemeine Musik-
Zeitung szerkesztője volt. Ő mutatott rá elsőnek 
Beethoven rendkívüli jelentőségére és a mester 
őt szemelte ki életrajzírójául. Legnevezetesebb 
műve, a Für Freunde der Tonkunst c. 4 kötetes 
életrajzgyüjtemény 1824—32. jelent meg. Szá
mos karmüvet is írt. Goethevei való levelezését 
1837. adta ki Biedermanu. 

Rocholl. Theodor, német festő, szül. Sachsen-
bergben 1854 jún. 11. A drezdai művészeti aka
démián, azután Münchenben Pilotynál tanult. Pá
lyáját történeti és genreképekkel kezdte, utóbb 
főleg katonai, ill. csataképek festésével aratott 
nagy sikereket. 1897—98-ig résztvett a török
görög háborúban, 1900—9ül-ig Waldersee tábor
nok kínai expedíciójában. Nevezetesebb művei: 
A 7. vértesezred támadása Vionvillenél (1887, 
barmeni képtár): A vértesek és ulánusok a vion-
villei támadás után (1888, magdeburgi képtár) ;• 
I. Vilmos császár utolsó hadseregszemléje (1889, 
stettini képtár): Waldersee tábornok bevonulása 
Pekingbe stb. 

Rochon (ejtsd: —són), Alexis Marié de, apát, 
francia fizikus és csillagász, szül. Brestben 1741 
febr. 21., megh. Parisban 1817 ápr. 5. A bécsi 
tengerészeti obszervatórium igazgatója volt. Igen 
nagy érdemei vannak az optikai eszközök javí
tása körül. Különösen nevezetes e tekintetben 
Recueil de mémoires sur la mécanique et sur la 
physique c. műve (Brest 1783), melyben egy ké
szüléket ír le Micrométre á double image címen, 
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mely a teleszkópba mint mikrométer behelyezve, 
távolságmérésre használható, úgy hogy vele a 
tárgy ismeretes nagyságából annak távolságát v. 
fordítva is mert távolságából nagyságát meg lehet 
határozni. A R.-féle mikrométer az egytengelyű 
kristályok kettős törését használja fel. 

Rochow, Friedrich Eberhard, német pedagó
gus, szül. Berlinben 1734 okt. 11., megh. Reekahn-
ban 1805 máj. 16. Birtokán gazdálkodott s a tu
dományokkal foglalkozott. A nép tudatlanságát 
látva, több falujában népiskolát állított, ezeket 
mintaszerűen felszerelte, a módszer javítására 
maga írt tankönyveket, a népnek szánt olvasó
könyvet (Der Kinderfreund, 1766; 10. kiadása 
1850). Kidolgozta az iskola egész szervezetét. Ha
tása nemcsak a saját birtokán, hanem a népok
tatás és a tanítóképzés állami gondozásán is meg
érzett. Műveit kiadta Jonas u. Winecke, R.'s 
samtl. pad. Schriften (4 köt., Berlin 1907). . 

Rochus, szent, 1. Rókus. 
Rociuai i te , Cervantes regényében Don Qui

jote gebéjének neve. 
Rockaway Beach (ejtsd: rokkevé bícs), látogatott 

tengeri fürdő és nyaralóhely New York észak
amerikai államban, Long-Island egyik homokos 
földnyelvén, a déli parton. 1897 óta New York
hoz tartozik. 

Rockefeller, John Danison, amerikai nagy
iparos, szül. Richfordban (New York állam) 1839 
júl. 8. Már 19 éves korában társa volt a Clark 
and R. bizományos üzletnek Clevelandban. Fő
leg petróleummal kereskedett s 1865. építtette 
Cleveland mellett a petroleumfínomító müve
ket ; 1870. más petroleumkereskedőkkel a Stan
dard Oil Companyt alapította; 1882—92-ig a 
petróleum-tröszt élén állott. Óriási vagyont szer
zett (a «petroleum-király») s évi jövedelmét sok 
millió dollárra becsülik. A chicagói egyetem ja
vára 10 millió dollár alapítványt tett. 1920. kará
csonykor 100 millió dollár alapítványt tett felé
ben közoktatásügyi célokra, felében a R.-intézet 
(1. o.) javára, 1921. pedig 14 millió jugoszláv ko
ronát adományozott oly jugoszláviai orvosnöven
dékek javára, akik a bécsi, grazi, prágai és buda
pesti egyetemeken tanulnak. A R.-család a XVIII. 
8Z. elején költözött Németországból Észak-Ameri
kába. R. egyetlen fla: John R. (szül. 1874.). R. 
öccse: William R. (szül. 1841., megh. New York
ban 1922 jún. 25.), ennek fiai: Wüliam R. (szül. 
1870., megh. New Yorkban 1922 dec. elején) és 
Percy Avery R. (szül. 1878.). V. ö. Browne, A 
study of John R. (Cleveland 1905). 

Rockefeller-intézet, orvosi tanulmányok cél
jára Rockefeller John Davison 1901. alapította 
New-Yorkban. Az intézetnek vannak külön ké
miai, bakteriológiai, sebészeti, élettani stb. la
boratóriumai, külön állatkísérlet! pavillonja, 
amelyben a betegségek átvihetőségét tanulmá
nyozzák, 70 ágyra berendezett külön kórháza, 
amelybe azonban koronkint más-más, csupán 
olyan betegségekben szenvedőket vesznek föl, 
amely betegségeket az intézet abban az időben 
különösen tanulmányozni akar. Az orvosi és 
kezelő személyzetet időről-időre az intézet veze
tésére alakult társaság választja. Az intézet egy
szersmind segélyt ád jelesebb külföldi orvosi mű

vek megjelentetésének költségeire. Rockefeller 
több ízben óriási összegeket adott az intézet cél
jaira. 

Rockford, fővárosa Winnebago countynak Illi
nois északamerikai államban, (1920) 65,651 lak. 

Rockhampton (ejtsd: rokkhemmtn), város Queens-
land ausztráliai tartományban, (1911) 20,915 lak.r 
export-kereskedéssel, s környékén gazdag arany
mezőkkel és guano-telepekkel. 

Rockhill, William Woodvüle, amerikai diplo
mata és utazó, szül. Filadelflában 1854., megh. 
Honoluluban 1914 dec. 9. Az északamerikai álla
mok követe volt több európai udvarnál, azután 
Pekingben. 1888-ban Tibetben a Kuku-Nor és a 
Hoangho forrásvidékén, 1891—92. Lhassza kö
zelében járt. Művei: The land of the Lamas 
(London 1891); Diary of a journey through Mon
gólia and Tibet in 1891 and 1892 (Washington 
1894). 

Rock-Island (ejtsd: rokk ajiend), székhelye R. 
countynak Illinois északamerikai államban, (1910) 
24,335 lak. 

Rockland Laké (ejtsd: rokklend lék), szép tó Rock-
land newyorki countyban, V/, km.-nyire a Hud-
son folyótól, Sing-Singgel szemben; lefolyása 
a Hackensack. Innen télen évente több mint 
200,000 tonna jeget szállítanak el hajóval New 
Yorkba. 

Rock-river (ejtsd.- —riwr), a Mississippi 530 km. 
hosszú baloldali mellékfolyója ^szak-Ameriká
ban. Ered Wisconsin államban a Winnebago-tó 
közelében, kiszélesül a Koshkonoig és Rock ta
vakká, fölveszi a Greenrivert és Rocklsland alatt 
3 km.-nyire torkollik. Vízeséseit gyárak hajtá
sára használják ki. 

Rocky-Mountains (ejtsd: rokki mauntinsz), a. 111. 
Sziklás hegység, a régibb utazók, így Mackenzie is 
Stony-Motmtatns-netk nevezik, a.m. köves hegy
ség), az északamerikai Cordillerák hegyrend
szerének egyik hegyvonulata, Alaskától egész 
Mexikó területéig tart. A Cordillerák Ny.-ról K. 
felé haladva a következő, jól megkülönböztet- , 
hető vonulatokból áll : 1. parti lánchegység, 2. 
szegélyvölgy, 3. platóperem-hegységek, 4. ma
gas táblák (platók) és medencék, 5. Sziklás hegy
ség v. R., 6. préri-tábla (prairie-plató). Föloszt
ják Alaskai-, Canadai-, Uniói Sziklás-hegységre. 
A hegység a préri-tábla felől 1000—2500 m. 
magasan emelkedik ki elég meredeken, ellenben 
Ny. felé fokozatosan simul el a Colorado, Snake, 
Fraser stb. vízvidéke felé, s eltűnik a magas 
medencék síkságain. Az Alaskai R. még nem 
teljesen ismert, de nem nagy magasságokig emel
kedő hegység, az Alaska-félszigeten kezdődik s 
a Yukon folyó vízvidékét foglalja magában. A 
Canadai R. elég alacsonyan kezdődik, D. felé 
egyre magasabbá válik s a Fraser forrásvidékén 
már 3350 m. magas a Mt. Geikieben. Ezen a vidé
ken sok glaciális tavat is találhatunk a Ny.-i csa
padékosabb oldalán. Az Unió határa felé a hegy
ség már elkezd szétágazni a Gold-, Selkirk-, 
Purcell-range-ekben, s ez folytatódik így az 
üniói-R.-b&n tovább. Itt nevezetesebb részei: a 
Bitterroot-Mts. (Sawtelle-peak 3088 m.), Lewis-
lánc, Wind-river és Teton-Mts. (Fremont-peak 
4203 m., Grand Tetőn 4137 m.), Bighorn-Mts. 
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(Cloud-peak 4100 m.), Yellowstone- és Absaroka-
Mts. (Washakie-Needle 3725 m.), Laramie-, Co-
loradc-Mts., Pikes-Peak (4312 m.), Wasatch- és 
Uintah-Mts. (Bmmons-peak 4174 m.), Sangre de 
Cristo-, San Jüan-, Culebra-, Taos-, Santa Pé-
láneok, amelyek mind 3—4000 m. magasságig 
emelkednek. Geolőgiailag kristályos és paleo-
zóosz kőzetekből áll, sok helyütt eruptivus kő
zetekkel tarkítva. Késő harmadkori vulkánossá
gának utóhatása a Yellowstone-park számos 
hatalmas gejzírje. Ercekben rendkívül gazdag, 
főképen találhatok benne: arany, ezüst, réz, ólom, 
vas, a pusztákon pedig a nagy medencéken szén, 
petróleum, ozokerit, só stb. Jellemző fái északon 
a tűlevelűek, D. felé a sárga fenyő (Pinus ponde-
rosa Dougl.) és a hegyi mahagónifa(Cercocarpns), 
nyárfa, ezüstragyogású Buffalo-cserf a (Shepherdia 
argenteaPursh.) stb. Hágói közül nevezetesebbek 
E.-ról D. felé haladva a következők : Kicking-
Horse (1600 m.), a Déli-hágó (2513 m.) az Union-
Paciflc vasúton, a Hagermann-h. (3594 m., Co-
lorado-Midland vasút), Tennessee-h. (3175 m., 
Denver-Rio Grandé vasút), Glorietta-h. (2296 
m., Santa-Fé vasút), Dragoon-h. Arizonában 
(1410 m.) stb. V. ö. Thwaites, A brief history of 
E. exploration (New-York 1904); Gholnoky J., 
Amerika (Budapest 1916). 

Roclincourt (ejtsd.- rokienkúr), helység Francia
országban, Pas-de-Calais dép.-ban, 640 lak., cukor
gyárral. 1915 máj. 1—9. itt volt egyik föütközö-
pontja az úgynevezett Loretto-csatának, melyben 
eleinte a franciák és az angol gyarmati csapatok 
heves támadással elfoglalták a németek első vo
nalát, de áttörési kísérletük nem sikerült, 1915 
jún. 13. a franciák súlyos vereséget szenvedtek. 
1916 májusban szintén heves harcok folytak itt 
az angolokkal. 

Roeoco, 1. Rokokó. 
Rocouyer (növ.), 1. Orleánfa. 
Rocroi (Eocroy; ejtsd: rokroá), székhelye R. 

járásnak és erősség Ardennes francia dépar-
tementban, a belga határon, az Ardennek fensik-
ján (390 m.), (i9ii) 2256 lak., fémöntés. I. Ferenc 
építette. 1643-ban a spanyolok ostromolták, de 
Enghien, a későbbi Condé hercege a Puentes vezé
relte ostromló hadakat megverve, a várat fölmen
tette. 1871-ben és 1914. a németek elfoglalták. 
V. ö. Lepine, Hist. de R. (Charleville 1860—1861). 

Rod (v. pole), angol hosszmérték = 5V2 yard. 
Rod, Judomra, svájci francia Író, szül. Nyon-

ban (Waadt) 1857 máj. 31., megh. Grasseban 
1910 jan. 29. Pályáját mint kritikus és regény
író Zola irányában kezdte meg, de 1885. hátat 
fordított a naturalista iskolának s a lélektani 
elemzésre vetette a fősúlyt. Legbecsesebbek azok 
az elbeszélései, melyekben a svájci életet raj
zolja. Főbb regényei: Palmyre Veulard (1881); 
La course á la mórt (1885); Le sens de la vie 
(1888); La vie privée de Michel Teissier (1893); 
La seconde vie de Michel Teissier (1894); Le si-
lence (1894); Les roches blanches (Í895); Scénes 
de la vie suisse (1896); Lá-haut (1897); Au milieu 
du chemin (1900); L'eau courante (1902); L'indo-
cile (1905); L'ombre s'étend sur la montagne 
(1907); Les unis (1909). Kritikai művek: Études 
sur le XIX. siécle (1888 és 1898, 2 sorozat); Les 

idées morales du temps présent (1891); Essai sur 
Goethe (1898). Magyarul megjelent: Balsors 
(ford. Moly Tamás, Bpest 1915 és 1920). V. ö. 
Giraud, Les maitres de l'heure II. (Paris 1914). 

Ród (Rod), nagyk. Szeben vm. szerdahelyi 
j.-ban, (I9ÍO) 1274 román lak. (Tr. R.) 

Roda, Gecilio de, spanyol zenei író, szül. Al-
bunolban (Granada mellett) 1865 okt. 24., megh 
Milanóban 1912 nov. 27. 1909-ben a madrid 
akadémia tagja lett. Nevezetesebb művei: Los 
instrumentos, las danzas y las canziones en el 
Quijote (1905); La evolúción de la musica (1906); 
Un quaderno di autográf! di Beethoven del 1825 
(1907); Los cuartetos de cuerda de Beethoven 
(1909). 

Rodagén, organoterápiai készítmény, oly kecs
kék tejéből készítik, amelyeknek pajzsmirigyét 
kivágták. A Basedow-betegségnél használják. 

Rodakovski, Henrik, lengyel festő, szül. Lem-
bergben 1823., megh. Krakóban 1894 dec. 28. 
Bécsben és Parisban tanult. Történelmi festmé
nyei és arcképei közül, amelyek nagy hírt sze
reztek neki Lengyelországszerte, ismertebbek: 
Sobieski megígéri, hogy az ostromlott Bécsnek 
segítségére megy; Zsigmond király megerősíti a 
nemesség kiváltságait; A chotini csata; továbbá 
Miczkiewicz, Dembinsky tábornok, Raczynski 
Roger gróf, Czartoryski herceg arcképei stb. 

Rodaminok (rhodaminok) a. m. aminofenol és 
alkilszármazékainak ftaleinjei. Vízben oldható 
sóik vörösfestókek. 

Rodamonte , helyesebben Rodomonte (1. 0.). 
Rodán (rlwdan). Az egy jvegyértékű negatív 

szulfocián-gyököt — S — C = N R.-gyöknek is 
nevezik. így pl. a káliumszulfocianátot KSCN, 
ammoniumszulfocianátot (H4N)SCN másképen 
R.-káliumnak, illetve R.-ammoniumnak is hívják. 

Rodánaluminium, 1. Aluminiumrodanid és 
Pácok. 

Rodánammonium, 1. Ammoniumrodanid. 
Rodánezüst, 1. Eziisttiocianát. 
Rodánhigany, 1. Merkuritiocianát. 
Rodánkálium, 1. Káliumtiocianát. 
Rodánvegyületek. A R.-et eddig az elhasznált 

gáztisztitó masszából állítják elő. Az ebből elő
állított rodánammoniumból készítik a többi R.-et. 

Roda Roda, 1. Alexander, német író, szül. 
Zdenci pusztán (Horvátország) 1872 ápr. 13. 
Osztrák tüzértiszt volt, de 1902. mint főhadnagy 
kilépett a hadseregből. Az 1914. kitört világ
háború folyamán mint a Neue Freie Presse és 
Vossische Zeitung haditudósítója kitűnt a külön
böző harcterekről írt szakavatott, színes, meg
kapó közleményeivel. Főbb müvei: Der gemüts-
kranke Husar und andere Militárhumoresken 
(1903); Die Sommerkönigin (novella, 1904); Sol-
datengeschichten (1905); Adelige Geschichten 
(1906); Eines Esels Kinnbacke (1906); Von Bienen, 
Drohnen und Baronen (novella, 1908); Der 
Schnaps, der Rauchtabak und die verfluchte Liebe 
(novella, 1908, számos kiadást ért); Der Paseha 
lacht (Schwánke, 1909); Kaiserliche Kámmerer 
(1912); 500 Schwánke (1913); Die verfolgte ün-
schuld (1914); Jeder Schuss — ein Russ (hadi 
történetek (1915); Serbisches Tagebuch (1918); 
Irrfahrten eines Humoristen (1920); Schwabylon 
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oder Der sturmfreie Junggeselle (1922). Azon
kívül írt, részben Rösslerrel és Meyrinkkel együtt, 
több színdarabot és operettszöveget. Magyarul 
megjelent: A szimuláns és egyéb elb. (ford. Be
nedek Marcell, Budapest 1916). 

2. R., Marié, R. 1. testvérhúga (Iáébermann 
Emánuel budapesti orvos felesége), német Írónő, 
szül. Zdenci pusztán 1875 máj. 1. Művei (novel
lák és drámák) bátyjáéival együtt közös álnév 
(Roda Roda) alatt jelentek meg. Egyedül írt re
gényei és novellái: Der wilde Milán (1900); 
Mariagnad (1911); Drei aus einem Nest (1912) ; 
Ehegarten (1913); Die Kummerziege (1920). 

Rodbértus, Johann Kari, német politikus és 
közgazda, szül. Greifswaldban 1805 aug. 12., 
megh. 1875 deo. 6. Jogi tanulmányainak befeje
zése után 1827—32. a porosz igazságügy szolgá
latában állott. 1848-ban beválasztották a nemzet
gyűlésbe, majd rövid ideig mint közoktatásügyi 
miniszter működött. Az agrárkérdésekben az ú. n. 
járadékelv felállításával tette ismeretessé nevét. 
Szociálpolitikai iratai közül novezetesebbek : Zur 
Kenntniss unsrer staatswirtsehaftlichen Zustánde 
(Neubrandenburg 1842); Soziale Briefe an von 
Kirchmann (Berlin 1850—51, 3 rész ; a negyedik 
levél Das Kapital cím alatt külön jelent meg, 
1884). E levelekben többi között a Widerlegung 
der Rieardo'schen Lenre von der Grundronte is 
megtalálható, melyből az új kiadás Zur Beleucb-
tung der sozialen Prage címen jelent meg (1875); 
Zur Erklarung und Abhilfe der heutigen Kredit-
not des Grundbesitzes (1. köt. Berlin 1868, 2. köt. 
Jena 1869); Der Normalarbeitstag (Berlin 1871). 
Fontosak továbbá a Hildebrand-féle Jahrbücher 
für Natiorialökonomie-ban megjelent cikkei. R. 
politikai iratait (Briefe und sozialpolitische Auf-
satze c. alatt) Meyer R. adta ki (Berlin 1882,2 köt.). 

Rode, Helge, dán költő, szül. Kopenhágában 
1870 okt. 16. Először elbeszélésekkel lépett fel 
bátyjának, R. Ovenak Piraten c. folyóiratában. 
Majd önállóan adta ki Styrke (Erő, 1891) című 
novelláját, melyet Hvide Blomster (Fehér virá
gok, 1892) c. költeménykötete; Et Sommer-
eventyr (Nyári kaland, 1897); Kongesönner (Ki
rályfiak, 1896); Dansen gaaer (Járja a tánc, 
1898) c. drámái követtek. Valamennyit mély 
emberismeret, linóm érzés és művészi forma teszi 
értékessé. 

Rode (ejtsd T ród), Pierre, francia hegedűmű
vész, szül. Bordeauxban 1774 febr. 16., megh. 
1830 nov. 25. Viotti tanítványa. Korának egyik 
legkiválóbb hegedűművésze volt. Beutazta egész 
Európát, hang versenykörútjai diadalmenetek vol
tak. 1795—1803-ig a Conservatoire hegedűtanára 
volt és számos nagy hegedűművészt müveit ki. 
Sok művel gazdagította hangszere irodalmát, 
köztük 13 hegedűversennyel. Életrajzát Pougin 
írta meg (1874). 

Rodenbach, 1. Georges, francia költő, szül. 
Tournaiban (Belgium) 1855 júl. 16., megh. Pa
risban 1898 dec. 25. Költészetében és prózai mű
veiben a ködös flamand tájak mélabúja, halálos 
nyugalma és csöndje megragadó kifejezésre jut. 
Főbb müvei: Les tristesses (1881); Le régne du 
silence (1891); Les vies encloses (1896); Le mi-
roir du ciel natal (1898) c. költeménykötetek és 

Bruges-la-Morte (1892); La vocation (1895); Le 
carillonneur (1897); Le rouet de brumes (1901) 
című regények és elbeszélések. Magyarul meg
jelent: Megszentelt puszpáng (ford. Keleti A., 
Bpest 1914); Holt Brügge (reg., ford. Lakatos 
Lászlóné, Békéscsaba 1917). V. ö. E. Révaii, 
Georges R. (Bruxelles 1909). 

2. R., Albrecht, flamand költő, szül. Roeselare-
ban 1856 okt. 27., megh. Löwenben 1880 jún. 24. 
Verskötetei: Eerste gedichten (1879): Alde ge-
dichten (1888). Főműve : Gudrun (1882), szomorú
játék. 

Rodenberg, Július, német író, szül. a hesseni 
Rodenbergben 1831 jún. 31., megh. Berlinben 1914 
júl. 11. Jogásznak készült, de aztán teljesen az 
irodalomnak élt. 1867—74-ig a Sálon, 1874 óta 
a Deutsche Rundschau c. folyóiratot szerkesz
tette. Termékeny író volt, versíráson kezdte, de 
főkép a tárcát és a novellát művelte. Müvei 
közül megemlíthetők regényei: Von Gottes Gna-
den (1870); Die Grandidiers (1878); visszaemléke
zései (Erinneruneen aus der Jugendzeit, 1899 és 
1901) és Dingelstedt életrajza (1891). Főjelentő-
sége szerkesztői működésében van. 

R o d e n t i a (állat), 1. Rágcsálók. 
Roder, 1. Adolf, író és néptanító, szül. Ecsény-

ben (Somogy) 1833 dec. 11., megh. Vörsön 1899 
okt. 4. Mind publicisztikai, mind társadalmi té
ren sokat tett a honi zsidóság megmagyarosítása 
érdekében. Szerkesztett több vidéki lapot, irt 
több nyelvtani müvet, melyek közül főkép a Brief -
licher Unterricht für das Selbststudium der ung. 
Sprache nagyon elterjedt. Ugyanebben a módszer
ben irt magyarok számára német nyelvtant. 
Fia: Radó Antal (1. o.) író. 

2. R. Alajos, egyházi író, nagyváradi apát
kanonok, szül. Kisbéuyen (Esztergom) 1812szept. 
4., megh. Budapesten 1878 márc. 4. Pappá szen
telték 1835. Káplán volt Budavárban, 1840—41. 
helyettes pesti egyetemi hitszónok ós hittanár, 
1841 végén felsőludányi plébános, 1853. egyetemi 
tanár, 1859. esztergomi t. kanonok, 1866. buda
pesti kir. főigazgató, 1867. nagyváradi kanonok, 
1870. a nagyváradi és 1872. a budapesti papnevelő-
intézet kormányzója. Nevét a három fokozatú 
Bibliai történetek c. iskolai könyvével örökítette 
meg, melyet a Szt.-István-társulat adott ki (1850, 
1852, 1855). V. ö. Zelliger A., Egyházi irók 
csarnoka. 

'Ro&erich. (Rodrigo), nyugati-gót király (710— 
711), Vitiza király meggyilkolása után jutott a 
trónra, de a megölt király fiai az arabokat hív
ták ellene segítségül. Ezekkel vívta Xeres de la 
Frontéra mellett 711 júl. 19—25-ig azt a vég
zetes csatát, mely véget vetett a nyugati-gót 
királyságnak ós Spanyolországot századokra az 
arab uralom alá vetette. R. menekülés közben a 
Guadalete folyóba fulladt. 

Rodez (azelőtt: Rhodez), székhelye R. járás
nak, püspökségnek és Aveyron francia départe-
mentnak, (mi) 15,386 lak. R. az ó-kori Segodu-
num, majd Rouergue grófság székhelye lett, 
1258. IX. Lajos a francia koronához csatolta. 

Rodias (Rodiyas), Ceylon egyik dravidavérű 
őslakos maradóka, mely a bevándorolt hinduk ál
tal leigáztatván, páriasorsra jutott, s noha a kaszt-
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rendszer soha sem fejlődött ki Ceylonban egész 
merevségében, a R.-ok mégis elnyomottan tengőd
tek a tamilok szolgálatában. L. Párianépek. 

Rodich Gábor báró, es. és kir. táborszernagy, 
szül. Vrginmostban (Határőrvidék) 1813 dec. 13., 
megh. Bécsben 1890 máj. 21. Határőrvidéki ez
redekben szolgált s 1848—49. Jellachich seregé
ben harcolt hazánk ellen. 1859-ben a Bocche di 
Cattarót védte a francia és olasz hajók ellen. 
Ezért a Mária Terézia-rendet s a vele járó bárói 
címet kapta. 1866-ban az V. hadtest parancs
nokavolt a custozzai csatában (jún. 24.). 1869-ben 
ö csendesítette le a bocchei lázadást, 1870—81. 
Dalmácia helytartója volt s ezen állásában a 
délszlávoknak kedvezett az olaszok ellen. Mint 
táborszernagy vonult nyugalomba. Tulajdonosa 
volt a 68. sz. (szolnoki) gyalogezrednek. 

Rodicit (rhodicit, ásv.), apró kristályai, ame
lyek tetraéder és rombdodekaéder kombinációi, 
a boracithoz hasonlítanak. Üveges gyémántfényű, 
fehér, átlátszó; abnormálisan kettős törő, hevítve 
nem lesz izotrop, lényegében káliumaluminium-
borát (KA12B308), de rubidiumot és céziumot is 
tartalmaz. Murszinszk közelében az Uraiban ta
lálható. 

Rodiczky Jenő (sippi), gazdasági író, szül. 
Mácsán (Arad vm.) 1844 febr. 23., megh. Alagon 
1915 jau. 4. Egyetemi tanulmányait Budapesten 
végezte, majd mint gazdatiszt működött. 1869-ben 
a magyaróvári felsőbb gazdasági tanintézet ta
nára, 1883. a kassai gazdasági tanintézet igaz
gatója lett. 1893-ban szolgálattételre a földmíve-
lési minisztériumba rendelték; 1898—1910. az 
orsz. gyapjuminősitő intézet igazgatója volt. Sok 
cikket írt magyar, német s francia lapokba, nem 
csekély részét névtelenül vagy álnéven. Főbb mü
vei: Alomképek Petőfi életéből; Lenem gazda
sági gyakornok-korából; A nemzetgazdaságtan 
rövid foglalata; A méhről való ismereteink és a 
méhészeti elmélet; A méhészet vezérfonala ; A 
gyapjuismeret; Adalékok a mezőgazdaság tör
ténetéhez ; A takarmánytermesztés kézikönyve; 
Tanulmányok a tengeriről; A nyugateurópai 
lapályjuh; Az állatvédelemről; A gyakorlati 
répatermesztö; Az ipari növények kézikönyve; 
Magyar olajnövények; A turistaságról; Észa
kon és nyugaton; A juh és a gyapjú ismertetése : 
A magyar juhtenyésztés; Áquarelkk és cro-
quisk a gazaatiszti éleiből; Gyapjúnk értékesí
tése ; A leecske tenyésztése és haszonvétele. 

Rodin (ejtsd: rodeü), Auguste, francia szobrász, 
szül. Parisban 1840 nov. 4., megh. Meudonban 
1917 nov. 17. Rövid ideig Baryenál, 1864—70. 
Carrier-Belleuse vezetése alatt nagyrészt a sév-
resi porcellángyár számára dolgozott, majd 8 
évig Brüsszelben dekoratív szobrászattal foglal
kozott (tózsdepalota), közben pedig 1875. Olasz
országban járt. Nagy föltűnést keltett 1877. Az 
ősember (L'áge d'airain) című szobrával, amely 
erős realizmusa mellett Michelangelo hatását 
árulja el és amely bronzöntvényben utóbb a pá
risi Luxembourg-kertbe került. Ugyanott van 
Hugó Victor emléke, melyen 1886 óta dolgozott. 
A Luxembourg-múzeumban müveinek egész sora 
található: Ker. János bronzszobra (1879), A Gon
dolat (1889), Danaida (1889), Kariatida (1891), 

Üregasszony (celle qui fut Heaulmiere), Falguiére, 
Puvis de Chavannes (1892), J. P. Laurens mell
szobrai, stb. B müvei is megkapóan mutatják be 
fejlődését, amely a realizmusból kiindulva és fő
leg Michelangelo hatása alatt a szobrászi alkotás 
hallatlan szabadságára vezet, amellett az emberi 
test és lélek csodalatos ismeretével, a bronz-, 
majd márványtechnika minden lehetőségének 
kihasználásával páratlanul erős benyomásokat 
kelt. R. első korszakát jellemzi a calaisi polgárok 
híres bronzemléke (Calais), amely 1884—1895. 
készült, míg Balzac szobra, melyet a párisi So-
ciété des Gens de Lettres 1895. rendelt, de 1898. 
idegenszerű, túlságos vázlatos volta miatt visz-
szautasított, R. későbbi fölfogásának példája. A 
párisi Musée des árts décoratifs számára rendelt 
Pokol kapujával (Danteból kiindulva) való fog
lalkozásból fakadt a Gondolkodó bronzszobra 
(1904, a párisi Panthóon előtt), a Három árnyék, 
Ádám és Éva, Ugolino (Musée du Luxembourg), 
Francesca da Rimini. A Munka tornya, R. nagy 
terve, mély eszmei tartalom által összetartott túl
áradó gazdagságú plasztikai alkatrészeivel, csak 
vázlatban van meg, de egyes szobrok elkészültek. 
R. egyéb fontosabb művei: Örök tavasz (Budapest, 
Szépműv. Múzeum; 1. a képmellékletet), Örök bál
vány, Éva a bűnbeesés után, Ébredós, A tékozló fiú 
imája, A szerelem és a gyermek, Az első teme
tés, A párka és a gyógyuló leány, Hugó Victor, 
Dalou szobrász, Rochefort mellszobrai, Bastien-
Lepage emlékszobra Damvillersben, Claude Lor-
rainé Nancyban, stb. — R. művészete, mely uj-
donságával oly heves ellenzéssel találkozott, az 
1900.-Í párisi világkiállítás idején rendezett kü
lön kiállítás alkalmából vált a modern szobrá
szat történetében fontos tényezővé és elragadó 
heve világszerte sok utánzót idézett elő. R. mű
veinek egész gyűjteményét (R.-muzeum) 1916. 
Paris városának ajándékozta. R. művészeti né
zetei: L'Art. Bntretiens réunis par Paul Gsell 
(Paris, 1911), magyarul Farkas Zoltán: R. be
szélgetései a művészetről (Budapest, 1914). Fran
ciaország középkori székesegyházai iránti ra
jongó szeretetét tükrözteti vissza saját rajzaival 
díszített műve: Les cathédrales de Francé (Pa
ris, 1914). V. ö.: Maillard (Paris, 1899), Mau-
clair (u. o. 1901), Brieger-Wasservogel (Strass-
burg, 1903), Rilke (Berlin, 1904), Cladel (Paris, 
1908), Grautoff (Bielefeld-Leipzig, 1908) mono
gráfiáit, Kozmutza és Bölöni cikkeit a Művészet 
1907. évfolyamában. 

Rodinál, sósavas paramidofenololdat. Nagyon 
elterjedt fotográfiai előhívó. L. Amülofenol. 

Ródium (rhodium), a platinacsoportba tartozó 
fémes elem, amely vegyületeiben két, három 
vagy négy vegyértékű pozitív gyökként szere
pel ; kémiai jele Bh, atomsúlya 102-9. A R.-ot 
Wollaston fedezte fel 1803. a platinaércekben, 
amelyekben a R. mennyisége sokszor a 4-6%>-ot is 
eléri. Előállítása a platina gyártásánál kapott 
maradékból körülményes módon történik, mert 
a maradékban levő fémektől a R.-ot elválasztani 
csakis hosszadalmas müveletek útján lehet. E 
műveletek célja a maradókban foglalt R.-ot R.-
szalmiákká vagy kloropurpureo-R.-kloriddá ala
kítani át, amelyekből izzítás útján finomul elosz 

20 ' 
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lott R. kapható. A tiszta R. az alumíniumhoz 
hasonló fehér színű fém; fs.-a 12-3, op. = 1920°. 
A levegőn magasabb hőmérsékletre hevítve, fe
lületén oxidálódik, de a savak nem támadják 
meg. A fémek legtöbbjével ötvényeket alkot, leg
könnyebben a cinkkel. A finomul eloszlott R. 
több hidrogént képes elnyelni, mint a palládium. 
Pontosabb vegyületei: A R. magasabb hőmér
sékleten egyesül a klórral és ekkor E.-triklorid 
Rh Cl3 képződik, amely téglavörös színű kristá
lyos por. B vegyület az alkálifémek kloridjaival 
komplex sókat képez, amelyek közül a nátrimn-
R.-Moridot, Na3 Rh Cl6.12 H„ 0, legegyszerűbben 
úgy készítik, hogy a finomul eloszlott R.-ot 
konyhasóval keverve klórgázban hevítik, a ka
pott tömeget vízben feloldják és kristályosítják, 
amikor az említett komplex só sötét cseresznye
piros háromhajlású prizmákban válik ki. Ha a 
nátrium-E.-kloridnak vizes oldatát káliumhid
roxiddal elegyítjük, fekete csapadékot kapunk, 
amely R.-hidroxidból Rh (OH)3 áll. E csapadék 
savakban meglehetősen könnyen feloldódik és 
ekkor a megfelelő R.-sók keletkeznek. így, ha e 
csapadékot salétromsavban oldjuk, R.-nitrát 
Rh(N03)3, ha pedig kénsavban oldjuk, B-szulfát 
Rh2(S04)3 keletkezik. Az előbbeni sötétsárga, az 
utóbbi világossárga színű só. A különféle R.-sók-
ból ammónia hatására ú. n. purpureo-R. és 
rozeo-R. vegyületek keletkeznek, amelyek igen 
szép színűek. 

Ródium-arany, természetes arany 34—43»/o 
ródium-tartalommal. 

Rödiumötvények. A ródium a legtöbb fémmel 
ötvényeket alkot, de ezek közül a gyakorlatban 
a ródium drága volta miatt csak kevésnek van 
fontossága. Ha 4—5 rész aranynyal összeolvaszt
juk, igen szívós, nehezen olvasztható, aranyszínű 
ötvényt kapunk. Óraalkotórészekhez Paillard 
72 rész palládium, 185 rész réz, 6'5 rész ezüst, 
l'O rész ródium, 0'5 rész platina és 1-5 rész nikkel 
ötvényét használja. A vassal való ötvényének is 
sok jó technikai tulajdonsága van. 

Rodnai havasok, 1. Radnai havasok. 
Rodney (ejtsd: rodni), George Brydges, lord, 

angol tengernagy, szül. 1718 febr. 19.' Londonban, 
megh. 1792 máj. 21. 1762-ben elfoglalta Marti-
niqueot. Az amerikai háborúban, 1780. a Szt. Vince 
fok mellett megverte a Langara vezényelte spa
nyol flottát. 1781 febr. havában meghódította St. 
Eustache-, Martin- és Saba-szigeteket, mely alka
lommal mintegy 200 kereskedelmi és néhány 
h adihajó jutott az angolok kezére. Legfényesebb 
győzelmét 1782 ápr. 12. aratta a Conte de Grasse 
vezérelte francia hajóhad felett Santo Domingo 
mellett, mire peerró és báróvá nevezték ki. V. ö. 
Hannay, R. (London 1891); Life and correspon-
dance óf admiral R. 1830). 

Rodofillit (rhodophyllit, ásv.), a. m. Ká'mme-
rerit (1. o.) 

Rodokróm (rhodochrom, ásv.), a Kámmererit-
nek tömött változata; szürkés-fekete v. piszkos 
ibolyaszínű, vékony szilánkokban barackvirág
színben átlátszó. A kromit társaságában talál
ható. Lelőhelye Kistimszk az Uraiban, Balti
more. 

Rodokrozit (rhodochrosit, ísv.), l. Mangánfát. 

R o d o m o n t e , az olasz romantikus hőskölte
mények óriási erejű, csodás tettekre vállalkozó, 
vasgyúró hősének neve. Innen mai jelentése r 
szájhős. Származéka: rodomontata = szájhős-
ködés. 

Rodonit (rhodonit, mangánkova, kovaman
gán, ásv.), mangánmetaszilikát: MnSi03, de ren
desen kalciumot és vasat is tartalmaz : 

(Mn,Ca,Fe) SiOs, 
a piroxéncsoportnak triklin tagja; kristályalak 
és hasadás tekintetében a monoklin augitokkal 
megegyezik. Többnyire csak vaskos-szemcsés 
halmazokat alkot. Sötét rózsaszínű, kékesvörös, 
vörösesbarna; üveg- vagy gyöngyházfényű, át
tetsző. A napfényen lassan megbarnul. Érctele
pekben és telérokben gyakori. Kapnikbánya, 
Prakfalva, Betlér, Rézbánya; St. Marcell a Pie-
montban; az Uraiban Malája Szedelnickovaja 
környékén nagy tömegben, ahol dísztárgyakat is 
készítenek belőle (az orosz orlec); Pajsberg Svéd
országban (ú. n. pajsbergit); New-Jerseyben deci
méternyi kristályokban. Vele rokon a Fowlerit 
és Bustamü. 

Rodope (Rhodope, török neve Doszpad jai-
lasi, Deszpoto-Dagh, a bolgárok ma Deszpoto 
planinának nevezik), őskőzetekből álló rög
hegység Bulgária DNy.-i részén, a Nestos (mai 
Meszta) folyótól K.-re húzódik s csaknem leér 
D.-en a tengerig. Legmagasabb csúcsa a Musz 
Allah (2924 m.), nevezetesebb még a Rilo Dagh 
(2699 m.), Perelik (2173 m.), Szütke (2183 m.), 
Juruskical (2713 m.) stb. Legnagyobbrészt gránit
ból és gnájszból áll. Erről a hegységről van el
nevezve az a kristályos masszívum hegység, 
amely Belgrádtól D.-nek tart, Szófiától D.-re 2287 
m. magasságig emelkedik, innen D.-re kétfelé 
válik, az egyik rész K. felé húzódik s a Fekete-
tenger partján az Isztrandzsa-hegységben ér vé
get ; a másik része D.-nek nyúlik le az Olympos-, 
Ossa- és Pelion-hegységekben s a Volói-öbölben 
végződik. V. ö. Gvijió, Die tektonischen Vorgánge 
in der E. (Wien 1901). 

Rodos te th ia (állat), 1. Rózsasirály. 
Rodostó(Rhaidestos, Tekirrdagh), város a 

Márvány-tenger E.-i partján, (1920) 19,044 török, 
örmény és görög lak. E. az antik Bizanthe (Bisaa-
the), amelyet későbben Raedestusnak hívtak. Itt 
voltak száműzetésben II. Rákóczi Ferenc és társai. 
Mikes Kelemen innen keltezte Törökországi leve
leinek egy részét. 1913 februárban a balkáni há
borúban a bolgárok szállták meg rövid időre, a 
világháború lezajlása után kiújult török-görög 
hadakozás folyamán 1920 júliusban görög csa
patok foglalták el. 

Rodrigo (Ciudad Rodrigo), város Salamanca 
spanyol tartományban, (1910) 8930 lak.; határvár 
Portugáliával szemben; van püspöksége, szép 
székesegyháza, agyagárú- és bőripara. A várost 
a XIII. sz.-ban alapították, 1706. az angolok meg
ostromolták, de 1707. V. Fülöp visszavette, 1810. 
Ney francia tábornagy foglalta el s 1812. Wel
lington vette el a franciáktól. 

Rodrigo, Don, 1. Cid. 
Rodriguez (Diego R., Rodrigues), a Mascare-

nas-csoport egyik szigete, 113 km8 területtel, 
(1921) 6700 lak. Brit birtok. 
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Rodriguez, J. Barbosa, brazíliai botanikus, 
szül. Minasban 1842 jún. 22., megh. Rio de Ja-
neiróban 1909 márc. 6. Brazília flóráját ku
tatta, néhány zoológiai, etnológiai és nyelvészeti 
munkát is írt. Főbb művei: Bnumeratio planta-
rum novarum (Rio de Janeiro 1875); Iconogra-
phie des Orchides du Brézil (1868, 14 köt., 1000 
színes tábla); Genera et species Orchidearum 
(1882, 2 köt.); Sertum palmarum (1903, 2 köt.); 
Les reptiles fossiles de l'Amazonas (1889). 

Rodt, Rudolf, írói álnév, 1. Eichrodt. 
Rodumna, város, 1. Roanne. 
Ródus (Rhodus, Rhodos), 1. a hajdani Dzse-

zairi Bahri Szefld török szandzsáksághoz tartozó 
sziget az Egei-tengerben, 1460 km2 területtel s 
kb. 45,000 görög, török, zsidó és olasz lak. A 
hosszúkás szigeten hegylánc vonul végig. Folyói 
nyáron mind kiszáradnak. Éghajlata nagyon 
enyhe. Termékei főképen a szőllő, az olaj-, a 
fügefa és déli gyümölcsök. A régi időkben a fö
níciaiak uralkodtak rajta, akiket a görögök ki
szorítottak. A R.-i városok ezután szövetséget, az 
u. n. hexapoliszt alkották. A sziget hatalma gyor
san növekedett és különböző gyarmatokat alapí
tott. Nagy Sándor macedón uralom alá hajtotta, 
de az ő halálával R. függetlenítette magát; ké
sőbben, 305—304-ig, egy éven át állott ellent 
Demetriusnak és azután elsőrangú tengeri és 
kereskedelmi hatalommá vált. Művészet ós tudo
mány virágzottak rajta; külön szobrásziskola ke
letkezett, amelynek egyik első és leghíresebb al
kotása a kikötőjében felállított kolosszális szobor, 
a hét világcsoda egyike volt (L. Kolosszus). Kr. e. 
222. a föidrengés ledöntötte. A rómaiak helyre
állították ugyan, de 672. a szaracénok az egész 
anyagot eladták. Midőn a rómaiak a Kelet ellen 
harcra keltek, Kr. e. 200 óta R. hű szövetségesük 
volt, amiért jutalmul Liciát és Kária D.-i részét 
kapta. Erről azonban 167., Kária legdélibb részét 
kivéve, le kellett mondaniok. A sziget névleges ön
állóságát megtartotta Diocletianus császár koráig, 
amidőn a provincia insularum középpontja lett. Ké
sőbben a bizánci császársághoz tartozott. 1310-ben 
a Palesztinából elűzött johanniták választották 
lakóhelyükké, akiket róla R.-i lovagoknak is ne
veztek. A lovagrend sokáig küzdött e birtokáért, 
de 1522. Szulejmán elvette tőlük és 1912-ig török 
fenhatóság alatt állott. A balkáni háború befeje
zése után, mivel Görögország és Törökország 
hovátartozandóságát eldönteni nem tudták, Olasz
ország szállotta meg s most annak fenhatósága 
alatt áll. 

2. R., az ugyanily nevű sziget fővárosa, görög 
érsekség székhelye, a régi R. helyén, (1920) 
13,321, többnyire görög és török lak., két kikö
tővel, régi körfalakkal s a johanniták idejéből 
fonmaradt több régi épülettel. R. kikötőjében 
1915 szeptember 17. egy német búvárhajó el-
3iilyesztette az Indián francia segédcirkálót. 

Ródusi fayence, XIV—XVI. sz.-beli perzsa 
f ayence-edények, amelyek díszítése fekete körvo
nalain belül zöld, vörös és kék mázzal borított, 
néha kék v. vörös alapon fehér és többnyire sti
lizált virágmotivumokat ábrázol. 

Ródusi kolosszus, 1. Ródus és Kolosszus. 
Ródusi vitézek, 1. Joharmita-rend. 

Rodzjanko, Michaü Vladimirovics, orosz po
litikus, szül. 1859. A harmadik dumának tagja s 
1911. elnöke volt. 1917 márciusban, a forradalom 
kitörésekor a duma végrehajtóbizottságának lett 
elnöke; 1918. a bolsevista uralom elől Dániába 
menekült. 

Roeber (Röber), 1. Ernst, német festő, R. 2. 
fia, szül. Elberfeldben 1849 jún. 23., megh. Düs
seldorfban 1915 nov. 2. A düsseldorfi műv. aka
démián tanult. Résztvett az 1870—1871-iki had
járatban. Nagy történeti képei: A német lovag
rend bevonulása Marienburgba, A Hansa fény
kora, Meghódított burgundi hajók megérkezése, 
A négy sarkalatos erény, valamennyi a danzigi 
Landeshausban; Danzig alapítása és Májusi ün
nep, a danzigi városházán ; Frigyes Károly her
ceg a düppeli sáncok ostrománál (a berlini Zeug-
hausban) stb. 1908-ig a düsseldorfi akadémia 
tanára volt. 

2. R., Friedrich, német költő, szül. Elberfeld
ben 1819 jún. 19., megh. Düsseldorfban 1901 okt. 
12. Kereskedő és bankár volt. Mint író, a wup-
pertali költők csoportjához csatlakozott. Fonto-
sabb drámái: Kaiser Friedrich II. (íserlohn 1883); 
Sophonisbe (u. o. 1884); Tristan u. Isolde (1854, 
2. kidolgozás 1885); Kaiser Heinrich V. (Leipzig 
1886); Der Wiener Kongress (u. 0. 1888); Bör-
senringe (u. 0. 1891) és Antiké Lustspiele (u. 0. 
1892). Egyéb munkái: Lyrische und epische Ge-
diehte (Berlin 1878); Litteratur und Kunst im 
Wuppertal (íserlohn 1886); Marionetten (regény, 
2. kiad. 1885). 

3. R., Fritz, német festő, R. 2. fia, szül. El
berfeldben 1851 okt. 15. Résztvett az 1870— 
1871-iki háborúban, Düsseldorfban tanult és ott 
a műv. akadémia tanára, 1908. igazgatója lett. 
Főbb művei: Igazság és Művészet (mozaikkép a 
düsseldorfi műcsarnokban); Köln polgárai fo
gadják a menekülő IV. Henriket; A nagy vá
lasztófejedelem a svéd háborúban vigasztalja a 
föld népét; Nagy Frigyes beszéde tábornokaihoz 
a leutheni csata előtt (a berlini Zeughausban); A 
nagy választófejedelem utolsó államtanácsa; Az 
északi istenségek pusztulása és a kereszténység 
megjelenése (11 képből álló ciklus); Rosenburg 
legendája (5 képből álló ciklus Rosenburgban, 
Bonn mellett). 

Roederer (Röderer), Pierre Lonis, gróf, 
francia politikus, szül. Metzben 1754 febr. 15., 
megh. 1835 dec. 17. A metzi parlament (főtör-
vényszék) tagja volt, mikor 1789. beválasztották 
a francia nemzetgyűlésbe. 1791-ben a girondeis-
tákhoz csatlakozott. A rémuralom alatt elvonul
tan ólt. 1796-ban a francia Akadémia tagja lett. 
Napóleon 1800. az államtanács tagjává nevezte 
ki, 1806. pénzügyminiszterré, József nápolyi ki
rály mellé rendelte, 1809. grófi rangra emelte. 
1815-ben Napóleonhoz csatlakozott, ezért elvesz
tette pairi méltóságát és csak 1832. kapta vissza. 
Műve: Esprit de la révolution de 1789 et sur 
les événements du 20 juin et du 10 aoüt (Paris 
1831). Összes műveit fia, Antoine Marié R. adta 
ki (Oeuvres, Paris 1853—59., 8 köt.). 

Roehl . vagy Röhl., latin növénynevek után 
Röhling Johannes Christoph nevének rövidítése. 
Szül. Guntershausenban 1757., megh. Messen-
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lieimben (Hessen) mint lelkész 1813-ban. Német
ország flóráját meg a mohákat ismertette. Fő
műve : Deutschlands Flóra (Bremen 1796), amely
nek 3. kiadása Mertens és Koch átalakításában 
(Frankfurt a/M. 1823—39., 5 köt.) elterjedt mű 
volt; másik müve: Deutschlands Moose (1800). 

Roélas, Jüan de las, spanyol festő, szül. Sevil
lában 1550—60 kör., megh. u. o. 1625 ápr. 23. 
Pap volt. 1606—609. Itáliában járt, 1616—17. 
Madridban tartózkodott. Jelentősége, hogy főleg 
Tintoretto hatása alatt új problémákat vitt be a 
sevillai festészetbe. Müvei nagyrészt a sevillai 
templomokban és múzeumban vannak, így Szent 
Izidor halála (e szent templomában), Jézus kö
rülmetélése (egyetemi kápolna), Jakab apostol 
a elavigói csatában (székesegyház). Többször fes
tette meg a Szeplőtlen fogantatást (berlini, drez
dai képtár) stb. 

Roelofs (ejtsd: rúiofsz), Willem, hollandi festő, 
szül. Amsterdamban 1822 márc. 10., megh. Ber-
chemben 1897 máj. 13. Többnyire Utrechtben és 
Hágában élt. Tájképei, melyek nagyrészt hol
landi gyűjteményekben találhatók, részben a 
modern francia tájképfestók hatása alatt álla
nak, erős festői és hangulati tartalmúak. 

Roemer, 1. Römer. 
Roemerit (ásv.), víztartalmú vasszulfát: 

FeS04.Fe3(S04)3 + 14H30; 
háromhajlású táblás, barna, élénk üvegfényü, 
áttetsző kristályok és szemcsés halmazok alak
jában található a következő helyeken: Rammels-
berg Goslar mellett, Madeni Zakh Perzsiában, 
Copiapo Chilében. 

Roepperit v. stirlingit (ásv.), mangán- és cink
tartalmú sötétzöld-fekete olivin: 

(FeMnZnMg)2Si04 ; 
lelőhelye Stirling New-Jerseyben. 

Roer (ejtsd: rúr) vagy Rtihr, a Maas 207 km. 
hosszú jobboldali mellékfolyója Aachen porosz 
kerületben. 

Roermond (ejtsd: rúrmond) v. Ruremonde, város 
és püspöki székhely Limburg németalföldi tarto
mányban, (1910) 13,858 lak., gyapjú- és pamut
iparral. 1572-ben elfoglalta Orániai I. Vilmos, 
1632. Frigyes Henrik, 1637. a spanyolok, 1702. 
a szövetségesek, 1758 jún. 27. Károly Vilmos 
braunsclrweigi herceg, 1792. a franciák és 1793. 
Frigyes braunschweig-ölsi herceg. 

Roeselare, belga város, 1. Roulers. 
Roeskilde, város, 1. Roskilde. 
R o e s t e l i a Rebentiscli (uov.), a Gymnosporan-

gium aecidiumának elavult neve. L. Gymnospo-
rangium. 

Roethe (Röthe), Gustav, német germanista, 
szül. Graudenzben 1859 máj. 5. Előbb a göttin-
geni, 1902. pedig a berlini egyetem tanára lett. 
Fontosabb művei: Gedichte Reinmars von Zwe-
ter (Leipzig 1887); Die Reimvorreden des Sachsen-
spiegels (Göttingen 1899); Brentanos Poncé de 
León (u. o. 1901). B. Schröderrel együtt kiadta a 
Grimm-grammatika 3.—4. kötetét, társszerkesz
tője a Zeitschr. für d. Altertum c. folyóiratnak s 
a Palaestra c. vállalatnak. Kiadja a Deutsche 
Texte des Mittelalters c. szöveggyűjteményt. 

R o e t t l e r a Wahl (nem Rottlera, növ.), 1. XH-
dymocarpus. 

Roeux (ejtsd: rö), falu Franciaországban, Pas-de-
Calais dép.-ban; 1917. a franciák és angolok táma
dásának egyik főpontja volt; többször gazdát 
cserélt, míg 1917 májusban heves harcok után az 
angolok kezén maradt. 

Roireit, I. Rovereto. 
Rogacsev, járási székhely Mohilev orosz kor

mányzóságban, a Dnyepr és vasút mellett, (1910) 
23,865 lak. 

Rogate (lat. a. m. kérjetek). így nevezik a 
húsvét után való ötödik vasárnapot, részint 
azért, mivel a vasárnapi evangélium a helyes 
kérésről, imádságról szól, részint a vasárnapot 
követő keresztjáró, kérő napok (feriae rogatio-
num) után. 

Rogatec, fürdő, 1. Rohitsch. 
Rogatica, város Bosznia sarajevói kerületé

ben, (1910) 3378, felerészben mohammedán lak. 
Határa termékeny, szarvasmarha és lótenyész
tése virágzó. Környékén sok régiséget találnak. 
1914 okt. 21. az osztrák-magyar csapatok itt győ
zelmet vívtak ki a szerbeken. 

R o g a t i o (lat.), a rómaiaknál törvényjavaslat
nak előterjesztése a határozatképes polgárgyűlés 
(justa comitia) elé. A javaslatot elfogadók ««. r.» 
(uti rogas, amint javasolod), az ellenesok ««» (an-
tiquo legem, ellenzem a törvényt) feliratú táb
lákkal szavaztak. 

R o g a t o r i n m (lat.) a. m. kérvény. 
Rogeard (ejtsd: rozsár), Louis Auguste, francia 

író, szül. 1820 ápr. 25., megh. Parisban 1896 dec. 
10. Az 1871. kommün rövid uralma alatt kényte
len volt Franciaországból menekülni s ez alka
lommal Magyarországon is megfordult s egy ideig 
Budapesten és Kolozsvárott francia nyelvtanítás
sal foglalkozott és irodalmi felolvasásokat tar
tott. Költeményei: Pauvre Francé (1865); III. 
Napóleon ellen támadó politikai röpiratainak 
gyűjteménye : Pamphlets (1868). Magyarul meg
jelent : Anti-Caesar (Pest 1865); Képek a francia 
irodalomból (Győr 1888). 

Rogelin, 1. Daumier (Honoré). 
Rogendorf Vilmos, császári hadvezér, stájer

országi család ivadéka, Anna magyar kir. herceg
nőnek Ferdinánd főherceggel kötött házasságakor 
ennek helyetteseként szerepelt 1520 dec. 12. 
A mohácsi vész után mint Ferdinánd király had
vezére harcolt Szapolyai János és a törökök 
ellen ; Budát két izben ostromolta, 1530. és 1541., 
de vereséget szenvedett s a visszavonuláskor ka
pott sebeibe belehalt. 

Roger (Ruggiero), 1. 1. R., Szicília grófja 
(1072—1101.) Hautevillei Tankréd normandiai 
lovag legifjabb fia, szül. 1031., megh. Miletóban 
1101 jún. 22. Bátyjával, Guiscard Róberttel (1.0.) 
együtt ment Dél-Itáliába 1054 körül s megkapta 
tőle az elfoglalt Kalábria egy részét. 1061-ben 
átment Szicíliába s azt hosszú harcokban elfog
lalta az araboktól. Palermo elfoglalása (1072) 
után bátyja a sziget grófjává nevezte ki s annak 
hűbéres alkotmányt adott. R. egyik leánya, JBu-
zilla, 1097. Kálmán magyar királyhoz ment fe
leségül. 

2. II. R., Szicília királya (1130—54.), az 
előbbinek fia, szül. 1098., megh. 1154 febr. 26. 
Eleinte gyámság alatt állott. Miután Guiscard 
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Róbert unokája, Vilmos meghalt, 1128. II. Hono-
rius pápa Apuliát is neki adta hűbérbe, II. Ana-
cletus pápa pedig 1130. Szicília királyává koro
názta Palerraóban. 1137—39. Lothár német csá
szár és II. Ince pápa ellen harcolt s ez utóbbit 
fogságba is ejtette. Ezzel végleg biztosította 
uralmát Dél-Itália és Szicília felett s megalapí
totta az ii. n. kettős-szicíliai királyságot. Ezután 
még Észak-Afrikában is tett hódításokat (Tunisz, 
Tripolisz) s követjeinek megsértése miatt a gö
rög birodalmat is megtámadta. A trónon időseb-
bik fia, I. Vilmos követte. Leánya, Konstancia, 
1186. Barbarossa Frigyes császár fiához, VI. 
Henrikhez ment nőül s így jutottak a Hohen-
staufok Nápoly és Szicília trónjára. V. ö. Caspar, 
R. II. und die Griindung der normannisch-sizi-
lischen Monarchie (Innsbruck 1904). 

Roger (ejtsd: rozsé), 1. Gustave Hippolyte, francia 
tenorista, szül. La Chapelle St.-Denisben (Paris 
mellett) 1815 dec. 17., megh. Parisban 1879 szept. 
12.1848-ban a Nagy opera tagja lett és számos 
nagy tenorszerepet kreált (pl. Meyerbeer prófé
tájáét). 1859-ben amputálni kellett a félkarját. 
1868-ban a Conservatoire énektanára lett. 1880. 
megjelentek emlékiratai: Le carnet d'uu tenor. 
V. ö. A. Laget, R. (1865). 

2. R., Vidor, francia zeneszerző, szül. Mont-
pellierben 1853 júl. 22., megh. Parisban 1903 
dec. 2. A Francé zenekritikusa volt. 30 operettet 
és 2 hallétet irt. Budapesten előadásra kerültek: 
Klári, Brigitta hozománya, Bibliás asszony, Já-
fet tizenkét felesége, A babona, A fehér csirke. 

Roger de la Pasture, 1. Weyden. 
Roger-féle betegség. Veleszületett szívbaj; 

a szív fejlődési rendellenessége, minek folytán 
a két szívgyomor egymással közlekedik. 

Rogerius mester, krónikaíró a XIII. sz. első 
felében, apuliai származású olasz volt, ki 1233. 
már mint Jakab de Pecoraria prenestei vál. 
püspök és pápai legátus ügyvivője járt hazánk
ban. IX. Gergely pápa váradi kanonokká tette. 
1241-ben váradi püspöke, Benedek a tatárok el
len vonult, ő maga azonban Váradon maradt, 
hová püspöke is csakhamar vert sereggel mene
kült. R. egymásután értesült a magyarok csata
vesztéseiről s végre Várad alatt saját szemei
vel is láthatta a félelmetes ellenséget. Azután 
végigszenvedte a tatárdulás siralmait. Mind
addig bujdokolt, míg IV. Béla sereg kíséreté
ben vissza nem tért az országba. 1243-ban IV. 
Inco pápa soproni főesperessó nevezte ki. Ugy 
látszik, itt írta meg a magyarországi tatárjá
rásnak, különösen pedig saját bujdosásának Car
men miserabile címen ismeretes igen érdekes és 
becses történetét 40 fejezetben. Ezt régi párt
fogójának, Toletanus János paesti püspöknek 
ajánlotta. Művét először Pruisz János váradi 
püspök nyomatta ki Thuróczy János krónikája 
1488. évi brifnni kiadása függelékéül, s legutóbb 
Mátyás Flórián, a Fontes domestici 4. köteté
ben (Budapest 1885). Magyarra fordítva kiadta 
Szabó Károly (Pest 1861) és Abday Asztrik (a kő
szegi gimnáziumi értesítőben 1886). A pápa R.-t 
1249. Ugrin spalatói érsek utódává nevezte ki. 
Spalatóban 1266 ápr. 14. hunyt el. V. ö. Tur-
ehányi, R. siralmas éneke (Századok 1903); 

Mátyás FI., Tamás és R. a nagy tatárjárásról 
(Akad. Értesítő 1897). 

Rogers (ejtsd: rodzsersz), 1. James Edwin Tho-
róla, angol közgazda, szül. 1823., megh. 1890 
okt. 13. 1862—67-ig és 1888—1890-ig az oxfordi 
egyetemen a közgazdaság tanára volt. R. mint 
közgazdasági író különösen történeti kutatások
kal foglalkozott. Főbb művei: a befejezetlenül 
maradt (csak 1701-ig terjed) A history of agri-
culture and prices from 1250 to 1793 (6 köt, 
Oxford 1866, 1888); Six centuries of work and 
wages (2 köt., London 1884); The economic in-
terpretation of history (London 1888). 

2. B., Sámuel, angol költő, szül. Stoke-Newing-
tonban 1763 júl. 30., megh. Londonban 1855 dec. 
18. Eleinte bankár volt, később azonban teljesen 
művészeti és irodalmi hajlamainak élt. Művei: 
a párversekben írt The pleasures of memory 
(1792); The voyage of Columbus (1812); The 
humán life (1819); Italy (leíró költemény, 1821); 
Poems (1818); Works (1818). V. ö. Clayden P. V., 
The oarly life of S. R. (London 1887). ' 

Rogerus von Helmershausen, bencés szerze
tes és ötvös, 1. Theophilus Presbyter. 

Roget-féle spirális, 1. Elektrodinamika. 
Rogge, Bemhard, német prot. teológus, szül. 

Grosstinzben 1831 okt. 22., megh. Scharbeutz 
tengeri fürdőben (Schleswig) 1919 aug. 9. 1862— 
1906-ig udvari és katonai lelkész Potsdamban. A 
császárválasztás alkalmával 1871 jan. 18. Ver-
saillesben ő tartotta az avató beszédet. Főműve: 
Illustrierte Geschichte d. Reformation in Deutsch-
land (Dresden 1899; új kiad. Leipzig 1905). 

Roggeveen, Jákob, hollandiai tengerész, szül. 
Middelburgban 1669 febr. 1., megh. u. o. 1729. 
1721-ben földkörüli útra indult a Csendes-óceán 
déli vizein a déli szárazföld felkeresése végett. 
Felfedezte a Húsvét-, Paumotu- és Számoa-szi-
geteket. 1722-ben Batáviáha érkezve, hajóját el
kobozták, mert jogtalanul hatolt a Németalföldi 
Keletindiai társaság érdekterületére. 1836-ban 
felfedezett naplóját 1838. a hollandi tengerészeti 
tudományos társaság kiadta. 

Roggeveen-szigetek, 1. Manihiki-szigetek. 
Roggeveld, a Karrú magaslatának egyik pe

reme Dél-Afrikában, a Fokgyarmaton, Calviniá-
tól Komsbergig húzódik 160 km. hosszúságban, 
átlag 1200—1500 m. magas, csak két jó hágó 
vezet át rajta. 

Rogi, 1. Bu Hamara. 
Rogier (ejtsd rrozsjé), Charles, belga államférfiú, 

szül. Saint-Quentinben 1800 aug. 12., megh. 
Brüsszelben 1885 máj. 27. Ügyvéd és ellenzéki 
újságíró volt s részt vett az 1830-iki brüsszeli 
felkelésben, azután az ideiglenes kormány tagja 
lett. Három ízben (1832-34, 1847-52, 1857-68) 
volt belügyminiszter s nagy érdemeket szerzett a 
fiatal állam közigazgatásának megteremtésében. 
1861—68. miniszterelnök és külügyminiszter is 
volt. Életrajzát megírták Juste (Bruxelles 1880) 
és Discailles (u. o. 1892—1895, 4 köt.). 

Rogier van der Weyden, festó, 1. Weyden. 
Rogolje, adók. Pozsega vm. pakráczi j.-ban, 

(i9io) 526 szerb lak. (Tr. SzHSz.) 
Rogoz, kisk. Szolnok-Doboka vm. magyar-

láposi j.-ban, (1910) 1135 román lak. (Tr. R.) 
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R o g u e (ang., ejtsd: róg), a. m. csavargó, gaz
fickó. — Versenylóra is mondják, ha akaratos a 
természete. Az ilyen ló akaratossága néha odáig 
megy, hogy versenyközben megtagadja az en
gedelmességet, meglassítja az iramot, sót meg 
is áll. 

Rogulje, adók. Zágráb vmegye dvori j.-ban, 
(1910) 431 szerb lak. (Tr. SzHSz.) 

Rohács, a Liptói havasok egyik csúcsa (2072 
m.) Árva vm. DK.-i sarkában. Vidéke vadregé-
nyességben a Magas Tátráéval vetekszik; kör
nyékével együtt R.-csoportnak is szokták ne
vezni, ebben több szép kis tengerszem is van. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Roham, 1. az ellenségnek szálfegyverrel való 
megtámadása azon célból, hogy a tüzérségi és 
gyalogsági tűzzel megingatott ellenséget ember
ember ellen való küzdelemben, a kézitusában 
szuronnyal vessük ki állásából. A gyalogság 
R.-át szuronytámadásnak nevezik. A lovasságnak 
kétféle R.-a (attaque, atak v. attak) van: a zárt 
rendben való és raj-B. L. Bajharc és Bajtá
madás. 

2. B. (lat. insultus, idus), hirtelen bekövet
kező megváltozása az egészségi állapotnak, ami
lyen a gutaütés (insultus apoplecticus), a nya
valyatörés rohama (ictus epilepticus), a hőguta 
vagy napszúrás (ictus solis). A nép az elmebajo
soknak hirtelen kitörő nyugtalanságait is R.-nak 
nevezi. Ismeretes a dühroham. 

Rohamdeszka, tornaszer, mely egy körülbelül 
1V2 m.-ig fokozatosan emelhető állványra alkal
mazott, mintegy 2 m. hosszú rugalmas deszkából 
.áll. Célja az, hogy a tornászokat a ferde síkra való 
gyors és biztos feljárásra, felfutásra, felugrásra 
s a ferde síkon való biztos és könnyed mozgásra 
szoktassa, de e mellett még a mélyugrási gya
korlatokba is bevezesse. 

Rohamgát (spanyol rohamgát, ú. n. spanyol 
lovas), gerendákból és a gerendákon keresztül 

tűzdelt kopjákból, fa- vagy vasnyársakból készí
tett hordozható akadály (1. az ábrát), amelyet 
az ellenség rohamának megakadályozására a 
csapat arcvonala előtt, vagy a tábor körül állí
tanak fel. 

Rohamkocsi, 1. Tank. 
Rohamlépés, a gyalogság gyorsabb menete 

volt, amelyet az ellenség megrohanásakor hasz
nált. Manapság a rohamot rajta-kiáltással teljes 
futásban hajtják végre. 

Rohamlétra, a lövészárkokban készen tartott 
rövid létrák, hogy azok segítségével a csapatok 
könnyen és gyorsan rohamra előretörhessenek. 

Rohampalló, fedezékek (sáncok) előtt alkal
mazott akadály. Három vagy négy darab deszkát 
legfeljebb 010 m. térközzel, 2—3 léccel kötnek 
össze és a deszkákon keresztül 10—15 cm. hosszú 
szegeket vernek be 15—20 cm. távolságban. A 
deszkákat a szögek hegyével felfelé fektetik ós 
több helyen a földhöz erősítik. 

Rohan (ejtsd: roan), francia hercegi család, mely 
a régi bretagnei fejedelmektől származott s ne
vét a bretagnei R. városkától vette. Jelenleg két 
ágban virágzik: A B.-Guemené-kg, melynek bir
tokai Csehországban vannak, feje Alain herceg 
(szül. Sichrowban 1893 júl. 26.) és a B.-Chabot-&g, 
mely női ágon származik a R.-családtól s Francia
országban birtokos, feje: Alain herceg(szül. Paris
ban 1913 máj. 10.). A R.-család mellékága volt a 
Soubise hercegi család (1. 0.), mely 1787. halt ki. 
A család régibb tagjai közül említendők: 

1. B., Henri, herceg, szül. Blain kastélyban 
(Bretagne) 1579 aug. 21., niegli. Königsfeldben 
1638 ápr. 13. IV. Henrik udvarában nevelkedett 
s XIII. Lajos idejében testvérével, Soubise her
ceggel együtt a hugenották feje volt. Ő vezette 
a hugenották ellenállását egészen La Bochelle 
elfoglalásáig (1628), azután meghódolt a király 
előtt. 1631—37-ig Veltlinben (Valtellina) harcolt 
a spanyolok és osztrákok ellen, mint a francia 
sereg fővezére. 1638-ban Weimári Bernát sere
gébe lépett, de a rheinfeldeni csatában 1638 febr. 
28. halálos sebet kapott. Emlékiratai: Mémoires 
sur les choses advenues en Francé depuis la mórt 
de Henri IV jusqu'á la paix au mois du juin 1629 
(Paris 1638, Amsterdam 1756,8. kiad.); Mémoires 
et lettres sur la guerre de la Valteline (Genéve 
és Paris 1758, 3 köt.). V. ö. Schybergson, Le duc 
de R. et la chute du parti protestant en Francé 
(Paris 1880); Laugel, Henry de R., son rőle poli-
tique et militaire sous Louis XIII (u. 0. 1889). 

2. B., Louis BenéEdouará', herceg,hibomok, 
szül. 1735 szept. 25., megh. Bttenheimben 1803 
febr. 17. Strassburgi püspök lett 1771., azután 
Bécsbe küldték francia követnek. Itt oly pazar 
és ledér életet folytatott, hogy XVI. Lajos 1774. 
Mária Terézia kérésére visszahívta. Mégis 1777. 
főalamizsnásmester, 1778. pedigbíbornok lett. Ez
után zaberni kastélyában élt nagyúri fényűzés
ben. Hogy Mária Antoinette királyné elvesztett 
kegyét visszanyerje, a hírhedt nyakék-botrányba 
keveredett (1. Nyakékpör). 1785-ben egy ideig a 
Bastilleban volt elzárva; 1786 máj. 31. a párisi 
parlament ugyan fölmentette, de elvesztette fő-
alamizsnási állását és strassburgi püspökségére 
száműzték. 1789-ben mint az elszászi papság 
képviselője foglalt helyet a nemzetgyűlésben. A 
forradalom alatt Ettenheimbe vonult vissza. 

Rohatyn, város Kelet-Galiciában, a Gnila Lipa 
folyó mellett, (1910) 7745 lak., a Lubomirski her
cegek kastélyával. A világháborúban környékén 
véres csaták játszódtak le s garázda orosz csa
patok a várost teljesen kifosztották. 1915 jún. 30. 
Linsingen csapatai foglalták el. 1920-ban az orosz 
vörös csapatok birtokába került, de a lengyel 
sereg 1920 szeptemberben visszafoglalta. Most 
Lengyelországhoz tartozik. 

Rohde Tivadar, gyűjtő és numizmatikai író, 
szül. 1836 máj. 19., megh. 1912 jún. 24. 1873— 

Rohamgát. 
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1882-ig az edelényi cukorgyár igaagatója volt 
s ez időben II. Rákóczi Ferenc pénzeivel fog
lalkozott. (B kori gyűjteményét a kassal múzeum 
vette meg.) Alapos ismerője volt Aurelianus csá
szár érmeinek (e gyűjteménye a bécsi cs. k. 
éremtárba kertilt), I. Ferenc József érmeinek s 
az osztrák és magyar papírpénzeknek (papírpénz-
gyűjteménye Újhelyi Kálmán birtokában van). 
Nevezetesebb müvei: Die Münzstatte Munkács 
unter Franz Rákóczi II. 1703—1711. (Num. Zeit-
schrift, IX. köt.); Die Münzen des Kaisers Aure
lianus stb. (Miskolcz 1881); Die österreicliischen 
Vereinstalerprágungen unter Kaiser Franz Josef 
I. (Mitt. des Klubs der Míinz- und Medfr. in 
Wien, III. köt.); Beitrage zu den Münzen der 
Malkontenten unter Franz Rákóczi II. (Monats-
blatt, V. köt.); Das Papiergeld in Ungarn (u. o., 
VIII. köt.). 

Rohde, Ervin, kiváló német klassz, filológus, 
Nietzsche legbensőbb barátja, szül. Hamburgban 
1845 okt. 9., megh. Heidelbergben 1898 jan. 11. 
Kiéiben, Jenában, Tübingenben, Lipcsében, majd 
Heidelbergben egyetemi tanár volt. Jeles érteke
zéseken kívül e müveivel alapította meg hír
nevét : Der grieclűsche Román u. seine Vorláufer 
(Leipzig 1876, 3. kiad. 1914); Psyche. Seelenkult 
und Unsterbliehkeitsglaube der Griechen (2 köt., 
Freiburg,8. kiad. 1921). Halála után jelent meg: 
Kleine Schriften (Leipzig 1901, 2 kötet). V. ö. 
Grusms, B. R. ein biographischer Versuch (Tü-
bingen 1902). 

Róheim Géza, néprajzi író, szül. Budapesten 
1891 szept. 12. Egyetemi tanulmányait Berlin
ben, Lipcsében és Budapesten végezte, 1921. el
nyerte a szellemi tudományokra alkalmazott 
pszichoanalízis köréből való legjobb munkára ki
tűzött nemzetközi pályadíjat. Kisebb értekezésein 
kívül önálló müvei: Sárkányok és sárkányölő 
hősök (Budapest 1911, u. a. bővítve németül: 
Drachen u. Drachenkámpfer, Berlin 1912); Ada
lékok a magyar néphithez (1913); A varázserő 
fogalmának eredete (1914); A kazár nagyfeje
delem és a turul monda (1917); Spiegelzauber 
(1919); Adalékok a magyar néphithez (Második 
sorozat 1920); Das Selbst (1921); Primitive Man 
and Environment (1921). 

Rohi (Rohia), kisk. Szolnok-Doboka vmegye 
magyarláposi j.-ban, (1910) 979 román lak. (Tr. R.) 

Rohilkand, a britindiai egyesült tartományok 
kerülete a Himalája és a Gangesz közt, 28,000 
km2, 5'5 millió lakossal, termékeny vidék. 

Rohilla, 1. Pathan. 
Rohitsch (Bogatec), község Pettau stíriai ke

rületi kapitányságban a Donáti hegy (883 m.) 
lábánál, a Sotla völgyében, (1910) mintegy 400 lak. 
Közelében van a tartomány tulajdonát tevő R. 
fürdő, szénsavas és glaubersós ásványvíz-forrás
sal, amelynek vizét ivásra és fürdésre is hasz
nálják; nagy gyógyteremmel, fürdőházakkal; 
Attems grófnak, a fürdő pártfogójának emléké
vel. Most a Szerb-Horvát-Szlovén királysághoz 
tartozik. 

Rohlís, Gerhard, német Afrika-kutató, szül. 
Vegesackban 1831 ápr. 14., megh. Godesbergben 
1895 jún. 2.1855—60 ig az idegenek légiójának 
volt orvosa Algériában, 1861. beutazta Marok

kót, 1864. átment az Atlaszon s elért Tuat oázis
hoz, amelynek az első leírását és térképét adta, 
1865—85-ig több ízben járt Afrikában, állami tá
mogatással és megbízással, 1884—85-ig német 
konzul volt Zanzibárban. Művei: Reise durch 
Marokkó (Bremen 1868, 4. kiad. 1884); Quer 
durch Afrika (1874); Drei Monate in der Lybi-
schen Wüste (1875); Beitrage zur Entdeckung 
und Erforschung Afrikas (1876); Meine Mission 
nach Abessinien (1883). 

Rohne, Heinrich, porosz tábornok és katonai 
író, szül. Mindenben 1842 szept. 5. Részt vett az 
1864., 1866. és 1870—71-iki hadjáratokban, 
1890—99-ig Thorn kormányzója volt. Művei: 
Das Artillerie-Schiesspiel (Berlin 1893, 2. kiad.); 
Schiesslehre für die Feldartillerie (1895); Schiess-
lehre für Infanterie (1906, 2. kiad.); Die franzö-
sische Feldartillerie (1902); Die Taktik der Feld
artillerie (1908, 3. kiad.); Das gefechtsmassige 
Abteilungschiessen der Infanterie (1905,4. kiad.). 

Rohó (Bohov), kisk. Nyitra vmegye szeniczei 
j.-ban, (1910) 325 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Rohod, kisk. Szabolcs vm. nyírbaktai j.-ban; 
(1920) 1194 magyar lak. 

Rohoncz (Bechnitz), nagyk. Vas vm. kőszegi 
j.-ban, (1910)4137 német és magyarlak.; van taka
rókpénztára, aszbeszttelepe, jó bortermelése. Vas
úti állomás. Legnevezetesebb épülete a Szávójai 
Jenő által épített nagy várkastély, mely jelenleg 
Thyssen-Bornemisza Henrik báró tulajdona s szép 
parkja van. A Szájbély-téren I. Ferenc József és 
Erzsébet bronzszobra áll (Stróbl Alajostól, 1904). 
R. hegyi forrásvizét a rómaiak levezették Sava-
riába. A Németújvári grófoknak itt hegyi váruk 
volt (ma rom); ezt Nómetújvári Iván gróftól 
Albert osztrák herceg 1289. elfoglalta s 3 éven 
át birta. III. Endre ismét visszaszerezte a várat, 
mely Iván halála után a Ják-nemzetség tulajdo
nába került; a XV. sz. első felében a Garayaké 
volt, utóbb Frigyes római király foglalta el s 
azután 1648-ig Ausztriához tartozott. Ekkor a 
Batthyányak kezére került. Itt született 1727. 
Batthyány József gróf hercegprímás; itt élte to
vábbá végnapjait (1773-79) Faludi Ferenc költő, 
ki itt is van eltemetve. (Tr. A.) 

Rohonczi kódex, egészen ismeretlen (úgy lát
szik koholt) betűkkel írt, s azért mindeddig meg
fejtetlen kézirat, mely 1838. került a Magyar 
Tud. Akadémia könyvtárába. 

Rohonczi prépostság Vas vármegyében, a pre-
montreiké volt s a XIII. században már állott. 
Alkalmasint a tatárjárás idejében pusztult el. 
Története ismeretlen. 

Rohonczy Lipót, 1848—49-iki honvédezredes, 
szül. Pápán 1807., megh. 1861. Az osztrák had
seregből mint lovaskapitány lépett ki 1847. A 
szabadságharc kitörésekor mint őrnagy lépett a 
honvédseregbe. Kezdetben a szerbek ellen har
colt, azután a gróf Károlyi István költségén 
felállított 16. sz. huszárezred szervezésével volt 
elfoglalva és annak parancsnoka lett. Ezredével 
a III. hadtestben (Damjanich, később Leinin-
gen) végigharcolta az 1849-iki tavaszi és nyári 
hadjárat összes csatáit és a győri csatában (1849 
jún. 28.) meg is sebesült. A világosi fegyver
letétel után Aradon 1849 nov. 16. kötél általi ha-
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Iáira, majd 18 évi várfogságra ítélték, de már 
1850. kegyelmet kapott. 

Rohony (halászat), 1. Vezér. 
Rohonyi Gyula, szül. Dunagáloson (Bács vm.) 

1852 júl. 28., megh. 1920 nov. 29. Jogi tanulmá
nyait Budapesten végezve, 1877. ügyvéd lett. 
1881-ben Bács vm. tiszteletbeli főügyésze, 1887T 
1910-ig több izben a képviselőház tagja volt. Ü 
szerkesztette az új összeférhetetlenségi javasla
tot, valamint a főrendiház összeférhetetlenségi 
javaslatát. 1903. a Szápáry László-féle ügyben a 
parlamenti bizottság elnöke volt. 1910-ben igaz
ságügyminiszteri államtitkárnak nevezték ki, 
ugyanez időben két ízben volt a karlóczai szerb, 
egyházi kongresszus kir. biztosa. 1912-ben pedig 
Bosznia és Hercegovina tartományi főnökhelyet
tese lett és ugyanakkor a b. t. tanácsosi méltóságot 
kapta. 1914-ben kinevezték a boszniai számvevő
kamara elnökévé, 1915. nyugalomba vonult. Több 
cikke jelent meg jogi és politikai lapokban, önálló 
milvei: A felségjogok és nemzeti törekvések 
a hadsereg ügyében; A honfoglalás története 
(önálló forrástanulmányok alapján, 1896). Szerb 
költőkből c. műfordításait a Kisfaludy-társaság 
adta ki Almanachjában, e fordításokért a sz?rb 
Matica tiszt, tagjául választotta. Munkatársa 
volt e Lexikonnak is. 

Röhr Ferenc (dentai), tábornagy, szül. Aradon 
1854 okt. 30. A bécsújhelyi akadémiát, majd a 
hadiiskolát elvégezve, előbb a cs. és kir. lovas
ságnál, majd a vezérkarban szolgált. 1901-ben 
dandárparancsnoki minőségben áthelyezték a m. 
kir. honvédséghez, ahol később a honvéd lovasság 
felügyelője lett; majd a közös hadügyminiszté
riumba osztották be, ahol a katonai nevelő- és tan
intézetek élén állott. 1913 áprilisban a m. kir. hon
védség főparancsnokságával bízták meg. 1915 má
jusban a Karinthiát védő sereg főparancsnokává, 
1916 júniusban pedig vezérezredessé és a 11. had
sereg parancsnokává, majd 1917 februárban a 
román fronton küzdő 1. hadsereg parancsnokává 
s végül 1918 februárban tábornaggyá nevezték ki. 
A harcmezőn tanúsított kiváló ós eredményes mű
ködéséért 1916 áprilisban a Lipót-rend na gykereszt-
jét, 1917 márciusban a katonai érdemkereszt 1. 
osztályát, ugyanez év ápr. havában «dentai» elő
névvel a magyar nemességet kapta s végül a Mária 
Terézia-rend lovagja lett. 

Rohrbacn, Paul, német teológus ésgazd. föld
rajztudós, szül. Irgenben (Livland) 1869 jún. 29. 
Beutazta Bló-Ázsiát, 1903—1905-ig Német-Dél-
Nyugat-Afrikában bevándorlási felügyelő volt. 
Főbb müvei: In Turan und Armenien auf den 
Pfaden russischer Weltpolitik (Berlin 1898); lm 
Lande Jahwehs und Jesu (1901); Die Bagdad
ijaim (1902); Dentschland unter den Weltvölkern 
(1903); Die russische Weltmacht in Mittel- und 
Westasieu (1904); Die Kolonie (1907); Um Bag
dad und Babylon (1909); Aus Südwestafrikas 
sclrweren Tagén (1909); Deutsche Kulturauf-
gaben in China (1910); Das deutsche Kolonial-
wesen (1911); Der deutsche Gedanke in derWelt 
(1912); Deutschland in Kina voran (1912); Die 
Geschichte der Menschheit (1914); Warum es der 
Deutsche Krieg ist (1914); Zum Weltvolk hin-
durch (1914); Der Krieg und die deutsche Po-

litik (1914); Bismarck und wir (1915); Unsere 
kolóniáié Zukunftsarbeit (1915); Russland und 
wir (1915); Weltpolit. Wanderbuch (1915); Wo-
her kam der Krieg ? Wohin führt er ? (Í916): 
Das Baltenbuch (1917); Woher es kam ? (1919); 
Polit. Brziehung (1H19); Die Beweise fúr die 
Verantwortliehkeit der Bntente am Weltkrieg 
(1920); Gottes Herrschaft auf Érden (1920). Ki
adta : Die deutschen Kolonien (1914). 

Rohrbach-féle oldat, 1. Fajsídy. 
Rohtak, kerület Brit-India Pandzsab tartomá

nyában, kiterjedése 4690 km2, kb. 670.000 lak. 
(hindu 455,045, mohammedán 85,515); területét 
a Dzsamna-csatorna és ennek ágai öntözik, ter
mesztenek európai gabonanemeket, gyapotot, in
digót, cukrot stb. — R., város a Delhiből Lahorba 
vezető út mellett, kb. 20,000 lak. 

Rohtang, hágó, 1. Rotorig. 
Koi (franc, ejtsd.- roá) a. m.-király. 
Roidisz, Emánuel, újgörög író, szül. Szmirná-

ban 1833., megh. Athénben 1904 jan. 8., mint a 
nemzeti könyvtár igazgatója. Híres Johanna 
pápac. szatirikus regénye (újgörögül Athén 1867), 
mely szellemesen, de pikánsul és merész gúny
nyal dolgozza fel a nő-pápáról szóló, ma már meg
cáfolt históriát. Lefordították franciára és né
metre is. Mint kritikus is érdemes munkásságot 
fejtett ki és egy pamfletjében sürgette az irodalmi 
nyelvnek a közbeszédhez való alkalmazkodását. 

Roisel (ejtsd: roazei), helység és járási székhely 
Franciaországban, Somme dép.-ban, (1910) 1744 
lak. Az 1918 márciusi német offenzívakor a né
metek véres harcokban elfoglalták s a francia 
vonalat itt áttörték. 

Roi-Sole i l (franc, ejtsd: roa szoiej), a. ni nap
király, XIV. Lajos francia király (1643—1715) 
mellékneve, melyet hízelgő kortársaitól kapott. 
A R. értelme az, hogy XIV. Lajos úgy magaslott 
ki korának fejedelmei közül, mint a Nap a körü
lötte keringő bolygók közül. 

Rójahidj a (Paduroi), üláhláposhoz tartozó bá
nyatelep Szolnok-Doboka vm magyarláposi j . -
ban; vasércbányája és vasgyára van. (Tr. R.) 

Rojas (ejtsd: rochász), Fernando de, spanyol 
drámaíró, szül. Montalbanban (Toledo mellett), a 
XV. sz. vége felé élt. Volt salamancai bíró s Ta-
laverában halt meg. Neki tulajdonították a híres 
Celestinát, mely mű nem annyira dráma, mint 
dramatizált regényes elbeszélés. Először 1501. 
jelent meg Sevillában, legutóbb 1900. és nagy 
hatással volt a spanyol dráma fejlődésére. 

Rojas-Zorrilla, Francisco de, spanyol dráma
író, szül. Toledóban 1607 okt. 4., megh. 1661 kö
rül. A spanyol nemzeti színműirodalom egyik 
legszebb darabja Del rey abajo ninguno, más né
ven Garcia del Castanar c. színmüve. Los bandos 
de Verona e. darabjában Romeo és Júlia törté
netét dolgozta fel. R. művei megjelentek Madrid
ban 1640—45 (2 köt.) és 1680 (2 köt.). Válogatott 
drámái (27) a Biblioteca de autores espanoles 54. 
köt.-ben (Madrid 1861). 

Rojcsek Sándor, jogi író, szül. Szegeden 1871 
febr. 24. Egyetemi tanulmányai végeztével bírói 
pályára lépett, 1906—13. az igazságügyminisz-
tériumban, majd az újpesti kir. járásbíróságnál 
működött, utóbb ügyvéd lett. A telekkönyvi jog 
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körébe vágó dolgozatai jobbára a Telekkönyv 
c. folyóiratban jelentek meg. E Lexikonnak is 
munkatársa. 

Rojt, sok fonalvégből álló szegélydísz. Ez a 
szövettel egyben avagy elkülönítve készülhet. A 
szövettel egyben olykép, hogy a szövet szélein 
a rojt hosszának megfelelő darabon a láncfona-
lakat, illetőleg a vetülékfonalakat szabadon hagy
ják. A különálló rojt pedig olyképen, hogy a 
rojt szególyléeének megfelelően néhány lánc
fonalat vetnek fel s ezeken kívül a rojt széles
ségi méretének megfelelő távolban is egyet. Ez
után vetülékül cérnát avagy zsinórt használnak 
s ezt úgy szövik be, hogy a távolabban álló 
láncfonalat is körülvegye. Szövés után a magá
ban álló láncfonalat eltávolítják és a szabaddá 
vált fonalhurkokat összesodorják, miáltal sodrott 
rojtot nyernek, avagy felvágják a hurkokat s 
ekkor a vágott rojt áll elő. 

Rojt (Roit), kisk. Bihar vm. cséffai j.-ban, 
(i9io) 976 román lak. (Tr. R.) 

Rojtos szárnyúak (állat), 1. Tkysaiwptera. 
Róka ((Janis vulpes L., állat), a Ragadozók 

(Carnivora) rendjébe, a Kutya-félék (Canidae) 
családjába, a Kutya (Canis) nembe és az igazi v. 
vörös rókák (Vulpes) alnemébe tartozó emlős
állatfaj. Némileg hasonlít a kutyához és a farkas
hoz, de teste karcsúbb, nyúlánkabb; koponyája 
hosszabb; arcorra hegyesebb; szembogara füg
gélyes, elliptikus; lábszárai rövidek; farka hosszú, 
bozontos. Egész teste farkával együtt kb. 1-4 ni. 
hosszú, e méretből azonban kb. 50 cm. esik a 
farkára; vállmagassága 35—38 cm.; testsúlya 
6-5—8, ritkán 9 kg.Tömött bundája szürkés- vörös; 
háta vörös vagy sárgás-vörös; homloka, válla és 
hátulja fehéresen futtatott; ajkai, pofa-tájéka ós 
torka fehér; melle és hasa hamvas-szürke; lágyéka 
fehéres szürke; fülei, ujjai feketék; farka sárgás
piros, fekete árnyalattal és csúcsa fehér. A leg
nagyobb és legszebb vörös R.-példányok északon 
nőnek; dél felé mind kisebbednek és vörös színük 
is halványodik. A spanyol és délfrancia rókák 
annyira ellítnek az északiaktól, hogy korábban 
külön fajoknak tekintették. Bundájának színe min
den vidéken a környezethez alkalmazkodik. A 
vörös R. hazája Európa, de tenyészik Észak-Afri
kában, Nyugat- és Észak-Ázsiában is, sőt még 
Észak-Amerikában is. Egyes vidékeken igen gya
kori s még a legmostohább körülmények közt is 
meg tud élni. Földbe vájt mély üregekben lakik, 
de alkalmas helyeken a föld fölött is felüti sátor
fáját. Ő maga nem nagyon szeret üregeket vájni 
8 leggyakrabban a borznak üresen maradt fészkét 
foglalja el. Néha a borz társaságában telepszik 
meg. Föld alatti vacka néha 15 m. terjedelmű. 
Ügyes úszó, mászó, ugró és gyors futó. Nagyon 
óvatos, ravasz és számító. Kitűnő helyismerete és 
emlékezőtehetsége van. Rendesen éjjel jár zsák
mánya után, de védett helyeken nyár derekán v. 
szigorú tél idején nappal is vadászik. Zsákmányul 
elsősorban egereket fogdos, de nem veti meg a 
rovarokat, férgeket, halakat, rákokat, nyulakat, 
őz- ós szarvasborjakat, a beteg őzeket, kotló ma
darakat s a házi szárnyasokat sem. Szükség esetén 
a gyümölcshöz is hozzányúl. Télen, ha éhezik, a 
dögöt, sőt nagy szükségből még rokonát is meg

eszi. Ha vadászni megy, mindig elsősorban a saját 
biztosságára ügyel s éppen ezért vackának köze
lében nem tesz kárt. Ha biztonságban érzi magát, 
akkor meglehetős kegyetlen és többet leöl, mint 
amennyit meg tud enni. A társas életet nem sze
reti, sőt még a párok is elválnak a párosodás és 
a fiatalok első nevelési gondjainak elvetése után. 
A párzás ideje január végével következik be és 
márciusig tart. A párosodás a vacokban történik 
s ilyenkor több hím udvarol egy nősténynek. A 
nőstény április végén vagy május elején fladzik 
és 3—9 kölyke vakon jön a világra és 10 napig 
vak. Az anya igen gondosan ápolja csemetéit; 
egereket, békákat, bogarakat, madarakat hord 
nekik. Júliusban a kis rókatiak már önállóan, a 
saját erejükre támaszkodva kezdenek vadászni az 
öregek kíséretében, július végén pedig nagykorú
ságra jutnak s elhagyják a szülői házat, hogy 
szétszóródjanak a szélrózsa minden irányában. 

A R.-nak nagyon sok színváltozata van. A felül 
tiszta vörös, alul és a végtagok belső oldalán fehér 
színű és a farka végén is fehér szlnváltozatot 
nyiri vagy arany-rókának, a felül inkább deres, 
alul és végtagjai belső oldalán szürke és farka 
végén feketebarna R.-t pedig kormos vagy szenes 
Jt.-iiak mondják. Legértékesebb színváltozata a 
R.-nak az ezüst-R., mely legnagyobb számban 
Észak-Amerikában, Kanadában, Alaszkában és 
Szibíriának az Aleuti-szigetekkel határos részein 
honos, de nagyon ritkán másutt is előfordul. Alap
színe változó, de mindig sötétszínü, esetleg szén
fekete ; egyes szőrei részben feketék, részben végü
kön ezüstfehérek, ezért prémje sötét alapon ezüs
tösen csillog. Ilyen szlnváltozatot hazánkban is 
lőttek. (L. Ezüstróka.) A legszebb ezüstróka-pré-
mek Labradorból kerülnek piacra, a legkevésbbé 
értékesek Észak-Amerika nyugati partvidékéről. 
A R.-nak másik értékes színváltozata a keresztes 
R., melynek színe vöröses v. sárgásbarna, hátán 
sötétszínü, keresztalakú sávval; hasa és torka 
fekete. Az ezüstrókánál sokkal gyakoribb. Leg
nagyobb számban Észak-Amerikában bukkan
nak reá. 

Hazánk déli vidékein és Dél-Európában él a 
feketehasú J?.(var. melanogaster). Nagy ritkaság
képpen észlelhető a R. tiszta, hófehérszínü és 
fehérbáb'os, továbbá fekete változata. Fehér rókát 
hazánkban is lőttek, ellenben fehérbabos változata, 
melynek hátát babszem nagyságú fehér pettyek 
díszítik, eddig csak Németországban került puska-
végre. A fekete R (var. nigra) egészen, vagy félig 
fekete és farkhegye fehér. A kék R. nem a mi 
rókánk színváltozata, hanem a, sarki R. (Canis 
fAlopex] lagopus L.) kékszínű változata. L. 
Rókák. 

A R. vadászata a különböző vidékeken más és 
másként történik; majd kópékkal űzik és lövésre 
terelik; majd borzebekkel zavarják ki vackából; 
majd kiássák, kifüstölik; tőröket állítanak fel 
részére. Sok helyen holdvilágos éjjeleken lesből 
lődözik. Bundája igen keresett árucikk, de csak a 
november közepétől március közepéig lövőitekké 
értékes. Híresek a rókamálos bundák. A szárított 
rókahúst és gerincvelőt, főleg pedig a szárított 
rókamájat régen tüdőbajok ellen kitűnő gyógy
szernek tekintették. 
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A szőrmeipar szempontjából a R.;gereznák 
különféle fajtáit különböztetjük meg. így a leg
közönségesebb a hazánkban is jelentős számban 
előforduló vörös-B., melynek gereznája, különö
sen a hegyesebb vidékeken, télen elég dús, sely
mes. Gyakran feketére, sötétbarnára és kékes
színre festve kerUl a kereskedelmi forgalomba. 
A török, görög, délorosz karagán-rókák kisebb 
testűek, rövidebbszőrüek, ezért kisebb értékűek, 
ellenben a svájci, északi, pomerániai és kanadai 
rókákat dús, selymes szörözetük miatt nagyon 
keresik és magasabbra értékelik. A fehér és kék
rókák, a feketésfejü ezüstözött ezüstrókák és a 
keresztesrókák, melyek mind az északi sark
vidékről, vagy Klondyke és Szibíria leghidegebb 
vidékeiről erednek, a legdrágábbak és légritkábbak 
is. Északamerikának partvidékein találhatók az 
ú. n. tengeri rókák, melyeknek dús szőrözető 
prémjei — különösen ezüst-R. utánzatnak festve — 
közismertek. A vörösrókák legkülönbözőbb fajtáit 
Németországban, de különösen Lipcse környékén 
nemesítik, festik és készítik ki legjobban és ma 
már ez az ipar ott a tökély legmagasabb fokán áll, 
úgy, hogy csaknem az egész világ piaca innen 
szerzi be szükségletét. 

Róka József, pénzügyi szakíró, szül. Makón 
1850 márc. 13. Pénzügyi szolgálatba lépett, aradi 
pénzügyigazgató lett s mint ilyen ment nyuga
lomba. Önálló művei: Harmadosztályú kereset
adó (Beszterczebánya 1899); Adókivetés a váro
sokban és községekben (Budapest 1900). Alapí
totta és í évig szerkesztette az Adóhivatalok 
Lapját. 

Rokacápa (állat), 1. Cetcápák és Alopecias 
vulpes. 

Rókád, 1. Bocade. 
Rókaeb (Canis familiáris sagax vulpica-

pus, állat), a házi kutya egyik vizsla-félesége. 
Angol neve foxhound. Közepes nagyságú, jól 
megtermett kutya-féleség; vállmagassága 55—60 
cm. Színezete sokféle: vörös és fekete, vörös és 
fehér, fekete és fehér, vagy háromszínű. A futás
ban olyan gyors, mint az agár, azonfelül a bulldog 
vakmerőségét, a véreb kitűnő szimatját és az usz
kár értelmességet egyesíti magában. Rókavadá
szatra kiválóan alkalmas. 

Rókafark (növ.), 1. Ecsetpázsit. 
Rókafogóvas v. tányérvas, 1. Gsapóvas. 
Rókagomba v. sárga vargánya (»öv.), helyen

ként így nevezik a Csirkegombát (1. o.). Képe a 
Gombák cikk I. képmellékletén. 

Rokahanga, sziget, 1. Manihiki-szigetek. 
Rókahegy, 1. Csillaghegy. 
Rókák (áiiat), a Ragadozók (Carnivora) rend

jébe, a Kutya-félék (Canidae) családjába tartozó 
emlősállatok, melyeknek fajai a tágabb értelem
ben vett kutya-nem (Canis) különböző alnemeiből 
kerülnek ki. A többi kutya-féléktől abban különböz
nek, hogy gyengébb testalkatúak, törzsük és far
kuk aránylag hosszabb, arcorruk hegyesebb, vég
tagjaik rövidebbek, szembogaruk (pupilla) függő
legesen tojásdad, felső tépőfoguk kicsi. Az is jel
lemző tulajdonságuk, hogy mindig egyenkint, 
különváltan élnek. A R.-ra jellemző bélyegek 
Hilzheimer vizsgálatai szerint oly fokozatos át
menetekkel kapcsolódnak a farkasok és ezek ré- j 

vén a kutyák jellemvonásaihoz, hogy teljesen 
megokolt az összes idetartozó fajoknak egy nem
ben, a Canis-nemben való egyesítése. A R. az 
egész földön el vannak terjedve. Csak Ausztráliá
nak és Madagaszkárnak nincsen benszülött róka-
faja. 

A R.-t ma a következő alnemekbe osztjuk : 
1. alnem: Szürke vagy Sörényes farkú rókák 

(TJrocyon Briss.). Rövid arcorrukon kívül főleg 
az jellemző reájuk, hogy farkuk hátoldalának 
középvonalában merev szőrök alkotta sörény vo
nul végig, mely azonban a többi szőrözet közé 
vau elrejtve. Koponyájuk alkotása és egyéb jellem
vonásaik révén a legszorosabban csatlakoznak a 
Lapátfülű kutyákhoz (Otocyon). 17 fajuk ismere
tes, melyek B.-Amerika déli részében a 35. földr. 
szél. foktól Guatemaláig terjedő részen honosak. 
Leggyakoribb a virginiai róka (Canis[Urocyon] 
cinereo-argentatus Schreb.), L. Virginiai róka. 

2. alnem: Törpe B. (Megalotis 111.). Nagyon 
csinos alkotású, karcsú testű rókák, melyekre 
kicsiny termetükön kívül főleg aránytalanul nagy, 
szőrös fülük, nagy szemük és hosszú, puhaszörű, 
bozontos farkuk jellemző. Az afrikai sivatagokon 
honosak. Idetartozik: a káma vagy ezüstróka 
(Canis [MegalotisJl cliama A. Sm.) és a fennek 
vagy sivatagi róka (Canis [Megalotis] zerda 
Zimin.). L. Törpe róka. 

3. alnem: Igazi v. vörös B. (Vulpes Briss). 
Koponyájuknak nincs homloköble; szemöldökív-
nyulványuk homorú és orrcsontjaik nem terjed
nek annyira hátra a homlokcsontba, mint a felső 
állkapcsuk. Farkuk nagyon tömöttszőrű, bozon
tos és jóval hosszabb, mint a fejük és törzsük 
együttes hosszának fele. A fák elterjedési övének 
északi határától délre egészen Mexikóig, Indiáig 
és a Szaharáig az egész földön el vannak terjedve. 
Nagy területre kiszélesített elterjedésükkel ma
gyarázható, hogy fajaiknak nagyon sok alfaja és 
változata ismeretes, melyek között éles határt 
vonni nagyon nehéz. Legjellemzőbb képviselőjük 
a közismert közönséges róka (Canis [Vulpes] 
vulpes L.), 1. Bóka. A nálunk elő nem forduló 
fajok közül említésre méltók: az amerikai róka 
(Canis [V.] fulvus Desin.), az egyiptomi róka 
(Canis [V-J aegyptiacus Desm.) és a tibeti róka 
(Canis [V.] flavescens Gray). 

4. alnem: Sarki B. (Alopex Kaup.). Koponj'ájuk 
alkotásában és életmódjukban élesen különböznek 
az igazi vagy vörös R.-tól. E két alnem között 
oly nagy az elkülönUlődós, hogy közöttük a keresz
tezés sikertelen. Szemöldökívük nyujtványa már 
nem homorú, mint az igazi- v. vörös rókáknál, ha
nem lapos, v. éppenséggel már gyengén domború. 
Szembogaruk kerekdedbe hajló. Ismert képvise
lőik : a sarki róka (Canis [Alopex] lagopus L. 
és & pusztai róka (Canis [A.] corsach.). A sarki 
v. jeges róka egész teste kb. 95 cm. hosszú s e 
hosszúságnak egyharmadánál több jut a farkra. 
Bundája nyáron föld- vagy sziklaszínű, télen hó
fehér. Vannak olyan sarki rókák is, melyek télen 
sem öltenek fehér színt. Ezek a világoskéktől a 
barnáig és vöröses barnáig minden árnyalatban 
előfordulnak; ezek sorából kerülnek ki az értékes 
és keresett prémjükről híres kék B., melyek tehát 
nem különleges rókafajhoz tartoznak, hanem a 
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sarki rókának kékesszínű változatai. A sarki róka 
az ó- és újvilág sarkövét lakja az é.-i szél. 60°-áig, 
de Szibiriaban délebbre is levonul. A pusztai róka 
a mi rókánknál kisebb, de valamivel magasabb 
és farka kisebb; testhossza legfeljebb 55—60 cm., 
farka pedig 35 cm. Szine nyáron vöröses- vagy 
fehéressárga, télen barnássárga vagy fehéres; 
farka feketevégű. A Volga és Káspi-tó környékén 
egész a Bajkal-tóig,Turkesztánban, Mezopotámiá
ban, Mongoliában, É.-Kinában és Tibetben honos. 

5. alnem: Azara B. (Gerdocyon). Rókaterme-
túek, de már sokban a vadkutyákra (Cuon) emlé
keztetnek. Idetartozik a Dél-Amerikában honos 
azara-róka (Ganis [Cerdocyon] azarae Wied.). 

Róka-kuzu (állat), az ausztráliai erszényes róka 
(Trichosurus vulpecula Kerr.) neve. L. Erszé
nyes róka. 

Rókalepke (állat), 1. Vanessa. 
Rókalyuk, a róka által kotort földalatti folyosó, 

melynek végső része, a katlan, tágasabb és ez a 
kölykezés helye. B katlanból több folyosó vezet a 
felszínre. 

Rókamanguszta (Oynictis, íUat)> a Cibet-
macska-félék kutyalábú alcsaládjába (Herpesti-
nae) tartozó emlősállat-nem, melynek két dél
afrikai faja ismeretes. A bozontosfarkú B. (G. 
penicillata G. Cuv.) testhossza 40 cm., farka 30 
cin.; bundája felül sárgásbarna, alul sárgásszürke, 
álla, torka és farkahegye fehér. Másik faja Selous 
rókamangusztája (C Selousi Winton). 

Rokambola (»»v.), franc, rocambole, 1. Gyöngy-
hagyma. 

Rókamez6, kisk. Máramaros vm. dolhai j.-ban, 
(i9io) 1733 rutén lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Rókaszigetek, 1. Aleuták. 
Rókaszöllö (növ.), 1. Paris. 
Rókaverem, a baromfiudvarok közelében 2 m. 

mélyre és ugyanily szélesre ásott verem, amely
nek közepére a föld színéig érő oszlopot állítanak, 
erre egy szelíd kacsát rákötnek s a verem száját 
vékony vesszőkkel és szalmával gondosan bebo
rítják. Éjjel a kacsa hápogása a rókát odacsalo
gatja, de mielőtt a kacsát elérné, belebukik a ve
rembe. 

Rokh (Rukh), a mohammedán mesékben ma
dár, melynek oly nagy az ereje, hogy akár egy 
élő elefántot is el bir vinni. 

Roki-hagó, a Kaukázus egyik legfontosabb, 
2500 m. magas hágója az Ardon (Terek mellék
folyója) és a Lyahva (Kúra mellékfolyója) forrás
vidéke közt. Rajta át fog menni a tervbe vett 
kaukázusi vasút. 

Rokitansky, Kari, báró, a német patológiai-
anatómiai orvosi iskola alapítója, szül. König-
gratzben (Csehország) 1804 febr. 19., megh. Bécs
ben 1878 júl. 23. Bécsben 1828. az anatómiai 
intézet segéde volt, 1834 rendkívüli, 1844. ren
des tanár. Handbuch der pathol. Anatomie (3 köt., 
Wien 1842—46,3. kiad. 1855—1861) című müvé
vel megalapította az új német diagnosztikát, 
fiziológiát és patológiát s ezen az alapon teremtet
ték meg a bécsi egyetem nagy hírét tanítványai: 
Skoda, Hebra, Oppolzer stb. 1875-ben kiadta Die 
Defekté der Scheidewande des Herzens c. művét. 

Rokitno-mocsarak (a Tomasgorodtól DK.-re 
fekvő Bokitno helységről elnevezve), a Poljesszje 

(1. o.) nevű mocsaras vidék egy része a Gorin és 
Ubort folyók közt Oroszország Minszk kormány
zóságában. A világháborúban 1915 őszétől 1916 
április végóig hosszú állóharcok színhelye volt. 
(L. Világháború.) 

Rokitó (Rokytov), kisk. Sáros vm. bártfai 
j.-ban, (i9io) 320 szlovák és cigány lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Rokitócz (Bokytovce), kisk. Zemplén vm. 
mezőlaborczi j.-ban, (mo) 277 rutén lak. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Rokka, a kézifonás eszköze, 1. Fonás. 
Rokkant, 1. Rokkantügy. 
Rokkantház, 1. Bokkantiigy. 
Rokkantiskola, 1. Bokkantiigy. 
Rokkantsági biztosítás, 1. Aggkori, rokkant

sági és nyugdíjbiztosítás, Munkásbiztosítás, 
Bokkantiigy. 

Rokkantügy. Rokkant az, akinek testi vagy 
szellemi épsége foglalkozása körébe tartozó tevé
kenységével okszerű kapcsolatban önhibáján kí
vül jelentékenyen csökken, különösen, akinek 
testi vagy szellemi épsége katonai szolgálat kö
vetkeztében csökken. R. azoknak a kérdéseknek 
a foglalata, amelyek a rokkantellátásra jogosul
tak körének, az ellátás módjának és mértékének 
megállapítására vonatkoznak. I. A hivatásos 
katonai személyek (a nemzeti hadsereghez, 
m. kir. honvédséghez tartozók) ellátását az 
1921: XXXII. t.-c. szabályozza. A rokkantat 
szolgálati időre és a rendfokozatra tekintet nél
kül sérülési pótdíj illeti meg, melynek összege 
a szenvedett sérülés (egészségrontás) fokától 
függ. Állandó vagy időleges, aszerint, amint a 
sérülés tartós vagy időleges szolgálatképtelensé
get okoz. Úgy az állandó, mint az időleges sérü
lési pótdíj összege a sérülés foka szerint rang
osztályba sorolt havidíjasoknál 600—3000, rang
osztályba nem sorolt havidíjasoknál pedig 
400-2000 K évenkint. Az időleges sérülési pót
díj csak a várakozási illetékkel szabadságolás 
tartamára, legfeljebb azonban két évre szól. 
A rokkantellátás másik faja a katonai rokkant
házi ellátás, amely azokat a nyugállományba 
helyezett hivatásos katonai személyeket illeti 
meg, rendfokozatra való tekintet nélkül, akik 
hadiszolgálat következtében saját hibájukon 
kívül olyan sérülést, betegséget vagy elmekórt 
szenvedtek, amely miatt keresetet nem folytat
hatnak, különös ápolásra szorulnak, vagyontala
nok, s akiknek ellátási illetményei nem haladják 
meg a százados mindenkori legmagasabb illet
ményét. A rokkantházi ellátásra jogosultakat 
vagy katonai rokkantházban helyezik el, ha t. i. 
hozzátartozóiknál nem részesülhetnek a szüksé
ges gondozásban, vagy nyugdíj helyett a nyug
díjazás idején viselt rangnak (rendfokozatnak) 
megfelelő ténylegességi havidíj 90°/0-át kitevő 
rokkant havidíj (az altiszteknél rokkant havi
zsold) utaltatik ki számukra. A rokkantházba fel
vétel tekintetében a honvédelemügyi miniszter 
határoz. II. A nemhivatásos katonai szolgálat
tal okszerű kapcsolatban rokkanttá váltak el
látását legújabban a 2700/1922. M. B. sz. (a Bpesti 
Közi. 1922 marc. 19. megjelent 65. sz.) és az ennek 
végrehajtása tárgyában 1300/1922. N. M. M. sz. 
a. kiadott rendeletek uj alapon és egységesen sza-
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bályózzák. B szabályok szerint a rokkantat 
a csökkent keresetképesség foka szerint évi 
1200—4800 korona rokkantjáradék illeti; az al
tisztek ennek a járadéknak másfélszeresét, a 
rangosztályba sorozott havidíjasok (jelöltek) pedig 
kétszeresét kapják. A szükséghez mért összegben 
megállapított és a rokkantjáradék teljes összegéig 
terjedhető ápolási pótlékban lehet részesíteni az 
önmagával tehetetlen, mások ápolására szoruló 
rokkantat. Azt a rokkantat, akinek keresetképes
sége legalább 75%-kal csökkent, rokkantházban 
lehet elhelyezni, ha rokkantságának mérve vagy 
agg kora következtében megélhetése másként 
nem biztosítható. A katonai szolgálat következ
tében beállott betegség vagy sérülés miatt gyógy
kezelésre és műtétre szoruló rokkantat kezelés
ben és műtétben kell részesíteni. B célból a ható
sági orvosok, közkórházak és nyilvános jellegű 
kórházak (elmegyógyintézetek) díjmentesen álla
nak a rokkant rendelkezésére ; díjmentesen szol
gálják ki a rokkantnak a hatósági orvos által 
rendelt gyógyszereket is. A részletes rendelkezé
seket az 1898: XXI. t.-c. tartalmazza. A rokkant 
az Országos Hadigondozó Hivatal közreműködé
sével hozzájut sérült vagy hiányzó testrészeinek 
mesterséges pótlására, valamint keresetképessé
gének biztosítására szükséges segédeszközökhöz 
is. Az arra alkalmas rokkantat kívánságához 
képest rokkantiskolában kiképezik olyan élet
pályára, melyen reménye lehet arra, hogy ön
magát fenntarthatja. Ilyen célra a népjóléti és 
munkaügyi miniszter ösztöndíjat is adományoz
hat. A rokkant szülői eltartásában részesülő, 16. 
évet be nem töltött gyermeke után a rokkantjára
dék Vio-ed részéig, legalább azonban 600 koronáig 
terjedő nevelési pótlékot kap. A rokkant elhalá
lozásakor rokkantjáradékának 3 havi összegéig, 
legalább azonban 600 koronáig terjedő temetési 
segélyt utalnak ki. A rokkantházban elhalt rok
kant temetési költségei a rokkantházat terhelik. 
A rokkant özvegye évi 2400—4800 korona öz
vegyi járadékot, ha magával tehetetlen, az öz
vegyi járadék feléig terjedhető ápolási pótlékot 
kap ; az atyátlan árvát az özvegyi járadék 1l-a-i^, 
de legalább évi 600 koronáig terjedő nevelési 
pótlék illeti. Özvegyi járadékot kap az elvált nő 
is, ha a házasságot nem az ő hibájából bontották 
fel, mindaddig, míg újra férjhez nem megy. Jára
dékra jogosult özvegy hiányában a rokkantnak 
16. éven aluli szülötlen gyermekei évi 960—1800 
koronáig terjedő árvajáradékot kapnak. A rok
kantak (özvegyek és árvák) igényjogosultságát a 
városokban és községekben alakított igénymeg
állapító bizottságok állapítják meg; a járadéko
kat az illetékes pénzügyigazgatóság utalvá
nyozza. A R. igazgatásának főfelügyeletét a nép
jóléti és munkaügyi miniszter, valamint a fel
ügyelete alatt álló Országos Hadigondozó Hivatal 
teljesíti. A miniszter vóleményadó közege az 
Országos Hadigondozó Tanács. L. még Aggkori, 
rokkantsági és nyugdíjbiztosítás, Biztosítás, 
Munkásbiztosítás. 

Rokokó,(f rana rococo a kagylót jelentő rocaille 
szóból), a XV. Lajos francia király korabeli dí
szítő stílus neve, amely a barokot fölváltja s 
amelynek csirái a Régence korában (1705—23) 

eredtek. Önkényesen elrendezett, de játszi módon 
is bájos ornamentika jellemzi, amelynek uralkodó 
eleme egy sajátságos alakú kagylóforma. A K. 
díszítés formai elemei dacolnak minden stilizált
sággal, színeit derűs, világos, megtört tónu
sok s a mérsékelten, de annál gyakrabban fel
használt aranyozás jellemzi. A R. kb. 1760-ig 
virágzott s ekkor a copf-stilusnak enged helyet 
(XVI. Lajos kora). Java emlékei francia kasté
lyokban maradtak ránk, Németországban a würz-
burgi Residenzschlossban s a potsdami Sanssouci-
ban, Magyarországon nyugati vármegyéink szá
mos főúri kastélyában. V. ö. Gurlitt, Geschichte 
des Barockstils, des Rokokó u. d. Klassizismus 
(Stuttgart 1888—89); Graul, Das 18. Jahrhun-
dert, Dekoration und Mobiliar (Berlin 1905). 

Rokokó-művészet, 1. Rokokó. 
Rokolyaháló, 1. Vetöháló. 
Rokon, 1. Rokonság. 
Rokonértelmü szók (görög eredetű műszóval 

szinonimák), a nyelvtanban és stilisztikában oly 
szók, melyek jelentésükre nézve egymáshoz többé 
v. kevésbbé hasonlók, úgy hogy néha f ölcserélhe-
tők egymással, de gyakran kétértelműséget okoz 
a fölcserélésük. Helyes használatukkal foglalko
zik a szinonimika. Számos szinonimikája van a 
latin, francia, német nyelvnek; a magyar iroda
lom e tekintetben nagyon szegény, az első rend
szeres kísérletet e téren Pora Ferenc műve: A 
magyar rokonértelműszók és szólások kézikönyve 
(Budapest 1907). 

Rokon nyelvek, 1. Nyelvrokonság. 
Rokonok közötti házasság orvosi szempont

ból hátrányos. Az öröklődő tulajdonságok az 
utódban fokozottan jelenhetnek meg, ha mindkét 
szülőben megvoltak. Fokozódhatnak a jó tulaj
donságok (talentumok, jeles testi tulajdonságok), 
de gyakoribb, feltűnőbb és kifejezettebb a bete
ges tulajdonságok öröklődése még akkor is, ha 
e beteges tulajdonságok a szülőkben csak lap
pangó állapotban voltak meg. (Pl. színvakság, 
öröklődő idegbajok, vérzékenység, elmebajok stb.). 
Éppen ezért a házasságjogi törvények nagy része, 
így a magyar törvény (1894: XXXI. te.) is, a test
vérnek testvére gyermekével való házasságát és 
az unokatestvérek közötti házasságot hatósági 
engedelemhez köti, amely csak orvosi bizonyít
vány alapján adható meg... 

Rokonok öröklése, 1. öröklési rend. 
Rokonság (lat. cognatio, consanguinitas), kö

zös törzsből származó több személy között nem
zés által keletkezett vérkapocs. A R.-nál v. egyik 
személy a másiktól, v. mindkettő egy közös har
madik személytől származik. Az első esetben egye
nes ági (linea recta), a második esetben oldalági (li-
nea transversa) a R. Egyenes ágon rokonok: az 
elődök és az utódok vagy felmenő és lemenő 
rokonok (ascendentes és descendentes): gyermek, 
unoka, dédunoka stb., szülő, nagyszülő, déd
szülő stb., oldalágon rokonok: az oldalrokonok 
(cöllaterales): testvér, nagybátya, nagynóne, 
unokatestvér stb. Köztörzs az az egyén, akitől 
a R.-ban levő személyek mint közös elődtől 
származnak. Az egy köztörzstől származó egye
nes és oldalágaknak ábrázolása a nemzetségi 
vagy vérségi fa. Az ágban fokok, izek (gradűs) 
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vannak, amik alatt a személyeknek egymástóli 
távolságát, vagyis a R. távolsági fokát kell érteni, 
(1. íz). Az oldal-R. vagy teljesve'rű, ha az apa és 
azanya közös (germani), vagy felvér ű, ha a szülők
nek csak egyike közös, és pedig vagy csak az 
apa (consanguinei), vagy csak az anya (uterini). 
Nálunk a közös apával és anyával hiró testvére
ket édestestvéreknek, azokat, akiknek csak kö
zös szülőjük van, fél- vagy mostohatestvéreknek 
nevezik. A R. lehet törvényes v. törvénytelen a 
szerint, amint házasságban vagy házasságon ki-
vül történt nomzésen alapszik. Ha a törvényes 
R.-ot szerző véregység csupán férflszemólyektől 
ered, a R.-ot agnatiónak nevezik. Az agnatio és 
aeognatio különbségén alapult előbbi magánjo
gunkban a flágiság. Képzelhető többszöri R. is, ha 
két egymással vagy egy közös harmadikkal rokon 
személy nemz gyermeket. De ennek különös jogi 
jelentősége nincs. A R. a jogban főleg mint há
zassági akadály s mint a törvényes öröklésnek 
alapja bir jelentőséggel. V. ö. Gsiky Lajos: A ro
konság és sógorság f okainak számítása, tekintet
tel a magyarországi törvényesen bevett és elis
mert vallásfelekezetek jogviszonyaira (Debre-
czen 1889); u. a.: A rokonság ós sógorság ágai
nak és izeinek számítása, tekintottel a házassági 
jogról szóló 1891. XXXI. t.-e. 11. és 17. §-aira 
(Budapest 1901). — R. a kémiában, 1. Kémiai ro
konság. 

Rokonsági nevek, a nyelvészetben a rokonok, 
illetőleg a rokonsági fokozatok elnevezései, p. 
atya, anya, fiit, leány, öcs, húg, bátya, néne (a nép
nyelvnek ezekben sok érdekes sajátossága is van, 
pl. hogy a nő fiatalabbik nőtestvérét nem húgá
nak, hanem öccsének, öcsémasszonynak szólítja, 
továbbá sógorát, ha férjénél fiatalabb, kisebbik 
urának, ha pedig idősebb, nagyobbik vagy öre
gebbik urának stb.). Azért fontosak, mert gyak
ran jellemzők az illető nép fölfogására nézve s 
másrészt nagy szerepük van a nyelvrokonság bi
zonyítékai közt. 

Rokonsági tábla, 1. Nemzetségtábla. 
Rokonszámok. R.-nalc két-két olyan számot 

nevezünk, melyek mindegyikére nézve áll az, 
hogy összes osztóinak az összege a másik szám
mal egyenlő. Ilyen számok pl. 220 és 284. Az 
előbbinek osztói; 1,2,4,5,10,11, 20,22,44, 55 és 
110. Ezek összege: 284. Viszont ezen utóbbi osz
tói : ! , 2, 4, 71, 142. Ezek összege: 220. Van 
Schooten és Descartes, nemkülönben és főkép 
Euler különböző utakat jelöltek ki az ehhez ha
sonló számpárok felkeresésére. 

Rokonszenv (idegen, görög eredetű szóval 
szimpátia, magyarul inkább rokonérzés, vonzó
dás), kettős értelemben használtatik. Jelenti azt 
az önkéntelen vonzalmat, mellyel valamely sze
mély vagy dolog (tájék, ház stb.) iránt viselte
tünk, anélkül, hogy ennek okát minden esetben 
tudnók, pl. Spinoza definíciója szerint is az a 
szeretet vagy gyűlölet, melynek okát nem tud
juk, rokon- és ellenérzés. (Ethika III. 15. tétel). A 
rokonérzés továbbá azt a lélektani jelenséget is 
jelenti, hogy másnak az öröme bennünk is örö
met, másnak a fájdalma fájdalmat, illetőleg ez 
érzelmeknek többé-kevésbbé erős visszhangját 
kelti. Mint ilyen a rokonérzés fontos az erkölcsi 

érzelmek fejlesztésében; némelyek, pl. a skót 
iskola, a rokonérzésből származtatják az egész 
erkölcstant. 

Rokontenyésztés, tenyésztőeljárás, melyet 
akkor űzünk, ha rokonságban levő állatokat pá-
roztatunk egymással; határául a 6. felső gene
rációt szokás tekinteni. Az igen közeli (1—2. felső 
generáció) R.-t vérfertőzőnek nevezik. A R. igen 
hatásos eljárás az állatok jellegzővonásainak biz
tos rögzítésére, melyet a kultúrfajták kitenyész
tése közben mindannyiszor alkalmaztak. A R.-ből 
származó állat nagyobb biztossággal örökíti át 
sajátságait az utódokra. Minthogy azonban a R. 
nemcsak az előnyös jellegzővonásokat, de a hi
bákat is rögzíti, ennek folytán lényeges hibáktól 
lehetőleg mentes állatokkal tanácsos űzni. A R. 
különösen akoránfejlődő jellegzővonást és a hizó-
képességet befolyásolja előnyösen. A hosszabb 
ideig űzött R.-nek hátrányai vannak, melyek 
meddőségben, a szervezet elfinomodásában, az 
ellenállóképesség és életerő csökkenésében nyil
vánulnak. A hátrányok elkerülése végett időn
ként ú. n. vérfrissítést (1. o.) kell alkalmazni. 

Rokonvértagadás, 1. Vértagadás. 
Rokosz-hegycsoport, a Fátrához (1. o.) tartozó 

Veterna hola hegység egyik csoportja Nyitra 
és Trencsén vármegyék határán, a Bellanka 
és Radisa völgyei közt; É.-ról D.-re húzódik, 
túlnyomóan erdők, borítják, legmagasabb csú
csa Zayugrócztól ÉK.-re a Rokosz (1010 m.). (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Rokovci, adók. Szerem vin. vinkovcei j.-ban, 
(i9io) 822 horvát és német lak. (Tr. SzHSz.) 

Rókus (Bochus), szent hitvalló, szül. Mont-
pellierben 1245., megh. 1327. Életét a betegek 
ápolásának szentelte. Piacenzában ő maga is 
megbetegedett pestisben. Kelépülvén betegségé
ből, visszatért hazájába, de itt kémnek tartották 
és szigorú fogságba vetették, ahol öt év múlva 
meghalt. Szt. R.-t általánosan a pestis ellen védő 
szentnek tisztelik. Róla nevezték el a budapesti 
E.-kórházat. Ünnepe aug. 16. 

Rókus (Bakim/, Boks), kisk. Szepes vm. 
késmárki j.-ban, (1910) 656 német és szlovák lak. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Roland v. Loránd, Tamás fia a körösmelléki 
Borsa nemzetségből. 1280-ban a főurak a foglyul 
ejtett Kun Lászlót az ő őrizetére bízták, amiért 
jószágait a kunok feldúlták. Részt vett a hódmezei 
ütközetben s a fellázadt kunok ellen ő vezette a 
magyar sereg előcsapatát. 1283-ban erdélyi vajda 
lett. Kun László uralmának vége felé ő is a fölke
lőkkel tartott. 1291-ben tagja lett a III. Endre 
mellé rendelt országtanácsnak, s ekkor rokona, a 
szintén Borsa nembeli László alvajda váltotta föl 
az erdélyi vajdaságban. 1293—94. a váradi püs-
pökfenesivárátfoglalta el. III. Endre ekkor orszá
gos felkelést hirdetett R. ellen s egymásután vette 
be a Borsák várait, köztük Adorján várat, mire 
R. és testvérei meghódoltak s Endre ismét ke
gyelmébe fogadta őket. Endre uralkodásának 
vége felé az Anjoukhoz kezdett közeledni. Né
mely történetírónk abban a véleményben van, 
hogy Endre kivégeztette a fellázadt R. vajdát, 
holott Endrét túlélte s 1301. azok közt volt, kik
nek az özvegy királyné átadta a budai várat. 



Roland — 320 — Rolland 

Roland (Hruotland, olaszul Orlando), Nagy 
Károlynak a Károly-mondában (1. o.) ünnepelt vi
téze. Történelmi létéről csakis Einhard: Vita Ca-
roli c. munkájában foglalt rövid megjegyzés ta
núskodik, mely szerint a Roneeval völgyében, a 
Pireneusokban elesettek között volt «Hruodlan-
dus, Brittaniei limitis praefectus». A monda sze
rint R. Nagy Károly nővérének, Bertának és 
angianti Milonnak fla, aki a mainzi Ganelon áru
lása folytán, kemény hare után, melyet Marsilie 
mór király seregével vívott, végre elesik és Oli-
fant nevű kürtjének hatalmas hangja későn teszi 
figyelmessé az elvonuló Károly császárt. V. ö. 
Eiche T., Zur neueren Literat.-Gesch. der Roland-
sage (Leipzig 1891). L. még Roland-dal. 

Roland-dal. A iíoZawá vitézről(l.o.) szóló monda 
alapján több népies költemény keletkezett a fran
cia hegedősök ajkán. Ez énekek alapján készült 
a XI. sz. folyamán a Chanson de Roland c. fran
cia nemzeti hősköltemény (kiadta Stengel, Leip
zig 1900). Az asszonáncokban irt költeményt a 
XII. és XIII. sz.-ban többször átdolgozták. A fran
cia eposz alapján Konrád pap írta meg 1131—33. 
a német Ruolandes liet c. költeményét. Ezt átdol
gozta egy alsórajnai költő a XII. sz. végén (v. ö. 
Bartsch, Über Karlmeinet, Nürnberg 1861) és a 
XIII. sz. első felében az osztrák Stricker (kiadta 
Bartsch Quedlinburg 1857). Francia forráson 
alapszik a XV. sz.-ból való töredékes angol költe
mény (kiadta Herrtage, London 1880), továbbá az 
izlandi Karlamagnus-Saga (kiadta Unger). Ugyan
csak francia forrásra mennek vissza a Rolandról 
szóló spanyol románcok a XIII. sz.-ból (kiadta 
Wolfés Hermán: Primavera de Romances, Ber
lin 1856 c. müvében), míg Sostegno di Zanóbi 
firenzei költőnek La Spagna c. olasz feldolgozása 
(XIV. sz.) népies olasz költemények alapján van 
megírva. Ezeket a régi feldolgozásokat háttérbe 
szorították a monda ősalakjától eltérő olasz hős
költemények: Morgante maggiore Falci L.-től, 
Bojardónak Orlando inamorato-ja és végre a leg
híresebb: Ariosto Orlando furioso c. hőskölte
ménye. V. ö. Seelmann, Bibliographie des Ro-
landliedes (Heilbronn 1889); Gt. Paris, Histoire 
politique de Charlemagne (Paris 1905); M. Mkhel, 
La chanson de Roland et la littérature chevale-
resque (u. o. 1906); Bédier, Les Légendes épiques 
III. (u. o. 1912). 

Roland de la Platiére (ejtsd: roian as la piatjér;, 
Jean Marié, francia forradalmi politikus, szül. 
Thizyben 1734 febr. 18., megh. Rouenban 1793 
nov. 15. A forradalom kitörésekor az állami gyá
rak főfelügyelője volt Lyonban s mint e vá
ros képviselője foglalt helyet 1791—92-ig a tör
vényhozó gyűlésben. Itt a girondeiakhoz csatla
kozott s 1792 márciustól júniusig belügyminisz
ter volt a girondeista minisztériumban. A király
ság bukása után 1792 aug. 10. ismét belépett a 
minisztériumba, de már 1793 januárban kilépett 
abból. A konventben a hegypártiak ellen foglalt 
állást, ezért a girondeiak bukása után őt is fog
ságba akarták vetni. Sikerült azonban Rouenba 
menekülnie, itt aztán neje ki végeztetésének hirére 
megölte magát. — Neje: Marié Jeanne Phli-
pon, Madame de R., szül. Parisban 1754 márc. 
17., megh. u. o. 1793 nov. 9. Már kora ifjúsága 

óta rajongott a köztársaságért s amióta (1780) R. 
neje lett, hűséges tanácsadója volt annak politi
kai pályáján. Szépsége és szellemessége által a 
forradalmi Paris egyik legkiválóbb alakja lett. 
Férje menekülése után Parisban maradt, hol a 
forradalmi törvényszék a girondeiakkal való 
összeköttetése miatt halálra ítélte. Rendkívül 
nagy lelki nyugalommal halt meg. Emlékiratai 
(Mémoires de Madame R.) több kiadásban jelentek 
meg, legújabban Perroud-tól (Paris 1905, 2 köt.), 
lígyszintón levelezése is (u. o. 1900—03, 2 köt.). 
V. ö. Blind, Madame R. (London 1886); Tárbelié, 
Madame R., a biographical study (u. o. 1896); 
Join-Lambert, Le mariage de Madame R. (Paris 
1896). 

Roland-rés, 1. Bréche de Roland. 
Roland-szobrok, többnyire nagy méretű, kő

ből vagy fából faragott szobrok Észak-Német
ország egyes városaiban (Bréma, Magdeburg, 
Halle, Brandenburg, stb.), amelyek egy része a 
középkorra megy vissza. E kardos férfit ábrázoló 
szobrok eredetileg képmások lehettek, a nép azon
ban a hős Rolandot látta bennük és utóbb a váro
sok törvényhatósági jogának jelképei lettek. 

Roll, Alfréd Philippe, francia festő, szül. 
Parisban 1847 márc. 10., megh. u. o. 1919 
okt. 26. Géröme és Bonnat tanítványa. Első 
nagy sikerét az 1877-iki toulousei árvíznek 
hatásos képével aratta (1878, havrei múzeum). 
Ezt követte a Silenus ünnepe (genti múzeum), 
azután pedig Courbet és Zola hatása alatt 
A bányamunkások sztrájkja (1880, valencien-
nesi múzeum), A munka (kőfaragók Suresnesben, 
1885, cognaci múzeum) és A háború (1887, 
Paris, Musée du Luxembourg) sorozata. További 
fejlődése során a plein-air festés egyik fő képvi
selője. Újabb művei közül említendők: A fejő 
leány (1888), Leány és bika (1889), az États géné-
raux 1889-iki százéves jubileumát ábrázoló nagy 
képe a versaillesi tört. múzeumban, A párisi Sán
dor cár hídjának alapkőletétele (u. o.), Az élet 
örömei, falkép a párisi városházán, Carnot, Faure, 
Falliéres, Jules Simon, Dumas, Rochefort arc
képei stb. Szobrászattal is foglalkozott. 

Rolla, Alessandro, olasz hegedűművész, Paga
nini mestere, szül. Paviában 1757 ápr. 22., megh. 
Milanóban 1841 szept. 15. 1802-ben a Scalá igaz
gatója, 1805. a konzervatórium igazgatója lett. 
Müvei a hegedű irodalmában jelentékenyek. 

Rolland (ejtsd: roi&n),Romáin, francia író, szül. 
Clamecyben (Niévre) 1866 jan. 29.1903-1912-ig 
a művészettörténet tanára volt Parisban és 
többekkel megalapította a Revue historique et 
critique musicale című folyóiratot. Az 1915. évi 
írói Nobel-dijat ő kapta meg. A világháború 
alatt Svájcban tartózkodott és a béke érdeké
ben írt cikkei miatt honfitársai részéről sok 
támadás érte. Főműve a Jean-Chrlstophe című 
regénye, melyből 1904—1912-ig tíz, egyenkint 
is önálló kötet jelent meg. Egy zeneköltő életét 
beszéli el benne aprólékos körülményességgel; 
hőséhez Beethoventől kölcsönzött vonásokat. Ne
vezetesebb munkái még: Histoire de Topéra en 
Europe avant Lully et Scarlatti (1895); Francois 
Millet(1902);Lethéatredupeuple, (1903); Théatre. 
delaRévolution (1909); Vie de Beethoven (1903) 
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Vie de Michel-Ange (4. kiad. 1913); Musiciens 
d'aujourd'hui (1908); Musiciensd'autrefois (1908); 
Vie de Tolstoi (3. kiad. 1913); Haendel (1910); 
Tragédies de la foi (1918); Au dessus de la 
mélée (1914). Ujabb művei: Colas Breugnon, 
Pierre et Luee, Clerambault, Annette et SyMe o. 
regények. Kiválóbb színpadi művei: Morituri ou 
Les Loups (1899); Danton (1900); Le 14 Juillet 
(1902); Liluli (szatira). Magyarra számos müvét 
fordítottak: Beethoven élete (ford. Mikes Lajos, 
1912, Cserna Andor, 1920); A farkasok (ford. 
Teleki Jenő, 1919); Michelangelo élete (ford. Éber 
László, 1919); Danton (ford. Sebestyén Károly, 
1920); Colas Breugnon (ford. Komor Zoltán, 
1920); Eljö majd az idő (ford. Papp Dezső, 1921); 
Tolsztoj élete (ford. Benedek Marcell); Az égő 
csipkebokor (ford. Király György, 1921); Paris 
zenéje (ford. Fodor Gyula, 1922); Berlioz (ford. 
Lakatos Andor, 1923); Viharvirág (Pierre et Luce, 
ford. Laczkó Géza, 1923); Clerambault (ford. 
Benedek Marcell, 1923); Jean-Christophe Paris
ban 1—3. (ford. Rózsa Géza, 1919); Jean-
Christophe teljes fordításából megjelent: 1. A 
hajnal (ford. Zolnai Béla, 1919); 2. A virradat 
(ford. Aranyossy Pál, 1919); 3. Az ifjú (ford. 
Zolnai Béla, 1919); 4. A lázadás (ford. u. a,, 1920); 
ö. A piaci vásár (tora. u. a., 1922); 6. Antoniette 
(ford. Karinthay Frigyes, 1923). 

Rolle (német szó a francia róle-ból a. m. 
szerep. Korai szinésznyelvilnk gyakori szava. 

Rolle-hágó, Dél-Tirol keleti részén, 1987 m. 
magasságban, fontos útvonal. 1916-ban az ola
szok makacs támadásokat intéztek birtokáért, 
1916 júl. 21. sikerült is megszállaniok, de állá
saikat 1917 novemberben kénytelenek voltak ki
üríteni. Most Olaszországhoz tartozik. 

Rollenhagen, 1. Georg, német költő, szül. Ber-
nauban 1542 ápr. 22., megh. Magdeburgban 1609 
máj. 13. v. 18. Kiváló hitszónok és nyelvművé
szetével is jeles didaktikus költő volt. Első müve 
egy iskoladráma: Des Erzvaters Ábrahám Lében 
und Glauben (Magdeburg 1569) volt, nevét azon
ban a Froschmeuselerrel szerezte meg, melyben 
Luther mint Elbmarx béka, a pápa mint Beiss-
kopf teknősbéka szerepel; a szatirikus, de ta
nító célzatú mű még 13 kiadást ért (13. kiadás 
Berlin 1731). V. ö. Lütken, Lobén des R. (Ber
lin 1846). 

2. R., Gábriel, német író, az előbbinek fia, 
szül. Magdeburgban 1583 márc. 22., megh. 1620 
körül. Latin költeményeket és egy népszerű víg
játékot irt: Amantes amentes; ein sehr anmuti-
ges Spiel von der blinden Liebe oder von der Löf-
felei (Magdeburg 1614). V. ö. Gaedertz, Gábriel 
R. (Leipzig 1881). 

Rollett, Hermann, osztrák költő, szül. Baden-
ben (Bécs mellett) 1819 aug. 20., megh. u. o. 1904 
máj. 30.1842-ben kiadta Liederkránze c. gyűjte
ményét. Prühlingsboten aus Österreich (Jena 1845) 
c. szabadelvű költeményei nevét Németországban 
ismertté tették. Hosszas politikai üldöztetés után 
csak 1854. térhetett megint haza. 1876 óta szülő
városa levéltárnoka volt. Főbb munkái: Wander-
buch eines Wiener Poeten (Frankfurt 1846); Re-
publikaniscb.es Liederbuch (Leipzig 1848); Ge-
dichte (Leipzig 1865); Offenbarungen (Wien, 2. 

kiad. 1870). Emlékiratai Begegnungen (1819— 
1849) c. alatt 1903. jelentek meg Bécsben. Ma
gyar tárgyú költeményei is vannak (pl. Petőfi). 
V. ö. Katscher, H. R.'s Lében und Werke (Bécs 
1894). 

Rollin (ejtsd: roieB), Charles, francia történet
író, szül. Parisban 1661 jan. 30., megh. 1741 szept. 
14. Előbb teológiai tanár volt, 1688. a Collégé de 
Francé tanára, 1696. a Collége de Beauvais igaz
gatója lett. Jansenista nézetei miatt elvesztette 
állását s ezután irodalmi működésének élt. Főbb 
művei: Histoire ancienne (Paris 1730—38, 13 
köt.); Histoire romaine (u. o. 1738—48, 16 köt.). 
V. ö. Ferbé, R., sa vie, ses oeuvres et l'université 
de son temps (Paris 1902). 

Rollinat (eítsd: roüná), Maurice, francia költő, 
szül. Chátaurouxban (Indre) 1846,, megh. Ivryben 
1903 okt. 26. Versei előbb George Sand, majd 
Baudelaire hatása alatt készültek. Egy részüket 
megzenésítette s maga adta elő a Chat noir-hoz 
címzett cabaretban. Főbb kötetei: Dans les bran-
des (1877); Les névroses (1883); L'abime (1886); 
La nature (1892); Les apparitions (1896). V. ö. E. 
Vinchon, M. R. (Paris 1921). 

Rollo (Hrolf, Raoul), normann vezér, megb. 
932. A norvégiai Möreből származott s 886 óta 
pusztította egy normann csapat élén Francia
ország északi partjait. Együgyű Károly, francia 
király, hogy pusztításainak véget vessen, 911. 
átengedte neki Rozién, Caen és Evreux vidékét 
(Normandia) és nőül adta hozzá leányát, Gizel
lát, azzal a kikötéssel, hogy hűbérese lesz és a 
keresztény vallásra tér át. R. a keresztségben a 
Róbert nevet vette fel és erélyes uralkodó vált 
belőle. Az uralkodásban fia, Vilmos követte. 

Rollot, helység Franciaországban, Somme 
dép.-ban, 870 lak. Az 1918 márciusi német offen
zívában a francia hadvonal áttörése után véres 
harcban a németek elfoglalták. 

R o l l l l l u s (állat), ]. Ruluh 
Roloü, Friedrich, német állatorvos, szül. Ba-

derslebenben 1830 máj. 19., megh. Berlinben 1885 
dec. 22. 1866-ban Halléban tanár, 1878. a ber
lini állatorvosi iskola igazgatója lett. Nagy te
vékenységet fejtett ki a járványos betegségek 
okainak felderítésében és az ellenök való védeke
zés megállapításában. Főbb müvei: Die Lungen-
seucheimpfungen (Berlin 1868); Die Rinderpest 
(Halle, 2. kiad. 1877); Die Beurteilungslehre des 
Pferdes u. des Zugochsen (u. o., 2. kiad. 1896); 
Der Milzbrand, seine Entstehung u. Bekampfnng 
(u. o. 1883); Handbuch der gerichtlichen Tier-
heilkunde (u. o. 1888). 

Rom, elpusztult épület; főleg kolostorokról, 
várakról, meg régi építészeti emlékek maradvá
nyairól mondják, (L. Ásatások). 

Rom, cigánynyelven ember, így nevezik ön
magukat a cigányok. 

Róma (olaszul: Roma), 1. tartomány Olasz
országban Grosseto, Siena, Perugia, Aquila, Ca-
serta és a Tirreni-tenger közt, területe 12,083 
km2, (i92i) 1.519,743 lak. Járásai: Civitavecchia, 
Frosinone, Roma, Velletri és Viterbo. Székhelye 
Róma. R. tartomány az ókori Latium (1. o.). 

2. R. (1. a mellékélt térképet), az olasz király
ság fővárosa, a király ós a pápa székhelye, a Ti-
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beris (Tevére) két partján, halmos mezőség 
(Campagna di Roma) közepette fekszik, 27 km.-re 
a Tyrrheni-tengertől. A Tiberis 4 km. hosszú
ságban szeli át a várost, amelynek csak két ke
rülete, a Vatikán (Borgo) és a Trastevere (Tibe-
risen túli kerület) fekszik a jobbparton. K. felől 
a Sabin hegyek lánca fogja föl a melegebb ten
geri levegőt, ezért R. éghajlata enyhe, telente 
ritkán fagy, havazás még ritkábban fordul elő, 
ellenben a nyár forró 03 július-augusztus hó
napokban még mindig föllép a malária. Az átla
gos évi esőmennyiség 800 mm. Vízvezetékei, ame
lyek részben az ősi római vízvezetékeket hasz
nálják föl, az Acqua Vergine, Felice, Paola, Mar-
eia, bőségesen látják el pompás ivóvízzel, egy
szersmind a számos díszes szökőkiitat is táp
lálják, naponkint 235,000 kbm. vizet szolgál
tatnak. 

Fekvése, utcái, terei, emlékművei, kapui, hid
jai- R. nagyrészben a régi R. területén épült, 
a vatikáni v. Leonina városrész már újabb; leg
újabban pedig a városfejlesztés kiterjedt a Vati
kántól É.-ra terülő síkságra is. A város 15 kerü
letre (rioni) van osztva. Középpontja ma is a Ca-
pitolium(Campidoglio), a városi hatóság székhelye, 
múzeumával, az Araoeli-templommal és az E.-i ol
dalán épült, a Piazza Veneziára néző Viktor Emá-
nuel-emlékkel. A Piazza Veneziáról nyílik a Corso 
(Corso Umberto Primo), R. forgalmának és üzleti 
életének főére, amely a Piazza del Popolóig 1500 
m. hosszúságban vonul; de általában igen kes
keny. A Corso D.-i végpontjától két szélesebb út
vonal nyílik, Ny.-ra a Corso Vittorio Bmanuele 
a Tiberishez, K.-re a Via Nazionale a Piazza delle 
Terme-re, a főpályaudvarhoz (Termini) vezet. A 
Piazza del Popolóról két hosszú útvonal indul ki, a 
Via di Ripetta a Tiberis oldalán, a Via Babuino a 
Piazza di Spagnára, ennek folytatása, a Via Due 
Macelli, az 1904. elkészült nagyszerű alagúton a 
Quirinalis alatt halad a Via Nazionaleig. A Via 
Nazionaleval párhuzamosan halad a pályaudvar
tól a Forumig a Via Cavour, nemkülönben a Cor-
sóig, illetőleg Piazza Colonnáig a Via del Tritoné. 
A város terei általában kicsinyek, kivéve a nagy 
Szent Péter-teret (Piazza di San Pietro), amely 
273 m. hosszú, 240 m. széles, középen Maderna két 
szökőkútjával és egy egyiptomi obeliszkkel. A 
pompás teret Bernini oszlopsora veszi körül (1667). 
A Campidoglión Mareus Aurelius császár szobra 
áll; ide széles lépcső vezet föl. A városi élet góc
pontja a Corsót metsző Piazza Colonna; nevét 
Mareus Aurelius császár diadaloszlopától vette, 
amelyre 1589. Szt. Pál szobrát állították. Hozzája 
csatlakozik a Piazza di monte Citorio, a képviselő
ház épületével. Közel ide van a Piazza Navona 
(Circo Agonale), három szökőkúttal, a középső a 
Duna, Nilus, Ganges s La Plata allegorikus szobor
alakjaival. A Piazza di Spagnáról szép lépcsözet 
visz a San Trinitá de' Monti-templomhoz és a Pin-
cióra. A Pincio alatt, a Corso végében a Piazza 
Del Popolo, a Heliopolisból 1587. ide hozott obe
liszkkel, két kúttal; innen szobrokkal díszített 
lépcsözet vezet a Pineióra. Nevezetesebb terek 

" még: a Piazza Venezia a Palazzo Veneziával, a 
Piazza Quirinale, a királyi (hajdan pápai) palota 
előtt, a Dioszkurok hatalmas antik szobrával, a 

Piazza della Minerva, a Forum Traianum a Tra-
ján-oszloppal, rajta Szt. Péter szobrával, a Piazza 
Trevi, remek kútjával és szoborcsoportozatával, a 
pályaudvar előtt a modernizált Piazza delle Terme 
nagyszerű szökőkútjával, Diocletianus fürdőjé
nek romjaival; új a DK.-i városrészben a nagy, 
parkozott Piazza Vittorio Bmanuele, az Acqua 
Júlia romjaival; D.-en a Lateráui-templom előtti 
nagy tér. 

Emlékművekben az obeliszkeken és kútszob-
rokon kívül R. nem bővelkedik. Legnagyobb em
lékműve II. Viktor Emánuel emléke a Capitoliu-
mon, amely több mint negyedszázadon át épült. 
A Pincio parkját a római és az olasz közélet, iro
dalom, művészet nagyságainak több száz mell
szobra díszíti. A Gianicolón van Garibaldi nagy 
lovasszobra. A Villa Borghese parkjában áll 
Goethe szobra, amelyet Vilmos német császár 
ajándékozott a városnak, továbbá Hugó Viktor 
szobra. Említendők még Metastasio, Cavour, Min-
ghetti szobrai. 

A város falai, amelyek nagyrészt még Aure- j 
lianus császár idejéből maradtak fenn, ma már | 
nem nyújthatnának védelmet, miért is 2—4 km. 
távolságban R. körül 1870 óta erődöket építet
tek. Kapui már újkoriak, egyesek valósággal 
műemlékek, így a Porta del Popolo, Vignola 
homlokzatával (1561), a Porta Pia, amelyen 1870. 
az olasz sereg behatolt, 1564. Michel Angelo 
terve szerint készült, a Porta San Lorenzo, a ket
tős Porta Maggiore, Porta San Giovanni, Porta 
San Sebastiano, Porta San Paolo ; a jobbparton 
pedig a Porta San Pancrazio a Janiculuson, a 
Porta Santo Spirito a Borgo és Trastevere közt. 

A Tiberisen átvezető 13 híd közül csak né
hány régi, mint az Angyalvárra nyíló Sant' An
gelo (136 K. u., kibővítették 1892—94), Bernini 
angyalszobraival, a Ponté Sisto 1474-ből, a Ponté 
Quattro Capi (a régi Pons Fabricius), a San Bar-
tolommeo (a régi Pons Cestius), amely a Tiberis-
szigetet köti össze a két parttal. 

Templomok. R.-nak mintegy 400 temploma 
van, ezek közül öt patriarchális főtemplom. Leg
nagyobb a világhírű Szt. Péter (San Pietro in 
Vaticano) bazilika. Első alakjában Nagy Kon
stantin császár építtette Nero cirkusza, Szt. Pé
ter kivégeztetése helyén. V. Miklós pápa 1452. 
újjáépítését kezdte meg, de csak II. Gyula pápa 
alatt fogtak hozzá Bramante tervei szerint az 
alapjából való újraépítéshez. Raffael, Antonio de 
Sangallo, 1546—64. Michel Angelo vezetése alatt 
épült tovább, a nagy kupolát csak 1590. fejezték 
be. Ezután Maderna tervei szerint folytatták, 
míg 1626 nov. 18. VIII. Orbán pápa fölszentel
hette. Összesen 200 millió lirába került. A fő
hajó hosszúsága 187, a közóphajóé 137 m., a 
kupola a lanternáig 123, a kereszt csúcsáig 132 
m. magas. A kupola alatt van a Bernini 29 m. 
magas tabernaculuma alatt a főoltár, amelynél 
csak a pápa vagy brevevel meghatalmazottja mi
sézhet. Az oltár alatt van Szt. Péter sírja 89 lám
pával körülvéve, előtte VI. Pius pápa imádkozó 
márványalakja Canovától. Nevezetesek a temp
lomban Szt. Péter bronzszobra (V. sz.), Michel 
Angelo Pietája, több pápának síremléke. Össze
köttetésben áll vele a Sixtina-kápolna a Vatikán-
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ban Micliel Angelo nevezetes festményeivel. A 
Róma és a világ minden templomának anyja 
a lateráni bazilika (S. Giovanni in Laterano), a 
S. Giovanni kapu közelében, amelyet I. Szilvesz
ter pápa 324. a lateráni palota mellett épített. 
1308. és 1361. tűzvész pusztította, de a pápák dí
szesebben helyreállították. Itt van eltemetve 
n. Szilveszter pápa is, akinek tiszteletére a ma
gyar szent korona ajándékozását megörökítő 
domborművet (Damkó müvét) helyeztetett el a 
magyar püspöki kar. A bazilika közelében van a S. 
Croce di Gerusalemme templom Krisztus kereszt
jének ereklyéivel és a szent lépcső (Seala sánta). 
A S. Maria Maggiore a legdíszesebbek egyike, 
máralV.sz.-ban épült, de többször átalakították. 
Harangtornyát 1376., loggiás homlokzatát 1743. 
fejezték be. Nevezetességei V. Sixtus és V. Pál 
kápolnái e pápák síremlékével, Guido Eoni fest
ményeivel ; mennyezete az Amerikából Európába 
hozott első arannyal van díszítve. A Szt. Pál
templom a Via Ostiensen, a városon kívül (S. 
Paulo f uori le Mura), a legékesebb belsejű a római 
bazilikák közt. 388-ban alapították. 1823-ban le
égett, de fényesen helyreállították. Mellette az 
ókori szép kolostorudvar. Az öt hajó mennyezetét 
80 óriási gránitoszlop tartja. A S. Lorenzo fuori 
le Mura a S. Lorenzo kapu előtt szintén igen régi 
templom, már 578. átalakították; itt van IX. Pius 
sírja. Nevezetesebb templomok még: Sant' Ág
nese fuori le Mura, a Porta Pia előtt (már a VII. 
sz.-ban s legújabban 1856. átépítették), alatta 
katakombák; a San' Agostino (1483) Raffael és 
Sansovino müveivel; a S. Cecília a Trastevereben 
az V. sz.-ból, Szt. Cecilia fekvő márványszobrá
val Madernától, régi mozaikokkal; San Clemente 
érdekes altemplomos építmény a IV. sz.-ból, szin
tén régi mozaikokkal, valamint IX—XI. sz.-beli 
falfestményekkel; Santa Costanza, rotunda, való
színűleg Constantiának, Nagy Konstantin leányá
nak mauzóleuma, IV. sz.-beli mozaikokkal; a 
jezsuiták hatalmas egyhajós Gesu-temploma Vi-
gnolától (1575); a San Lorenzo in Damaso (370. 
épült. 1486—95. megújították); Santa Maria degli 
Angeli, amely Diocletianus fürdőjének egy ré
szét foglalja el, Miohel Angelo műve (1533—66) ; 
S. Maria in Araceli, a kapitóliumi Juno-templom 
romjain épült, szép freskókkal és síremlékekkel; 
S. Maria sopra Minerva, R. egyetlen csúcsíves 
temploma Miohel Angelo híres Krisztusával; a 
Pantheon, vagyis S. Maria la Rotonda, most az 
olasz királyok sírtemploma, ugyanitt Raffael 
sírja; S. Pietro in Vincoli, melyet 442. Eudoxia 
császárné kezdett építtetni s odaajándékozta Szt. 
Pétor bilincseit, .II. Gyula pápa síremlékével 
Michel Angelótól, híres Mózes-szobrával; S. Pras-
sede, IX. sz.-beli mozaikokkal; S. Pudenziana, 
amely Szt. Péter vendéglátó gazdájának, Puden-
tiusnak házából épült, 390-ből eredő mozaikokkal, 
harangtornya a IX. sz.-ból; S. Stefano Rotondo, 
körtemplom az V. sz.-ból, amelyhez magyar em
lékek fűződnek. Újabb templom a Borgóban a S. 
Giacchino, XIII. Leo pápa (Peeci Joachim) iránti 
tiszteletből építették, valamint a karmeliták S. 
Teresia temploma. A Szűz Máriának szentelt tem
plomok száma egyedül mintegy 80. A katakom
bákról 1. Katakombák. 

Világi épületek. R. legkiválóbb és legnagyobb 
palotája a vatikáni, a pápa lakóhelye híres múze
umaival (1. Vatikán). A lateráni pápai palota ma 
múzeum. A Quirinal szintén pápai palota volt, 
1870 óta az olasz király székhelye. A Piazza di 
Monté Citorión van a képviselőház palotája, me
lyet 1650. Bernini épített. A szenátus a Palazzo 
Madamában(1492) ülésezik. A Campidoglión van a 
szenátorok palotája, amelyben a városi hatóság 
székel, továbbá a kapitóliumi múzeum. A Palazzo 
della Cancellaria, amelyet meghagytak a pápai 
szék birtokában s a pápai hivatalokat foglalja ma
gában, 1486—1495-ig épült, nagyszerű árkádos 
udvarral; a Consulta most a külügyminisztérium 
székhelye; a Palazzo di Venezia(1455)az osztrák
magyar vatikáni nagykövetségnek volt szék
helye, 1915. elkobozták. Díszes magánpalotáknak 
R. bővében van; ilyenek a Barberini, Borghese, 
Caffarelli, Colonna, Farnese, Massinű, Rospigliosi 
stb. paloták, nagyrészt remek udvarokkal. A 
Borghese-villa, most Villa Umberto-muzeum, 
kertje közkert lett; a Ludovisi-villából már csak 
az ú. n. Casino deli' Aurora áll; nagyszerűek a 
DoriaPamílli, Parnesina, Madamavillák, a Medici-
villa francia művészek telepe. A legújabb köz
épületek közül leghatalmasabb a Tiberis jobb
partján az igazságügyi palota, amely évtizedeken 
át épült és 1911. avatták fel. 

Népesség, foglalkozás, közművelődés. R. lakos
sága 1860-ban 184,050, 1881-ben 284,544 volt, 
1911-ben már 542,123 (köztük 8000 egyházi sze
mély, 50,000 katona), 1915-ben 590,960,1921-ben 
pedig 691,314 volt. Idegenforgalma időnkint nagy 
tömeggel szaporítja lakosságát; a letelepedett 
idegenek száma 5000. 

Nagyipar és nagykereskedelem alig van R.-ban, 
az ipar és kereskedelem legnagyobbrészt a város 
belső szükségletén kívül az idegen utazók vásárló
kedvét szolgálja. Legnagyobb gazdasági fontos
sága R.-ra nézve az idegenforgalomnak van. Kör
nyékével, nevezetesen a gyönyörű fekvésű Pras-
cati, Tivoli, Castel Gandolfo, Albano helységek
kel, valamint a tengerparttal (Portó d'Anzio) helyi 
vasutak kötik össze. 

Közoktatásügyi intézményei számosak, nagy
részt egyházi alapítások, mint az egyetem, ame
lyet VIII. Bonifác alapított 1303. Az egyetemmel 
kapcsolatos a VI. Sándortól 1663. alapított könyv
tár, több orvosi és természettudományi intézet, 
felsőbb tanítóképző, királyi mérnöki iskola, dip
lomáciai főiskola, meteorológiai és geofizikai 
intézet. Van azonkívül a középiskolák mellett 
8 technikai intézet, szépművészeti, iparművészeti, 
mezőgazdasági szakiskola, hadapródiskola. Az 
elemi iskolai oktatás azonban még mindig hiá
nyos. Egyházi nevelés céljára 52 különböző célú 
és nemzetbeli kollégium szolgál; nevezetesebb 
főiskolák: a Collegium Urbanum de propaganda 
flde, a misszionáriusok kiképzésére, az Universita 
Gregoriana a jezsuiták vezetése alatt, a Ponti-
flcia Accademia dei nobili ecclesiastici (egyházi 
diplomáciai főiskola). A magyar kispapok a Col
legium Germanico-Hungaricumban vannak. Az 
akadémiák közül említendők a királyi tud. aka
démia (A. dei Lincei), a katholikus A. degli Ar-
cadi, a szépművészeti San Luca akadémia, az 

21* 



Róma — 324 — Róma 

1512. Raffaeltól alapított Artistica congregazione 
dei virtuosi al Panteon, az Acc. Tiberina, az Acc. 
Pontifloia di Archeológia. A történelmi tudomány 
és szépmüvészetek művelésére több nemzetnek 
külön intézetei vannak, így a francia képzőmű
vészeti és zeneművészeti iskola a Medici-villában, 
a francia archeológiai intézet, a német ós osztrák 
történelmi intézetek, amelyek sorához legújabban 
a Fraknói Vilmos alapította magyar történelmi 
és művészeti iskola járult. A nagy közkönyvtárak 
közül legnevezetesebb a vatikáni, 220,000 kötet
tel, 3 i,000 kézirattal, a Vittorio Emanuele (500,000 
köt.), a megszüntetett kolostorok könyvtárainak 
anyagával, a Santa Maria sopra Minerva kolos
tor egykori könyvtára szintén állami kezelésben 
(178,000 kötet), a Palazzo Chigi könyvtára, az 
egyetemi könyvtár (160,000 köt), a Lincei aka
démia könyvtára (70,000 kötet), amelynek még 
120,000 rézmetszetből álló gyűjteménye is van. 

Igen gazdag R. műgyüjteményekben, különö
sen szobonnűvekben; nevezetesen a vatikáni, a 
capitoliumi, a Kircher-féle múzeum a Collegio 
Romanóban, a Museo nazionale delle Terme, a 
Galleria nazionale, szobrokkal, képekkel és réz
metszetekkel, a műcsarnokban a Galleria d'arte 
moderna, a Borghese-villa gyűjteménye, továbbá 
jeles képtárak a Barberini, Colonna, Doria, Ro-
spigliosi palotákban, főképen szoborgyüjtemé-
nyek a Museo Torioniában, a Villa Albaniban s 
a legújabban tulajdonosától a városnak ajándé
kozott Barracco-féle szoborgyüjtemény. 

Szinházaiban, olasz szokás szerint, nincs ál
landó társulat, hanem időszakos előadásokat tar
tanak egyes vállalkozók. Jelentékenyebb szín
házai az Argentína (opera és dráma), Constanzi 
(opera), Teatro Drammatico Nazionale és Teatro 
della Valle (dráma), Politeama Adriano (opera 
és dráma), Quirino, Teatro Rossini. A magasabb 
zeneművészetet az Acc. di Santa Cecília és az Acc. 
Pilarmonica (főleg az egyházi zenét) müvelik. 

Jótékony intézetekben R. gazdag, van nagy
szerű poliklinikája, számos kórháza, árvaháza 
nemkülönben mintegy 300 jótékony alapítványa. 

A város címere és igazgatása. A város címere 
ötlevelü lombkoronával fedett aranyszegélyű vö
rös pajzs, felső jobb sarkában kereszt, innen balra 
ferdén lefelé haladó arany S. P. Q. R. (Senatus 
populusque Romanus) betűkkel. 

A város képviselete a 78 tagból álló község
tanács (consiglio comunale), amely a polgár
mestert (sindaco) és a 8 tagból álló városi taná
csot (giunta municipale) választja. 

Irodalom. Monográfia della citta di Roma, 2 köt., 1881; 
Annuario statistico delle Citta' italiane, Firenze 1909 ; De 
Bleser, R. et ses monuments, Louvain ; Crawford P. M., 
Ave R. immortalis, Loudon 1898 ; Ferraris C. F., Statistiche 
delle Universitá e degli Istituti superiori, R. 1913 ; Hare 
A. I. C, Days near R., London 1906 ; u. a., Walks in R., 
17. kiad., London 1905; Zacher, R. als Kunststatte, 2. 
kiad., Berlin 1907 ; u. a., Römisches Volksleben der Qe-
genwart, Stuttgart 1910 ; Pesci, I. primi anni di R. capi-
tale, 1870—78, Firenze 1907 ; Leti, R. e lo stato del Papa 
1850—1870, 2 köt., Roma 1907 ; CaM, Bibliográfia gene
rálé di B., n. o. 1906—1910 ; Eredia F., II clima di R. 
esame delle osservazioni meteorologiche esseguite 1782— 
1910, u. a. 1911 ; Gsell-Fells, Murray, Mayer, Baedeker, 
(írieben útikönyvei; Scobel, Land und Lente XII. R., . . . ; 
Scnoener R., R., Budapest, 1898. 

A régi R. alapítására vonatkozó hagyomány 
az újabb kutatások világánál mindinkább mon

dának bizonyul; az alapítást a hagyományozott 
Kr. e. 753. évnél is korábbi időbe utalják a vá
ros területén fölfedett sírok, a melyek szerint a 
település kezdeteit a Kr. e. 1000—900 évekbe 
kell tennünk. R. fejlődósének történetében a köz
társaság előtti időkben négy korszakot szokás 
megkülönböztetni. 1. A legrégibb település a Pa-
latium-on (Palatínus mons) volt, melyet négy
szögű alakjáról Roma quadrata névvel szoktak 
jelölni. Emellett a szomszédos dombokon (Quiri-
nalis, Caelius) faluszerü települések voltak. 2. A 
Septimontium (héthalmú város) magában fog
lalta a Palatínust, annak Ny.-i felét (Cermalus), 
az É.-i lejtője előtti emelkedést (Velia); továbbá 
az Esquilinus mons három (Oppius, Cispius és 
Pagutal nevű) részét, meg a Suírarát (1. Róma 
mellékelt tervrajzát). 3. A négy régiókorszakában 
a Septimontium területe a Caelius, Viminalis és 
Quirinalis dombokkal bővült; részei a regio Su-
burana, regio Esquilina, regio Collina, regio Pa
latina ; hozzátartozott a Capitolinus mons kettős 
magaslata (az Arx és Capitolium) is, amelyek 
azonban nem voltak a regiókba beosztva. 4 A 
Servius korabeli B. neve ugyan az utolsó római 
királyok egyikéhez fűződik, de valósággal azo
nos a köztársasági R. kiterjedésével; a város ré
gebbi területéhez, hozzájárult az Aventinus mons, 
valamint annak É.-i részétől a Capitolinusig ter
jedő Tiberisi partrészlet. A történelmi városnak 
határát a tuffakockákból épült ú. n. Servius féle 
fal jelöli (1. tervrajzunkon a belső falvonalat); 
kapui közül nevezetesebbek a porta Carmentalis 
és a porta Collina. E korba tartozik a Tiberisen 
átvezető pons Sublicius; ekkor keletkezett a Pa
latínus és Capitolinus közt elterülő Forum, mely
nek mocsaras területéről a Cloaca maxima csa
tornájával vezették le a vizet. A köztársaság 
idejében R. túlnőtt a Servius-féle falon, különö
sen K. felé, a Tiberisig, sőt azon túl is népes 
városnegyed keletkezett (trans Tiberim, ma 
Trastevere). A hannibali háború után megszűnt 
R. erődített hely lenni. A köztársasági R.-ból, 
melyet rendszertelenül épített, szűk utcájú vá
rosnak kell képzelnünk, kevés emlék jutott ránk; 
a polgárháborúk pusztításai, tűzvészek, főleg 
azonban a császári korban megindult nagy épít
kezések teljesen átalakították a régi R.-t; Augus-
tus büszkélkedve mondta, hogy téglavárost vett 
át és márványból épültet hagyott utódaira. 
Ő a világvárossá megnőtt R.-t 14 kerületre (re
gio) osztotta (1. a tervrajzot); a város képe új, 
nagyszerű építkezések következtében (paloták, 
templomok, fórumok, bazilikák, oszlopcsarnokok, 
diadalívek, thermák, hidak, parkok, vízvezeté
kek, színházak s más középületek) alatta, s utódai 
közül különösen Nero, Vespasianus, Trajanus, 
Hadrianus, Septimius Severus, Caracalla, Dio-
cletianus és Constantinus építkezései folytán tel
jesen megváltozott, a világbirodalom méltó, fé
nyes fővárosa lett, melynek lakossága a császári 
korban az egy milliót megközelítette és melyet 
Aurelianus császár (270—75) és utóda Probus 
(276—82) hatalmas, közel 19 km. kerületű, téglá
ból épült, nagy részében ma is fennálló bástya
fallal vett körül. Aurelianus fala belefoglalta a 
városba a sok középülettel díszes, egyébként sű-
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virgo, Marcia és Trajana, még ma is használat
ban vannak). Kitűnő volt az antik E.-nak csa
tornázása is. Utcái közül megemlítendők a fóru
mán át vezető via sacra, a Palatínus alján a via 
nova és a mai Corsónak megfelelő via lata. A 
városi élet középpontja a Farum Romamim, a 
respublica korában a politikai élet színhelye, 
melyet a tanácsház (curia), a szószék (rostra), 
bazilikák, templomok meg vásáros bódék és csar
nokok szegélyeztek és a Capitolium felé a levél
tár (tabularium) épülete határolt. A császárok 
fényes építkezései egészen megváltoztatták a fó
rum képét, új templomok, hatalmas bazilikák 
(Júlia, Aemilia, Constantini) emelkedtekmellette, 
diadalivek és szoborművek ékesítették. É. felé 
új, az ú. n. császárok fórumai (fórum Caesaris, 

A régi Róma Auglistus korában. 

rün lakott Mars-mezőt (Gampus Martius), B.-on 
az előkelők parkos villáival borított Mons Pin-
cias-t (collis hortorum), a Tiberis mentén az 
Aventinustól D.-re elterülő lapályt és a folyó 
jobb partján a Janiculus monsig terjedő város
részt; kapui közül nevezetesebbek B.-on a porta 
Flaminia (ma helyén a porta del Popolo), mely 
nevét a beléje torkoló híres országútról vette; a 
porta Salaria és Nomentana ; K.-en a porta Ti-
burtina; D.-en a via Latina ós via Appiára nyiló 
hasonló nevű két kapu, meg az Ostiába, R. ki
kötővárosába vezető útra nyiló porta Ostiensis; 
Ny.-on, a Janiculum tetején, a porta Aurelia. A 
Tiberisen át vezető hidak közül a köztársaság 
korában épültek a pons Snblicius, a pons Aemi-
lins és a Tiberis szigetére vivő pons Pabricius és 

Cestius; a császárság korában: a pons Probi 
(D.-en), a pons Aurelius és Agrippae, a Neronia-
nus, a Hadrianus mauzóleumához (ma Gastello 
S- Angelo) vezető pons Aelius és B.-on (tervraj
zunkon már nem látható) a pons Mulvins. A város 
lakóinak ivóvizszükségletéről, a nagyszámú és 
részben óriásméretű közfürdők (balnea, thermae), 
valamint a szökőkutak (salientes) és medencék 
(piscinae, nymphaea) ellátásáról pazarul gondos
kodtak a vízvezetékek (aquae), melyek közül négy 
(aqua Appia Kr. e. 312., Anio vetus 272., aqua 
Marcia 144. és aqua Tepula 125. Kr. e.) a köz
társaság korában; a rivus Herculaneus, az aqua 
Júlia, aqua Virgo, aqua Claudia és Anio novus, 
az aqua Alexandrina és aqua Antoniana, a jobb
parti aqua Alsietina és aqua Trajana a császárok 
korában épültek (ezeknek egy része: az aqua 

Augusti, Nervae, Vespasiani, Trajani) épültek, 
egy-egy fényes templommal s díszes oszlopcsar
nokokkal, a Trajanusén azonkívül a híres basi-
lica Ulpia és Bibliotheca Ulpia, mellettök a csá
szár reliefdíszü, majd 30 m. magas emlékoszlopa. 
A Capitolium északi emelkedését Juno Moneta, 
a délit Juppiter Capitolinus nagyszerű temploma 
díszítette; déli szegletén volt a «tarpeji szikla» ; 
a Palatinus-t a császárok terjedelmes palotái 
borították. E domb DNy.-i lejtője mentén volt a 
Circus maximus, Ny.-ra a Velabrum ós a fórum 
boarium (barompiac). A Capitoliumtól ÉNy.-ra 
fekvő Gampus Martius nevezetesebb középü
letei : a Balbus, Marcellus és Pompejusról elneve
zett színházak, a circus Plaminius, a Stádium 
(a mai Piazza Navona), több oszlopos csarnok, 
templomok, a Pantheon (1. o.), Nero thermái, a 
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Saepta Júlia, Augustus békeoltára (Ara pacis) és 
mauzóleuma. A Quirinalison Constantinusnak és 
Diocletianusnak óriási thermái emelkedtek, az 
utóbbiból ma is tekintélyes romok maradtak, 
épúgy mint a város D.-i részéu épült Caracalla-
íéle és a 3. régióbeli Trajanus- és Titus-féle 
thermákból, melyek részben a Nero-féle nagy 
palotaépítkezés (domus aurea) helyét foglalják 
el. Tőlük DNy.-ra feküdt a Colosseum (1. Kolosz-
szeum), szomszédságában Venus és Eoma tem
ploma. A kis emberek és árusok negyede a Su-
bnra (4. regio); a hajósoké és kikötőmunkásoké 
a 13. régióbeli Tiberis-part, ahol a nagy köz
raktárak emelkedtek (Emporium, horrea). A régi 
R. pusztulása Alarich (Kr. u. 410) és Geiserich 
(455) betöréseivel kezdődött, a középkorban a 
düledező emlékek anyagát templom- és házépí
tésre használták, a márványszobrokból meszet 
égettek. A régi emlékek felé a renaissance óta 
fordult a figyelem; rendszeres ásatások és ku
tatások azonban csak a XIX. sz.-ban kezdődtek, 
különösen 1870 óta. — L. még Római birodalom. 

Irodalom. H. Jordán, Topographie Roms. 3. kiad. (Hill-
sentöl) 1907 ; 0. Richter, Topographie der Stadt Rom, 2. 
kiad., 1901; Gilbert, Gesch. u. Topogr. der Stadt Rom im 
Altertnm, 1883—90 ; Platner, Topography and monuments of 
ancient Romé, 2. kiad., 1911 ; Httlsen, Forum Romanum, 
2. kiad.. 1905: Schneider, Das alté Rom, 1896; Diehl, Das 
alté Rom, 1909; Petersen, Vom altén Rom, 4. kiad., 1911 ; 
R. Lanciani, A régi Róma a legújabb ásatások világításá
ban, Budapest 1894. Térképek: Lanciani, Forma urbis Ro
máé. 1893—1901 ; Kiepert—Hülsen, Formae urbis antiquae, 
2. kiad. 1912. 

B. története a középkorban. A római biroda
lom kettéoszlása után (395 Kr. u.) R. régi fénye 
és fővárosi jelentősége aláhanyatlott. A nyugat
római császárok az erős Bavennába tették át 
székhelyüket, míg R. két izben is áldozatul esett 
a barbárok pusztításainak. 410-ben Alarich, nyu
gati-gót király hadai rabolták ki, 455. pedig a 
vandal Geiserich serege pusztította két héten át. 
A nyugat-római birodalom bukása után (476) R. 
Odovakar, később a keleti gót Theodorich uralma 
alá jutott, a ki R. műemlékeinek megvédésére és 
helyreállítására rendeletet adott ki. A keleti
gótok és Justinianus, görög császár közt kitört 
háborúban R. 536—552 öt izben volt kitéve 
ostromnak. Ekkor pusztult el műkincseinek nagy 
része. R. lassankint a pápák uralma alá került, s 
így mint a nyugati kereszténység központja és 
fővárosa új világtörténeti szerephez jutott. A 
VIII. sz. elején a pápák a frank királyok segítsé
gével végleges urai lettek R.-nak és megalapí
tották világi hatalmukat az ú. n. Egyházi Ál
lam felett (756). R.-ban folyt le 800. Nagy Károly 
frank királynak római császárrá való koronázása. 
8i6-ban a szaracénok feldúlták R.-nak a Tiberis 
jobb partján fekvő részét, mire IV. Leó pápa azt is 
falakkal vétette körül (Gitta Leonina). AIX. és X. 
századokban a R. feletti uralomért egyes nemesi 
családok versengtek a pápákkal s erre az időre 
esett a pápaság legmélyebb sülyedése. A rendet 
a német-római császárok (Naqy Ottó 962, III. 
Ottó 998., III. Henrik 1046) állították helyre, 
de nem szüntethették meg a pártharcokat, s ezek
ben pusztult el R. sok monumentális épülete. 
Köveiket széthordták új épületekhez (Colos-
saeum) v. várakká alakították őket (Angyal

vár). 1084-ben a VII. Gergely pápa segítségére 
jövő normannok oly pusztítást vittek végbe 
R.-ban, hogy az valóságos romvárossá lett. A 
lombardiai városok példájára R.-ban is köztár
sasági mozgalom támadt 1143. a pápa világi 
uralma ellen, mihez még Bresciai Arnold egy
házi forradalma is járult. A rendet még Barba-
rossa Frigyes császár sem tudta helyreállítani, 
sőt koronázása után 1155. kénytelen volt R.-t 
elhagyni a kitört felkelés miatt. A R.-i nemesség 
uralmát végleg III. Ince pápa (1198—1216) törte 
meg. A guelf- és ghibellin-harcok alatt a guel-
fek 1261. Manfrédét, a ghibellinek 1263. Anjou 
Károlyt hívták meg a város urának, ki aztán 
szigorú eréllyel uralkodott R. felett. A pápák 
avignon i tartózkodása alatt (1309—1378) R. újabb 
pusztulásnak és harcoknak színhelye lett. 1347. 
Cola di Rienzi (1. o.) kikiáltotta a köztársaságot 
s magát annak néptribunjává választatta, de 
uralma rövid életű volt. A pápák visszatérése 
után 1378. a nyugati egyházszakadás tört ki s R. 
az egyik pápa székhelye lett. Ekkor a Colonna-
és Orsim-családok versengtek R. birtokáért, mi
közben Nápolyi László király is elfoglalta azt. 
A szakadás megszűnte után 1417. R.-ban is helyre
állott a nyugalom és a pápák állandó uralma. 

B. története az új-korban. A renaissance mű
vészete és a humanista irodalom fellendülésével 
kezdődött R. történetének xíj fényes korszaka a 
XV. sz. második felében. Az ú. n. renaissance-
pápák (V. Miklós, II. Pius, IV. Sixtus, II. 
Július, X. Leó) az új művészet és tudomány 
középpontjává tették R.-t. A legkiválóbb művé
szek, mint: Michél Angelo és Baffael tervezték 
és alkották meg a nagyszerű Szent Péter-tem
plomot s díszítették festményeikkel a Vatikán 
termeit és kápolnáit. Ezt a nagyszerű művészi 
fellendülést megzavarta és megakasztotta egy 
időre R.-nak a német-spanyol csapatoktól való 
elfoglalása és kirablása 1527. (Sacco di Boma). 
A reformáció nem akadályozta meg R. művészi 
fejlődését. V. Sixtus pápa (1585—90.) fejezte 
be a Szent Péter-templom kupoláját, építtette 
a vatikáni könyvtárt és a Quirinált, a pápák új 
lakóhelyét. A XVII. és XVIII. sz.-okban is sok 
művészi templommal, palotával (Farnese, Bor-
ghese, Barberini, Ludovisi, Pamftli) gyarapo
dott R., de lakossága, mely 1656 körül 120,000 
lelket számlált, nagy nyomorban és szellemi el
maradottságban sínylődött. XI. Kelemen (1700— 
1721.) alatt"kezdődött a R.-i emlékek első ása
tása a Palatínuson. A francia forradalom után 
a párisi direktórium R.-ból köztársaságot alko
tott 1798 febr., azonban az csak 1799 szept.-ig 
állott fenn. Napóleon 1809 máj. a francia biro
dalomba kebelezte R.-t s azt második fővárosává 
tette. Bukása után 1814 máj. 2. visszatért VII-
Pius pápa R.-ba s a pápák háborítatlanul ural
kodtak R. felett 1848-ig. Ekkor az általános olasz 
mozgalmak idején R.-ban is forradalom támadt, 
bár IX. Pius alkotmányt adott az Egyházi Ál
lamnak. 1848 nov. elmenekült a pápa R.-ból, 
mire a forradalmiak 1849 febr. R.-t köztársa
sággá kiáltották ki. A pápa uralmát a Napóleon 
Lajos francia köztársasági elnöktől küldött csa
patok állították helyre. Ezek Oudinot vezetése 
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alatt a Garibalditól védett várost négy hónapi 
ostrom után 1849 júl. 4. elfoglalták. A pápa azon
ban csak 1850 ápr. jött vissza Gaétából R.-ba. Az 
1859-iki új olasz nemzeti fellendülés, de különösen 
a nápolyi királyság elfoglalása után (1860—61.) 
egyre hangosabb lett az olasz hazafiak vágya, 
hogy R. legyen az egyesült olasz királyság fő
városa. Garibaldi volt ennek legmerészebb hir
detője (Roma o morte! = R. vagy a halál!). De 
sem 1861-iki (Aspromonte), sem 1867-iki (Men
táim) támadása nem sikerült. Csak amikor az 
1870-iki francia-német háború kitörése után az 
utolsó francia csapatok is elhagyták az Egyházi 
Államot, vonultak ellene az olasz csapatok Ca-
dorna tábornok vezetése alatt és 1870 szept. 20. 
néhány órás ágyúharc után a Porta Pia mellett 
lőtt résen át behatoltak a városba. R. lakossága 
az 1870 okt. 2. megtartott népszavazáson 133,681 
szóval 1507 ellen kijelentette csatlakozását az 
olasz királysághoz. II. Viktor Emánuel 1870 
dec. 31-én látogatta meg R.-t, melyet aztán 1871 
jan. 26. hivatalosan is Olaszország fővárosának 
nyilvánítottak, meghagyván az ú. n. garanciális 
törvényben a Vatikán területét, a lateráni bazili
kát a pápa birtokában. 

Az olasz kormány 1871 óta sokat tett R. mo
dern átalakítására, de az utcák kiszélesítésének 
és a Tiberis szabályozásának nemcsak a régi 
szennyes városnegyedek (pl. a ghetto), hanem mű
vészi értékű paloták is estek áldozatul. A túl
hajtott építkezési vállalkozás csakhamar csődöt 
mondott. Igen sok épületet az államnak kellett 
átvennie. Nagy gondot fordít a kormány a régi 
R. emlékeinek feltárására és fentartására s a 
legújabb ásatások a Palatínuson, a Capitoliumon 
és a Forum Romanumon meglepő eredményekkel 
jártak. 

Irodalom. Gregorovins, GeseliicMe der Stadt Rom im 
Mittelalter, Stuttgart, 1903, 8 köt., 5. kiad. ; Reumont, 
Geschichte der Stadt Rom, Berlin 1867—70., 3 köt.; Qrisar, 
Qeschichte Roms und der PSpste im Mittelalter, Freiburg 
1898 és köv. év.; Rodocanacki, Les instntions communales 
de Romé sous la papauté, Paris 1902; Madelin, La Romé 
de Napóleon 1809—11, u. o. 1906; Cadorna, La liberazione 
di Koma neU'Anno 1870, Torino 1889; Steinmann, Rom in 
der Renaissanee Nikolaus V., Jnlins II., Leipzig 1898; Hofí-
meister, Die wirtscüaftliche Entwickelung Roms, Wien 1899. 

Roma aeterna (lat.), 1. Örök város. 
Roma deliberantc, Saguntuui perit 

(lat), a.m.: Miközben Róma tanakodik, Saguntum 
elvész. (Cicero.) 

Romadur-sajt, 1. Ramadou. 
Romagna (ejtsd: romanya; azelőtt: Románia), 

Olaszország egyik vidéke, 1860-ig az Egyházi-
Állam É.-i része. Bologna, Ravenna, Perrara és 
Forli tartományokból állott, (1915) 1.502,097 lak. 
Az egyesítés óta Emília compartimentónak lett 
része. V. ö. Rosetti, La R. geográfia e storia (Mi
lano 1894). 

Romagne (ejtsd: romány), falu Meuse francia dé-
partementban, az argonnei erdő közelében, 460 
lak.; a világháború végső szakában, 1918 októ
berben, mikor már az amerikai haderő nagy sűly-
lyal lépett föl, véres harcok középpontjában állt 
s a német hadsereg huzamos ideig tartotta a túl
erő ellen. 

Romagnosi (ejtsd: romanyózi), Giovanni Döme-
nico, olasz filozófus és jogtudós, szül. Salso Mag-

giore-ban (Piacenza mellett) 1761 dec. 13., megh. 
Korfuban 1835 jún. 8. Termékeny és kiváló jogi 
és filozófiai író. Főbb munkái: Genesi del diritto 
penale (Pavia 1791, 4. kiad. Firenze 1832); Che 
cosa e lamente sana. Della suprema economia deli' 
umano sapere (1829). Condillac szenzualizmusá-
nak híve, azt akarja a jogi tudományokra alkal
mazni. A büntető jogot a társadalom megvédel-
mezésének szükségére alapítja. Művei (Opera) 
19 kötetben jelentek meg 1832—35. V. ö. Fer
rari, Le mente di D. R. (1835); Gredaro, II Kan-
tismo in R. (R. nagyon lenézte Kantot) 1887. 
Szülővárosában szobrot emeltek neki. 

Római adószám, 1. Ciklus és Indictio. 
Római antológia, rendesen: Antliologia La

tina. Olyan gyűjtemény, mint a görög anto
lógia, nem maradt fenn az ó-korból. 1573-ban 
Joseph Scaliger tett közzé efajta gyűjteményt: 
Catalecta veterum poetarum címen. Ez 250 köl
teményt foglalt magában. Majd ifjabb Burmán 
P. adott ki Amsterdamban 1769—73. Anthologia 
címen egy öt kötetre terjedő, de kritikailag meg 
nem rostált gyűjteményt. Moyer H. 1835. már 
kritikailag kezdi rendezni az anyagot (Antholo
gia veterum latin, epigrammatum et poematum 
2 köt.), de megbízható gyűjteményt csak Riese 
nyújt A. Latina sivepoesis Latináé Supplemen-
tum címen (Leipzig 1869—70.), 917 költemény
nyel. Ennek alapja a párisi Codex Salmasiamis 
380 költeménye a Vü. v. VIII. sz.-ból. Ezenkívül 
felhasználja az európai könyvtárak hasonló tar
talmú kódexeinek és ősnyomtatványainak egész 
sorát. Kiegészíti e gyűjteményt Baehrens öt kö
tete: Poetae Latini minores, Leipzig 1879—83; 
újabb kiadása (1910) Vollmer-töl. Mind e költe
mények külömböző beesüek, de vannak köztük 
igazi gyöngyök is. 

Római Apenninek, hegység Olaszországban, 
1. Apenninek. 

Római birodalom. Róma ke le tkezése sa 
királyok kora. Róma eredete, mint egyéb itá
liai városoké, a trójai mondával áll kapcsolatban. 
A trójai Aeneas, Anchises fia, hosszú bolyongás 
után Itáliába telepíti le honfitársait; fia, Ascanius 
megalapítja Álba Longát, mely a latin városok 
fejévé emelkedik, s innen indul ki körülbelül 300 
év múlva (Kr. e. 753) Numitor király két uno
kája, Romulus és Remus,hogy a Tiberis balpartján 
emelkedő 7 halom közül a Palatínuson alapítsák 
meg Rómát. Remus halála után Romidus egye
dül uralkodott, szaporította a szomszéd községek
ből a polgárok számát, a szabin nők elrablásával 
családalapításhoz juttatta őket, szerencsés hábo
rúkat viselt, sok szabint Rómába telepitett és 
37 évi uralom (753—716) után Quirinus né
ven isteni tiszteletben részesült. Utána a sza
bin eredetű, békés Numa Pompilius (715—672.) 
következett. A római eredetű Tullus Hosti-
lius (672—640) legyőzte és feldúlta Álba Lon
gát, lakosait pedig Rómában telepítette le. A ne
gyedik király, Ancus Március (640—616.), ismét 
szabin eredetű, sok latin város lakosainak áttele
pítésével a plebeius osztálynak vetette meg alap
jait. E négy nemzeti király után a következő há
rom már etruszk eredetű. Tarquinius Priscus 
(616—578.) sok latin várost leigázott, nagy épít-
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kezeseket indított meg a városban (a eapitoliumi 
templom, csatornák stb.). Servius Tulliusról 
(578— 534.) az a hagj'omány, hogy ő vitte ke
resztül a polgárok vagyonbecslését (census), ő 
vette körül fallal a már hét halmot elfoglaló vá
rost. Az utolsó király, Lucius Tarquinius Super-
bus, az első Tarquinius fia, Serviust letaszította 
a trónról és zsarnoki módon uralkodott (534— 
510.), végre fiának, Sextusnak merénylete után 
Q.Lucretia) az egész királyi családot száműzték. 

A köz tá rsaság kora. 
Osztályharcok és Itália egyesítése (510— 

264-.). A királyok elűzése után a szomszéd népek 
lerázták rövid időre Róma igáját s az új köztár
saságot szorult helyzetbe hozták. Tarquinii ós 
Veji városok az Arsia-erdő mellett (509) veresé
get szenvedtek; Porsena, Clusium királya, rövid 
időre győzelmet vívott ki Róma felett (507); majd 
a latin városok egyesült hadereje a Regillus-tó 
mellett kudarcot vallott Rómával szemben (496), 
mire 493. a két fél védő- és dacszövetséget kö
tött. Egyéb szomszédaikkal is kénytelenek voltak 
a rómaiak hadakozni. Az aequusok (1. Gincinna-
tus), volszkusok (1. Coriolanus) és szabinok csak 
448. ismerték el f enhatóságukat; még tovább 
harcoltak Vejivel, mely 485. újra fegyvert fogott. 
A hosszú háború változó szerencsével folyt, végre 
10 évi ostrom (405—396.) után Veji meghódolt 
(1. Gamülus) s az etruszk hatalom e védőbástyá
jának megdőltével Róma a Ciminius-erdőig (Vi-
terbo hegyes területóig) terjesztette ki uralmát. 

Az állam ólén a királyi család elűzése után 
évenként választott két patrícius rendű konzul 
állott, első izben L. Június Brutusé&L. Tarqui
nius Gollatinus s a hatalmat velők a patríciusok
ból alakult szenátus osztotta meg. A plebeiusok-
kal szemben megnyilvánuló osztálygőg és önzés 
kergette az alsó néposztályt a Szent-hegyre való 
kivonulásba (secessio in montem Sacrum), a hon
nan csak akkor tért vissza, midőn 493. néptribu-
nokat kapott. A néptribunok első sorban a patrí
ciusok ama kiváltságát támadták meg, hogy a 
háborúkban hódított közföldeket (ager publicus) 
maguknak foglalták le. A 486. év konzula, Spu-
rius Gassüis, a plebeiusokat is részeltetni kívánta 
e földekben, de a patríciusok megölték. Gaius 
Terentilius Harsa néptribun 462. a plebeiusok vé
delmére a törvények írásba foglalását követelte. 
Csak kilenc évi kemény küzdelem után egyeztek 
bele a patríciusok, hogy egy tízes bizottságot 
küldjenek ki a törvények megszerkesztésére (de-
cemviri legibus scribendis) (1. Decemviri) sígy ala
kult meg a XIItáblás törvény (lex duodecim fabu
larum), a római köz- ós magánjog első forrása. A 
második decemviratus önkénykedése, főleg fejé
nek, Appius Glaudiusnak merénylete Verginiával 
(1. o.) szemben annyira elkeserítette a népet, hogy 
másodszor is kivonult a városból, s így erősza
kolta ki a régi hivatalok, tehát a néptribunátus 
visszaállítását is (449). Plebeiusok iránt barátsá
gos konzulok, L. ValeHus és M. Horatius, olyan 
törvényeket vittek keresztül, a melyek a plebeiu
sok jogait kiterjesztették. 445-től kezdve a ple
beiusok ós patríciusok közt megvolt a házasság 
lehetősége és ez évtől fogva egyideig konzulok 

helyett a főhatalommal megbízott katonai tribu-
nokat (tribuni militares consulari protestate) vá
lasztottak, mely hivatalba plebeiusokat is lehetett 
választani. Biztosította a plebeiusok befolyását a 
comitia tributa is, mely gyűlésnek ép úgy joga 
volt törvényeket hozni, mint a szenátusnak. 

A gallusok Kr. e. 390. Rómát elfoglalták és 
felgyújtották. Csak a eapitoliumi vár állott el
len, de az őrséget az éhség alkudozásra kény
szerítette, s minthogy a gallusok Pó-menti bir
tokait a vénetek fenyegették, 1000 font arany 
váltságdíjért odahagyták Rómát. Ekkor az aequu
sok, volszkusok, etruszkok, sőt latin községek is 
fellázadtak a rómaiak ellen, de polgárainak szí
vóssága és Gamülus hadvezéri tehetsége minden 
veszedelmet legyőzött. 

A várost hamarosan újra felépítették, de a 
plebeiusok szegénységét a módosabb patríciusok 
politikailag is a maguk javára használták ki. 
376-ban Gaius Licinius Stolo és Lucius Sextius 
néptribunok újra megindították az osztályküz
delmet három híres törvényjavaslatukkal (leges 
Lieiniae): 1. az eddig fizetett kamatok az adós
ságból levonassanak, a maradék pedig három óv 
alatt törlesztendő ; 2. senki se kapjon az állami 
földekből 500 holdnál többet; 3. ismét konzulo
kat válasszanak, s közülük egy mindig plebeius 
legyen. Tíz évig tartott a küzdelem, végre 367. 
a javaslatok törvényekké váltak. Ezután foko
zatosan a többi hivatalokba is bejutottak a ple
beiusok ; 361. volt az első plebeius diktátor, 351. 
az első plebeius cenzor; 337. választottak elő
ször plebeius prétort (mely bírói hivatalt 367. 
szervezték és patriciusinak kötötték ki), és 300. 
a lex Ogulnia alapján augurokká és pontifexekké 
is lehettek a plebeiusok. így a két osztály poli
tikailag teljesen egyenjogúvá lett. 

A belső béke Rómát kifelé is erősebbé tette. 
A gallusok újabb támadásait visszaverték ; a la
tinokkal és hernikusokkal szövetséget kötöttek. 
Itália néptörzsei közöl ebben az időben a szam-
nitok (1. o.) voltak a legharciasabbak. Róma het
ven éven át állt velük háborúban ós teljesen ki
irtotta őket. 

Az első szamnit háború (343—341) győzel
meit a rómaiak nem aknázhatták ki, mert a fél
tékeny latinokkal kellett leszámolniok, kiket le
győztek és latin jogú római alattvalókká tettek 
(338). A második szamnit háború 326. tört ki 
(v. ö. Gaudium), melynek folyamán a lukánu-
sok, apuliaiak, etruszkok ós umberek s más 
törzsek kénytelenek voltak Róma szövetséges 
társaivá (socii) válni (304). A harmadik szam
nit háború (298—290) igen veszedelmes jel
leget öltött 295. azzal, hogy a gallusok Róma 
ellenségeihez csatlakoztak. De e veszedelmet 
a nagy sentinumi diadal eloszlatta (1. Decius 
2.). Az utolsó nagy küzdelem (280—272) Taren-
tumból indult ki, mely Pyrrhost, Epirus kirá
lyát hívta Itáliába Róma ellen. A szerencse eleinte 
Pyrrhosnak (1. o.) ós szövetségeseinek kedvezett; 
de a rómaiak beneventumi győzelme (275) Pyrr
host Itália odahagyására bírta, s midőn Tarentum 
is meghódolt, az összes többi törzsek is kénytele
nek voltak Róma fenhatóságát elfogadni. így 
egész Közép- és Dél-Itália Róma uralma alá került. 
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Róma hódításai a Földközi-tenger kö
rül (264— 133). Az utolsó háborúk Rómát igen 
nagy haderőhöz juttatták és megnövelték hódító 
vágyát. Első sorban a karthágóiak birtokolta 
Szicíliát akarta elfoglalni. így keletkezett az 
első pún háború (264—241) Szicília földjén, de 
a sikerek lassúsága miatt a rómaiak 260. hajó
hadat szerveztek, mellyel előbb Mylaenól, majd 
Eknoniosznál győzelmet aratván, 256. a háborút 
Afrika területére merték átvinni, de itt 255. tel
jes kudarcot vallottak, ellenben új hajóhadat 
szervezvén, az Aegati szigetek mellett kivívott 
győzelmük a karthágóiakat súlyos föltételü bé
kére kónyszerítette (241). Kénytelenek voltak 
szicíliai birtokukat is Rómának átengedni (238), 
mely itt első provinciáját szervezte meg. 

Karthágótól elhódította Sardiniát (238) is, két 
illíriai háború (229—228 és 219) az ottani part
vidék urává tette s egy hosszabb háborúban (225 — 
222) az északitáliai gallusokat is alattvalóinak 
körébe vonta. Időközben Hamilkar Barkas (l.o.) 
a zsoldos-lázadás leverése után átkelt Hispá
niába s hódításaival bőven kárpótolta hazáját 
Szicíliáért. Midőn az ő ós veje, Hasdrubal (1. o.) 
halála után fia, Hannibál, a rómaiak pártfo
gása alatt álló Saguntumot elfoglalta, kitört a 
második pún háború (218—201). Hannibál (1. 
o.) Róma megsemmisítésére törekedett, de mi
dőn Publius Gornelius Scipio Hispánia megnye
rése után Afrikába is átkelt, Karthágó kény
telen volt nagy hadvezérét haza hívni, ahol öt 
Zama síkján Scipio végleg megverte (202), úgy, 
hogy maga Hannibál tanácsolta Karthágónak a 
békét, melyet az 201. csak a legmegalázóbb föl
tételek mellett kaphatott meg. Afrikán kívül min
den birtokát elvesztette, Hispániát és hadihajóit 
Rómának engedte át. A győztes köztársaság csak
hamar a nagyravágyó makedón király, II. Fü
löp ellen is hadat indított (200), Kynoskephalai 
mellett 197. döntő győzelmet vívott ki és őt meg
alázó békére kényszerítette. Szövetségese, a szí
riai III. Antiochos ellen 191. indult meg a há
ború ; ezt Görögországból, ahová benyomult, ki
kergették, Kisázsiában többször megverték, dön-
tőleg Magnesia mellett (190), mire Antiochos is 
kénytelen volt hatalmát lényegesen megnyirbáló 
békébe belenyugodni (189). Ezáltal Róma a Föld
közi-tenger környókénaleghatalmasabb állammá 
lett. A harmadik pún háborúban (149—146) az 
ifjabb Scipio Africanus Karthágót elfoglalta és 
felperzselte. Makedoniával is több ízben folyt há
ború, mlg 146. provinciává lett, szintúgy Görög
ország. Midőn az utolsó Attalos meghalt, állítólag 
Pergamont végrendeletében Rómára hagyta, mely 
itt Asia névon provinciát szervezett. Komolyabb 
és súlyosabb küzdelmeket Rómának csak His
pániában kellett vívnia az ottani néptörzsek 
ellen, melyek az ország birtokbavétele óta (206) 
folyton lázadoztak. Legveszedelmesebb volt a 
Viriathus lázadása (148—140) és a numantiai 
háború (143-133). 

Ez az időszak méltán nevezhető a köztársa
ság fénykorának. R. birtokában volt már majd
nem az egész ókori kultúrvilág. De épp ebben 
a gyors terjeszkedésben csirádzott ki az a 
betegség, mely a köztársaság alapjait meg

rothasztotta. Az egyes provinciákkal meghódí
tott területként bántak, kincsesbányaként aknáz
ták ki a tehetős római polgárok. A provinciákra 
kivetett vámok és adók lehetővé tették, hogy 
az állam római polgártól 167 óta semmiféle adót 
sem követelt; a provinciák kormányzására ki
küldött prokonzulok és proprótorok azonfelül 
választási költségükért bőséges kárpótlásra ta
láltak, így csak készpénzzel rendelkező gazdag 
emberek gondolhattak arra, hogy főtisztviselői 
pályára lépjenek. Lassanként egy hivatali ne
messég, nobüitas, fejlődött ki ; a volt főtisztvise
lőkből kiegészülő szenátus pedig önmagát tekin
tette az állam központjának s mint optimata 
párt mereven elkülönült a többi polgároktól. A 
kisebbség kezében ily módon rengeteg fényűzése 
mellett is folyton halmozódott a vagyon; a kis
emberek mindinkább hátraszorultak; a parasztok 
kisbirtokait a latifundiumok tulajdonosai meg
vásárolták és rabszolgáikkal mlveltették. A fé
nyes főváros, a közjátékok ós egyéb szórakozá
sok a vagyontalan és hitvány polgárok nagy 
tömegét csábította Rómába. A patríciusok és ple
bejusok küzdelmét most a szenátus és a sze
gények pártja váltja fel, a mely eg5rmás ellen
ségévé lett. 

Forradalmak és polgárháborúk (133— 
31). Az elszegényedett népen először két test
vér, Tiberius és Gaius Gracchus (1. Gracchus 
2. és 3.), akart segíteni. A két testvért az 
optimata párt erőszakkal távolította el, s bár 
a hatalmat megtartotta, a nyugalom nem állt 
helyre. A nemesek kapzsisága és megveszte
gethetősége mind nyilvánvalóbb lett, főleg a 
Jugurthá-féle háború (111—106) első felében, 
úgy hogy a demokrata párt kapott túlsúlyra 
s egy paraszteredetű katonát, Gaius Mariust 
(1. Marius) juttatta 107. a konzuli méltóság
hoz, épúgy a következő években is, mialatt nem
csak a föntebb említett háborút fejezte be dicső
séggel, hanem a cimberek és teutonok betöré
sének veszedelmét is elhárította Aquae Sextiae 
(102) ós Vercellae (101) mellett kivívott diada
laival. Sikereit zavarta Servilius Glaucia és 
Apuleius Saturninus izgatása, kik a tömeguralom 
minden borzalmával fertőzött forrongást idéztek 
elő, úgy hogy Marius elpártolt tőlük és a szená
tussal szövetkezett elnyomásukra, mely egy
néhány évre a szenátusnak visszaszerezte a ha
talmat. A M. Livius Drusus (1. Drusus 3.) ve
zetése alatt álló mérsékelt pártszövetkezet köz
vetítő kísérlete meghiúsult, mely a szövetséges 
itáliai népeknek meg akarta adni a sokszor meg
ígért polgárjogot. Ez elkeseredett népek meg
indították a szövetséges vagy marsus háborút 
(90—88), melynek végén az összes itáliai szövet
ségesek polgárjogot kaptak. Ezalatt Sulpicius 
Bufus néptribun keresztülvitte javaslatát, hogy 
a mithridatesi háború vezérletét P. Cornelius 
Sulla konzultól vegyék el és Mariusra bízzák. De 
Sulla Campaniában összegyűlt hadával Róma 
ellen vonult, ellenfeleit megölette vagy elker
gette, azután, Róma zavaraival nem törődve, 
Mithridates ellen (1. o.) vonult. Időközben L. Gor
nelius Cinna (1. o.) és Marius egy időre maguk
hoz ragadták ugyan a hatalmat, de a győzelmes 
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Sulla a visszatérésekor kitört első polgárháború
ban (83—81) a demokrata pártot leverte, a szená
tus hatalmának visszaállítása végett pedig dik
tátorrá neveztette ki magát; a bíróságot ismét 
az optimaták kezébe juttatta, a tribuni gyűlést 
a kezdeményezés jogától megfosztotta s a nép
tribunok jogkörét erősen megnyirbálta. Abban a 
hitben, hogy a nemesség uralmát hosszú időre 
biztosította, 79. diktátori méltóságáról lemondott 
és csakhamar meghalt. 

Sulla alkotmánya éles ellentétben állott a ró
mai állam fejlődésével s így hamar megdőlt. A 
belső zavarok 70-ig tovább folytak, amikor 
Gnaeus Pompeius, ki Sertorius hispániai lázadá
sának (80—72.) és Licinius Crassusszal együtt a 
rabszolgaháborúnak (73—71.) véget vetett, mint 
konzul a nép leglényegesebb követeléseit kielé
gítette. Hálából ezért rendkívüli hatalommal ru
házták fel és hadsereggel küldték a veszedelme
sen garázdálkodó kalózok, majd Mithridates el
len. Győzelmei után (63) a légiók könnyen Róma 
urává tehették volna. De ő Itáliába visszatérve 
(61) szétboesátotta hadseregét, s ekkor a szená
tus, mely időközben a Gatilina-féle összeesküvés 
(1. Oatilina) elfojtásával nagyobb önérzetre ka
pott, semmikép sem akarta jóváhagyni Pompeius 
ázsiai rendelkezéseit, szintúgy nem szavazott ju
talmat veterán katonáinak. Ö tehát kivánságai-
nak keresztülvitelére szövetkezett Július Caesar
ral (1. o.) és Licinius Crassus-azaX (1. o. 3.); meg
alkotta velük az első triumvirátust, mellyel 
szemben a szenátus tehetetlenül állott. Bgyideig 
e 3 férfiú közösen uralkodott, de Crassus a parthu-
sok ellen Carrhaenél 53. csatát vesztett és meg
öletett ; Gallia meghódítása után (58—50.) pedig 
Caesar érdekei ellentétbe kerültek a Pompeiuséi-
val, s így szükségkép kitört a második polgár
háború (49—45.). Pompeius átment híveivél az 
Adriai-tenger keleti partjára, Caesar pedig elő
ször gyors menetben legyőzte edzett galliai lé
gióival Pompeiusnak hispániai légióit, azután 
maga is átkelve az Adrián, 48. Farzalosznál meg
verte magát Pompeiust, ki menekülése közben 
Egyiptomban megöletett, majd később híveit 46. 
az afrikai Thapsusban, 45. a hispániai Mundánál, 
mire a hatalmat Rómában korlátlanul magához 
ragadhatta. Meggyilkolása után (44) az állam sor
sát ismét fegyver döntötte el. Caesar unokaöccse 
és fogadott fia, Gaius Octavianus (1. Augustus), 
előbb a szenátus mellé állott és Marcus Anto
niust, ki Caesar örökébe akart lépni, a mutinai 
háborúban fegyverrel szorongatta. De midőn a 
szenátus éreztetni akarta vele hatalmát, ellene 
fordult és megalkotta Marcus Antoniusszal és 
Aemilius Lepidusszal a második triumvirátust. 
A szenátus és köztársasági párt főemberei, Jú
nius Brutus és Gaius Cassius, Philippinél 42. ve
reséget szenvedtek. Ezután Antonius erejét Kleo
pátra alexandriai udvarában mulatozások vagy 
a parthusok ellen vezetett dicstelen küzdelmek 
közt emésztette fel, mig híveit Octavianus Itá
liában megfékezte, Sextus Pompeiust, a nagy 
Pompeius fiát, a siciliai háborúban (38—36.) le
győzte, Lepidus félretolásával pedig seregét meg
erősítve, Itália északkeleti szomszédságában lakó 
néptörzsek ellen növelte hadi hírét. Midőn tehát I 
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a hosszú torzsalkodás és versengés Octavianus 
és Antonius között nyilt szakadáshoz vezetett, az 
utóbbi az actiumi csatában (31) legyőzetvén és 
magára maradván, Egyiptomban önkezével ve
tett véget életének. így Octavianus, ki a szená
tust már előbb teljesen maga részére nyerte, egye
düli ura lett a R.-nak. 

A császárság kora. 
A Július Claudius-családból szá rmazó 

császárok (Kr. e. 31 —Kr. u. 68.). Octavianus 
hatalma tulajdonkép triumvirátusán alapult, de 
midőn a szenátus neki teljesen meghódolt, meg
szavazta neki 27. az összes provinciák felett 
való rendelkezési jogot, a védelmükre szüksé
ges légiókat, a béke és háború fölött való dön
tés hatalmát, valamint az Augustus cimet. Ö 
33 óta, mint évenként megválasztott konzul, a 
polgári hatalmat is kezében tartotta; minthogy 
azonban ennek állandó kezelése sok teherrel járt, 
a konzulátus helyett 33. az élethosszig tartó nép-
tribuni hatalmat fogadta el, mely személyét sért
hetetlenné tette, védelmére bizta továbbá az al
kotmányt és az egyes polgárok életét. Megkapta 
19. a jogot, hogy törvénnyel egyenlő rendeleteket 
bocsáthasson ki, 12. a pontifex maximus méltó
ságát is. így Augustus a köztársasági formákat 
gondosan kímélve, megalapította a császári 
egyeduralmat (1. Augustus). Hosszú uralkodásá
nak (Kr. e. 31—Kr. után 14) főleg az első felében 
az irodalom és művészet is virult; ez az augus
tusi aranykorszak, mely a császár személyét és 
politikáját nagy fénnyel vette körül (1. Latin 
irodalom.). 

Utóda, a fiává fogadott Tiberius (14—37), igaz
ságosan kormányozta a provinciákat s hódítá
sokra nem törekedett. Azonban zárkózott, gya
nakvó és kemény lelkülete miatt nagyon nyomta 
a római arisztokratákat, még akkor is, midőn 26. 
Rómát elhagyva, Capreae (Capri) szigetére vo
nult vissza s nevében a pretoriánusok feje, Seia-
nus, majd ennek bukása után (31) Macro szigorúan 
és önkényesen vitte a kormányzás ügyeit. Még 
rettenetesebb volt Gaius Caligida császári uralma 
(37—41), melyet ötletszerűen, őrülethez hasonló 
kicsapongások és kegyetlenségek között gyako
rolt. Ezért ölték meg a pretoriánusok, kik he
lyébe Tiberius császár unokaöccsét, Tiberius 
Glaudius Nérót kiáltották ki császárrá (41—54), 
de gyenge elméje miatt felszabadult rabszolgái
nak és két feleségének játékszere lett. Második 
neje, Agrippina, 54. megmérgezte, miután fiát, 
Nérót, általa örökbe fogadtatta s így ez lett utóda 
a trónon (54—68) (1. Nero). A provinciákból to
borzott seregben tovább élt a római szellem, mely 
a birodalom határait mindenütt megvédte s a 
hadsereg lázadt fel Nero ellen, ki a szenátustól 
is cserben hagyva, öngyilkos lett (68). Vele a 
Július—Claudius-család 100 éves uralom után 
kihalt. 

A Flavius- és Antoninus-családból szá r 
mazó császárok (69—180). A Kr. u. 69. esz
tendőnek «négycsászárév» a neve, mert egymás
után négy uralkodó váltotta fel a trónt. Még Nero 
életében kiáltották ki a galliai és hispániai légiók 
Galbát császárrá, de már 69. januárjában elbuk-
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tattá M. Salvins Otlw a pretoriánusok segítségé
vel. Ezt a germániai légióktól kikiáltott Vitellius 
(69 április) tolta félre; viszont a keleti légiók 69 
decemberében a zsidó háborút vezető T. Flavius 
Tespasianust tették meg császárrá (69—79). Ves-
pasianus helyreállította az egész birodalomban a 
rendet és fegyelmet, rendbehozta a pénzügyet, fia, 
Titus segítségével elfoglalta Jeruzsálemet és be
fejezte a zsidó háborút. Idősebb fia, Titus Flavius 
Vespasianus, rövid uralma alatt (79—81) jóindu
lata és nemes szíve révén nagy népszerűségre 
tett szert. Annál kegyetlenebb és kicsapongóbb 
volt ifjabb fia, T. Flavius Domitianus (81—96). 
Az általa okozott sebeket, amennyire lehetséges 
volt, M. Cocceius Nerva (96—98), de főleg M. Ül-
VimTraianus (98—117) orvosolta. Trajanus két 
háborújával (101—102 és 105—106) Dáciát (1. o.) 
szerezte meg a birodalomnak új provinciául s 
alatta érte el Keleten a birodalom legnagyobb 
kiterjedését. A Domitianus alatt elfojtott szellemi 
élet is fellendült uralma alatt. Fogadott fia, P. 
Aelius Hadrianus (117—138), a birodalom kor
mányzására vetette a súlyt, hosszú utazásai
ban bejárta az összes provinciákat s így ellen
őrizte rendeleteinek végrehajtását. Könnyű szív
vel lemondott Traianusnak az Eufráteszen túl 
szerzett területéről s csak a birodalom hatá
rainak védelméért (Britanniában) és lázongó né
pek ellen (Palesztinában) viselt háborút. Utóda 
örökbe fogadott fia, Antoninus Pius (138—161) 
lett, aki igazságosságával ésbölcseségével háború 
nélkül is nagy tekintélyre tett szert. Gondosan 
neveltette fogadott fiát, Marcus Aurelius Anto-
ninust (161—180), de ennek uralkodása már nem 
volt olyan szerencsés. 167-től kezdve folyton át
törtek a Duna mentén az odatóduló néptörzsek, 
kik ellen a császárnak folyton hadat kellett vi
selni, de a sok győzelem mellett sem tudta őket 
teljesen leverni (1. Marcus Aurelius). 

A birodalom hanyatlása (181—285). A lé
giók a folyton szaporodó betörések miatt kény
telenek voltak mindinkább a határok védelmére 
szorítkozni. Emellett mind erősebben kidomboro
dott a császárság katonai szervezete, mely a köz
igazgatással keveset törődött; a győzelmes légiók 
vezéreit pedig csábította a hatalomvágy, hogy a 
császári trónra üljenek, ami polgárháborúkat 
idézett elő. E hanyatlást megindította Marcus 
Aurelius fiának, Go mn i odusnal; kárhozatos uralma 
(180—192) és a pretoriánusok túlkapása. Mikor 
ugyanis a gladiátori viadalokat kedvvel gyakorló 
császárt környezete megölte, a katonák a sze
nátustól választott Pertinax-ot szigorúsága miatt 
alig három hónap múlva elmozdították s he
lyébe egy gazdag ajándékokat osztogató szená
tort, M. Didius Julianust ültették a trónra. 
Erre fellázadtak a provinciák légiói, egyidőben 
különböző helyeken három császárt is kiáltottak 
ki, akik közül a legerélyesebb és Rómához leg
közelebb állomásozó Septimms Severns kerítette 
kezébe a hatalmat (193—211.). Miután verseny
társait legyőzte és egy sikeres parthus hadjárat
tal (193) a birodalom tekintélyét helyreállította, 
mint afrikai eredetű ember, megindította azt a 
politikát, mely Itália kiváltságos jellegét mind 
hátrább szorította; szintúgy megszorította a sze

nátus hatalmát. Kegyetlen és kéjenc fia, Gara-
calia (211—217., 1. o.) uralkodásának jelentősé
get ad az a reform, mely a birodalom minden 
szabad lakosának kivétel nélkül megadta a római 
polgárjogot. A parthusok ellen vezetett hadme
netében testőrségének feje, M. Opellius Macri-
nus, megölette, de hiába kiáltották ki a légiók 
császárrá, Septimius Severus egyik dédunoka-
öccse, Elagabalus (Heliogábalus) hamar leszo
rította a trónról (1. Heliogábalus). Rómában 
azonban a keleti kicsapongásai annyira felhábo
rították a nemzeti érzületet, hogy a pretoriánu
sok megölték és ifjú unokaöccsét, Alexander 
Severust kiáltották ki császárul (222—235.). Ö a 
szenátusnak a kormányban régóta nem élvezett 
befolyást juttatott. A Rajna mellett a germánok 
ellen akart vonulni, de egy katonai lázadásban 
megölték. 

Halála után a birodalom rohamosan hanyat
lott. A császárok nagyrésze alacsony katonasor- . 
ból küzdötte fel magát. Alexander Severust egy 
thrák eredetű, az első «barbár» ember, Maoci-
minus (235—238.) követte a trónon. A birodalom 
kormányához nem értett, Rómát nem is látta 
életében soha. Szigorú adószedése Afrikában lá
zadást idézett elő, de valamint az itt császárrá 
kikiáltott Gordianiist, úgy a szenátustól válasz
tott ellencsászárokat, Maximiis Pupienust és 
Balbinust is ellenfeleik megölték. Utóda, III. 
Gordiams (238—244.), egy 13 éves fiú, apósá
nak, Timesitheusnak vezetése alatt szerencsés 
hábonít indított a perzsák ellen, de az arab ere
detű Philippus Arabs (244—248.) megfosztotta a 
tróntól. Utóda Decim (249—251.), kiváló katona, 
a keresztények nagy üldözője, a betörő gótok ellen 
elesett. A császárok sorrendje ezután a követ
kező : Gallus (251—254.), előbb a szenátustól 
kinevezett Hostilianus-sml együttesen, majd 
ennek halála után (252) egyedül; Aemilianus 
(254), majd Valerianus (254—2K0.), kit a per
zsák egy háborúban elfogtak, és uralkodótársául 
kinevezett kicsapongó életű fia, Gallienus (254— 
268.). Az utóbbi két császár életében majdnem 
minden vidéken trónbitorlók léptek fel, olykor a 
légiók parancsszavára. Ezeket a harminc zsar
nok név alatt foglalják össze, kik a birodalmat 
egymás ellen viselt háborúikkal feldúlták. Végre 
egy 15 évig dühöngő pestis (251—265.) a biro
dalmi lakosságot majdnem felére apasztotta. 

A következő császárok: Glaudius (268—270.), 
Aurelianus (270—275.) s a szenátustól kineve
zett Tacitus (275—276.) ós Probus (276-282.) 
véget vetettek ugyan a fejetlenségnek s nem min
den eredmény nélkül küzdöttek a külső ellenség 
ellen, így a gótok, a benyomuló alemannok, ke
leten Palmyra királynője, Zenóbia ellen, Probus 
Galliában a germánok ellen, de maradandó ja
vulást nem tudtak teremteni, mert rendszerint 
katonai lázadás vetett véget életüknek. Probus 
utóda, Garus (282—283.) a per7Sák ellen viselt 
háborúja alatt halt meg. Két fia közül Numeria-
nus (283—284.) már visszavonulás közben pusz
tult el, másik fia, Garinus (283—285.) ellen a 
sereg Aurelius Valerius Diocletianust kiáltotta 
ki ellencsászárrá, Carinust pedig egy tisztje bo-
szuból megölte. 
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A birodalom új szervezése. Diocletianus 
.és Nagy Constantinus kora (285—337.). 
Diocletianus (1. o.) uralkodása alatt (284—305.) 
a birodalom nagyszabású átalakulása folyt le. 
A legfőbb állami hatalmat két Augustus és két 
nekik alárendelt Caesar közt osztotta meg, kik az 
egyik Augustus fővezérlete alatt vigyék a biro
dalom ügyeit; mindegyik egynegyed résznek áll
jon az élén s a két Augustus idővel a kormány
zásban bevált két Caesar javára mondjon le, vi
szont ezek új Caesarokat nevezzenek ki. E szer
vezetet azonban megdöntötte az uralkodótársak 
hatalmi vágya. Mig Diocletianus volt az állam 
élén, szívesen alárendelték magukat társai s igy 
régi bajtársával, Maximianus-szal, továbbá Ga-
lerius-sz&l és Constantius Chlorussml együtt 
sikerült a birodalom régi határait mindenütt biz
tosítani, sőt a perzsáktól jókora területet vissza
nyerni. Nagy sikereket értek el a pénz- és adó
ügyek terén is. De midőn Diocletianus a megál
lapodás szerint 20 évi uralkodás után lemondott, 
az állam szervezete összeomlott. Midőn 306. Con
stantius meghalt, fla, Constantinus, Galerius aka
rata ellenére Caesarként lépett fel s már 307. 
hat uralkodója volt a birodalomnak: Galerius, 
Maximinus, Constantinus, Licinius, az újra fel
lépő Maximianus ós ennek fla, Maxentius. Kö
zülük Maximianust a saját fla kergette ki Ró
mából, Constantinus pedig 310. megölette; Ma
xentius 312. a Milvius-hídnál Constantinustól 
legyőzve a Tiberisbe fulladt; Maximinus Hadi'ia-
nopolis mellett 312. Liciniusszal szemben csatát 
vesztvén, futás közben meghalt; Galeriust már 
311. elérte a halál s igy csak Constantinus és 
Licinius maradtak hátra. Közöttük csak 323. ke
rült végleges leszámolásra a dolog, mely után 
Liciniust ellenfele kivégeztette. 

Igy Constantinus, ki a Nagy jelzőt kapta az 
utókortól, most egyedül uralkodott (324—337). 
Elveiben követte ugyan Diocletianust, de mig ez 
a kereszténység ellensége volt, ő a keresztény 
vallásnak állami jelleget adott, bár ő maga csak 
halálos ágyán vette fel az új hitet. Már 313-iki 
milanói rendeletében szabad vallásgyakorlatot 
ígért a keresztényeknek, 325. pedig elnöke volt 
a niceai zsinatnak. Székvárosává 330. a kiter
jesztett és fényes épületekkel díszített Bizáncot 
választotta, melyet a maga nevéről Konstantiná-
polynak nevezett el. Nagy előkészületeket tett 
egy perzsa háborúra, miközben 337. meghalt 
(1. Constantinus, 1.). 

A nyugatrómai birodalom hanyatlása és 
bukása (337—476). A nagy császár halála után 
fiai, Constantinus, Constantius és Constans (1. o.) 
lettek az uralkodók, de közülük Constantinus 340. 
egy háborúban testvére, Constans ellen, ez viszont 
350. egy ellencsászár, Magnentius ellenében vesz
tette életét, s így Constantius, miután legyőzte 
Magnentiust és két más ellencsászárt,353 óta ismét 
egyedül intézte a birodalom ügyeit. De már 361. 
unokatestvére, Julianus ellen vonult, útközben 
azonban meghalt. Julianus (l. o.), kit légiói már 
360. császárrá kiáltottak ki, szintén egyedül 
uralkodott. Mint a klasszikus ókor rajongó híve, 
a kereszténységgel szemben a régi nemzeti val
lást akarta viruló életre kelteni. A perzsák ellen 

vesztett csatában kapott sebében meghalt (363.). 
Utódául a légiók a keresztény Jovianust kiál
tották ki (363—364), „ miáltal a pogányságot 
végleges bukás érte. Ő a perzsákkal rögtön bé
két kötött. Utóda, I. Valentinianus (364—375), 
a keletnek kormányzását testvérére, Valensre 
(364—378) bízta, fiát, Gratianast pedig uralkodó
társává nevezte ki. Ez (367—383) viszont négy
éves flát, II. Valentinianust (375—392) nevezte 
ki társává. AValeutinianus-család idejében nagy 
népvándorlási mozgalmak (1. Hunnok) voltak. 
Valens a nyugati gótok ellen vívott véres csatá
ban esett el 378. Hadrianopolis mellett, s a barbár 
nép a Fekete-tenger ós Adria között az összes 
provinciákat elpusztította. Erre Gratianus 379. 
legvitézebb hadvezérét, a hispániai eredetű Theo-
dosiust, ki később szintén megkapta a Nagy jel
zőt, a keleti birodalom császárává nevezte ki, s 
ez részben szerencsés csatákkal, részben alkudo
zásokkal rábírta a hunnok elől hátráló gótokat, 
hogy 382. Trákiában és Moesiában állandóan le
telepedtek. Ó a nyugati birodalom ügyeibe is eré
lyesen beavatkozott. Midőn II. Valentinianust 
hadseregének fővezére, Arbogastes 392. megfosz
totta életétől, a tőle császárrá kikiáltott Euge-
niust kivégeztette. Igy Theodosius egyedül lett 
395. bekövetkezett haláláig a birodalom ura, de 
végrendeletében fiai, Arcadius és Honorius közt 
osztotta fel, s az előbbire Rufinus gyámsága 
alatt a keletit, az utóbbira pedig a vandál ere
detű Stilicho gyámsága alatt a nyugati felét 
hagyta. (L. Keletrómai birodalom.) 

A nyugatrómai birodalom igy elkülönült a 
keletitől, s története ez utolsó korszakban főleg 
a germán népek betörése ellen (1. Népvándor
lás) vívott küzdelmekből áll. Ezért nagyobb biz
tonság kedvóért 403. Ravenna lett a birodalom 
székvárosa. A nyugati gótok Alarich vezérlete 
alatt többször benyomultak Itáliába, magát Ró
mát is elfoglalták és kirabolták (410), Alarich 
halála után pedig déli Galliába vándoroltak, s 
itt 415. Vallia alatt egy nyugati gót birodalmat 
alapítottak. A vandálok, alánok és suévek Hispá
nia déli és nyugati vidékein telepedtek le (411). 
Honorius halála után (423) egy Johannes nevű 
trónbitorló kétéves uralmára következve, a hat
éves III. Valentinianust (425—455) ül tették a 
császári székbe. Uralkodása alatt foglalták el a 
Hispániából átkelt vandálok Afrikát (429), a 
frankok Gallia nagy részét, a szászok Britanniát 
(499). De vitéz hadvezére, Aetius (1. o.) meg tudta 
állítani Attilát hódító meneteiben. A császárt 
455. Petronius Maximus megölte és elfoglalta 
trónját, Eudoxia, az özvegy császárné, a vandá-
lokat áthívta Afrikából, s ezek Maximust ugyan 
megölték, de egyúttal Rómát is borzasztóan ki
pusztították. Ezután II. Theodorich gót király 
pártfogásával az arvernus eredetű Ávitus került a 
trónra (455—456), de a kormányt a suév Ricimer 
vezette, ki kénye-kedve szerint ültetett császá
rokat a trónra, először Maiorianust (457—461), 
majd Livius Severust (461—465), kétéves inter
regnum után Anthemiust (467—472), végül 472. 
Olybriust. Ez és Ricimer még 472. meghaltak, 
mire a suév Gundobald segítségével 473. Glyce-
rius lett a császár, kit azonban a Leó keleti 
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császártól küldött Július Nepos (474—475) el-
mozdított. Ekkor Orestes, ki a germán segéd
csapatok vezére volt, saját alig 16 éves fiát, Romu
lus Augustulust (ez utóbbi név gúnynév) ültette 
a trónra. De már a következő 476. évben fellá
zadtak a germánok Orestes ellen és Odoakert 
állították élükre, ki Romulust lemondásra kény-
ezerítette és maga mint Itália királya vette ke
zébe a kormányt. A vele jött népek Itáliában te
lepedtek le, melynek egyharmad részét kapták 
birtokul, s így a nyugatrómai birodalom majd
nem teljesen germán törzsek otthona lett, melyek 
azután ellatinosodtak. Ezzel a római császárság 
megdőlt. 

Irodalom. Perizonins, Animadversiones historicae, Am
sterdam 1865, újabb kiadása: Harless, Altenburg 1771, 
első kritikai feldolgozása Róma történetének: Montes
quieu, Considérallons sur les causes de la grandeur des 
Romains et de leur décadence, Paris 1734 : magyarul: 
Elmélkedések a rómaiak nagyságáról ford. Orlay Antal, 
Budapest 1891 ; h. de Beaufort, Sor l'incertitude des clnq 
premiers siécles de l'histoire romaine, Utrecht 1738, új 
kiadása Paris 1875 ; Niebohr, Römische Geschichte, 3 köt., 
Berlin 1811—32, új kiadása u. o. 1873—7-4; u. a., Vor-
trSge fiber die röni. Geschichte, 3 köt., u. o. 1846—48; 
Th. Mommsen, Römische Geschichte I—IV. köt. 9. kiad., 
V. kit. 5. kiad., Berlin 1902-1904, magyarra lord. 
Toldy István, Budapest 1874—77; Schwegler, Römische 
Geschichte 3 köt., 2. kiad., Tübingcn 1867-71; V. 
Daniy, Histoire des Romains 7 köt., Paris 1876—85 ; E. 
Pais, Storia d'Italia dal tempi piü antichi sino allé guerre 
puniche, 3 köt., Torino 1894-99; Nitzsch, Geschichte der 
röm. Republik, Leipzig 1884—85; K.Neumann, Geschichte 
Roms wahrend des Verfalls der Republik, 2 köt.._ Breslau 
1881-84; Dramann, Geschichte Roms in seinem Übergang 
von der repoblikanischen zur monarchischen Verfassung, 6 
köt., 2. kiad. Groebetol, Berlin 1899 sk. ; Merivale, History 
of the Romans under the Empire, 8 köt., 4. kiad., London 
1902; G. Ferrero, Grandezza e decadenza di Roma, 5 köt., 
Milano 1902-1907, magyarul Budapest 1913 ; H. Schiller, 
Geschichte der röm. Kaiserzeit, 2 köt., Gotha 1883—87; 
Gibbon, The history of the decline and fali of the Román 
empire, 6 köt., London 1782—88, azóta igen sok kiadás
ban, magyar kivonata Hegyesi Kálmántól, 2 köt., Buda
pest 1868-69; 0. Seek, Geschichte des ünterganges der 
altén Welt, 5 köt., Leipzig 1895 sk.; Friedliinder, Darstel-
lungen aus der Sittengeschichte Roms, 3 köt., u. o. 1881. 
magyarra átdolgozva Bozókytól: Római világ, 2. kiad., 
Badapest 1892; B. Mese, Grnndriss der römischen Geschichte 
nebst Quellenkunde, 3. kiad., München 1006; E. Hübner, 
Römische Herrschaft in Westeuropa, Berlin 1890; Kuzsinszky 
B., Pannónia és Dacia, Magy. Nemz. Tört. szerk. Szilágyi 
8., I. köt.; Schwarcz Gyula, Die römische Massenherrschaft, 
Leipzig 1899: Ribáry K., Tiberins kora, Budapest 1876 ; 
Pór Antal, Róma története a nyugati birodalom elenyész-
téig, u. o. 1873; Geréb J., a rómaiak története, u. o. 
1899; Domaszewsky, Geschichte der röm. Kaiser, 2 kőt., 
Stnttgart 1911; E. Meyer, Caesars Monarchie nnd das 
Principat des Pompeius, Stuttgart 1918. 

Római birodalom alkotmánya, 1. Római ré
giségek. 

Római Curia, 1. Római kúria. 
Római díj (franc. Prix de Romé), a francia 

művészeti akadémia által pályázaton nyertes fia
tal építészeknek, szobrászoknak, feBtöknek és zené
szeknek adott díj, amellyel a római francia akadé
miában (Villa Medici) négy évi tartózkodás jár. A 
francia művészeti akadémia alapításától ke: 
mai napig a hivatottság hivatalos elismerése 

Római edények, 1. Római művészet. 
Római építészet, 1. Rpmai művészet. 
Római érmészet, 1. Érmek. 
Római festészet, 1. Római művészet. 
Római fürdő, ir-római fürdő, 1. Fürdő. 
Római fürdő, 1. Aquincum római fürdő. 
Római galamb, Franciaország keleti és 

keleti részeiben honos, hatalmas testű, de né 

kesén repülő, lomhán mozgó díszgalamb, mely 
alakra s testtartásra hasonlít a vadgalambhoz. 
Többnyire egyszínű, legnagyobbrészt kékes, rit
kán barna vagy sárga. Rövid nyakát dacosan 
hordja. Parktollazata lefelé álló. Képét 1. a Ga
lambfélék mellékletén (8. köt.). 

Római-germán központi múzeum (Römisch-
germanisches Zentrahnuseum), az ó-germán és 
németföldi római emlékeknek és leleteknek 
1852. alapított gyűjteménye Mainzban, mely ere
detiekben, rekonstrukciókban és másolatokban a 
római és germán kultúrának Németország föld
jén való fejlődését szemlélteti. Nevezetesebb ki
adványai : Die Altertttmer unserer heidnischen 
Vorzeit (Mainz 1858-1902, 5 köt.); Das römisch-
germ. Zeutralmuseum in bildlichen Darstellungen 
(u. o. 1889). 

Római indictio, 1. Indictio. 
Római irodalom, 1. Latin irodalom. 
Római iskola. A klasszikus a capella stílus

ban (stile osservato) komponáló zeneszerzők sora 
a XVI. század közepétől napjainkig alkotja az 
ú. n. római iskolát, amely Maninival kezdődik 
és Palestrina (1. o.) a legkiválóbb reprezentálója. 
L. még Palestrina-stílus. 

Római jog azoknak a jogszabályoknak az ösz-
szesége, amelyek a római állam jogrendszerét al
kották s a melyeket a római állam erre hivatott 
jogforrásai a megszokott formában létrehoztak. 
Az ősi korszakban a szokásjog uralkodott, mely a 
legkülönbözőbb nem jogi (erkölcsi, főként vallási) 
szabályokat is tartalmazta. A R. kiindulási pontja 
a jognak írásba foglalása, ami az ú. n. tizenkét 
táblás törvény (XII Tabulae, leges duodecim fa
bularum, 8CÚSEX«8EXTO) útján (K. e. 450—51) tör
tént. Ennek tartalma, mely a köz- és magánjog 
valamennyi ágára kiterjed (fons publici privatique 
iuris),nagyrészt a régi szokásjogon alapszik ugyan, 
nagy jelentősége mégis abban áll, hogy ezáltal 
differenciálódott a jog a többi (nem jogi) szabály
tól : ezáltal lépett föl először az állam öntudato
san jogalkotó hatalma. (A törvényről közelebbről 
1. Tizenkét tábla.) Az igy létrejött törvényjog 
eredetileg szigorú jog volt (ius strictum) abban a 
primitív értelemben, hogy betűszerinti jelenté
sében kötelező, főcélja a jogbiztonság volt. A 
forgalom és jogérzék fejlődésével azonban csak
hamar belátták a rómaiak, hogy a jogrendszer
nek ily felfogása visszásságra vezet: a törvény 
túlságos szószerinti követéséből (summum ius) 
a legnagyobb igazságtalanság (summa iniuria) 
lesz. Ennek belátása a rómaiak kiváló érdeme; 
ennek tudható be, hogy a jog alkalmazásának 
igazi alapeszméjét és helyes irányelveit felismer
ték s hogy ennek folytán a ius strictum helyet 
adott az aeqiátas-on alapuló ama jogalkalmazás
nak (ius aequum, 1. Jus), mely a jogrendszer helye
sen felfogott szellemét a szószerinti értelem elé 
helyezte. Ez lett alapja a rómaiak híres törvény
értelmezésének (interpretatio), mely utolérhetet
len hozzáértéssel volt képes a fennálló jog tételeit 
a fejlődőkorváltozottviszonyaihoz alkalmazni. Az 
irott jog egyes tipikus forrásai: a köztársaság ide
jén (Kr. e. I—IV. sz.-ok) a törvények (leges, plebis-

l- eita), a császárság első időszakában (Kr. u. I—II. 
i- | sz.-ok) a senatusconsidtumok és a császárság 
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utóbbi szakában (Kr. u. III—V. sz.) a császári 
rendeletek (constitutiones principuin) aránylag 
sokkal kisebb szerepet játsztak, mint általában a 
törvényhozás napjainkban. 

Annál nagyobb volt a szerepe a joggyakorlat
nak és a jogtudománynak. A joggyakorlat irá
nyítása elsősorban a praetor (1. o.) kezében volt, 
aki különösen a formuláris peres eljárás (1. o.), 
mint a ius aequum intézményének életbelépte 
óta mindvégig gondoskodott arról, hogy a jog
rendszer el ne avuljon, hanem a fejlődő korral lé
pést tartson. A K. forrásai között különös jelen
tőségre tettek szert az ö edictum-ai (1. o.), melyek
ben kifejezésre jutó jogelvek a fennálló törvény-
jog mellett egy parallel birói jogot hoztak létre 
(1. Praetor). Főként a praetor peregrinus jog
alkalmazása külön jogot (az ú.n. ius gentium-ot, 
1. Jus) alkotott az összes idegenekre. A ius 
gentium befolyása azonban egyre növekedett. 
Mindazon jogintézmények terén, melyek termé
szetét a kozmopolitaság jellemzi (mint különösen 
a kötelmi jog egyes intézményei), a praetor jog
alkalmazása folytán a ius gentium teljesen el
nyomta a ius civile-t, úgy hogy ennek idevágó 
szabályai lassankint egészen elavultak. A R.-nak 
igazán maradandó, sőt örökbecsű alkotó elemei 
ép a ius gentiumnak eme felszívódására vezet
hetők vissza. A joggyakorlat mellett kiváló je
lentősége volt a R. ápolásában és továbbfejlesz
tésében a jogtudománynak, főként a császárság 
korától kezdődőleg, amióta ugyanis az egyes jog
tudósok szakvéleményei (responsum, 1. o.) a csá
szárok támogatása folytán mindinkább autorita-
tiv erővel kezdtek birni. Labeo (1. o.) és Capito 
iskoláinak felvirágzása következtében az ú. n. 
proculiánusok (1. o.) és sabiniánusok (1. o.) kö
zött a kitűnő jogtudósok egész sora (a logkima-
gaslóbbak: Sabinus, Julianus, Gaiu3, Ulpianus, 
Paulus, Papinianus, Modestinus, Celsus) szentelte 
életét a R. úgy gyakorlati, mint tudományos mű
velésének. Az ő működésüknek köszönheti a R. 
azt az alapvető jelentőségét, melynek didaktikus 
szempontból mindmáig örvend. A jog alapfogal
mainak megjelölése ós meghatározása, a jogi 
konstrukció, a rendszer, az értelmezés módszere: 
az ő találmányuk. Ő előttük egyetlen nemzet jo
gászai se jöttek rá mindezeknek nyitjára. Mai 
jogtanulmányunknak egész terminológiáját, mód
szerét, alapját nekik köszönhetjük. III. Valenti-
nianus idézési törvénye (Kr. u. 426., 1. Bespon-
sum) a jogtudomány addigi eredményét lezárja 
s a további tudomány teremtő erejét meddővé 
teszi. A joggyakorlat (1. Edidum) és jogtudo
mány végleges eredményei leszögeztettek: kö
vetkezett most már az egész jogrendszer kodifiká
lása. Ezt Justinianus (1. o.) keresztül is vitte 
529—534 Kr. u. : a) Tribonianus és Theophilus 
elnöklete alatt működő kodifikáló bizottsággal 
Gaius (1. o.) Institutioinak mintájára rövid tan
könyvet szerkesztetett (1. Institutio); b) mint
egy 39 jogtudós műveiből kivont töredékek rend
szeres összeállításával a Pandekták v. Diges-
ták (1. o.) név alatt ismert jogi művet készít
tette ; c) az érvényben lévő császári Constitutiók 
összefoglaló gyűjteményét kiadatta (Codex Jus-
tinianeus) és végül d) a később általa kiadott 

újabb törvényeket (Novelláé) összegyűjtette. Ez 
a négy nagy mű, mely a köz- ós magánjog min
den ágára kiterjed, alkotja az ú. n. Gorpus Juris 
Civilis-t (1. o.). 

Justinianus kodifikációjával a R., mint a római 
birodalom jogrendszere befejezi pályafutását. 
Ámde a R.-ban rejlő örökbecsű kulturérték nem 
sokáig maradhatott kiaknázatlanul. Már a római 
birodalom romjain keletkezett germán államok 
is fölhasználták a R. szabályait s azok érvényét 
fentartották. A R. igazi újjáéledése azonban a 
Kr. u. XII. sz.-ban következett be, mikor is u 
Corpus Juris teljes kéziratait felfedezték. Ettől 
kezdve talált a R. beható művelésre az ú. n. bo
lognai jogiskolán, hol Irnerius és követői, az 
ú. n. glosszátorok (1. o.) a Corpus Juris szövegét 
beható tanulmány tárgyává tették. Vizsgálódá
saik ugyan a források magyarázására és össze
egyeztetésére szorítkozott, de azért nagy érdemet 
szereztek azáltal, hogy utódaik számára a hatal
mas anyag áttekintését megkönnyítették. Mun
kálkodásuk összefoglaló eredményét adja Accur-
sius «Glossa ordinaria»-ja, melynek még ma is 
nagy tudományos becse van. Mélyebbre hatoló a 
glosszátorok utódainak, az ú. n. posztglosszá-
toroknak (Bartolus, Baldus a XIV. sz.-ban), vala
mint a kommentátoroknak (Cuiacius, Donellus a 
XVI. sz.-ban) működése: a R. tételei itt már na
gyobb lendülettel s szélesebb látókörrel nyertek 
részletes feldolgozást. 

A R.-nak összehasonlíthatatlan fölénye az ak
kori nemzeti jogokkal szemben e beható tanul
mányozás révén világszerte nyilvánvaló lett. Ért
hető tehát, hogy minden müveit nemzet a leg
nagyobb figyelemmel fordult a R. felé s annak 
tételeit saját jogrendszerének fejlesztésénél a 
legnagyobb mértékben felhasználta. így hazai 
jogfejlődésünk is. Egyetemeinken, jogi főisko
láinkon a R. főtárgyként szerepelt, jogtudósaink, 
törvényhozóink munkálkodásának becses forrá
sául szolgált. Ama hatásánál fogva pedig, melyet 
Werbőczy (1. o.) Hármas könyvére gyakorolt, mai 
magánjogunk ez ősi gyökerével való szoros össze
függése is adva van. De ugyanezt a szerepet 
játszta a R., mint «raison écrit», minden kul-
turállamban. Sőt Németországban nemcsak ez 
a materiális befolyása volt meg a R.-nak, ha
nem az ú. n. receptio révén (XVI. század) a 
birodalom tételes jogává vált. E lépés megté
telénél a német-római császárokat a R. nagy be
csének érdemi méltatásán felül az a gondolat is 
vezette, hogy a római császárok utódainak tekin
tették magukat; e mellett a Corpus Jurisnak az 
abszolutizmusra nézve kedvező tételeit is öröm
mel használták föl. Az újkori kodiflkácionális 
mozgalmak egyes német államokban (porosz: 
1794, osztrák: 1811, szász: 1863) önálló törvény
könyv készítésére vezettek, ami a R. hatályon 
kívül helyezését vonta maga után. A birodalom 
többi részében azonban egészen az új németbiro
dalmi polgári törvénykönyv (Bürgerliches Gesetz-
buch f ür das deutsche Reich) életbeléptéig (1900) 
érvényben maradt a R., természetesen azon mó
dosításokkal és változtatásokkal, melyeket az új 
jogfejlődés (törvényhozás, tudomány és joggya
korlat) a Corpus Jurison eszközölt (usus moder-
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nus Pandektarum). így alakult ki az ú. n. német 
«közönséges jog» (Qemeines Eecht) v. pandekta-
jog, mint mindama római jogtétolek összesége, 
melyek, mint tételes jog, érvényben voltak. 

Irodalom. A R. rövid áttekinthető tudományos feldolgo
zását adják Sohm és Czyhlarz Institutiói (utóbbi magyar 
ford. Szászy-Schwarz, Budapest 1914). A magyar iro
dalomban v. ö. Bozóky, Farkas, Bzentmiklósi, Vécsey, Hof-
mann tankönyveit stb. Egyébiránt a R. dogmatikai irodal
mának legalaposabb összefoglalása található Windscheid, 
Lehrbuch des Pandektenrechts c. műben, 1—III. köt., 9. 
kiad., Kipp átdolgozásában, 1906. Azóta (egyben a leg
újabb irodalom összefoglalását 'is) 1. Dernburg-Sokolowski, 
System des römischen Rechts (Dernburg, Pandekten 8. ki
adása) Berlin 1912. Jogtörténeti szempontból újabban: 
Wenger, Das Recht der Griechen und Römer (Hinne-
berg, Die Kultur der Gegenwart II. VII. 1., Leipzig, 
Berlin, 1914). A jogforrásokra nézve Vocabularium Juris-
prudentiae Romanae (a Savigny-Institut feldolgozásában); 
Heumann, Handlexikon zu d. Quellén des römisches Rechts, 
9. kiadás, Seckeltől, Jena 1906; Kriiger, Geschichte der 
Quellén und Literatur des römischen Rechts (Binding, Syst. 
Handb. der dentschen Rechtswissenschaft, Abt. 1. II., 2. 
kiad. München-Leipzig 1912). A monogr. írod. nézve 1, az 
egyes megfelelő cikkeknél az idézeteket. A R.-gal fog
lalkozó legmagasabb színvonala folyóiratok: a) dogm. 
irányban: Iliering's Jahrbiicher, Jena, G. Fischer; Archív 
für die Zivilistische Praxis, Tübingen, 1. C. B. Mohr; 
Arcbiv für Bürgerliches Recht, Berlin, Heymann; Grttn-
hot's Zeitschrift für das Priv. und öff. Recht, Wien, 
Hölder; 6) jogtörténeti irányban : Zeitschrift der Savigny-
Stiftung für Rechtsgeschichte, Komanistische Abteilung, 
Weimar, Bőhlau. 

Romaika, új-görög nemzeti tánc. A táncosok 
körben helyezkednek el, majd a zene ütemeit 
lábdobogással hangsúlyozva ugrásszerűen mo
zognak tovább mindig gyorsabb tempóban. 

Római kamilla (növ.), 1. Aníhemis. 
Római kapor (növ)., 1. Ánizskapor. 
Római katolikus egyház, neve a Krisztus 

által alapított egyháznak. Kezdetben egyszerűen 
keresztény egyház (1. Kereszténység); mivel azon
ban a később keletkezett eretnekségek és hitszaka-
dárságok is keresztényeknek nevezték magukat, az 
anyaegyház megkülönböztetésül a katolikus jel
zőt vetto fel, végül a görög egyházzal való unió 
után általában B. 

I. Krisztus tanítását a tőle megbízott apostolok 
terjesztették. Elsősorban a zsidóknak hirdették az 
üdv tanait, és pedig azóta, hogy Krisztus mennybe
menetele után való tizedik napon, Pünkösd ünne
pén elvették a Szentlelket. Elsőnek Péter, az apos
tolok fejedelme jelentette ki az ünnep alkalmából 
összesereglett nagyszámú zsidó előtt, hogy Jézus, 
akitkeresztrefeszítettek, de harmadnapra feltáma
dott, az Üdvözítő, és felszólította őket, hogy higy-
jenek benne. Beszédjére háromezren kérték a 
keresztségét. Pünkösd ünnepétől kezdődik tehát a 
R. története. Az apostolok tanítását különféle jelek 
és csodák kisérték, ami tekintélyüket nagyban 
emelte a nép előtt, de a zsidó papi fejedelmek és 
híveik haragját is kiváltotta. Elfogatták, meg
ostorozták az apostolokat és megtiltották nekik, 
hogy Jézus nevében prédikáljanak és annyira fel
izgatták a népet, hogy István diakónust agyon
kövezték. De a megkereszteltek száma napról-
napra növekedett. Maga Saul, a későbbi Pál, Krisz
tus híveinek nagy ellensége és üldözője is meg
tért és az Úr nagy apostola és az evangélium 
legbuzgóbb hirdetője lett. 

A zsidók főrészének csökönyössége miatt és 
isteni parancs folytán az apostolok a pogány népek
hez fordultak és pedig oly eredménnyel, hogy a 

Szentlélek eljövetele után alig 30 évre úgyszólván 
a világ minden részében keletkeztek keresztény 
egyházközségek, részben az apostolok, részben az 
általuk kinevezett püspökök vezetésével. A ke
resztény vallás gyors elterjedését azonban borza
lommal nézték a pogányok és főképpen a római 
császárok, akik elhatározták, hogy a keresztény
séget kiirtják (1. Keresztények üldözése). Szán
dékuk nem sikerült. Végre is győzött a keresz
ténység, amidőn 312. évben Nagy Konstantin 
császár az üldözéseket beszüntette, sőt a keresz
ténység védője lett, teljes vallásszabadságot adván 
a keresztényeknek a milanói rendeletben (1. Con
stantinus, 1.). 

II. (313—1517). Alig szabadult meg az egyház 
a külső ellenségektől, új belső ellenségek támad
tak ellene a különböző tévtanltókban. Ilyenek vol
tak Arius, Nestorras," Eutyches, Pelagius stb. Az 
egyház a közzsinatok által védekezett ellenük (1. 
Zsinat). De tudós és szent férfiak is védelmezték 
az egyház tanítását, szóval és írásban, az ú. n. 
egyháztanítók v. egyházatyák (1. Szentatyák). Az 
egyház védői mellett kitűntek szigorú bűnbánó 
életükkel a remetők és a belőlük származó szer
zetesek. 

Az egyház kötelességéhez híven a többi pogány 
népek megtérítését is gondjaiba vette. Ez időszak
ban tértek a ker. hitre az írek és az angolszászok. 
A népvándorlás után, mely a római birodalmat 
megdöntötte és az egyházat is veszélyeztette, az 
egyház kiváló férfiakat küldött az egyes letele
pedett népekhez s egymásután tértek meg a né
metek, avarok, szlávok és magyarok. 

E korszakba esik a keleti egyházszakadás (1. 
Ortodox keleti egyház) és Mohainmed fellépte (1. 
Mohammed). Főképen Mohammed ártott sokat az 
egyháznak, amennyiben sok virágzó keresztény 
egyházközséget elpusztított, fegyverrel terjeszt
vén tanítását, miközben a szent földet is elfog
lalta, amelynek visszafoglalására indultak II. 
Orbán pápa alatt a keresztes hadjáratok. 

Kis Pipin 756. az exarchátust ajándékozta az 
egyháznak, miáltal az egyházi államnak vetette 
meg alapját, melyet Nagy Károly újabb adomá
nyokkal gyarapított. 

A pusztító népvándorlás idején a tudományok 
a szerzetek házaiban, a kolostorokban nyertek 
menedékhelyet. Világhírű iskolák és egyetemek 
keletkeztek és nagytudományú férfiak, mint Nagy 
Albert, Aquinói sz. Tamás és mások tanították a 
tanulni vágyó tömeget. A művészetek is fellen
dültek, aminek bizonyítékai a sok manap is cso
dálatra gerjesztő óriás nagyságú templom. 

Kiváló rendalapítók léptek fel ez időben, mint 
Brimo, Róbert, Bernát, Domonkos, Assisi Ferenc 
és több más. Rendjükből sok, szent és nagy egy
házférfiú került ki. 

Megemlítendő ez időszakból az egyház küz
delme IV. Henrik császárral, melyet VII. Gergely 
pápa vívott meg a püspökségek és apátságok ado
mányozása ügyében (l. Henrik IV-, Gergely VIL 
és Investitura). Továbbá újabb tévtanítókkal, 
akik előbb az egyházi, azután a világi felsőbbség 
ellen támadtak. így Franciaországban az Albi-
gensek, Felső-Itáliábana Waldensek, Angolország
ban Wiklef, Csehországban Huss követői. Mind-
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ezek előfutárja! voltak a XVI. sz.-ban bekövetke
zett ú. n. reformációnak. 

III. (1517—a jelenkorig.) A római sz. Péter 
templomának építése alkalmából kihirdetett búcsú 
körül egyes meggondolatlan emberek visszaélé
seket követtek el. Ezek ellen szólalt fel Luther 
Márton, ágostonrendi szerzetes és wittenbergi 
tanár. Csakhamar azonban mint reformátor vagy 
egyházjavító lépett fel. További működésében a 
r. k. egyház számos tanítását elvetette és új val
lást tanított. (L. Luther-) Luther példáját követ
ték Kálvin és Zwingh (1. o.). 

Az egyház az 1545. Trientbe összehívott köz
zsinaton védekezett, ahol a hitújítókkal szemben 
világosan megállapította a kat. tant, egyben szá
mos rendeletet bocsátott ki az egyes visszaélé
sek megszüntetése ügyében. 

A katolikusok egyáltalában igen sokat szen
vedtek a hitújítás folytán. Mindenfelé kíméletle
nül bántak a papokkal, szerzetesekkel és apácák
kal. Számos templomot, a keresztény művészet 
gyönyörű műveit elhamvasztották v. szétrombol
ták. Angolország is sokat szenvedett VIII. Hen
riknek az egyházzal való szakítása folytán. 

Az új tanok nálunk először Erdélybe jutottak, 
azután Magyarországba. Elterjedésüket nagyban 
előmozdította, hogy az ország legnagyobb része a 
törökök kezében volt és főképpen Erdélyben ke
gyetlenül üldözték a katolikusokat. 

Az egyház azonban nem elégedett meg a trienti 
közzsinat határozataival, hanem azoknak minde
nütt erélyesen érvényt szerezni iparkodott. Ez 
volt az ú. n. ellenreformáció. Segítségére volt 
több újonnan keletkezett szerzetesrend. így első
sorban a Jézus társasága (1. o.), amelynek tagjai 
a legizzóbb buzgósággal fáradoztak az egyház 
testén ejtett sebek gyógyításán. Azután a kapu
cinusok, a piaristák, az irgalmasok. A női szer
zetesrendek közül a szaléziánusok, orsolyiták, az 
angolkisasszonyok stb. Azután kiváló egyházfér-
flak, mint borromei Károly, szalézi Ferenc, paulai 
Vince, Canisius Péter, Nerei Fülöp, Liguori Al
fonz; a nők közül Teréz, Limai Róza, Pazetoi 
Magdolna stb., akik mindnyájan teljes erejükből 
igyekeztek a kereszténység valódi szellemét az 
emberekben fenntartani és terjeszteni. 

Sokat szenvedett az egyház a francia forra
dalom idején, amikor a kereszténységet eltöröl
ték és az észt mint istenséget imádták és a sza
badság meg egyenlőség jelszava alatt a legbor
zalmasabb gyilkosságokat követték el. 

Az egyház békéjét megzavarták 1844. az ú. n. 
német katolikusok (l.o.)és 1870. az ókatolikusok, 
akiket a protestáns államhatalom anyagilag is tá
mogatott. Ez időben — az anyagi támogatás meg
szűntével — mindkét szekta állandó fogyásban van. 
Zavarokat idéztek elő a XX. század elején az ú. n. 
modernisták (1. Modernizmus), de célszerű egyh. 
intézkedésekkel működésük megbénult és a mo
dernizmus, mint ilyen, megszűntnek tekinthető. 

1870-ben az olaszok elfoglalták az egyházi álla
mot és megfosztották a pápát világi hatalmától. 
1872—1878. a németek üldözték a kat. egyházat. 
(L. Kultúrharc). 

Egyes országokban még mindig nincs a kato
likusoknak teljes vallásszabadságuk, vallásuk 
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gyakorlatában több helyütt korlátozva vannak, 
sőt bizonyos fokú üldöztetésnek vannak kitéve, 
általában véve azonban a R. jelenleg békét élvez, 
és az egyház feje, a római pápa, az egész világon 
nagy tekintélynek örvend. 

Római kérdés, a róm. kat. egyház feje, a 
pápa világi hatalmának kérdése, amely az Egy
házi Államnak (1. o.) az olaszok által való elfog
lalása óta állandóan napirenden van. 

Római király (Römischer König), így ne
vezték a német-római császároknak még életük
ben megválasztott és német királlyá koronázott 
utódait. A R. (Roi de Romé) címét adta Napó
leon 1811 márc. 20. született fiának, a későbbi 
reichstadti hercegnek (1. Napóleon, 2.). 

Római koriandrom (növ.), 1. Nigella. 
Római kömény (növ.), 1. Cuminum. 
Római köztársaság (Republica Romána), 1. 

az Egyházi Állam középső és déli részeiből ala
kította 1798 febr. 11. Berthier francia tábornok 
a párisi direktórium megbízásából. Élén konzu
lok, szenátorok és tribünök állottak. A R. felál
lítása ellen tiltakozó VI. Pius pápát a franciák 
Valenceba hurcolták el. A R. 1799 nyarán szűnt 
meg a franciáknak felső-itáliai vereségei után. 

2. IX. Pius pápa uralma ellen 1848 végén for
radalmi mozgalom támadt Rómában s mi
után a pápa 1848 nov. 24. Gaetába menekült, 
1849 febr. 9. a forradalmiak kikiáltották a R.-ot. 
Ennek élére Mazzinit, Saffit és Armellinit 
(triumvirátus) választották s csakhamar megje
lent Garibaldi is, ki a köztársaság védelmére 
hadsereget szervezett. A R.-nak Oudinot veze
tése alatt a Napóleon Lajostól küldött francia 
sereg vetett véget, mely négy hónapi ostrom 
után elfoglalta Rómát és ott visszaállította a 
pápa uralmát (1849 júl. 4.). 

Római kúria, a szó legtágabb értelmében az 
összes pápai hatóságokat és tisztségeket jelenti; 
szűkebb értelemben csak azokat a pápai hatósá
gokat, melyeknek hatásköre az egész római egy
ház vezetésére kiterjed; legszűkebb értelemben 
csak a pápai hatóságok segédhivatalait és segéd
személyzetét. L. Bíbornoki testületek és Kon
gregáció. 

Római levél, Szt. Pál apostolnak a legterje
delmesebb és dogmatikai, valamint vallásbölcse
leti szempontból legfontosabb levele, melyet az 
58. év első hónapjaiban Korintusban írt és kül
dött Rómába. A levél írására az a régi vágya 
indította Szt. Pált, hogy magát a rómaiaknál a 
pogányok apostolaként mutassa be és őket sze
mélyes megjelenésére és működésére előkészítse. 
Szt. Pál e levelében a keresztény vallás alap
igazságairól szól, úgy hogy legnagyobb része 
inkább értekezés, mint levél. 

Római mérleg v. gyors mérleg, 1. Mérleg. 
Római mitológia. A rómaiak vallása sajátsá

gos keveréke őseredeti (latin-szabin) képzetek
nek és idegen (etruszk, görög és keleti) be
folyásoknak. Egy ó-kori nép sem tanúsított 
akkora türelmet idegen vallások iránt, egy sem 
fogadta be őket olyan készségesen, mint a ró
mai, így természetes, hogy a római ősvallás 
nagy átalakulásokon ment keresztül. Alapvo
nása a pandaemonizmus, az élő és élettelen ter -
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mészét minden nyilvánulásának isteni erővel 
(mimen) való felruházása. Minden rómainak volt 
egy őrző szelleme (géniusz), aki személyes alak
ban mindig férfi, női alakját Juno (1. o.) pótolja. 
A géniuszokkal rokon szellemek a lares és pena-
tes, házi istenek, eredetileg valÓ3zintlleg az ősök 
istenitett szellemei. Felsőbb istenségek az őskor
ban (latin-szabin korszak) ismeretlenek. A vallás 
lényege imádság és áldozat. Ezek végzésére papi 
rend is alakult. A vallásügy ilyen fejlesztése sza
bin hatás alatt Numa Pompilius nevéhez fűződik. 
A papi rend feje a rex sacrificulus; legközelebb 
állanak hozzá a flamenek (áldozatgyujtók) és a 
pontifex maximits, a pontifexek collegiumának 
feje; továbbá az augurok, kik az istenségek aka
ratát magyarázták. Voltak aztán egyes istensé
geknek szolgálatában álló szűkebb körű papi 
testületek is. Minden szertartásban a formák 
megtartása volt a fő. A Tarquiniusokkal kezdő
dik az etruszk-görög korszak. Ekkor honosul 
meg Rómában az etruszk templomépítés és az 
agyagszobrászat s a kymei Sibylla könyveinek 
megvásárlása után elterjed Apolló («Aperto») 
tisztelete. AII. pún háborúval beáll a görög és 
római kultusz összeolvadásának kora. Ekkor ter
jed el lassanként a görög mitológia istenvilága 
és hősi mitosza, a honi istenek átalakításával 
és antropomorflzmusával (emberi alakban való 
elképzelésével és ábrázolásával). Ez a római-gö
rög összeolvasztás tele van anomáliával és kom
promisszummal. Vannak eredeti római istensé
gek (pl Janus, Pales, Faunus, Saturnus, Silvanus), 
melyeket vagy épen nem, vagy csak erőszako
san lehetett görög istenséggel azonosítani. Vi
szont a görögökkel azonosított római istenekben 
sok római elem és sajátság megmaradt, úgy hogy 
pl. a római Juno nem teljesen azonos a görög 
Hérával, Juppiter Zeusszal, Mars Aresszel, Mer-
curius Hermésszel, v. Venus Aphroditével, bár a 
költészet mindinkább azonosította őket. A vízi 
istenségek sem a tengerrel kezdődtek, hanem fo
lyókkal és forrásokkal s Neptunus eredetileg 
nem a tengernek, hanem a hasznos nedvesség
nek, az esőnek istene volt. Az alvilági istenek 
közt első a halálisten, Orciis; közel áll hozzá 
Dis páter, Saturnus és Ops fia, a föld méhének 
ura és parancsolója, Proserpina férje. Később 
természetesen Hadesszel vagy Plutónnal azono
sították. Külön római istenség maradt a halotti 
csend istennője, a Dea Muta vagy Tacita. Jel
lemző sajátsága a római vallásnak a nagyszámú 
personificatió, még pedig városok és tartomá
nyok, foglalkozások, betegségek, erények és em
beri tulajdonságok megszemélyesítései (Dea 
Koma, Salus, Fortuna, Spes, Virtus, Honos, Pudi-
citia, Libertás stb.). Végre a császárok alatti 
szinkretizmusz korában a meghódított népek 
istenei is bevonulnak a római istenvilágba, így 
Egyiptomból Isis és Serapis, Fenieiából Baál, 
Perzsiából Mithras stb., népszerűségükkel kiszo
rítva a római isteneket és előkészítve a talajt a 
kereszténység befogadására. 

Irodalom. A római vallás történeti kutatására Niebuhr adott 
ösztönzést a római történetírás bírálatával. Idevágó müvek : 
Hartnng, I)ie Religion der Römer, Erlangen 18S6: Preller, 
Röm. Mythologie, S. kiad. Jordántól, Berlin 1881—83, 2 köt.; 
Marquardt, a Mommsennel dolgozott Handbuch der röm. 

Rémi Xagy Lexikona XVI. köt. 

Altertümer VI. kötetében, Leipzig 1878, 2. kiad. Wissowá-
tól 1885 ; Roscher, Studien zur vergleichenden Mythologie, 
Leipzig 1873—75.; G. Wissowa, Religion und Kultus der 
Römer, München 1902 (Iwan Müller-léle kézikönyv); Bois-
sier, La religion romaine d'Augnste aux Antonius, Paris 
1874; Récsey Viktor, Pannónia ó-kori mitológiai emlékei
nek vázlata, Esztergom 1874 ; Kuzsinszky Bálint, Pannó
nia és Dácia (a Szilágyi-féle Millennáris tört. I. köt.). 

Római művészet. A E. híven fejezi ki a római 
nép józan, gyakorlatias irányát; a gyakorlati szük
ségletek szempontjai uralkodnak mind abban, amit 
más művészettől átvesz, átalakít és továbbfejleszt, 
mind azokban az alkotásokban, amelyekkel a mű
vészetet, főleg az építészet terén gazdagítja. A R, idő
beli határai a Kr. e. 8. sz.-tól a Kr. u. V. sz.-ig terjed
nek : az első századokban az etruszk művészet(l. o.) 
kizárólagos hatása alatt áll, a pún háborúk után a 
görög művészet hatása érvényesül, mely már elő
zőleg a délitáliai görögséggel való érintkezésből 
eredt és amely később, Görögország meghódítása 
után (146), az ottani klasszikus emlékekkel való 
megismerkedés folytán döntővé válik (Graecia 
capta ferum victorem cepit et artes intulit ag-
resti Latio, mondja jellemzően Horatius), és az 
onnét rablott műkincsek behozatala, a görög mű
vészeknek Rómában való letelepülése révén állan
dósul. Augustus óta aztán kifejlődik a birodalmi 
R., melyben a hellenisztikus művészet elemei ke
verednek a keleti művészet befolyásával. Ez a 
birodalmi R. kiterjed az egész Földközi tenger 
mentén, Hispániától Előázsiáig, Britanniától 
Egyiptomig; vidékenként ugyan néha erős helyi 
sajátosságok, erők érvényesülnek, különböző ele
mek keveredése mutatható ki (provinciális mű
vészet), nagyjából azonban mindenütt rányomta a 
római szellem a maga bélyegét az alkotásokra. 

Az építészetben a rómaiak új korszakot nyi
tottak. Az etruszkoktól és a hellenisztikus építés
ből átvett ívnek és boltozásnak következetes al
kalmazása és fényes kifejlesztése a római művé
szetnek legsajátosabb, leggeniálisabb alkotása, 
mely azóta az építészet közkincse. Az ivet épü
leteken falnyílások felső zárására és kapuknál, 
monumentális formájában hidaknál és a terep és 
távolság minden akadályát legyőző vízvezetékek
nél alkalmazták; a boltozás különböző nemeivel 
(donga-, keresztbolt; félkupola, kupola) megol
dották a térszerkesztés legfőbb problémáit, válto
zatossá tették az épületek alaprajzait, tágassá 
azok belső tereit. Mig a görög építés a maga 
gerenda-mennyezetével csak aránylag kis tereket 
tudott födni és már 10 m. széles templomhajónál 
kénytelen volt az áthidaló gerendákat oszlopso
rokkal alátámasztemi és ezáltal a belső teret meg
szűkíteni s részekre bontani, addig a R. hatalmas, 
osztatlan tereket szerkesztett, pl. négyszögletes 
tereket 25 m. fesztávolságú boltozassál (Maxen-
tius-bazilika); ugyanilyen átmérőjű fülkéket fél-
kupolával (Caracalla-thermák) födött, a Pantheon-
nál pedig 43-5 in. átmérőjű kerek teret tudott 
kupolafödéssel teremteni. A R. formakincsére 
jellemző a görög oszloprendeknek átvétele, ame
lyeken azonban sokszor változtatásokat is eszkö
zölnek (sima törzs, talapzatos dór oszlop stb.). 
Ritkábban alkalmazzák a dór oszlopot meg az 
etruszk művészetből ismert ú. n. toszkán-rendet; 
gyakrabban az iónt, legszívesebben a pompa
kedvelésüknek legjobban megfelelő korinthoszi 
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oszlopot. Római újítás a kompozita oszlopfő: 
a korinthoszi virágkelyhes oszlopfőnek az ión 
echinusszal és volutákkal való egyesítése. Sze
retik a különböző oszloprendeknek egy épületen 
való együttes alkalmazását, a Colosseum föld
szintjét pl. dór, első emeletét ión, felső emeletét 
korinthoszi féloszlopok díszítik. A rómaiak a 
görög oszlopokat nem pusztán szerkezeti, teher
tartó értelemben használták, hanem gyakran és 
rendszeresen alkalmazták a falhoz épített fél-, 

• vagy később a fal elé állított egész oszlopokat a 
falfelület tagozására és szépítésére. Legjellem
zőbb azonban a R.-re az oszloprendeknek ilyetén 
való alkalmazása az íves falszerkesztéssel kap
csolatban, az ú. n. árkádoknál, amikor a boltíves 
fal- vagy kapunyitásokat oszlopokkal és rajtuk 
nyugvó gerendázattal keretezik be: a görög épí
tés szerkezeti és formai tökéletességének, vilá
gosságának legszebb elismerése, hogy akkor is, 
midőn szerkesztési módját a boltívvel már túl
haladták, megtartották az oszloprendszert a teher 
és tehertartás elveinek szemléltetésére és magya
rázatára. Sajátlagosan római az ú. n. golyvás 
gerendázat, mikor a fal elé állított oszlopok fölött 
a gerendázat a párkányzattal együtt a falból de
rékszög alatt (Constantinus-íve) vagy ívesen (Baal-
beki kerek templom) kiugrik. Római találmány, 
mely, miként az árkád, átment a későbbi építé
szetbe, az oszlopokat áthidaló ív, továbbá az osz
loprendi gerendázatnak két középső oszlop fölött 
félköralakban való felttiremlése (Diocletianus 
spalatói palotájában), valamint a támasztó pillé
rek rendszerének (Maxentius-bazilika) alkalma
zása. A polyehromiát épületeiken nem festéssel, 
hanem inkább különböző színű kő- s márvány-
fajokkal való burkolás útján gyakorolták. Egyéb
ként a díszítés túltengése, mely az épület összes 
tagjait ellepi és a részletek halmozása (ide tarto
zik a párkány alatti konszolok sora) jellemző 
gyöngéje a R.-nek, melynek viszont nagy érdeme, 
hogy általános használatba hozta az égetett tég
lát ; ennek gyártásában, valamint kitűnő vakolat 
előállításában nagy mesterek voltak a rómaiak. 

A R. típusai két csoportra oszlanak: olyanokra, 
melyek az etruszk hagyományhoz és a görög, meg 
keleti befolyáshoz kapcsolódnak (templomok, 
bazilikák, magánház, színház) és olyanokra, me
lyekben Róma szervező és politikai ereje jut ki
fejezésre, melyek a fejlett nyilvános és állami 
életnek, a római szokásoknak és erkölcsöknek 
szolgálatában állanak (thermák és vízvezetékek, 
út-, híd-, védelmi-, kikötő- és slrépítkezés, amfi
teátrumok és cirkuszok, diadalívek és emlékoszlo
pok, paloták). A görög építéssel ellentétben, mely
nek főtárgya a templom volt, a R. hatalmasan 
kifejlesztette a profán építkezést, amelynek sok
féle problémáját megoldván, új épülettípusokat, 
gazdag és bonyolult alaptervi formákat teremtett. 
A városépítkezés középpontja a f orum, a piactér; 
köréje vannak csoportosítva a templomok, köz
épületek, oszlopcsarnokok, a hozzávezető utakon 
emlékívek és díszkapuk. A templomok görög 
oszloprendes stílusban épültek, amannál mélyebb 
előcsarnokkal, pódiumra helyezve, amelyre a 
homlokoldalon visz föl lépcsőzet. Kedvelt formák 
a prostylos, a peripteros és a pseudoperipteros 

féloszlopokkal a cellafalon; gyakori a sátortetö-
zetű körperipteros (1. Görög művészet, 1.). A bazi
likáról, cirkuszról, emlékoszlopról, diadalívről és 
amfiteátrumról 1. e címszókat. A színház a görög-
kisázsiai típusból fejlődött, de míg ott a félkör
ívekben lépcsőzetesen emelkedő üléssorokat ren
desen hegyoldal lejtőjére helyezték, itt síktalajon, 
boltozott korridorokon nyugvó emeletekkel építik 
a nézőteret, mely a félkörös orchestrán túl levő 
magas és tágas színpaddal meg az emeletes szín
padi épülettel egybe van építve (Arles, Pompeji). 
A császári korban Rómában és birodalomszertu 
emelt közfürdók (thermák) a R.-nek romjaikban 
is imponáló emlékei: hideg- és melegvíz-meden
céikkel, gőzkamráikkal, szórakozásra és sporto
lásra rendelt helyiségeikkel, nagyszámú négy- v. 
sokszög-, kör- vagy félkör-alaprajzú termeiknek 
egységbe foglaltrendszerével a hatalmas és merész 
térszerkesztésnek, a fölépítésnek és pazar díszítés
nek ma is méltán csodált alkotásai. Caracalla 
thermáinak főépülete 220 m. hosszú és 114 m. 
széles, a Diocletianuséi még ennél is nagyobbak. 
Éppoly nagyszerűek voltak a császároknak palotái 
a Palatinuson (A ugustusénak trónterme 47 X 36 m., 
míg a római Szt. Péter középhajója csak 26 m. 
széles), Dioclerianusnak (a castrum alaprajzát 
utánzó, 37.000 ma területű) spalatói és Constan-
tiusnak és fiának trierl palotája. Ezeknél egysé
gesebb típusú a magánház, mely ősibb formájában 
az átrium (1. o.), és görög hatásra keletkezett bőví
tésében a peristylium körül csoportosította helyi
ségeit; a modern házzal ellentétben befelé fejtette 
ki szépségeit, az utcai homlokzatot elhanyagolta 
(1. Pompeji). A sírokat a rómaiak nem temetők
ben, hanem a városból kivezető utak mentén 
csoportosították, az utakat szegélyező síremlékek 
nagy változatosságot tüntetnek fel: temploin-
alakúak, piramisosak, négy- v. sokszögű v. kerek 
építmények; sokszor toronyszerűén emeletesen 
tagolva oszlopdíszszel (pl. a Júliusok síremléke, 
St. Rémy; 1. még Angyalvár, Golnmbarium). 

Az építészet fejlődési korszakaiból a respublica 
utolsó századából jellegzetes példákul szolgálhat
nak Hercules dór (Cori), Mater Matuta ión temp
loma (Róma); a korinthoszi stílre a tiburi kerek 
templom; az árkád alkalmazására a római tabu-
larium. Az építészet virágzásának korszakát 
Augustus nyitotta meg (Rómában: Mars Ultor, 
Castor, Saturnus temploma, Marcellus színháza, 
basilica Júlia; Nimesben: nymphaeum, maison 
carrée, pont du Gard; Ancyrai Augustus-templom). 
Szorgalmasan építenek a Claudiusok (aqua Clau-
dia, domus aurea Neronis), nagyszerűen a flaviusi 
császárok (forumok, Titus-ív, thermák, Vespasia-
nus temploma, Kolosszeum, 1. o.) és Trajanus 
(fóruma a basilica Ulpiával ós emlékoszlopával, 
thermák), aki tevékenységét Rómán kiyül (Duna-
híd, Adamklisszi-emlék) kiterjeszti Ázsiára és 
Afrikára (Timgad, Tebessa, Philae emlékei). Had
rianus alatt éli fénykorát az építészet (Pantheon, 
1. o., Venus és Roma kettős temploma, angyalvár, 
tiburi villa, athéni építkezései). Nagyszerű műve
ket emelnek még az Antoninusok, a Severusok, 
Caracalla, Diocletianus és Constantinus (diadalíve, 
a Maxentius-bazilika befejezése). A provinciák 
építészete terén külön figyelmet érdemelnek Szíria-
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nak (Heliopolis-Baalbek, Palmyra, Bosra, Gerasa, 
Petra) II. és III. sz.-beli, mind méreteikkel, mind 
bárok stíljükkel föltűnő emlékei. 

Szobrászat Rómának szobrászati szükségleteit 
etruszk mesterek elégítették ki története első 
századaiban, akik égetett agyagból vagy ércből 
való istenszobrokat szállítottak templomaik szá
mára. A délitáliai görögök révén tanulhatták az 
emlékszobrok állításának szokását, melyre már 
az 5. sz.-ban tudunk példát, sőt a 4. sz.-ban már 
lovasszobrokkal tisztelik meg hőseiket. Az arckép
szobor azóta is vezető műfaja maradt a római 
szobrászatnak, amelynek kifejlődésére nagy ha
tással volt az etruszk képmásaktól eltanult erős 
realizmus, valamint a rómaiakat jellemző készség 
az arc vonásainak éles fölfogásában és visszaadá
sában, amiben nem csekély része lehetett annak 
a szokásnak és gyakorlatnak, hogy a patríciusok 
őseikről viaszkópeket készíttettek és azokkal díszí
tették házaik átriumát. A Kr. e. 2. sz.-ban a görög
földi hódítások idején a városok és emlékhelyek 
kíméletlen megrablása folytán ezrével kerülnek 
Rómába klasszikus és hellenisztikus korú görög 
szobrok, ilyenek díszítik a szentélyeket és köz
épületeket, a tereket és az előkelők házait, mint 
az irodalom minden fajában uralkodóvá váltak 
a görög mintaképek és utánzásaik. A szoborim
portot nyomon követi az 1. sz.-ban a görög szob
rászoknak Rómában való letelepedése. Ezeknek 
legnagyobbrésze Athénből hurcolkodott át a világ 
akkori fővárosába és készen, kiforrott formában 
hozta magával az Athénben kialakult klassziciz
must, mely a klasszikus korú görög mesterek 
alkotásainak utánzásával és rendszeres másolásá
val megmentette számukra kópiákban azoknak 
elveszett eredeti remekeit és döntőleg befolyásolta 
az Augustus-korabeli római szobrászatot. Az athéni 
klasszicista irányt követő szobrászokat (Kleome-
nes, Apollonios, Archias fia és Apollonios, Nestor 
fia, Antiochos, Kriton és Nikolaos, Arkesilaos, 
Diogenes, Glykon, Pontios, Salpion és Sosibios) 
új-attikai iskola címén szokták egybefoglalni. 
Rokon irányt követett az Alsó-Itáliából származó 
görög eredetű PaBiteles; tanítványa Stephanos, 
valamint ennek tanítványa, Menelaos, régi klasszi
kus típusok másolásáról és csoporfbafüzésóről is
meretesek. Ilyen görög eredetű másoló művészek
kel későbben is találkozunk: Hadrianus számára 
kenbuiros-szobrokat másolnak a kariai Aphrodi-
siasból való Aristeas és Papias; általában feltűnő 
azonban, hogy művészegyéniségeket a római szob
rászat körében név szerint nem igen ismerünk, 
a római plasztika rengeteg termése és mestermü
vei névtelenül jutottak ránk. 

A római szobrászat, mely formailag a görög
nek folytatása, görög hagyományokra támaszko
dik, szellemileg, tartalmilag azonban nemzeti, a 
római államnak, intézményeinek ós uralkodóinak 
szolgálatát, dicsőítését célozza, Augustus alatt éri 
első virágkorát. Ez a szobrászat az eddig uralkodó 
nyugtalan, patetikus, bárok hellenisztikus plaszti
kával ellentétben nyugodtan előkelő, józan, szi
gorú és kimért, mint maga a császár. Annak halála 
után jellege megváltozik; újraéled a helleniszti
kus ízlés és fölfogás, főkép a Flaviusok alatt; 
díszítmény ós relief plasztikusabbak, illuzionista és 

festői hatásra törekszenek. Trajanus alatt meg
higgad a szobrászat, keményebb, szárazabb, rea
lisztikus lesz. A Hadrianus korabeli művek aka
démikus eleganciája, klasszicizáló meg eklektikus 
stílusa, sima formakezelése után ismét a hellenisz
tikus szellem és formáló erő adja az irányt; a 
reliefek egyre mozgalmasabbak, patetikusabbak 
lesznek, szerkesztésük tömöttebb, kiaknázzák az 
árny- és fényhatásokat; az arckép a pszichológiai 
jellemzés és naturalisztikus előadás szép példáit 
szolgáltatja, majd a III. sz. folyamán a formák 
egyszerűsítése által hatásos monumentalitásig és 
zártságig emelkedik, hogy aztán Constantinus 
korában álarcszerű merevségben és ornamentális 
szigorúságú stilizálásban végződjék. 

A római szobrászatban uralkodó műfajok a 
kultuszszobrok és reliefek, a sírplasztika (szarko
fágok), az arcképszobrok és büsztök meg a his
tóriai domborművek. Isteneiket a görögöktől 
megállapított típusokban ábrázolták; a római 
Pantheon új istenségeinek képeit is lehetőleg gö
rög minták után alkották (v. ö. a Mithras-típust 
a bikát áldozó Nikével, a British Museumban) ; 
ahol ilyen mintát nem kaptak, ott a keleti vagy 
provinciális-eredetű istenek ábrázolása esetlen, 
kezdetlegesebb (Dolichenus, Epona); nagyszámban 
találkozunk perszoniflkációkkal, elvont fogalmak
nak (Spes, Virtus, Felicitas stb.), városoknak, 
népeknek megszemélyesítésével, melyeket a görög 
allegorikus szobrok szellemében teremtettek meg. 
Ilyen volt Coponiusnak a Pompejustól leigázott 
14 kisázsiai népet ábrázoló szoborsorozata (mely
ről fogalmat nyújt a városvédő istenségekkel 
díszített puteoli bázis a nápolyi múzeumban). Az 
oltár s egyéb kultuszreliefek között stilisztikai
lag nagyértékű darabok vannak (Suovetaurilia, 
Louvre). Templomoromcsoportokat vagy frízeket 
nem hagytak ránk a rómaiak. Épúgy hiányzik 
Rómában a görög szobrászat egyik vezető műfaja, 
az atléta szobrok sora. Kiválót alkottak az idegen 
népek típusainak hű visszaadásában (Fogoly bar-
bárnő, Firenze, Dák fogoly, Nápoly). A sirplasz-
tika nagy változatosságú emlékei mellett, melyek 
a provinciák hagyatékának is rendkívül becses 
és érdekes részét teszik, külön figyelmet érde
melnek a szarkofágreliefek. Ezek az iparszerűen, 
gyárilag, készletre dolgozott művek tárgyukat 
elsősorban a görög mitológiából, annak a halállal 
kapcsolatos (Alkestis-szark., Vatikán) vagy jel
képesen értelmezett (Prometheus-szark., Capito-
lium) mondáiból merítik, néha csatajeleneteket 
adnak; hol elbeszélő jellegűek, azaz egy mítosz
nak több jelenetét adják egymás mellett (Medea-
szark., Berlin), hol egyetlen összképbe szerkesztik 
mondanivalójukat (Niobida-szark., Laterán). Mo
tívumaik legtöbbje hellenisztikus eredetű. Szer
kesztésük és előadásuk módja nyomon kiséri a 
nagy szobrászat fejlődésének minden fokát és 
zökkenés nélkül átvezet a keresztény művészetbe. 

Legeredetibb a római szobrászat az arckép és a 
históriai relief terén. A portrészobrászat egyesíti 
az etruszkoktól örökölt és az ősök viaszképeiben 
gyakorolt hamisítatlan realizmust a hellenisztikus 
művészi fölfogással és készséggel s ily alapon 
önálló fejlődésben közvetetlenségukkel megkapó 
egyéni jellemképeket ad polgárairól és asszonyai-
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ról, kiválóságukban és gonoszságukban nagy 
caesarjairól, örökérvényű példákat szolgáltatva 
a stilisztikai előadás minden lehetőségére. E nemű 
emlékei roppant nagy számban jutottak ránk, 
mert birodalomszerte valóságos statuomania dü
höngött, esászárváltozáskor pl. ezerszámra készí
tették és szállították mindenfelé az új uralkodó 
képmását, Úgy, hogy sokszor csak a fejet dolgoz
ták ki újonnan s azt a régi szobrok törzsére v. 
készletben tartott átlag-törzsökre illesztették. A 
portrészobrok vagy polgári öltözetben ábrázolták 
a személyeket (tógás civis, Brit. Museum; Tibe-
rius, Louvre), vagy katonai díszben, páncélosán 
(remek példája a primaportai Augustus), vagy 
a hellenisztikus hagyomány szerint heroikus 
meztelenségben (Agrippa, Velence); a császárok 
és császárnék sokszor istenekként örökittették 
meg magukat (Nerva mint Juppiter, Vatikán); 
lovasszobornak a későbbi művészetre nagyhatású 
példája a Marcus Aureliusé (a Capitoliumon); 
ülőszoboré az ú. n. Agrippina (Nápoly). A mell
szobrok gazdag sorozatában dominálnak a csá
szárok és császárnék, az előbbiek hízelgés nélkül, 
az utóbbiak inkább idealizálva adják az arcvoná
sokat (Augustus, Vatikán; Livia, Kopenhága ; 
Domitianus, Róma, Antiquarium; Caracalla, Ná
poly ; Maximinus, München stb.); a mellszobrok
nál a buste koronként változó, egyre bővülő alakja, 
a nőieknél a hajviselet divatjának korhű utánzása 
segíti elő a datálást. 

A rómaiak eleven történeti szellemének és a 
császári abszolutizmusnak terméke a históriai 
relief: mintegy kőre való átírásai azoknak a fest
ményeknek, melyeket a diadalmenetben szoktak 
volt körülhordozni s melyek a triumfáló hadve
zérnek v. császárnak tetteit ábrázolták. Ezek a 
reliefek nem a történetből, a messze múltból vet
ték tárgyukat, hanem a jelenkor hőseit és tettei
ket dicsőítették. Alkalmaztatásuk rendes helye a 
diadalív és az emlékoszlop ; annak a császárnak 
diadalait hirdették, akinek szobra az emléket ko
ronázta. Realisztikusan, részletesen, krónika
szerű hűséggel adják az eseményeket a diadal
íveken (a Titus-, Sept. Severus-, Constantinus-iven 
Rómában és a provinciabelieken) egyes jelenetek
ben; az oszlopokon ú. n. folytatásos előadásban 
(style continu) olyformán, hogy az oszloptörzsöt 
csavarmenetben borító képszalagon egymáshoz 
csatlakozó jelenetek sora szemlélteti az esemé
nyek egymásutánját: a Trajanus oszlop 200 m.-es 
képszalagán a dák háborúk egész lefolyásátlátjuk 
154 friss leleményességű, tájképes jelenetben (2500 
alakkal), melyeket a császárnak vagy százszor 
ismétlődő ábrázolása fűz egybe. A távlat és az 
arányok gyöngébbek. A Marcus Aurelius-féle osz
lopon a markomann háború van hasonló módon 
ábrázolva. Művészi szempontból legkiválóbbak a 
Ti tus-ív festői reliefjei és az Ara pacis dombor
művei, melyek az Augustus tiszteletére emelt 
békeoltár külső falait borították és kimért, mél
tóságteljes menetben mutatják Augustus család
jának és kíséretének fölvonulását a hálaáldozat
hoz. Ezt az emléket gyönyörű virágdiszű fríz is 
ékesíti, kívül rendkívül változatosan és elevenen, 
finoman, síkszerüen stilizált akanthosszal, belül 
plasztikusan és festőiesen mintázott virág- és 

gyürnölcsfüzérekkel; ez az első nagy alkotása a 
római díszitménynek, mely később, különösen a 
Plaviusok (Haterii-emlék) és Trajanus alatt (f orum-
fi'íz) pompás és gazdag fejlődést vett és azután 
keleti hatás alatt, árnyékfoltos, csipkeszerü stílu
sával átvezetett a bizánci ornamentikába. Csak 
utalhatunk arra, hogy a római iparművészet a 
bronz- és ezüstedények reliefjeiben (Boscorealei, 
Hildesheimi lelet), a gemmavésésben (Gemma 
Augustea, Bécs; Tiberiana, Paris), a terrakotta 
edények (1. Arretiumi edények) díszítésében gyö
nyörű dolgokat produkált. 

A festészet régibb történetéről csak gyér ada
taink vannak, néhány név (Fabius Pictor, Pacu-
vius, Jaia) és a 3/2. századból egy falfestés töre
déke (Esquilinusi sírból), mely három egymás
feletti szalagban harcosokat tüntet föl görög hatást 
eláruló stílusban. Nagyszámú emlékünk van azon
ban a Kr. e. 1. sz.-ból és a császári kor első szá
zadából, melyek egyrésze Rómából, túlnyomó 
tömegük a Vezuvtól eltemetett campaniai városok, 
főleg Pompeji (1. o.) házainak falairól való és ame
lyek a hellenisztikus festészet hatása alatt állanak. 
A campaniai faliképek (a nápolyi múzeumban 
2000-nél több van) színezése, rajza, távlata, árnyé
kolása mutatja, hogy a római festészet a görögök 
örökségéből a festői kifejezés összes eszközeinek 
birtokában volt; pedig ezeket a képeket nem ne
ves művészek, hanem kis vidéki városok mester
emberei festették. Mau nyomán ennek a dekoratív 
falfestésnek fejlődésében négy stílust (inkrusztá-
ciós építészeti, távlati architekturás, augustusi v. 
ornamentális és bárok-építészeti stílus) szoktak 
megkülönböztetni; a falat vízsszintesen talapzat, 
falmezők és párkány, függőlegesen pillérek, osz
lopok, kandeláberek tagozzák; a belső tér látszó
lagos tágítására ablak v. falnyílást festenek ki
látással, v. egész falrész nyílik utcára v. a termé
szetbe, a párkánysáv meg szabad eget akar mu
tatni. Máskor (3. stílus) a falat ismét térzáró elem
ként kezelik, amelynek mezőjébe keretes képet, 
lebegő alakokat festenek. A falképek legnagyobb 
része nyilvánvalóan a görög klasszikus festészet 
alkotásainak másolata (1. Áldóbrandinimenyegzö), 
tárgykörük a mitológia, génre, tájkép (Odysseia-
tájképek, Vatikán). A mozaikképekről (1. o.) Nero 
aranyházának a föld alatt (grottákban) levő ma
radványaiból ismerték meg a fali dekorációnak azt 
a fajtáját, melyet a renaissance mesterei utánoz
tak (Raffael grotteszkjei). A későbbi császári kor 
falfestésének modoráról (stukkóreliefekkel vegyes 
festés) főleg sírkamrák belső díszítése nyújt fogal
mat (Via Latinai sírkamra). 

Irodalom. H. B. Walters, The art oí the Romans, London 
1911; R. Cagnat-V. Chapot, Maiméi d'archéologie romaine, 
2 köt. Paris 1917—20; A. Venturi. Storiadell 'arteitalianal, 
Milano 1901; W. Hartel—F. Wickhofí, Die Wiener Genesis, 
Wien 1895; A. Riegl, Die spStrőmische Kunstindustrie, 
u. o. 1901; J. Strzygowski, Orient u. Rom., Leipzig 1901; 
R. Lanciani, A régi Róma, Budapest 1894; í. Dnrm, Die 
Baukunst der Etrusker. Die Bankunst der Römer, 2. kiad. 
Stuttgart 1905; A. Choisy, Histoire de l'arehitecture 1., 
Paris 1899; C. Merckel, Die Ingenieurteclinik im Altertnm, 
Berlin 1899; S. Gsell, Les monnments antiques de 
l'Algérie, 2 köt., Paris 1901 ; 3. Toutain, Les cités romai-
nes de la Tunisie, n. o. 1896; P. Koepp, Die Rflmer in 
Deutschland, Bielefeld 1905 ; W. Altmann, Die italischen 
RundDanten, Berlin 190G ; n. a., Die rőmischen Grabalt&re, 
u. o. 1905; B. a., Architekrur u. Omamentik der antiken 
Sarkophage, u. o. 1902; Bernoulli, Rfimische Ikonographie, 
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4 köt., Stuttgart 1882-94; E. Delbrück, Antiké PortrSts, 
Bonn 1912; n. a. Bildnisse róni. Kaiser, Berlin 1914; A. 
Hekler, Die Bildnis-Kunst der Griechen u. Rőiner, Stutt
gart 1912; u. a. A klasszicizmus az ókori művészetben, 
Budapest 1921; A. Strong, Román sculpture írom Augnstus 
to Constantine, London 1907: É. Espeiandien, Recueil ge
nerál des bas reliefs, statues et bustes de la Gaule ro-
maine, Paris 1907 óta 7 köt.; E. Courbaud, Le basrelief 
íomain a repi'ésentations historiques, u. o. 1899; 0. Cicho-
rius, Die Reliefs derTrajanssSule, Berlin 1896 ; E. Petersen, 
Ara pacis Angustae, Wien 1902; P. Gusman, L'art déco-
ratií de Romé, Paris, é. n. folyik : F. Poulsen, Die decora-
tive Kunst des Altevtums, Leipzig 1914; C. Róbert, Die 
antiken Sarkophagreliefs, 1890 óta folyamatban ; F. Gnecchi, 
I medaglioni romani, Milano 1912; W. Helbig, Wand-
gemüide Campaniens, Leipzig 1868 ; u. a., Untersuchungen 
fiber die campanische Wandmalerei, u. o. 1873 ; Au. Mau, 
Geschichte der dekorativen "Wandmalerei in Pompeji, 
Berlin 1882; P. Herrmann, DenkmSler d. antiken Malerei, 
München 1906 óta; Rostowzew, Hellenistisch-römische 
Architekturlandschaft, Roma 1911; Beöthy, A művészetek 
története I. kötetében: Zsámboki, Róma művészete és 
Kuzsinszky, Magyarország emlékszerű maradványai a 
római korból, Budapest 1906. 

Romáin (franc, ejtsd: romén), betűfaj, 1. An-
tiqua. 

Kómái naptár, 1. Naptár. 
Római nárdus (növ.), 1. Valeriána. 
Római-német császárság, 1. Német-római csá

szárság. 
R o m a i n t a n g i b i l c (öl., ejtsd: intandzsibile) 

a. in. illethetetlen Róma, II. Viktor Emánuel olasz 
király jelmondata, szemben a klerikálisok azon 
törekvésével, hogy Rómát elszakítsák az egysé
ges Olaszországtól. 

Romainville (ejtsd: romeííviii), megerősített köz
ség Seine francia départementben, (1911) 5676 lak., 
gipszfejtők, nyaralóhely; 1814 máre. 30. a fran
ciák és a szövetségesek közötti ütközet szín
helye. V. ö. Histoire de R. (Paris 1906). 

Római nyelv, 1. Latin nyelv. 
Római pápák, 1. Pápa. 
Római pénzek, 1. Érmek. 
Római régiségek. A) A római társadalom első 

csiráit a későbbi idők három nép (latinok, szabi
nok és etruszkok) együttlakásának tulajdonítot
ták és e körülményre vezették vissza a három 
ősi tribust (1. Tribus); mindenik tribus feloszlott 
10 kúriára, ezek viszont ugyanannyi dekuriára 
vagy gensro (1. o.). Csak akik valamely tribus-
hoz tartoztak, voltak igazi polgárok (patríciu
sok), ők alkották a római népet (populus Roma-
nus), melytől függő viszonyban állanak a klien
sek (1. Patronátus), szolgái a rabszolgák (1. Bab
szolgaság). Az őslakosság ezen magvához járul
tak a plebejusok és a latinok, majd a szövetsége
sek (socii), utoljára a szabadosok (libertini); az 
itt felsorolt osztályok egyikéhez sem tartoztak a 
hostes v. peregrini. A hivatalos kitűnőségek 
utódai a nobilitas, a müveit és vagyonos közép
osztály az ordo equester (lovagrend). Rómában 
változó volt B) az alkotmány és kormány forma. 
A legrégibb idők kormányformája a patriarchális 
királyság, melynek a nép által választott viselője 
(Rex) a legfőbb biró, pap és hadvezér egy sze
mélyben ; utódának megválasztásáról az inter-
rex gondoskodott. Az alkotmány további orgánu
mai a szenátus és a népgyűlések: a comitia 
curiata, melyen csak a patríciusok vehettek részt 
és a comitia centuriata (1. Genturia). A királyság
nak megszűntével a köztársasági kormányforma 
köszönt be, mely oligarchikus köztársaság, az ösz-

szes jogokat a nép által választott tisztviselők 
(magistratusok) gyakorolják. A két legfőbb tiszt
viselő a konzul (1. o.), nagy veszély esetén a dik
tátor (1. o.) lép előtérbe. Az ügyek szaporodásával 
új tisztségek keletkeznek: a censor és praetor (1. 
Cenzor és Praetor). Utóbb a tribünök (1. Tribu-
nus), mig a rendőri teendők az aedilist (1. Aediles) 
teszik szükségessé. A plebejusok kierőszakolták a 
Comitia Tributát (1. Tribus). Az utóbbiak a néptri
bunok vezetése alatt hevesen mérkőztek a szená
tussal, mely viszont a kúriák szerint szavazó 
népgyülésekre támaszkodott. Ez az áldatlan harc 
ássa meg a köztársaság sírját és egyengeti a 
cezarizmus (1. o.) útját. A monarchia Augus-
tus után elég gyorsan autokráciává lesz. A 
szenátus az államtanács jellegét kapja, a konzul
ság címmé zsugorodik össze, a legfőbb bizalmi 
állások katonák kezébe jutnak (praefectus urbi, 
praefectus praetorio, 1. Praefectus). A birodalom 
nagy kiterjedése okozza, hogy a monarchiából 
diarehia lesz (társcsászárok), s a császárok vá
lasztott tisztviselőkről kinevezett hivatalnokokra 
térnek át. C) Közigazgatás és államháztartás. 
Rómát e tekintetben a magisztrátusok látták el. 
Itália kormányzata a községek (municipiumok) 
önkormányzatán alapult. Mindegyiknek volt kü
lön népgyűlése, tanácsa (ordo decurionum) és ma
gisztrátusai. A provinciák városai vagy szövet
ségesek (civitates foederatae), vagy szabadok (im-
munes et liberae), vagy adózók (stipendiariae). 
A helytartókra nézve lásd Prokonzul és Pro-
praetor. A pénzügy terén a főfelügyelet a szená
tust illette; a költségvetés a cenzorok, az utal
ványozás a quaestorok kezében volt. A bevéte
lek főforrásai voltak: az ager publicus jövedel
mei (vectigalia) és a rendkívüli birtokadó (tribu-
tum). A kiadások főbb tételei: istentisztelet, épít
kezések, tisztviselők és állami rabszolgák díjazása, 
hadsereg, ingyenes gabona, állami temetések és 
diadalmenetek. Ehhez járult a császárok alatt az 
udvartartás, katonai zsold, posta és közlekedés, 
állami hivatalnokok díjazása. D) A jogügyet 1. 
Rómaijog&latt. E) Szárazföldi és tengeri haderő, 
kereskedelmi hajózás. A szárazföldi hadsereg 
magvát a légiók (1. Légió) tették, kiegészítője a 
lovasság (equitatus, 1. Lovagok). Ide tartoztak 
még a szövetségesek (socii) és a segédcsapatok 
(auxilia, 1. Auxiliáris csapatok). Külön hadtes
tek és osztályok voltak még ezen kívül: a co-
hors praetoria, a veteránusok, a műszaki csapa
tok (fabri), jeladók (tubicines, cornicines, bucina-
tores), végül a málhás csapatok. A vezér neve 
dux, a tiszteké praefeeti. A vezér segédei a legá
tusok, a légió tisztjei Caesarig tribunusok, alsóbb 
fokon a századosok (centuriones). Az ember
anyag beszerzése eleinte sorozás (dilectus), ké
sőbb toborzás útján történt. A szolgálat ideje 
Mariusig 16—20 év, utána legalább 20 (a vete
ránusok tovább is szolgáltak). A katonák ruhá
zata rövid ujjú gyapjuing (tunica), hadi köpönyeg 
(sagum), a vezéré biborpalást (paludamentum). A 
legénység északon nadrágot (bracca), másutt ikra-
védőt (fasciae) és bakancsot (caligae) viselt. Fegy
vereik védők (arma) és támadók (tela). Amazok: 
sisak (cassis), páncél (lorica), lábvért (ocreae) és 
paizs (clipeus); emezek: kard (gladius), lándzsa 
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(hasta) és hajító gerely (verutum). Hozzájárultak 
ehhez a parittyások és íjászok jellemzetes fegy
verei. A zászló neve vexillum, a manipulusok 
hadi jele signum. A tábort illetőleg 1. Gastra. 

A menetelő sereg neve agmen. Az ütközetben 
a fő szerep a gyalogságnak jutott, a szárnya
kon álló lovasság csak másodsorban jöhetett 
számba. Az ostromnál (oppugnatio) töltést emel
tek (aggerem iaeere) és ostromló gépeket (aries, 
ballista, catapulta; 1. Hadi gépek). A szerencsés 
háborút befejezte a diadalmenet. A tengeré
szet csakis a pún háborúk óta veszi figyelembe 
a hadi szempontot. Karthágó bukása után me
gint csak a kereskedőhajókra költenek, miglen 
a császárok állandó hajórajról gondoskodnak, 
mely elosztva több kikötőben horgonyzott. Ilye
nek Misenum és Eavenna, továbbá a Duna és 
Rajna (1. Pannónia). A hadihajók a görög hajók 
mintájára épültek, evezőpadjaik emeletei szerint 
biremes (liburnae), triremes, quadriremes, sőt quin-
queremes (1. Hajó). 

Magánrégiségek (római kultúrtörténet). B té
ren három fő kórszakot különböztethetünk meg: 
a) a város alapításától annak hatszázados fenn
állásáig (ősrómai népélet); b) a köztársaság bu
kásáig (hellén kultúrhatás) és c) Diocletianusig 
(a provinciák kultúrhatása). A magánélet alapja 
Rómában a család, mely egyúttal az állam
élet bölcsője is. A római embernek 3 neve volt: 
praenomen (a mai keresztnév), pl. Caius, Marcus 
(rövidítve C., M.), nomen vagy nomen gentile 
(Július, Tullius) és cognomen (pl. Caesar, Cicero), 
a magyar vezetéknév. A család belsejében az 
uralkodó szerep a patria potestas (1. Atyai ha
talom) értelmében a családapáé (páter familias), 
a fiuk 14—17 éves korukban megkapták a tóga 
virilist (1. o.) és a polgárok sorába kerültek. A csa
lád kiegészítő elemét tették a rabszolgák (servi, 1. 
Rabszolgaság). 

A római család igényeihez mérten épült a ház, 
(1. Római művészet, Lakóház). Az ősi öltönyda
rabok a férfiaknál a tunica és tóga, háború ese
tén sagum és paludamentum. A tunica a nőknél 
is megvolt, de fölötte a stólát viselték, a császár
ság korában a selyemből készült különféle nevű 
felöltőket (1. Lacerna, Pallium és Fallá). A láb
beli rendes neve polgároknál calceus (1. o.), kato
náknál caligae (1. o.). Sarut (sandalia, soleae) csak 
otthon v. lakomán viseltek. 

Irodalom. Abriss des römischen Staatsrechts 1893 ; Rö-
misches Staatsrecht, S köt. 1887—1894: Herzog, Gesciichte 
n. System der röm. Staatsverfassung, 1884—1891; Hirsch-
feld, Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Dio-
cletian, 1905 ; Klein, Die Verwaltungsbeamten der Provin-
zen des röm. Eeichs bis auf Diocletian, 1878 ; LaDge, Eö-
miscte Altei-tümer, 3 köt. 1876—79; Marquardt, Römische 
Staatsverwaltung, 2 köt. 1881—84: u. a,. Das Privatleben 
der Eömer, 2. kiad. Maiitól 1886 ; Friedlander, Sitten-
geschichte Eoms, 9. kiad. 1920. Címszavak szerinti kitünö 
tájékoztatást nyújtanak: Daremberg— Saglio—Pottier, Dic-
tionnaire des Antiquités grecques et romaines. 1887 óta; 
Pauly—Wlssowa, RealencycIopSdie, 1894 óta és Pecz, Ókori 
Lexikon. 

Római sáncok, a néphagyomány szerint a 
rómaiaktól készített földművek hazánk különböző 
vidékein; valószínű azonban, hogy e sáncokat 
nem a rómaiak, hanem a barbár "népek emelték 
védekezés céljából. 

Római számjegy, 1. Számjegy. 

Római szent birodalom (Sacrum Romamim 
Impérium, Heiliges Römisches Reich detitscher 
Nation), a Németbirodalom hivatalos neve Nagy 
Ottó német király római császárrá koronázása 
óta 962 febr. 2-tól egészen 1806 aug. 6-ig, amikor 
II. Ferenc lemondott a német-római császári 
címről. 

Római szobrászat, 1. Római művészet. 
Római utak (viae). Műutak építésében a régi 

rómaiak igen kiválóak voltak, Rómából kiindulva 
Itáliának minden vidéke felé vezettek első sor
ban stratégiai célból utakat, melyeket rendesen 
építőjük után neveztek el. A leghíresebbek: az 
Appia via (1. o.), melynek a Balkán-félszigeten 
át vezető folytatását tette az Egnatia via (1. o.); 
a via Plaminia Rómából az Apennineken át Ari-
miniumig (Rimini) vezetett; folytatása Piacen
tiáig (Piacenza) a via Aemilia; a via Aurelia Ró
mából kiágazva Itália nyugati tengerpartján vitt 
északra stb. Később az úthálózatot az összes pro
vinciákban is kiépítették; az utak kitűnően vol
tak kövezve, sok helyen mindkét oldalon külön
választott gyalogjáróik vannak; irányuk oly jól 
volt megválasztva, hogy ma is akárhányszor az 
országutak és vasutak a R. vonalait követik, sőt 
arra is van példa, hogy kitűnő technikájuk kö
vetkeztében egy részük most is használatban van. 
A távolságokat Rómától, illetve az út kiinduló
pontjától mérföldkövek (milliarium) jelezték. V. 
ö.: C. Mer ekei, Die Ingenieurtechnik im Altertum 
(1899). A pannóniai utakról: Finály G. Arch. 
Ért. 1913. (164.1.) és u. a. Le vie römane nell' 
Ungheria Transdanubiana (Atti della r. Acca-
demia dei Lincei, s. 5. vol. X. 409—418.). 

Koma locuta ( e s t ) , causa finita (est ) 
(lat.)_a. m. Róma szólt, a dolog be van fejezve. 
Szt Ágoston mondása, midőn I. Ince 417. a pela-
giánusok ügyében ítéletet mondott. Szt. Ágoston 
hozzátette még ezt is: utinam flniatur aliquando 
error (vajha megszűnnék valahára a tévtan is). 

Román, az ugyanily nevű romániai kerületnek 
(1880 km2ter., (1912) 128,190 lak.) és püspökségnek 
székhelye (1912) 18,293 lak., élénk kereskedéssel. 

Román, Johann Helmich, a svéd zene atyja, 
szül. Stockholmban 1694., megh Calmar közelé
ben 1758. 1727-ben udvari karnagy lett Stock
holmban. Számos alkalmi zenemüvét, 2 négy
szólamú szimfóniáját, hegedükettőseit és 12 fu
volaszonátáját ismerjük. Irt értekezéseket is. 

R o m á n a c l e f (franc), 1. Kulcsos regény. 
Romanát, 1. Romon át. 
Románbogsán, község, 1. Várboksán. 
Románc, 1. rövid epikai dal, a ballada (1. o.) 

változata. Az északi népek (angolok, skótok) epi
kus dalait balladáknak nevezik, a déliekét (spa
nyolok) R.-oknak. Amazok a természeti környe
zetnek, a nép véralkatának és lelki sajátosságá
nak megfelelöleg drámaibb, titokzatosabb jelle-
műek, sötétebb színezetűek; emezek epikaibbak, 
nyíltabbak, derültebbek. A XVIII. sz. vége óta a 
németeknél, majd nálunk is mintákul vették mind 
a kétféle epikai dalt s a költők és poétikák egy 
része különbséget tett a R. és a ballada közt (ná
lunk Greguss; nevezték a R.-ot regedalnak is), el
lenben mások nem ismernek lényeges műfaji kü
lönbséget, hanem inkább csak éghajlatit (Gyulai, 



Román cement — 343 — Románia 

Beöthy). A R. neve a románcé, romanzo szóból 
ered; ez jelentette a román országokban a nép
nyelvet a latinnal szemben, továbbá a népnyelven 
szerzett költeményeket. A spanyol R. eredetileg 
epikai népdal volt, történeti eseményekről. A lo
vagi költészet korában keletkeztek a lovagromán
cok, majd a mór R.-ok. A franciáknál a románcé 
ezó szerelmi dalt jelentett; az epikus dal régi 
neve lai volt. Az angolok a romances szóval lo
vagi tárgyú nagyobb éneket vagy lovagregényt 
jelöltek; az epikus dal neve ballada. A R. legjobb 
monográfiája Milá y Fontanals: De la poesia 
heroico-popular eastellana (Barcelona 1874). 

2. R. A hangszeres zenében R.-nak Dittersdorf 
nevezte el legelőször Esz-Dúr szimfóniájának 2. 
tételét. Ezzel a névvel jelölnek meg a klassziku
sok is olyan szentimentális dallamokból össze
rótt nagyobb dalformákat, melyekben homofon-
szerkesztéssel írt kíséret mellett egy vagy több 
hangszer szólószerüen lép előtérbe (pl. Mozart és 
Beethoven hegedű-románcai). 

Román cement, 1. Cement. 
Romancero, spanyol románcokat tartalmazó 

gyűjtemények, amelyek a XVI. sz. közepe táján 
keletkeztek, amikor a müveit udvari körök a né
pies lírikus elbeszélő költemények olvasását meg
kedvelték. Kétféle gyűjtemények vannak, a R. 
raorisco és R. caballeresco; az előbbiek mór, az 
utóbbiak spanyol hőstetteket őriztek meg. Mind
addig a románcok szétszórva, egyes lapokon ter
jedtek el. Az első valódi románcgyüjtemény a 
Cancionero de Romances volt (Antwerpen 1550), 
amelyet a Selva de romances követett (1550—51). 
Majd több románcgytljteményt is adtak ki, 1600. 
pedig Madridban az első nagyobb gyűjtemény je
lent meg, a Romancero generál, amelyet több al
kalommal bővítve újra megjelentettek. Emellett 
egyes költőktől történeti románcok gyűjteményei 
jelentek meg külön-külön kötetekben. Egyes hő
sök tetteit zengő románcokat a XVII. sz.-ban 
kezdték összegyűjtve kiadni, első volt a Roman
cero del Cid (Lisszabon 1605). Ujabban a legtel
jesebb románcgyűjteményt Burán adta ki R. Ge
neral címen (Biblioteca de Autores espafíoles 10. 
és 16. köt.); Wolf és Hofmann 1856. a Primavera 
y flór de romances gyűjteményt; a régi román
cok legteljesebb gyűjteménye 1899—1900. jelent 
meg Menéndez y Pelayo szerkesztésében. A ro
máncok fordításai közül legismertebbek Her-
deréi; magyarra Beksics Gusztáv fordított (1885), 
majd Körösi Albin közölt több mór és lovag
románcot Spanyol Anthologiájában (1905). V. ö. 
Milá y Fontanals, De la poesia heroico-popular 
eastellana (Madrid 1874); Mene'ndez y Pelayo, 
Tratado sobre los Romances viejos (Madrid 1903— 
1906, 2 köt). 

Romanche (ejtsd: romans), a Drac88km.hosszú 
jobboldali mellékfolyója Isere francia départe-
mentban. 

Romanche-expedició, I. Tengeri tudományos 
expedíciók. 

Romancier (franc.ejtsd: romanszié) a. m.regény-
író, románcköltő. A franciában egyszersmind át
vitt értelemben: füllentő. 

Romancov (Rumjancov, Bomanzov), Nikoláj 

megh. 1826 jan. 15. Oroszország követe volt 
1779—1796-ig Frankfurtban. I. Sándor trónra
lépése után 1801. kereskedelmi miniszter lett, 
1807. külügyminiszter, majd kancellár. 1814-ben 
lemondott és nagyobb utazásokat tett a Rurik-
hajón; a magával hozott ritkaságokból muzeumot 
alapított, melyet 1861. Moszkvába helyeztek át. 
I. Sándor cár 1817. neki és atyjának emléket 
emeltetett Canova által. 

Romancovit (Romanzovit, (ásv.), mész-vas
gránátfajta. 

Romancov-sziget (Romanzov-szigetv. Tikéi), 
a Tuamotu-csoporthoz tartozó sziget a Csendes-
óceánban. 1722 ben Roggeveen fedezte fel. 

Románd, kisk. Veszprém vm. zirczi j.-ban, 
(1920) 541 magyar és német lak. 

Roiuan de la B ő s e , 1. Francia irodalom 
(a XI. sz. közepétől a XIII. sz. végéig). 

Román egyház, 1. Ortodox keleti egyház. 
Romanelli, Guido, olasz ezredes, szül. Siená-

ban 1876 márc. 15. A liadapródiskolát Firenzében 
és Rómában végezte, a katonai akadémiát Torinó
ban. 1895-ben belépett a hadseregbe, 1919. mint 
az olasz katonai misszió vezetője Budapesten 
volt és erélyes közbelépésével a proletárdiktatúra 
több tervezett vérengzését megakadályozta, miért 
is 1922 novemberben budapesti látogatása alkal
mával diszkard átadásával ünnepelte a budapesti 
társadalom, Stróbl Alajos szobrászművész pedig 
mellszobrát készítette el. 

Román építészet, 1. Román művészet és Épí
tészeti stílus. 

Romanes, George John, angol flziológus és 
pszichológus, szül. Kingstonban (Kanada) 1848 máj. 
20., megh. Oxfordban 1894 máj. 23.1889- ben a fizio
lógia tanára a Royal Institution-ban Londonban, 
majd a természettudomány filozófiájának tanára 
Edinburgban, végül a biológiáé Cambridgeben. 
A darwinizmus híve, számos részletes kérdésben 
tovább fejlesztette, Darwin neki engedte át lélek
tani jegyzeteit, a többi közt egy töredéket az ösz
tönről, mely a Mentái evolution in animafs c. 
mű függeléke gyanánt jelent meg. További mű
vei : Mentái evolution in man (1888); An exami-
nation of Weismanism (1893); Darwin and after 
Darwin (3 köt. 1892-94 és halála után 1897). 
De vallási és metafizikai elméletei is vannak: 
Mind and motion and monism (1895); Thoughts 
on religion (1896); Essays (1897); Versek (1896); 
V. ö. Life and Letters of G. J. R. 1896. 

Roinanesca , tánc, 1. Gagliarda. 
Románfalva (Rmnanová), kisk. Nyitra vm. 

galgóczi j.-ban (i9io) 934 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Romángladna, község, 1. Gáladna. 
Románia, 1. Morea félsziget K-i részének neve 

a velencei uralom korában. — 2. A Romagna (1. 
o.) neve a középkorban. 

Románia (Románia), királyság Ukrajna, 
Ruszka-Krajna, Magyarország, Jugoszlávia, Bul
gária és a Fekete-tenger között. Természetes ha
tárt K.-en a Dnyesztr, a Fekete-tenger és D.-en 
a Duna alkotnak körülötte, míg a régi természe
tes határokat az új néprajziak teljesen megsem
misítették. A világháború előtti R. területe alig 
érte el a 130.000 km2-t, de már az 1913. évi bol
gár hódítás 7725 km!-rel, az új szerzemények 



Románia 344 Románia 

pedig kerek számban 166.000 km3-rel növelték 
területét, mely 1920-tól fogva 304,244 kin'-t tesz 
ki, tehát valamivel nagyobb, mint a régi Hor
vát-Szlavonország nélküli Magyarország. 

Felülete és vizei. R. földrajzilag nem egy
séges terület. A Bukovina (Bucovina), Besszarábia 
(Besarabia), Moldva (Moldova), Havasalföld (Mun-
tenia) és Dobrudzsa (Dobrogea) országrészekből 
alakult rész jobbára alacsony síkság és dombvidék, 
míg a Kárpátokon túli rész, Erdély (Transilvania) 
és a délvidék (Bánat) egy része magas fensík és 
hegyvidék, Magyarország felé nyitott és lejtősödé 
mély völgyekkel és pompásan járható utakkal. A 
magas hegység (egyúttal vízválasztó) a király
ságot két különálló félre bontja s a K.-i és DK.-i 
Kárpátok, Erdélyi Havasok, Bánsági, ül. Krassói 
hegyek 600—2600 m. magasra nyúló csúcsai és 
gerincei között csak kevés járható út visz át ogyik 
oldalról a másikra (Tatár hágó 930 m., Radnai hágó 
1250 m., Borgói hágó 1230 m., Tölgyesi szoros 
630 m., Gyimesi szoros 720 m., Ojtozi szoros 869 
m., Bodzái szoros 634 m., Tömösi szoros 1040 
m., Törcsvári szoros 1240 m., Vöröstoronyi szo
ros 352 m., Vulkán hágó 1624 m.). A hegyek 
részben lomberdőkkel borítottak, részben magas 
havasi, alpi jellegűek s a fogarasi havasok leg
magasabb csúcsa, a Negoj, a 2500 m. magassá
got is meghaladja. 

A hegyek magvát gránit, gnájsz és palás kő
zetek alkotják, ezeket mészkövek és konglome
rátumok borítják s felsőbb rétegeikben eocén- és 
miocón-korbeli kősóteriiletek ós petroleumforrá-
sok találhatók. A síkságok rétege alluviális s a 
folyók mély völgyeket vájtak bennök. 500 m.-t 
meghaladó magas fensík a Mezőség ; míg tulaj-
donképeni dombvidék a Szeret-Prut-köz, a bol
gár Dobrudzsa s Havasalföldön az Olt-Duna-köz. 

R. határát mintegy 480 km. hosszúságban a 
Duna mossa, amelynek a királyságba eső partja 
lapos és mocsaras, a Quadrilater felé pedig ma
gas ós meredek. A Fekete-tenger partja szintén 
mocsaras s nagyobb tavai a Balta Albá, Limanul 
Nistrului, Razelin; a Duna mellett pedig Brates 
és Greaca. Kevés kivétellel folyói mind a Dunába 
ömlenek. Nagyobb folyói Ny.-ról K.-i irányban 
a Duna balparti mellékfolyói: a Motru, Tismana, 
Bistrija, Gilort és Ainaradia folyókkal egyesült 
Jiul (Zsil), mely Erdélyből jőve Bechetnél (szem
ben a bolgár Rahovával) ömlik a Dunába; az Ölte}, 
Lotru és Topolog folyókat felvevő Olt, mely 
Túrnu-Magurele városnál (szemben a bolgár Niká-
pollyal) ömlik a Dunába; a Vedeával egyesült 
Teleorman; a Dimbovnic, Neajlov és Dámbovita 
folyókat felvevő Arges, mely Oltenita városnál 
szakad a Dunába; a Prahova, Teleajen és Cricov 
egyesüléséből származó Ialomita; a Buzáu, Mil-
cov, Putna és Bárlad folyókat felvevő Siret és a 
Jijia mellékfolyóval biró Prut. Az új területek 
folyói közül nagyobbak a Besszarábiát határoló 
Dnyesztr, a Maros, Körös, Szamos, Kraszna, 
Tisza, az Izával, továbbá a Küküllő, Temes, 
Krassó és Néra. 

Éghajlat. R. éghajlata, főleg a régi királyság 
alföldi területén, az orosz kontinentális klima ha
tása alatt áll és igen szélsőséges. Az évi hőmér
sékletkülönbség a 60° C-t is meghaladja. Az évi 

közepes hőmérsék vidékek szerint 6'2 és ll -8° C. 
között váltakozik. A régi királyság alföldi részein 
kevés az eső (400—500 mm.), míg a hegyvidéken 
sokszor az 1000 mm.-t is meghaladja. Az átmenet 
egyik évszakból a másikba igen gyors, a tavasz 
rövid, míg az ősz hosszú ós száraz. Uralkodó szél 
kettő van: a Ny.-DNy.-i irányú, meleg és esővel 
j&Töaiistru s a csikorgó hideget hozó, K.-DK.-ről 
jövő crivef. Erdély és a Bánát éghajlata nagyjá
ban egyező a régi királyságóval; bár az orosz 
kontinentális klima hatása itt nem oly nagymér
tékben érezhető. A DK.-i hideg szél neve Csíkban 
nemere. Besszarábia klímája teljesen kontinen
tális, míg Bukovináé az ÉK.-i Magyarországéval 
azonos. 

Lakosság. R. népessége az 1913 jan. 1. végre
hajtott népszámlálás szerint 7,234.920 főből állott 
s egy km.-re eső népsűrűsége 51'5 volt. Az 1913. 
évi bukaresti béke területét a bolgár Dobrudzsa 
elfoglalásával 7725 km2-rel s népességét 274.090 
lakossal növelte, míg a világháború után Erdély, 
Bukovina s Besszarábia területéből 166.341 km2, 
népességéből pedig 8,44y.643 fő került román fen-
hatóság alá, legnagyobbrészt magyar, osztrák és 
orosz honosokból. Az új területi és népességi ada
tok a következők: 

Országrész 

1. 
2 . 

3 
4. 

A régi királyság (Regat) 
Magyarország volt területei: 
Transilvania (Erdélv) 
Maramures (Máramaros, Szat-

már, ügocsa vm. részei) 
Crisana (Bihar, Aiad, Csanád 
vm. részei) _. 

Bánat (Temes Krassó-Szőrénv) 
Besarabia (Besszarábia) 
Bucovina (Bukovina) 

Összesen 

Terület 

137,903 

57,819 

18.592 

17,086 
17,980 
44,422 
10,442 

304,244 

Lakosság 

7.897.311 

2.633,833 

466,956 

1.145.113 
910,393 

2.344,800 
811,721 

16,S62,1S7 

Az 1921. évi román statisztikai évkönyv nem
zetiségi statisztikát nem ad, csupán vallási meg
oszlást tüntet fel és állampolgárságot s eszerint 
román állampolgár volt 9347°/o, magyar 0;46, 
míg a többi °/o megoszlik az egyéb állampolgárok 
között; vallás szerint a lakosságból ortodox 
(görög-keleti)volt93-l°/o,zsidó 330/0 és róm.kat. 
2-2«/o. 

Az 1899. évi román és 1910. évi magyar nem
zetiségi, illetve vallási statisztikai adatok egybe
vetéséből az alábbi eredmény jön ki : 
román 66-7»/o 
magyar 11'9'Zo 
ukrán-orosz 6-6'/o 
német _ _ 5-3"/o 
bolgár 2-2">/0 

Foglalkozás szerint a lakosságból őstermelő 
80-2°/o, bányász és iparos 8-l°/o, kereskedő és 
közlekedési alkalmazott 3-7°/o, közszolgálatban 
álló és értelmi foglalkozást űző 6'9<yo. 

Művelődési viszonyok. A régi királyság 
területén a 7 éven felüli népesség 78°/o-a analfa
béta (városi 50-6o/o, falusi 84-8%)s a 7 éven felüli 
falusi nőknek csak 45°/o-a ír és olvas; a régi 
magyarországi románság 6 éven felüli részéből 

26-3% ir és olvas. 
A régi királyságban (1913) 4695 falusi és 397 

városi elemi iskola volt 7780 tanítóval s a 988.456 
iskolaköteles tanulónak csak fele járt rendesen 

ortodox 70-10/u 
katolikus 16-30/0 
protestáns 6-9»/0 
zsidó 5-5°/o 
egyéb _. 1 - 2°/0 
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iskolába. A középiskolák közül 20 liceum, 23 gim
názium, 4 szeminárium, 10 felsőbb leányiskola, 
5 normál és 2 magasabb képesítést nyújtó leány
iskola működött; volt azonkívül 12 kereskedelmi 
és 6 háztartási iskola, továbbá 45 fiú és 28 leány
szakiskola. Egyetemi város volt Bukarest (Bucu-
resti) és Jasszi (Iasi). Maga Erdély egyetemével, 
középiskoláival, polgári és elemi iskoláival, a 
bánáti és többi magyar részeket nem is számítva, 
jelentékeny kulturális erővel gyarapította R.-t. 
A román kormány ezeken felül Temesvárott még 
technikai főiskolát is állított fel. 

Mezőgazdaság. Birtokviszonyok. R. ki
fejezetten földművelő állam, mert lakosságá
nak 80-2°/o-a őstermelő. Búza, árpa, kukorica, 
zab és rozs a főtermények s kivitelre is bősége
sen jut a termelésből. A szőllőmüvelés a kapcsolt 
bolgár és magyar területeken kiváló. A teriilet 
907%-a termő s ebből 43-6°/o szántóföld, 24-2»/» 
erdő, 21-l»/o rét és legelő s l'8°/o kert. (1921. évi 
adatok.) Ugyancsak ez adatok szerint termett az 
új királyság összes területén 366 millióq kuko
rica, 27-2 millió q búza, 195 millió q zab, 16-8 
millió q árpa és 3'2 millió q rozs. Az átlagos 
termés jelentéktelen, mert a gazdálkodás jórészt 
külterjes. 

A rossz gazdálkodáshoz nagyban hozzájárul
nak a kedvezőtlen birtokviszonyok, melyekről a 
termőterület °/o-át véve alapul, az alábbi össze
állítás tanúskodik: 

|j Nagy | K8zép | Kis 

Régi királyság j 48-7% i0-00/0 42-3% 
Erdély ... ._ j 21-0« 80-0« 49'0« 
Besszarábia ] 45 -0« 30-0« S5*0« 
Bukovina j 28-4 « 16-8« 54-8 « 

Túlteng tehát a nagybirtok s a földéhes pa
rasztság nyugtalanságát főleg a kedvezőtlen bir
tokviszonyok okozzák. 

Állattenyésztés. R.-nak hajdan virágzó állat
tenyésztése a legelők feltörése miatt az utolsó 
félszázadban erősen megcsappant, az új hódítá
sok azonban az állatállományt minőségben és 
mennyiségben erősen megszaporították. Főleg a 
gazdag havasi legelők juhtenyésztése kiváló. 
Míg a régi királyság állatállománya 800 ezer ló, 
2-6 millió szarvasmarha, 5 millió juh és 1 millió 
sertés volt, az új, megnövekedett R.-ó már 5-5 
millió szarvasmarha, 3 millió sertés, 2 millió 
ló és 10 millió juh. 

Bányászat, ipar. R. ásványos kincsekben már 
a világháború előtt is nagyon gazdag volt; főleg 
só, petróleum és nafta fordult elő óriási mennyi
ségben, míg a hozzácsatolt magyar területek 
arany-, ezüst-, só-, vas- és szénbányái R. termé
szeti kincseit csaknem megkétszerezték. Petro
leum- és naftaforrások a régi királyságban Pra-
hova, Dámbovita, Buzau és Bacau megyékben 
vannak; sóbányák pedig Ocnele Mari,"Slanic, 
Doftana, Targu Ocna és Trotus mellett vannak 
üzemben. Barnaszén Prahova, vasérc Górj megyé
ben fordul elő, míg gránit és márvány Dobrudzsá
ban található. R. bányászati termelése 1921-ben 
13-3 millió q. kőolaj és 3-4 millió q. só volt, mely 
utóbbiból az erdélyi sóterületek csaknem 2 millió 

q.-t szolgáltattak. A D.-i Kárpátok magyar bá
nyái 1*7 millió q. nyersvasat és 25 millió q. kő
szenet termeltek. 

E. iparáról új adatok nincsenek. A régi király
ságban legtöbb volt a fűrészmalom (56), mii- és 
hengermalom (54), vasgyár (27), dohánygyár (26), 
kőolajfinomító (23) stb. Cukorgyár 6, sörgyár 6, 
ipari szeszgyár 6 volt üzemben. Az iparvállalatok 
legnagyobb része külföldi tőkések (főleg fran
ciák, németek, hollandok, amerikaiak, angolok 
és belgák) tulajdona. A legnagyobb ipartelepek az 
ilfovi, prahovai ós dimbovitai kerületekben vol
tak. Az 1921. évi bukaresti "mintavásárra készült 
adatok szerint a háború előtti R. ipara értékben 
1 í-szeresre, a lóerő és munkásszükséglet pedig 
2'/s -szeresre emelkedett (481 ezer lóerő, 140 ezer 
munkás, 12 milliárd lei termelés). A Magyaror
szágtól elvett területtel 927 iparvállalat, 154 ezer 
lóerő, 93 ezer ipari munkás jutott R. birtokába. 

Bank és pénzügy. Az új királyság terüle
tén a részvénytársaságok tőkebefektetése a 2 
milliárd leit meghaladta. 100 millión felüli alap
tőkével 5 intézet rendelkezik s az elszakított ma
gyar területek a magyar pénzintézetekkel és 
vállalatokkal való kapcsolataikat is elvesztették, 
habár ú. n. iiacionalizálás utján mint önálló inté
zetek és társaságok közgazdasági tevékenységü
ket tovább folytatják. 

K ü l k e r e s k e d e l m i forga lom. Mint agrár-
állam R. főleg kenyérterményeket, azonfelül ter
mészeti kincseiből petróleumot és fát visz ki, míg 
bevitelében textil-, vas- és fémipari cikkek sze
repelnek. Kivitele a mezőgazdasági termeléstől 
függvén, erősen ingadozó s a háború előtt keres
kedelmi mérlege erősen passzív volt. Az utolsó 
békeévben azonban már forgalma meghaladta 
az 1 milliárd leit s ennek 60%a kivitelre esett. 
Ez utóbbiban az első helyen állott Belgium (32%), 
a bevitelben Németország (34°/o)» továbbá az 
osztrák-magyar közös vámterület (24%), azután 
Anglia, Francia, Olaszország és más államok. 
Oroszországgal való forgalma — mindkét állam 
agrár jellege miatt — minimális volt. 1919-ben 
bevitele 393 ezer, kivitele 109 ezer tonnára rúgott 
3582 millió, ill. 104 millió lei értékben. 

Közlekedés. R. külkereskedelmi forgalmát 
a dunai, illetve fekete-tengeri kikötők (Constanla, 
Bráila, Galac [Galati], Silistria stb.) bonyolítják 
le s a háború előtt főleg magyar és orosz hajó vál
lalatok csináltak nagy versenyt a román vállala
toknak. Hajóparkja 1913-ban 117 gőzösből és 532 
vitorlásból állott; 1921-ben 158gőzösből(72,000t.) 
és 17 nagyobb vitorlásból (29,000 t ) . A vasutak 
hossza 1913-ban 3763 km.-t tett ki és ebből 3549 
km. az állam tulajdona volt. 1920-ban a vasutak 
hossza 10.680 km. volt (ebből magyar 5263 km.), 
postahivatal a régi királvságban 8039, táviró 
3137 volt. 

Alkotmány és közigazgatás. R. alkotmá
nyos királyság. Alkotmánya 1866-ból való: módo
sították 1878-ban, 1886-ban, 1918-ban és 1923. A 
törvényhozás joga a király s az általános, egyenlő 
és titkos szavazáson alapuló képviselőház és sze
nátus (263 választott tag) között oszlik meg. 

A szenátusnak tagjai a választott szenátorokon 
kívül a trónörökös és állásuk folytán a metropo-
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liták, érsekek, püspökök és az egyetemek taná
csának küldöttei. 

Az új királyság közigazgatási tekintetben 78 
kerületre (Havasalföld 17, Moldva 13, Dobrudzsa 
4, Besszarábia 9, Bukovina 11, Erdély és az el
szakított magyar területek 24), 735 járásra, 129 
városi szervezettel biró községre és 5735 falusi 
községre oszlik. Francia mintára a kerületek 
élén prefektusok, járásokban az alprefektusok 
állanak, akiket a kormány nevez ki. A köz
ségek elöljáróikat maguk választják. 

Az igazságszolgáltatás szervei a régi király
ságban : 1 semmítőszék Bukarestben, 4 felebbvi-
teli- és 34 elsófolyamodású törvényszék, 266 
járási-, illetve békebiróság. Bűnügyekben, vala
mint sajtóvéiségekben esküdtszék ítél. Az új te
rületeken egyelőre a régi igazságügyi beosztás 
maradt meg, a Magyarországból elfoglalt terüle
teken pedig átmenetileg még a magyar törvények 
szerint Ítélkeznek. 

Állami pénzügyek. R. államháztartásának 
fő jövedelmi forrásai az egyenes- és közvetett 
adók, illetékek, az állami birtokok, bányák és 
vállalatok jövedelmei, a be- és kiviteli illetékek 
(ezeket azonban az 1922. angol konszolidációs köl
csön fedezetéül lekötötték), s végre a só-, dohány-, 
gyufa- és játékkártya-monopóliumok. Az 1921— 
1922-ik évi költségelőirányzat összege 7708 millió 
lei-re rúgott. 

Az államadósságok összege az 1921/22. költség
vetés szerint 23,311.293,311 lei. Bankjegyfor
galma 1922-ben 15 milliárd lei. 

Hadügye az általános védkötelezettségen 
nyugszik. A tényleges szolgálati idó 2 évig tart, 
amelyet 14 hónapra redukálni készülnek. Az ifjú
ság katonai előkészítése törvényileg ugyan még 
elrendelve nincsen, de azért elég buzgalommal 
folyik. A hadsereg fővezérlete békében és háború
ban a király kezében van. A legfelsőbb hatéság a 
hadügyminisztérium, amelynek mellérendeltje a 
vezérkar. Békében a hadsereg Besszarábián kívül 
7 hadtest-körletre tagozódik. A hadtest-körletek 
mindegyike 2 gyalog- és 1 tartalék-hadosztályt 
állít fel. Azonkívül van még 2 vadászhadosztály, 
3 önálló vadászdandár és 3 hegyi vadászcsoport. 
A hadosztályok mindegyike 2 gyalogdandárból, 
utóbbiak két 3 zászlóaljas ezredből, a zászlóaljak 
pedig 3 gyalog és 1 géppuskás századból állanak. 
Minden hadosztály kötelékébe tartozik azonkívül 
1 tábori tüzérdandár, mely utóbbi 1 ágyús és 1 
tarackos ezredből alakul. Az ezredek mindegyike 
4 hatlövegü ütegből áll. Minden hadosztályhoz 
azonkívül 1—1 utászzászlóalj nyeri beosztását. 
A hadosztályokon kívül minden hadtestparancs
nokságnak még 1—1 két lovasezredből álló lo-
vasdandára és 1 nehéz tüzérezrede van. A lovas
ezredek 5 lovas és 1 géppuskás századra tago
zódnak. A hadsereg kötelékébe tartozik továbbá 
két 3—3 dandárból álló lovashadosztály lovagló 
tüzérséggel és műszaki csapatokkal. Továbbá 1 
közlekedési dandár 3 vasútezreddel, 1 műszaki 
dandár és több utászzászlóalj. Azonkívül 7 repülő 
és 1 balloncsoport, 1 tankezred 2 zászlóaljra ta
gozva, 1 négy ezredből álló határbiztosító dandár 
és 1 nyolc ezredből álló csendőrtestület. A had
sereg békelétszáma 11,500 tisztet és 176,500 

főnyi legénységet tesz ki. A csapategységek 
száma: 25 gyalog és 2 lovas hadosztály keretében 
307 zászlóalj, 156 lovas század, 302 üteg, 84 
harci szekér (tank), 80 repülőgép. Békében Ma
gyarországgal szemben 9 gyaloghadosztály és 2 
lovasdandár, Bulgáriával szemben 5 gyaloghad
osztály, Oroszországgal szemben 6 gyalog- és 2 
lovashadosztály, a tengerpart mentén pedig 5 
gyaloghadosztály áll. A fegyverzet nem egységes; 
román, nagyobbára francia, továbbá magyar, 
német és orosz eredetű. A tisztikar és a kiképzés jó. 
Erődítmények: a Szeret folyó vonala (páncélos 
ütegek Gaiati-Námoloasa-Pocsani közt) és Bu
karest övvára. Utóbbi Brialmont tervei szerint 
1885—1896. közt épült s 18 erődből és 18 térköz-
műből áll, mindannyi németrendszerű forgó
páncéltornyok kai. 

Címerét és lobogóját 1. a Címer és Lobogó 
cikkek színes képmellékletén. Ez a címer azon
ban az új területek hozzácsatolása következtében 
kibővült s magában foglalja Erdély hajdani cí
merét is. 

Tör téne te . Moldva (1. o.) és Oláhország (1. o.) 
1859. Gaza Sándor személyében közös fejedel
met választván, a két dunai fejedelemség per-
szonál-unióba lepett egymással, de még a török 
szultán fenhatósága alatt maradt. Gaza a szul
tán és az európai hatalmak beleegyezésével 
1861. a két ország kormányát és törvényhozását 
egyesítette és Románia néven proklamálta az 
új államot. A bojárok hatalmának megtörésére 
az ország érdekében 1864. államcsíny útján meg
változtatta az alkotmányt. A fejedelem hatalmát 
nagyobbította, a nemzetgyűlést szenátusra és 
képviselőházra osztotta, a jobbágyságot felszaba
dította, a kolostorok vagyonát szekularizálta. De 
önkényre hajló, pazarló természete miatt az 1866. 
febr. ll.-i katonai forradalom megfosztotta trón
jától. Ezután egy háromtagú helytartóság (Go-
lescu, Catargiu, Haralambie) vette át R. kor
mányát s a törvényhozás mindkét háza Fülöp 
flandriai herceget, II. Lipót belga király öccsét 
választotta meg R. fejedelmének. De ez nem fo
gadta el a választást, mire népszavazással Ká
roly hohenzollern-sigmaringeni herceget hívták 
meg a fejedelmi trónra (1866 ápr. 14., új-naptár 
szerint 26.) s a nemzetgyűlés jóváhagyta e vá
lasztást. Az új fejedelem a porosz-osztrák háború 
miatt titokban és álnév alatt jutott Magyarorszá
gon keresztül új országába. 1866 máj. 22. vonult 
be Bukarestbe és letette az alkotmányra az esküt. 
A szultán és az európai hatalmak 1866 okt. 24. is
merték el az új fejedelmet. Károlynak rendkívül 
sok nehézséggel kellett megküzdenie. Tíz év alatt 
(1866-76) tizenkét kormány váltotta fel egy
mást, közben (1870) köztársasági forradalom is 
támadt és Károly már lemondással fenyegette 
meg a pártvezéreket, mire a rend és nyugalom 
tartósabb lett. 1876 aug. a kipróbált Bratianu 
Ion, a liberálisok vezére állott a kormány élére. 
Minthogy az orosz-török háború kitörésekor az 
ország semlegességét közbeeső fekvése miatt nem 
lehetett fentartani, R. az 1877 ápr. 16. kötött 
szerződésben megengedte az orosz hadak átvonu
lását, R. jogainak és területi épségének fentar-
tása mellett. Ezt követte a román hadsereg moz-
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gósítása és a törökökkel való ellenségeskedés 
megkezdése, melynek folyamán a törvényhozás 
R.-t független államnak nyilvánította (1877 máj. 
22.). A Plevnánál szenvedett kudarcok hatása alatt 
Nikolajevics Nikoláj nagyherceg orosz fővezér 
sürgős segítségre szorította fel Károly fejedelmet. 
Ez meg is jelent Plevna alatt a román sereggel 
s átvette az egész ostromló sereg vezetését s 
nagyrészt az ő segítségének köszönhették az 
oroszok Plevna elfoglalását (1877 dec. 10.) Mind
amellett az oroszok a san-stefanói békében (1878 
márc. 3.) elvették R.-tól az 1856-iki párisi békében 
elvesztett Besszarábia déli szegélyét a Duna tor
kolatától északra. Ezen a berlini kongresszus sem 
változtatott, de kárpótlásul a Duna jobb partja 
és a Fekete-tenger közt elterülő mocsaras és ve
gyes lakosságú Dobrudzsát juttatta R.-nak. A 
kongresszus egyszersmind elismerte R. függet
lenségét. 1881 márc. 26. a törvényhozás mind
két háza R.-t királysággá proklamálta, s Károlyt 
nejével, Erzsébetiéi együtt meg is koronázta 
(máj. 22.). Minthogy a királynak nem volt gyer
meke, 1889. bátyjának, IApót hohenzollern-sig-
maringeni hercegnek fiát, Ferdinánd herceget 
ismerték el trónörökösnek. A háború után a Bra-
tianu-kormány a pénzügyek rendbehozásával és 
külső reformokkal foglalkozott. A román ipar fej
lesztése céljából terhes vámokat vetett az osztrák
magyar iparcikkekre, mire Ausztria-Magyaror
szág hasonló megtorlással élt R. nyersterményei
vel szemben s így 1886. kitört a vámháború. Ez 
súlyos gazdasági válságot idézett elő s 1888 
márc. a Bratianu-kormány bukását okozta. Ez
után 1895-ig az ú. n. junimista-konzervativ kor
mányok intézték R. sorsát (llosetti, Catargiu, 
Mami, Floresm). Ezeknek reformmunkálatait 
nagyon megnehezítette a nemzeti liberális párt, 
mely az erdélyi román kérdés felvetésével szer
zett magának népszerűséget, a kormánynak pe
dig sok kellemetlenséget. 1895 okt. a liberális 
Sturdza jutott hatalomra, ki azonban mint fele
lős miniszterelnök az erdélyi kérdést elejtette. 
Már ez is megrendítette népszerűségét, de buká
sát a Ghenadie metropolitával szemben elkö
vetett erőszakos eljárása okozta. 1896 dec. át
engedte helyét hívének, Aurelianu-nak, de már 
1897 ápr. megint ő alakított új kormányt. Mikor 
1899 ápr. 9. fegyveres hatalommal vert szét egy 
ellenzéki gyűlést Bukarestban, ápr. 10. le kellett 
mondania. Ezután a konzervatív Gantacuzenu 
(1899 ápr.—1900 júl.) és Carp (1900 JÚ1.-1901 
febr.) kormányok következtékbe ezek sem tudtak 
a pénzügyi bajokon segíteni. 1901 febr. Sturdza 
harmadízben került a kormány élére, melyet 
1904 dec.-ig vezetett sok nehézséggel. Utóda a 
konzervatív Gantacuzenu lett (1905 jan.). Az 
országban már régen forrongott az elszegénye
dett és még mindig elnyomott parasztság s 1907 
márc. 19. veszedelmes parasztlázadás tört ki. A 
parasztok haragja a nagybirtokosok és bérlők 
ellen tört, igen sok uradalmat elpusztítottak, gyil
koltak és égettek. A katonaság csak nagy erő
feszítéssel és vérontással verte le. Még a lázadás 
alatt megbukott a Cantacuzenu-kormány s helyét 
1907 márc. 25. Sturdza negyedik kormánya fog
lalta el. Az új választásokon a liberális párt nagy 

többséghez jutott, de Sturdza már belefáradva 
a munkába, 1909 jan. végkép visszavonult a 
politikai élettől. Utóda az eddigi belügyminiszter, 
Bratianu Ionel lett, kit 1911 jan. a konzervatív 
Carp váltott fel. De a pártviszályok elmérgese
dése miatt, a közbéke helyreállítása kedvéért 
1912 ápr. lemondott a kormányelnökségről s az 
addigi külügyminiszter, Titu Maiorescu alakí
tott kormányt, a demokraták és liberálisok kizá
rásával. A balkáni háború kitörése után azonban 
szükségessé vált a kormány rekonstrukciója s 
ebbe bevettek négy demokratát is, köztük Take 
Ionescut, mint belügyminisztert. A bolgár sike
rek hatása alatt egyre erősebb lett R. kívánsága, 
hogy semlegességének jutalmául s a balkáni 
egyensúly fentartása céljából területi kárpótlást 
kapjon Bulgáriától. Mikor Bulgária és volt szö
vetségesei közt kitört a második balkáni háború, 
jún. 18. Ghica külügyminiszter kijelentette, 
hogy szerb-bolgár háború esetén E. fentartja 
cselekvési szabadságát. Erre Károly király júl. 
3. elrendelte az általános mozgósítást és júl. 10. 
hadat izent Bulgáriának. Míg Bulgári a egész 
hadereje a szerb és görög határon volt lekötve, 
a román hadak egy része akadálytalanul szál
lotta meg Szilisztriát (júl. 11.) és Várnát (júl. 
16.), a román fősereg (190,000 ember) pedig Ea-
hova mellett kelt át a Dunán és Szófia felé tar
tott. A végső szorultságban Ferdinánd bolgár ki
rály Károly román királyhoz fordult, de ez kije
lentette, hogy csak a többi Balkán-állammal 
egyetértésben hajlandó Bulgáriával megegyezni. 
Erre következtek a bukaresti béketárgyalások 
(1913 júl. 30—aug. 10.) Maiorescu miniszterelnök 
vezetése alatt s ekkor E. mint a Balkán-államok 
békebírája szerepelt. A bukaresti békében R. 
megkapta a Turtukáj-Balcsik vonalig terjedő 
területet. 1914 január 15. Maiorescu helyébe 
Bratianu lépett, ki a febr. 1. választásokon óriási 
többséget biztosított a liberális pártnak (169 
liberális, 22 ellenzéki). Az új alkotmányozó gyű
lésbe való választásokon máj. 31. szintén nagy 
többséggel győzött a kormány (145 liberális, 46 
ellenzéki). A világháború kitörése után 1914 
aug. 10. a király elnöklete alatt aug. 4. alakult 
koronatanács, melyben az ellenzék vezérei: Take 
Ionescu (dem.) és Marghiloman (konzerv.), is 
részt vettek, a szigorú semlegesség mellett dön
tött. 1914 okt. 10. halt meg Károly király, ki 
elévülhetetlen érdemeket szerzett E. független
ségének kivívásában, állami rendjének, anyagi 
és szellemi fejlődésének megalapításában. Erzsé
bet királyné (Carmen Sylva) 1916 márc. 7. szin
tén meghalt. Károlyt unokaöccse, a trónörökös 
követte a trónon, I. Ferdinánd néven. Károly 
külpolitikájának hagyományát egyideig követte 
a kormány, bár Costinescu pénzügyminiszter az 
entente hívének mutatta magát és a kiviteli keres
kedelemben a középeurópai hatalmak elé nehéz
ségeket gördített. 1915-ben az olasz hadüzenet 
után nagy izgalom keletkezett a pártok közt; 
a júl. 2.-i minisztertanács a semlegesség mellett 
döntött, de ezzel a konzervatív pártot szétszakí
totta ; Carp csoportja a középeurópai hatalmak
hoz való csatlakozás mellett volt, Marghiloman 
csoportja a semlegességet kivánta, Filipescu cso-
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portja ellenben az entente és a háború mellett 
foglalt állást. Bratianu ugyan megtagadta az 
entente kívánságát, hogy az oroszoknak szabad 
átvonulást engedjen Szerbiába, de az unionista 
föderáció követelte, hogy az entente szövetségé
ben üzenjék meg a háborút. 1916-ban ápr. 7. még 
kedvező kereskedelmi szerződést kötöttek ugyan 
Németországgal, de a háborús párt mindjobban 
erősödött. Az entente részéről ismételten területi 
kárpótlásokat Ígértek Magyarország rovására 
R.-nak; a háborús párt tüntetéseket rendezett, 
1916 júniusában egyes orosz csapatrészek már 
meg is kisérelték a román területre való benyo
mulást, de akkor fegyveresen visszautasították. 
Mindamellett 1916 aug. 15. Románia kormánya 
egyezségre lépett az entente-tal a háború meg
indítása végett; augusztus 27. Bratianu Czernin 
gróf osztrák-magyar nagykövetet a semlegesség 
fentartásáról biztosította, de ugyanaz nap este 
a koronatanács elhatározta a háborút s a had
üzenet megtörténte előtt a román határszéli csa
patok berontottak Erdélybe. Németország nyom
ban, szept. 1. Bulgária is hadat üzent R.-nak. A 
háborús eseményeket 1. Világháború-

Ausztria-Magyarországnak és Németországnak 
az 1918 októberi forradalmak szülte összeomlása 
után a Romániában levő osztrák-magyar és né
met hadaknak is vissza kellett vonulniok. Miután 
a Károlyi-kormány szétbocsátotta a magyar had
sereget s ugyancsak már november közepén tár
gyalásba bocsátkozott a magyarországi román 
pártvezérekkel, Mackensen Erdélyben levő hadse
rege is felbomlott és Erdély határai nyitva állot
tak. A magyarországi román pártvezérek nem fo
gadták el a Károlyi-kormánytól felkínált autonó
miát, hanem Gyulafehérvárott dec. 1. nemzetgyű
lést tartottak, ezen kimondták, hogy Romániához 
csatlakoznak s követelték a 15 erdélyi vármegyén 
kívül még 11 magyarországi vármegyének Ro
mániához való csatolását. Dec. 2. Jassziban Coanda 
tábornok elnöklete alatt új román kormány ala
kult. A németek elvonulása és a még Romániában 
maradt kisebb német csapatok lefegyverzése után 
a román hadsereg megkezdte bevonulását Er
délybe. A Kolozsvár körül alakult kis magyar 
sereget a Károlyi-kormány feloszlatta, a Csúcsá
nál makacs ellenállásban küzdő kis magyar csa
patot magára hagyta s az 1919 elején Bihart és 
Szatmári védő úgynevezett székely hadosztály is, 
minden támogatástól elvágva, kénytelen volt 
fegyverét letenni. A románok tehát a Tiszántúl 
nagyrészét is megszánhatták. Erdélyben nyomban 
lefoglalták az összes volt magyar állami tulajdo
nokat és intézményeket, román egyeteimné ala
kították át a kolozsvári egyetemet, a volt magyar 
állami iskolákat megszüntették, az iparvállalato
kat nacionalizálásra kényszeritették. 1918 dec. 3. 
a román királyi pár visszatérhetett Bukarestbe, 
ahová a kormány is követte. 1919 febr. 1. a nagy
hatalmak képviselői előtt Bratianu követelte, 
hogy Erdélyen kívül ítéljék oda Romániának Ma
gyarország K-i részét is, egészen a Tiszáig. A pro
letárdiktatúra alatt a román csapatok elő is nyo
multak Szolnokig, miután a fegyelmetlen vörös 
csapatokat átszorították a Tiszán s már Budapest 
felé készültek vonulni, de a Kun Béla által az en-

tente-hatalmaktól kért fegyverszünet értelmében 
megállottak, májusban azonban az addig fran
ciáktól megszállt Aradra, valamint a Bánátba is 
bevonultak. Erősebb ellenfélre találtak Besszará-
biában az ukrán szovjet-csapatok részéről, melyek 
a román hadsereget elvágták a lengyel hadsereg
től, de az entente közbelépésére június 22-én 
fegyverszünetet kötöttek, minek következtében 
Besszarábiát a Dnyesztrig megszállva tarthatták. 
Kun Béla kormánya, hogy megingott helyzetét 
megerősíthesse, a vörös hadsereggel támadást 
intéztetett a Tiszántúl visszahódításáért, de a 
vörös sereg vereséget szenvedett s felbomlott; 
nyomában a román hadsereg aug. 4. Budapestre 
is bevonult, két nappal a proletárdiktatúra bukása 
után. A román csapatok a Dunántúl egy részét is 
megszállták Győrig és Veszprémig. A román 
megszálló csapatok csak november 12. kezdték 
meg a kivonulást, miután az entente erre novem
ber 9. felszólította Romámat. Budapestre nov. 16. 
bevonult Horthy Miklós a dunántúli magyar se
reggel ; egyelőre azonban csak a Tiszáig vonul
tak a román csapatok s a tiszántúli részeket 
1920 márc. 6. hagyták el végleg. 1919 szept. 10. 
a st.-germaini békeszerződés Romániának jut
tatta Bukovinát, az entente legfelső tanácsa pe
dig okt. 28. megállapította R. határait Magyar
ország felé, odaítélvén Erdélyt, Magyarország-
keleti részéből kerekszám 53,000 km3-t, Szatmár, 
Nagyvárad, Arad, Temesvár városokkal. R. az 
entente megállapításait, többszöri sürgetés után, 
csak dec. 9. jegyzékében fogadta el, ugyanakkor 
a kisebbségek védelmére vonatkozó feltételt is, 
amely ellen szeptemberben a román kormány 
azért tiltakozott, hogy az sérti R. nemzeti szuve
renitását. Bratianu 1919 szept. 14. le is mondott 
s az erdélyi Vajda-Vojvod alakított kormányt. 
Közben létrejött az orosz szovjetkormánnyal a 
béke s az entente legfőbb haditanácsa 1920 márc. 
8. végleg elismerte Besszarábia beolvasztását 
R.-ba. Vajda-Vojvod kormánya a belső viszo
nyok és pénzügyi nehézségek miatt 1920 június
ban lemondván, Avarescu alakított új kormányt. 
1921 jan. 21. ült össze a most már Nagy-R.-nak 
nevezett ország parlamentje, amelyet az általá
nos választói jog alapján választottak; de nyom
ban sűrű panaszok hangzottak fel a választási 
visszaélések, a választói névjegyzékek megcson
kítása miatt; a magyarok úgyszólván teljesen 
passzivitásban maradtak. A kormány helyzetét 
nem kevéssé fenyegette az orosz szovjet-sereg 
mozgolódása; Csicserin febr. 18.-Í jegyzékében til
takozott, hogy R. a besszarábiai határon a fehér 
gárdistákat támogatja; a fenyegető veszedelem 
miatt R. júl. 4. védelmi szövetséget kötött az 
orosz csapatokkal még nemrég kemény harcokat 
vívott Lengyelországgal. Ugyancsak júliusban 
fogadta el a képviselő-kamara és a szenátus a 
kisajátítási törvényt, amelynek alapján megkez
dődött főleg Erdélyben a régi magyar birtokosok 
földjeinek felosztása a romániai parasztok között. 
Júl. 18. közzétették R. és Jugoszlávia kölcsönös 
védelmi kötelezettség mellett kötött szövetségét. 
Már előbb Cseh-Szlovákiával is megegyezésre 
lépett R., s a három ország kis-entente néven kez
dett szerepelni az európai politikában. Amíg azon-
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b;in Károly király Magyarországba jövetele miatt 
1921. októberben a csehek és szerbek mozgósítot
tak, E. nern rendelte el a mozgósítást; de a két 
szövetséges ország lépéseit diplomáciailag eré
lyesen támogatta,. 1921 dec. 14. Avarescu lemon
dott a miniszterelnökségről s dec. 17. Take 
Ionescu lett miniszterelnök, hadügyminisztere 
Hóiban tábornok, aki a budapesti megszálló csa
patok parancsnoka volt. De Take Ionescu már 
pár hét múlva megbukott s 1922 jan. 19. Bratianu 
lett újra a miniszterelnök, egyben hadügyminisz
ter is, ki a Szerb-HorvátSzlovén királysággal kato
nai szerződé8ti8kötött,amelynek éle Magyarország 
és Bulgária ellen irányult. Bratianu íeloszlatta a 
parlamentet s új választásokat írt ki márc. 1—1 l-re ; 
a választások, erőszakos küzdelmek után a kor
mánypártnak adták meg a többséget; a magyarok 
általában most sem vettek részt a választásban, 
mindössze egy magyar képviselő választatta meg 
magát; a választásban részvevő szászok a vá
lasztókeriiletek új megállapítása miatt is már 
csak 5 képviselőt küldhettek. A parlament nyu
godt tanácskozását már az első napokban meg
hiúsította az ellenzék. Az orosz határvillongások 
sem szüneteltek, s az adó, különösen pedig a vám
dijak igen nagyfokú emelése ellenére is egyre 
nehezebb lett a pénzügyi helyzet, egyrészt a ter
mészeti kincsek kiaknázásának hiányossága, más
részt a nagy hadsereg tartása miatt. Erős ellenzéke 
támadt a kormánynak a parlamentben a külön 
szervezkedett erdélyi román nemzeti pártban is. 
Sándor szerb király 1922 jún. 8. nőül vette Mária 
hercegnőt, a román király leányát. 1922 aug. 31. R., 
valamint Cseh-Szlovákia, a délszláv állam és Len
gyelország is titkos katonai egyezményt kötöttek 
Marienbadban, a statusquo fenntartása és bármelyi
küket fenyegető háborúban való megsegítés érde
kében. Többszöri elhalasztás után 1922 okt. 15. 
Gyulafehérvárott a román királyi párt a külön e 
célra épült templomban megkoronázták. Nov. 28. 
újra megnyitották a parlamentet, amelynek egyik 
fő feladata az új alkotmány megállapítása volt. 
Az ellenzék támadásai miatt előfordult parlamenti 
zavarok sokáig nem engedték ennek tárgyalását, 
8 az új alkotmányjavaslatot csak 1923 márc. 20. 
szavazta meg a kamara. 

Irodalom.Földrajz, statisztika stb.: Hivatalos kiadványok: 
Annuaire statistique de la Roumanie, román és francia nyel
ven, 8 évenként; népszámlálási művek; afSldművelés-, ipar
és keresk. minisztérium jelentései; a folyóiratok közül 
Bulletin statistique de la Roumanie 1906-tól kezdve, stb.; 
Martonne, La Valachie, Essay de Mouographie géographique, 
Paris 1902 ; Stourdza, La térre et la race roumaine depuis 
leurs origines jnsqu' á nos jours, Paris 1904; Colescu, 
Popnlation de la Roumanie, Bucarest 1914; n. a., Progrés 
économiques de la Roumanie, 1907; Creanga, Grundbesitz-
Vertellung und Bauernfrage in RumSnien, Leipzig 1907; 
u. a. Proprietatca rnrala in noul teritorin, Bucuresti 1914 ; 
Bergner, Rumámen. Eine Darstellung des Landes1 und der 
Leute, Breslau, 1887; 0. Benger, RumSnien. Ein Land 
der Zukunft, Stuttgart 1896; Dungern, Rumanien. Gotha, 
1916; Rumanien, Dircction des k. k. Österreichischen 
Handelsmuseums, 2. kiad. Wien, 1917; Balkan-Eompass, 
Statistisch-finanzielles Jahrbnch für Rumanien und den 
Balkan, Wien 1915; A. Onciul, Wirtschaftspolitisehes Hand-
buch von RumSnien, Gotha 1917 ; Grothe, Zur Landeskunde 
von Rumanien, Halle a. S. 1907 ; Osteuropiiisches Jahrbucb 
I. Jhrg. 86—118. Budapest 1922; Amiarul Statistic al Ro-
mániei 1921, Bucures,ti 1922. Magyar szerzőktől megjelent 
müvek közül legértékesebbek : Buday László: A megcson
kított Magyarország, Budapest 1921; Strausz Adolf, Románia 
gazdasági és néprajzi leírása, Budapest 1899; Barabás 

Endre, Románia közoktatásügye, Kolozsvár 1908; u. a., 
Románia mezőgazdasági és szociális viszonyai, u. o. 1909 ; 
Hory András, Romániai jegyzetek, Budapest 1914; Ker
tész József, Tíz év romániai magyar misszióban. Kolozsvár 
1913; Kerekes Zoltán: Románia; Közgazdasági Szemle 64. 
kötet, Budapest 1922. 

Történejem: Laurianu, Istoria roni&nilor, Iasi 1878, 
2 köt., 8. kiad.; Hasdeu, Kritische Geschicbte der Rumá-
nen, Bukarest 1874, '2 köt . ; Kogalniceann, Cronice, u. o. 
1874, 3 kőt.; Tocilescu, Istoria Romaniei, 1888 ; Hnrmuzaki, 
Documente privitóre la istoria Romanilor, 1876—1904, 22 
kőt. és Kragmente zur Geschichte der Rumánen, u. o 
1878—84, 5 köt; Xenopol, Histoire des Roumains, 1898, 
2 kőt., 1859-ig; Dámé, Histoire de la Roumanie contem-
poraine 1822—1900, Paris 1900 ; lorga, Geschichte des rn-
m&nischen Volkes, Gotha 1905, 2 köt. ; Eliade, Histoire de 1' 
esprit publique en Roumanie au XIX. siécle, Paris 1905, 
1. kö t . ; Stourdza, Charles I. roi de Roumanie, Bucarest 
1900,1. köt . ; Hunfalvy Pál, Az oláhok története. Budapest 
1894, 2 köt., de csak 1600-ig terjed; Koós Ferenc, Tör
ténelmi dolgozatok a magyar és román nemzet viharos 
korszakából, Maros-Vásárhely 1870; Moldován Gergely, A 
románság. Politikai, történelmi, néprajzi és nyelvészeti 
közlemények, 2 kőt., Nagybecskerek 1895; Osztrák-magyar 
vörőskönyv. Diplomáciai ügyiratok Ausztria-Magyarország
nak Romániához való viszonyáról az 1914. évi július hó 
22-töl 1916. évi augusztus hó 27-ig terjedő időben, Buda
pest 1916. 

Románia csillaga, román polgári és katonai 
érdemrend, alapította I. Károly fejedelem 1877 
máj. 10. (22.) Öt osztálya van. 

Romanino, Girolamo, olasz festő, szül. Bre-
sciában 1485 körül, megh. u. o. 1566. Szülőváro
sában Stefano Rizzi vagy Floriano Ferramola 
tanítványa volt, később a nagy velencei festők 
hatottak rá; főként Bresciában, továbbáPadová-
ban, Cremonában és Trientben működött. Moz
galmas ábrázolás és festői színezés jellemzi mű
vészetét. Főművei: falfestmények a bresciai S. 
Giovanniban, a cremonai székesegyházban, Tró
noló Madonna szentekkel a padovai képtárban 
(1513); Krisztus siratása a bresciai Martinengo-
képtárban; Madonna és Pietá a berlini Kaiser-
Friedrich-Museumban. Jeles arcképeket is festett 
(kettő a budapesti Szépművészeti Múzeumban). 

Román irodalom. A román (oláh) nyelv (1. o.) 
irodalma a latin nyelvcsaládhoz tartozó nyelvek 
irodalma között a legfiatalabb. A kb. tizenkét 
millió lelket számláló románság szétszórtan la
kott különböző országokban más fajú és nyelvű 
népek uralma alatt. Egyedül Moldvában és Havas
alföldén s az ezek egyesüléséből támadt mai 
független román királyságban sikerült nemzeti 
önállóságra jutnia. E széttagoltság meggátolta a 
kultúrában való egyöntetű haladást. A civili
záció és kereszténység terjesztői a románok kö
zött a szlávok, a bolgárok voltak, akik a keresz
tény hittel nyelvüket is elfogadtatták velük. A 
kanonizált ó-szláv egyházi nyelv aztán százado
kon át korlátlanul uralkodott a románok templo
maiban és iskoláiban, úgy hogy a román nyelv 
csak a legegyszerűbb emberek tűzhelyénél talált 
otthonra. 

A R. fejlődésében a következő korszakokat kü
lönböztethetjük meg: 1. Szláv-korszak, mely a 
román fejedelemségek alapításától a XVI. sz. 
elejéig terjedt; 2. Protestáns-kor, mely a XVI. 
sz. első felétől a XVIII. sz. második tizedéig tar t ; 
3. Hanyatlás kora. mely a XVIII. sz.-ban követ
kezett be 1780-ig; 4. a Nemzeti ébredés kor
szaka, mely Sinkai-Klein-Maior fellépésétől a ro
mán fejedelemségek egyesítéséig, 1780—1859-ig 
terjed és végül 5. Újkor, 1859 tői napjainkig. 
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A szláv-korszakból mindössze néhány szláv 
nyelvű egyházi könyv maradt fönn s a fejedelem
ségek alapítását, a vajdák sorrendjét, kolostorok 
létesítését stb. leíró szláv évkönyv: a bistricai 
évkönyv, Macarie krónikája, Bftimiu krónikája 
stb. 

A protestáns-korral kezdődik tulajdonképen a 
R. A reformáció, mint mindenütt, a románoknál 
is a nemzeti nyelv felkarolásával, iskolákkal és 
nyomdákkal igyekezett magának híveket sze
rezni. Előbb az erdélyi luteránus szászok, majd 
a ref. erdélyi fejedelmek fordíttatták le román 
nyelvre az egyházi könyveket. A legelső nyom
tatásban megjelent román könyv, a nagyszebeni 
káté 1544-ből, a reformáció terméke (Luther kate
kizmusa); 1561—80 között Coresi brassói diakónus 
sorba lefordította és kinyomtatta az egyházi 
könyveket: 1561-ben az Evangéliumot, 1563. az 
Apostolok cselekedeteit, 1564. az Evangélium 
magyarázatát és agendát, 1570. a Zsoltárokat, 
1577. egy szláv és román zsoltárkönyvet, 1580. 
a Négyes evangéliumot. Ugyancsak e korból 
való a három legrégibb román kézirat: a voro-
neci kódex, Codicele voronetean; a szkeji zsoltár-
könyv, Psaltirea scheianá és a voroneci zsoltár
könyv, Psaltirea voroneteaná. 1580—1641-ig 
szünet állott be a protestáns szellemű egyházi 
könyvek nyomtatásában; I. Rákóczi György, II. 
Rákóczi György, Apad Mihály saját nyomdájuk
ban és költségükön adták ki 1641. az Evangé
liumot, 1642. a kátét, 1648. az Új-Testamentumot, 
1651. a Zsoltárkönyvet, 1683. halotti szentbeszé
deket tartalmazó szerkönyvet. De a protestáns 
célok ellensúlyozására Bassarab Máté Havas
alföldön, Lupu Vasilie vajda pedig Moldvában állí
tott nyomdát s ugyanők elrendelték az ortodox 
(görög-keleti) könyvek román nyelvre fordítását. 
Tárgovistében adatta ki Bassarab vajda törvény
könyvét (Pravila maré), a biblia pedig 1688. jelent 
meg Bukurestben. Jelesebb írójae kornak Dosoftei 
metropolita volt, aki az egyházi könyvek egész 
sorát fordította le és adta ki. 

Az egyházi könyveknél jóval becsesebbek iro
dalmi szempontból a román krónikák, melyek 
szép számmal maradtak meg a XVII. sz.-tól kezdve. 
Mlg az egyházi irodalom terén Erdély foglalta el 
a vezérszerepet, addig a történetírásban a moldva
havasalföldi fejedelemségek jártak elől. A kró
nikaírók közül a moldvaiak a jobbak, különösen 
Ureche Gergely, Gostin Miron, Gostin Miklós, 
Neculce János érdemelnek ügyeimet. A krónika
írók nivóját messze túlszárnyalta készültség és 
tehetség dolgában Gantemir Demeter, Moldva 
egykori tanult vajdája (1693—1711), aki nemcsak 
történeti, de bölcseleti munkáival is jelentős si
kert aratott. Említést érdemelnek e korból még 
Milescu Miklós, aki sokoldalúságával tűnt ki, 
továbbá Vacarescu Jenache, a költő. 

A hanyatlás kora a R.-ban a fanarióta görögök 
uralomrajutásával kezdődik 1711. és tart a feje
delemségekben egy századon át 1780-ig. Erdély 
1688. a Habsburg-ház uralma alá került s meg
kezdődött katolizálása. A jezsuiták megsemmisí
tették a protestáns-kor irodalmi termékeit. Az 
erdélyi románok egy része 1700. ki is mondta a 
Rómával való vallási uniót, miáltal szorosabb 

kötelékbe léptek a művelt Nyugattal; a román
ság zöme azonban hű maradt az ortodoxiához. 
Ebből ádáz gyűlölködés támadt, szellemi téren 
kevés mozgalom, úgy hogy az egész XVIII. sz.-ban 
alig egy-két román könyv látott napvilágot Er
délyben. 

A nemzeti ébredés korszakának alapjait újra 
erdélyi román férfiak rakták le. E férfiak: Elein 
(Micu)Sámuel, Sinkai György, Maior Péter, mind
hárman unitusok, Bécsben illetve Rómában tanul
tak, fajuk elmaradottsága a kultúrában nagy 
elhatározásokra serkentette őket. Célul tűzték 
ki véreik felvilágosítását s a múlt emlékeinek 
fölidézésével új életre keltését. Klein és Sinkai 
együtt adták ki 1780. az első rendszeres román 
nyelvtant. Felfogásuk volt, hogy a román nyelv 
elromlott klasszikus latin nyelv s így a román 
grammatikusnak feladata, hogy a nyelvet meg
tisztítsa és szülőanyjához minél hasonlóbbá tegye. 
Maior Péter ellentétben Sinkaival és Kleinnal, a 
román nyelvet a latin népnyelvből, a «lingua 
rustica»-ból származtatta, 1825. kiadta a román 
nyelv nagy etimológikus szótárát Budán. Sinkai-
Klein-Maior munkássága irodalmi iskolát terem
tett, melyet röviden latinos iskolának nevezünk. 
Ennek az iskolának egyik legtehetségesebb tagja 
volt Cipariu Timotheus, aki az etimológikus ro
mán helyesírás megteremtője. E kornak legneve
zetesebb írói: Budai Delean János, a Jiganiada 
szatirikus eposz szerzője, fichindeal Demeter, a 
meseíró, Laurian Treboniu, aTentamen Criticum 
stb. szerzője, a két népies versíró: Aaron Vazul és 
Barac János. Az Erdélyben megindult irodalmi 
tevékenység a XIX. sz. elején a román fejedelem
ségekben is kezdi éreztetni hatását. Az erdélyi 
jeles pedagógus, Lázár György, Bukarestbe ment 
s ott 1818. megnyitotta az első román nemzeti 
iskolát, hirdetve, hogy minden tudományt lehet 
román nyelven művelni. Lazar iskolájából került 
ki az a nemzedék, amely a román nyelv és nem
zeti kultúra művelését tette feladatává s előké
szítette a román fejedelemségek egyesülését s 
megteremtette a mai irodalom alapjait. Különö
sen Asachi György és Radulescu Heliade János 
buzgólkodtak e téren. 

A R. legújabb kora kiterjeszkedik az irodalom 
minden ágára. Az erdélyi latinoskodók nehézkes 
helyesírásmódját felváltotta a fonetikus irány. 
Ennek megteremtője a «Junimea» (a. m. Ifjúság) 
irod. kör volt, legkiválóbb képviselői: Maiorescu 
Titus, Garp, l'ogor, C. Negruzzi, V. Alexandri 
stb. A nyelvtudomány terén legnagyobb érdeme
ket szerzett Hasdeu B. Petriceicu, mellette 
§áineanu Lázár, Tiktin, Lambrior, Philippide, 
Gaster Mózes tüntették ki magukat. A legújabb 
írók közül különösen kiemelendő Densusian Ovid, 
Histoire de la langue roumaine c. monumentális 
munkájáért. A történetírás művelői: Bálcescu 
Miklós: Magazin istoric pentru Dacia, UrechéV. A. 
a szorgalmas adatgyűjtő, Tocilescu Gergely fő
leg mint archeológus tűnt ki. Sturdza D. A. igen 
sok okmányt gyűjtött. Xenopol 6 vaskos kötet
ben megírta a románság múltját; Hasdeu, Istoria 
criticá a Románilor a románság és nyelvének leg
régibb korszakát tárgyalja; Onciul D. széles lát-
körü, éles kritikájú Író. A legújabb történetírók 
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két kimagasló alakja Bogdán János és Iorga 
Miklós. A szépirodalom minden ágának akadtak 
bőségesen munkásai. Különösen bő az elbeszélő
irodalom, de igazi regényíró még nem akadt. Az 
elbeszélő irodalom jelesebb képviselői: Greanga, 
Slaviá, Sadoveanu, Delavrancea (Barbu §tefá-
neseu), Adam János, Brátescu-Voinesti, Gara
mié, Speranfia Th. D. A régebbiek közül meg 
Negruzzi C. és Odobescu Sándor, aki egyúttal 
régész is volt. A költészet jelesebb képviselői a 
korszak elején a Vacarescu-testvévek,ConachiD., 
Garlova. Alexandrescu Gergely politikai szatí
ráival és meséivel tűnt ki. Igen ügyes verselő volt 
Bolintineanu Demeter, írt balladákat, drámákat. 
Az ódái költészet leghivatottabb képviselője Mu-
re$an András. A legismertebb, legtehetségesebb 
költök Alexandri Vazul és Eminescu Mihály. 
Alexandri főleg mint Lírai költő volt nagy. Mint 
színműíró irt drámát, tragédiát, vígjátékot. Emi
nescu a románság legnagyobb lírai költője. A leg
újabb kor költői közül első sorban Vlahuta Sándor 
és Cosbuc György említendők. Kitűnő költő volt 
az 1915. elhunyt 0. Iosif is, értékesek fordításai 
is Heinebői, Petőfiből, Aranyból. Ismertebb köl
tök még Anghel Demeter, Z. Birsan, D. Zam-
firescu, Radu Eosetti, A. Hódos és napjaink leg-
kiválóbbja, Goga Oktavián. A színműirodalom 
terén kitűntek Bengescu és I. L. Caragiale, fel
említhetek még H. Lecca, Davilla, C. Hódos. 
A hirlapírás nagyon föllendült, de tisztán üz
leti vállalkozás, annál értékesebb a folyóiratiro
dalom ; jelesebb folyóiratok : Viata Noua, Viata 
Romlneasca, Nouá Revista Romána, Neainul 
Románesc, Revista pentru Istorie, Arch. sí Pilo-
logio, Archiva din Iasi és valamennyi élén az 
18ö4. alapított Convorbiri Literare. A fellendült 
irodalom megteremtette a román irodalomtörté
netet is. Jelesebb irodalomtörténetlrók: V.Iarcu, 
Gh. Popu, Popeseti, Lazariciu, Ureche Nádejde, 
A. Bensusian, í. Sbiera és különösen Iorga Mik
lós. Bogdán Duica mint esztétikus és kritikus 
érdemel említést. A hazai román nyomtatványok 
legteljesebb bibliográfiáját Veress Endre állí
totta össze Erdély- és magyarországi régi oláh 
könyvek és nyomtatványok c. művében (Kolozs
vár 1910). 

Romanisták (új-latin), 1. a román (latin) nyel
vek művelői; 2. a római jog művelői, ellentét
ben pl. Németországban a germanistákkal, kik a 
német joggal foglalkoznak és nálunk a hunga
ristákkal, akik régi (hazai) jogunkat művelik. 

Románja planina, 1647 m. magasságig emel
kedő mészkőplató Boszniában, Sarajevótól K.-re 
mintegy 20 km.-nyire. Á világháború elején 1914 
őszén a szerbek behatoltak területére, de okt. 6. 
és 7. az osztrák-magyar csapatok legyőzték és 
visszaszorították őket. 

Román kir. államvasutak, 1. Románia. 
Román koronarend, 1. Koronarendek. 
Roman-kos, a Krim félszigeten levő Jaila-

hegység legmagasabb (15í3 m.) csúcsa Krím 
orosz kormányzóságban. 

Román művészet. Az u. n. román nyelvek 
analógiájára R.-nek nevezzük a művészetnek és 
első sorban az építészetnek azt a korszakát, amely 
az ókeresztény, illetőleg Karoling-Ottó kor után 

az 1000. év körül kezdődik Nyugat-Európában. 
Jellemző a templomépítés hatalmas fellendülése, 
a középkori templom tipusaianak kialakulása, ki
vált az azok beboltozására irányuló törekvések
kel ós megoldásokkal, amelyek egyidöben külön
böző helyeken, Francia-, Olasz- és Németország
ban különböző módon léptek fel. A R. alkotásai 
rendszerint tömörségükkel, zárt tömegükkel tűn
nek ki. A nyugati templomépítés sajátos vonása, 
a torony, mind eresebben érvényesül. Jellemző 
részletek: a félköríves befojezésü nyilasok ós 
díszítő ívek, a plasztikus dísz erős stilizáltsága. 
A R. élettartama az egyes országokban külön
böző. Legkorábban (XII. század közepe) Francia
országban váltotta fel a csúcsíves építészet, míg 
Németországban csak száz év múlva adott ennek 
helyet. Az építészettel összefüggésben kifejlődik a 
szobrászat (templomkapuzatok plasztikus dísze), 
a nagy falfelületek kedveznek a monumentális 
festésnek és az üvegfestés mind fontosabb mű
fajjá válik. Általában a bizánci művészettel szem
ben a R. jelzi a nyugati nemzetek egyéniségének 
érvényesülését. 

Román nyelv (román v. oláh nyelv). Az a 
kérdés, hogy a R. hol és mikor alakult meg, vi
tás és véglegesen ma sincs tisztázva. A román 
nyelvészek általános véleménye szerint Dáciá
ban született Kr. u. a II—III. sz.-ban. Mások, fő
leg az idegen nyelvészek: Kopitar, Miklosich, 
Hunfalvi véleménye szerint a R. alakulása a 
Balkánon ment végbe, körülbelül a IV—VI. sz.-
ban Kr. u. A dáciai alakulás mellettbizonyítékokat 
felhozni alig lehet, a régi dáciai föliratokban ta
lálható szavak rusztikus latin szavak. A 271-ik 
év után, mikor Aurelianus Dáciából a légiókat 
és gyarmatosokat kivonta, Dácia területén római 
életről hét századon át a történelem nem tud. 
A görög írók, kik gyakran megemlékeznek a 
IV—X. sz.-beíi Dáciáról és népeiről, soha sem 
említik, hogy ott latin nyelvű nép is lakott volna 
ez idő alatt. Ellenben számos adatra akadunk ná
luk, melyek azt bizonyítják, hogy a R. és nép 
a Balkánon alakult és pedig Moesiában, Tesz-
száliában, Epirusban és Albániában. Kétségtelen, 
hogy a R.>egy területen alakult, a ma szétszórtan 
lakó románok tulajdonképen egy és ugyanazt a 
nyelvet beszélik; az is kétségtelen, hogy a né
pies latin nyelv egyik sarjadéka, miként nyugati 
testvérnyelvei. Alakulására nagy befolyással volt 
az albán nyelv. Hatással voltak reá még a szláv, 
török, görög, magyar és német nyelvek is, me
lyekből sokat kölcsönzött. Legerősebben bélyegét 
a szláv nyelv nyomta reá, mely hosszú időn át 
egyházi és iskolai nyelv volt a románoknál. A 
R.-nek négy dialektusa van: a) dako-román, 
b) macedo-román, c) az isztriai-román, d) a 
megleno-román. 

A román helyesírást a bukaresti Román Tud. 
Akadémia állapította meg véglegesen s az 1907 
febr. 27. királyi megerősítést nyervén, az állami hi
vatalok használatára is hivatalosan elrendeltetett, 
miután a hivatalos közlönyben is megjelent. Ennek 
dacára nem vált általánossá s úgyszólván állan
dóan tökéletesítik. Régebben a szláv ú. n. cirill 
írásjegyeket használták, ezen vannak írva a R. 
összes régi nyelvemlékei, csak a XVIII. sz.-ban 
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fellépő latinizáló irány vezette be a latin írás
jegyeket. A latin betűk azonban nem bizonyultak 
elegendőknek a R. összes hangjainak jelzésére s 
ez igen sok nehézséget sztílt. Két fő helyesírási 
mód keletkezett: etimologikus és fonetikus. Ma 
már a fonetikus irány van általánosan elfogadva, 
s ennek alapján adták ki az idézett helyesírási sza
bályokat is. 

A R. szókincsét eredet szempontjából Cihae 
dolgozta fel. Szerinte van a románnak 31 'ö0/* 
latin, 45-7°/o szláv, 8-4% török, 7-8% görög, 
0 6 % albán és 6% egyéb, főleg magyar kölesön-
szava. Az első rendszeres szótárt Maior Péter 
adta ki többedmagával 1825. Lexicon Budense 
címen. (L. Román irodalom.) A magyar-elemek
ről Mandrescu, majd Alexics írtak tanulmányo
kat. Igen értékesek Gaster Mózes, Sáineanu 
Lázár, Tiktin H., Phüippide Sándor, Pufcariu 
nyelvészeti dolgozatai. A legalaposabb újabb ro
mán nyelvészeti munka Densus ian OvidHistoire 
de langue roumaine című könyve, magyar szer
zőtől pedig Eéthy László, Az oláh nyelv és nem
zet megalakulása (Budapest 1887, 2. [bővített] 
kiadása Nagybecskerek 1890). 

Román nyelvek, azok a nyelvek, melyek a 
régi római birodalom területén a nép száján a 
vulgáris latinból kifejlődtek. B nyelvek az idők 
folyamán mondattan és szókincs szempontjából 
meglehetősen eltávolodtak a latintól, de alaktani 
szempontból szorosan összefüggnek vele. Épen 
ezért annak eldöntésében, hogy valamely nyelv 
a R. közé tartozik-e vagy sem, elsősorban alak
tani sajátosságai jönnek tekintetbe. Jelenleg 8-f éle 
R.-t szokás megkülönböztetni, melyek földrajzi 
elhelyezkedésük sorrendjében, keletről nyugatra 
haladva, a következők: 1. oláh (román); 2. raeto-
román; 3. olasz; 4. provencal; 5. francia; 6. 
spanyol; 7. portugál; 8. szard. B nyelvek mind
egyike több nyelvjárásra oszlik. A R. kialakulásá
nak kezdete már a római birodalom idejére esik, 
de önálló, az irodalmi latin nyelvtől eltérő nyelvek 
gyanánt csupán a Kr. u. VIII. sz. óta emlegetik; 
ekkor lép föl a lingua romána elnevezés, mely a 
lingua latinával szemben a nép nyelvét jelöli. Iro
dalmi nyelvvé a R. különböző korokba* válnak: 
legkorábban a francia és provencal, legkésőbb az 
oláh. A latinhoz legközelebb áll egész jellegénél 
fogva az olasz, leginkább eltávolodott tőle a fran
cia. A R. tudományos felkutatásában Raynouard 
úttörő munkát végzett. Pr. Diez, Grammatik der 
romanisehen Sprachen (5. kiad. Bonn, 1882; az 
1870—1873-iki 3. kiadás változatlan lenyomata) 
és Btymologisches Wörterbuch der romanisches 
Sprachen (5. kiad. Bonn 1887) c. művei, bár ma 
már nagyrészt elavultak, korszakos jelentőséggel 
birnak, mert általuk vált a román nyelvészet 
igazi tudománnyá. A tudomány mai színvonalán 
álló összefoglaló kézikönyvek: Wilhelm Meyer-
Lübke, Grammatik der romanisehen Sprachen 
(Leipzig 1890—1901, 4 köt.); u. a., Binführung in 
das Stúdium d. Romanisehen Sprachwissenschaft 
(2.kiad. Heidelberg 1908); G. Körting, Lateinisch-
romanisches Wörterbuch (Paderborn 1891); Grö-
ber, Grundriss d. romanisehen Philologie (Strass-
burg 1886—1902,3 köt.; az I. köt. 2. kiad. 1904— 
1906); F. Neumann, Die Romanische Philologie I 

(Leipzig 1886); G. Körting, Handbueh der roma
nisehen Philologie (u. o. 1896). Folyóiratok: Jahr-
buch für romanische und englische Literatur 
(Leipzig 1854—76); Revue des langues romanes 
(Montpellier 1870 óta); Románia (Paris 1872 óta); 
Rivista, később Giornale s végül Studi di filológia 
romanza (Imola, utóbb Róma 1872 óta); Zeit-
sehrift für Romanische Philologie (Halle 1877 
óta); Litteraturblatt für Germanische und Roma
nische Philologie (Heilbronn, utóbb Leipzig 1880 
óta);KritischerJahresberichtüberdieFortschritte 
der romanisehen Philologie (München, Leipzig és 
Brlangen 1892 óta). Nálunk a R.-re vonatkozó cik
keket is hoznak az Egyetemes Philologiai Köz
löny (Budapest 1877 óta) és a Nyelvtudomány (u. o. 
1908 óta) c. folyóiratok. 

Romano, 1. Enotrio, Garducci Giosue (1. o.) 
olasz költő álneve. 

2. R., Ezzelino da, 1. Ezzélino da Romano. 
3. R., Giulio, olasz festő, 1. Giidio Romano. 
4. R., Giulio, olasz zeneszerző, 1. Caccini. 
Románok, a román nyelveket (1. o.) beszélő 

népek összefoglaló tudományos megjelölése. Ezek: 
olaszok, spanyolok, portugálok, provencalok, 
franciák, raetorománok (ladinok) és románok 
(oláhok, 1. o.). 

Romanones, Alvaro de Figueroa y Torres, 
R. grófja, spanyol államférfiú, szül. 1863. A cor-
tezben a liberális párt vezérei közé emelkedett s 
több izben volt miniszter a liberális kormányok
ban. Canalejas meggyilkolása után 1912 novem
berben ő állott a kormány élére. Ő kötötte meg 
Franciaországgal a marokkói egyezséget, de már 
1913 októberben le kellett mondania a liberális 
pártban történt szakadás miatt. Utóda Dato, a 
konzervatívok vezére lett, míg R. az ellenzék 
élére állott. 1915 decemberben másodizbon nevez
ték ki miniszterelnöknek s az 1916 áprilisi vá
lasztásokon nagy többséget szerzett a liberális 
pártnak. Mivel az entente támogatására Spanyol
országot bele akarta vinni a háborúba, a király 
pedig és a közvélemény túlnyomó része is a sem
legesség mellett volt, 1917 áprilisban beadta le
mondását ; utódja Garcia Prieto lett, de 1918. 
ennek visszalépése után a Maura-kabinetben R. a 
közoktatásügyi tárcát vette át. 

R o m a n o opere (lat.), a Cosmas-féle mozaik
technikának középkori elnevezése. L. Cosmas. 

Romanos, kelet-római (bizánci) császárok: 
1. I. R., LaJcapenos, kelet-római cszászár 

(919—944), örmény családból származott, az ide
gen testőrcsapat főnöke volt, mikor 919. Zoö öz
vegy császárnét megfosztotta hatálmától s a kis
korú VII. Konstantinos Porphyrogennetos mel
lett társuralkodó lett. Leányát Helénát összeháza
sította a tudományoknak élő császárral és ő ural
kodott valóságban a birodalom felett. Szerencsé
sen harcolt az arabok ellen, Arméniát ismét függő 
viszonyba hozta a birodalommal, 941. vissza
verte a Kijevből jött oroszok támadását Konstan
tinápoly ellen. 944. saját fiai buktatták meg, mire 
kolostorba vonult, hol 948. halt meg. 

2. II. R., kelet-római császár (959—963), VII. 
Konstantinos császár fia, az előbbinek unokája. 
Atyját 959. követte az uralkodásban. Vitéz had
vezére, Nikephoros Phokas 961. visszafoglalta 
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Kréta szigetét a szaracénoktól. R.-t állítólag 
neje, Theophano mérgezte meg. 

3. III. B. Argyros, keletrómai császár (1028— 
1034), VIII. Konstantinos leányát, Zoét vette nőül. 
Gyenge uralkodó volt. 

4. IV. B. Diogenes, kelet-római császár 
(1067—71), X. Konstantinos hadvezére volt s an
nak halála után felkelést támasztott és Eudokia 
özvegj császárné kezét megnyerve, trónra jutott. 
A szeldsukok elleni háborúban Mantzikert mel
lett 1071. Alp Arszlán szultántól vereséget szen-
vedott és annak fogságába jutott. Nagy váltság
díjért visszakapta szabadságát, de ekkor elődjé
nek fia, VII. Mihály elfogta és megvakíttatta, 
mire nemsokára meghalt. 

Romanos, a legnagyobb görög egyházi költő, 
szül. Emesában az V. sz. végén. Beritoszban dia
kónus lett és I. Anastasius császár alatt (491— 
518) Konstantinápolyba ment. Himnuszai közül 
sok fennmaradt. 

Romanov, orosz uralkodócsalád, melynek ősei 
Litvániából v. Porosz földről vándoroltak Orosz
országba. Tagjai a legelőkelőbb bojár (főnemes) 
családok közé emelkedtek s a Rurik uralkodócsa
láddal is rokonságba jutottak. B. Feodor (megh. 
1631 okt. 4) Philaretos néven rosztovi metropo-
lita és moszkvai patriarcha lett. Ennek fiát, a 17 
éves Mihályt választották meg 1613 febr. 21- az 
orosz bojárok cárnak s vele kezdődött a R.-ház 
uralma Oroszország felett. Mihályt fla, Feodor 
(1645—76) követte az uralkodásban. Ennek fiai 
voltak: III. Feodor (1676-82), V. Iván (1682— 
1689) és Nagy Péter (1689—1725) cárok. Ez utób
binak unokájában, II. Péterben (1727—30) halt 
ki a R.-család férfi-ága. Nagy Péter idősebbik 
leánya, Anna (megh. 1728.), Károly Frigyes 
holstein-gottorpi herceghez ment nőül. Fiuk volt 
III. Péter (megh. 1762.), az 1917-ig uralkodott 
cári család őse. Az 1917 márc.-ban kitört forra
dalom kényszerítése alatt II. Miklós cár 1917 
márc. 15. a maga és fia nevében lemondott a trón
ról. A bolsevikok által alakított szovjetkormány 
az egész cári családot száműzte s a család sok tag
ját letartóztatta: Miklós cárt és családját előbb 
Carszkoje Szelób.m tartották fogva, majd 1918 
elején Szibiriába, Tobolszkba, a Szibíriában ala
kult monarchista c&íh-szlovák sereg elől pedig 
Jekaterinburgba vitttk, ahol a szovjet-kormány 
rendeletére 1918 júl. 16. agyonlőtték nemcsak Mik
lós cárt, hanem nejét és gyermekeit is. Mihály 
nagyhercegnek, a cár testvéröccsének, akit Perm
ben tartottak fogva, sikerült megszöknie. Az ellen
forradalmiak egy csoportja cárrá kiáltotta ki és 
a nagyherceg proklamáeiót is bocsátott ki; de a 
szovjet-kormány a monarchista mozgalmat el
fojtotta. 1922-ben Cirill nagyherceg bocsátott ki 
proklamáeiót Parisból, hogy Oroszország jogos 
uralkodójának tekinti magát és élére áll a mo
narchiát visszaállítani törekvő mozgalomnak. 

II. Miklós cáron és családján kívül a bolse
vikok a cári családnak még következő tagjait 
ölték meg: Dimitrij Konstantinovics, lov. 
tábornok, szül. Sztrelnában, 1860 jún. 12. Agyon
lőtték Szentpétervárott 1919 jan. 28. — Erzsébet 
Feodorovna (hesseni hercegnő, Alexandra cár-
nénak, Miklós cár nejének testvérnónje, Szergij 

nagyherceg özvegye), szül. 1864 nov. 1., megölték 
Alapajevszkban 1918 júl. 17—18.— György Mihaj-
lovics, vezérőrnagy, szül. Bielji Kljucsban, Tiflisz 
mellett) 1863aug. 13.,agyonlőtték Szentpétervárott 
1919 jan. 28. — Igor Konstantinovics, szül. Sztrel
nában 1894 jún. 9., megölték Alapajevszkban 1918 
júl. 17—18. — János Konstantinovics, szül. Pav-
lovszkban 1886 júl. 5., megölték Alapajevszkban 
1918 júl. 17—18. — Konstantin Konstantinovics, 
szül. Szentpétervárott 1891 jan. 1., megölték Ala
pajevszkban 1918 júl. 17—18. — Miklós Miliaj-
lovics, gyal. tábornok, földrajztudós, a francia 
Institut tagja, szül. Carszkoje Szelóban 1859 ápr. 
26., agyonlőtték Szentpétervárott 1919 jan. 28.— 
Pál Alexandrovics, lov. tábornok, szül. Carszkoje 
Szelóban 1860 okt. 3., agyonlőtték Szentpéter
várott 1919 jan. 28.— SzergijMihajlovics, szül. 
Borzsomban 1869 okt. 7., agyonlőtték Alapajevszk
ban 1918 júl. 17—18. 

Romanovszki, orosz hercegi család, 1. Leuch-
tenberg. 

Romans (ejtsd: román), város Drőme francia dé-
partementban, (1911) 17,201 lak., vasöntés. St. 
Barnard temploma XII. sz.-beli; püspöki szemi
náriuma van. R. 900. aRomanes-apátság mellett 
keletkezett. 

Román sertés, 1. Sertés. 
Román stílus, 1. Bomán művészet és Építé

szeti stílus. 
Romanticizmus, eredetileg a német roman

tikus iskolától használt irodalmi műszó, jellemzi 
a költészetnek azt a faját, mely a középkorban a 
román népeknél (innen a R. kifejezés) főkép a 
lovagvilág elbeszélő költészetében kifejlődve, cso
dálatos, fantasztikus elemekkel volt tele. (L. Be-

fény.) Ezenkívül van egy szélesebb és egy szű-
ebb jelentése. Szélesebb értelemben a R. az a 

költői irány, melyet a képzeletnek merész szár
nyalása jellemez s így föltalálható az ókori regé
nyektől kezdve a legújabb korig s fönn is marad, 
ameddig költéazet lesz, mert a meséshez, csodá
latoshoz való vonzódás az emberi lélek legmélyén 
gyökerezik. Szűkebb értelemben véve R. az az 
irány, mely a németeknél a XVIII. sz. végén 
a Schlegel-testvérek, Tieck és Novalis munkái
ban, az angoloknál Scott Walter regényeiben s 
még határozottabban a franciáknál a XIX. sz. 
elején Hugó Viktornál az addig divatozó klasz-
szicizmussal szemben a költői szellemet fölszaba
dította a szabályok békóiból s az egyoldalú forma
kultusz hidegségéből. Erős nemzeti alap, vonzó
dás a középkorhoz, kapcsolat a népies költészet
hez jellemzik s ezen túl, mint még fontosabb jel
lemvonások: a képzelet és egyéniség teljes sza
badsága, sőt féktelensége. Amint a klasszicizmust 
a R., akként a R.-t v. félszázados uralma után a 
múlt század közepén fölváltotta a realizmus. Iro
dalmunkba Kisfaludy Károllyal s még inkább 
Vörösmartyval köszöntött be a R.; leghatásosabb 
kivirágzása Jókai regényköltészete. V. ö. Brandes 
műveit: Die romantische Scliule in Deutschland 
és in Frankreich (1897); R. Huch műveit, Blüte-
zeit der Romantik (1905) és Ausbreitung der Ver-
fall der Romantik (1902); Th. Gautier, Histoire 
du romantisme (1884); Kemény Zsigmond, Classi-
cismus és R. (Koszorú 1864.1.). 

Rémi Xagy Lexikona XVh köt. 83 
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Romantikus a zenében a klasszikus stílussal 
szemben az újszerűség felé való törekvést jelen
tette. A szubjektív elemnek győzelmét a forma 
felett. Ma különösen a Beethoven utáni korszak 
ama mestereit nevezzük R.-oknak, akik az 6 
nyomdokain haladva, kibővítették a zene kifejező
képességét és Beethoven útmutatása szexint főleg 
a zene hangfestő elemeit fejlesztették tovább. 
(Weber, Schubert, Spohr, Mendelssohn.) Dj roman
tikusoknak nevezik végül a programmzene (1. o.) 
XIX. sz.-ban élt mestereit: Berliozt, Lisztet és 
Wagnert. L. még Romanticizmus. 

Romantikus iskola, a XIX. sz. első felében 
uralkodó költői irány, mely a francia irodalom
ból (Hugó Viktor) kiindulva, minden nyugati nép 
irodalmában, nálunk is, egy időre vezérszerepet 
játszott. L. Romanticizmus. 

R o i i i a u t j p e (ang.), betüfajta, 1. Antiqua. 
Romanus, római pápa, VII. Istvánt 897. kö

vette a pápai trónon, de négy hónapi uralkodás 
után meghalt. 

Román verstan. A román nyelvek versmérté
kének az alapja némelyek szerint a szótagok 
száma, mások szerint a hangsúly. Ehhez járul a 
verssorok végén (ritkábban a közepén) a rím, v. 
asszonánc. A E. legrégibb emlékeit Suetonius 
őrizte meg számunkra katonadalok föl jegyzésé vei. 

Az olasz verstanban a verssort, a szerint, 
amint a rím hangsúlytalan vagy hangsúlyos szó
tagon végződik, verso pianonak, illetve verso 
tronconak nevezik. Ha a verssor végén álló szó 
hangsúlyos szótagját két vagy több hangsúlyta
lan szótag követi, verso sdrucciolo-val van dol
gunk. A verssorok egy másik elnevezése a sor
ban foglalt szótagok számától függ, mindig a 
verso pianót véve alapul. A szótagszámítás bo
nyolult kiejtési és etimológiai szabályoktól függ. 
A XVI. sz. óta a rímtelen verselés (verso seiolto, 
bianco, liberó) is igen elterjedt. Az olaszok leg
fontosabb verstani formái: a canzone, sestino, ter-
zino, sonetto, ballata, rispetto, stornello, serven-
tese. V. ö. Guarnerio, Manuale di versiflcazione 
italiano (Milano 1893); D'Ovidio, Versiflcazione 
italiano e arte poetica medioevale (u. o. 1910). 

A franciában a verssorok szótagszámának 
megállapításánál a nőnemű rím néma e re vég
ződő szótagját nem veszik figyelembe. A hiatus al
kalmazása tilos még akkor is, ha a modern kiej
tés szerint már nem érezhető. Kétféle rím van, a 
nőnemű és a hímnemű, aszerint, amint a szó utolsó 
előtti v. utolsó szótagja a hangsúlyos. Ronsard óta 
szokásos az alternance, vagyis a hím és nőnemű 
rímek szabályos váltakozása. A szimbolisták a 
régi szokást sokszor figyelmen kívül hagyják. A 
vers libres különböző hosszúságú sorok önkényes 
elhelyezéséből alakul. A versszakokat a sorok 
száma szerint szokás elnevezni. A XV. és XVI. 
században a mértékes verselésre (vers mesurés) 
is tétettek sikertelen kísérletek. Úgyszintén si
kertelen maradt a rímtelen versek (vers blancs) 
többször felújított kisérlete. V. ö. Guicheret, 
Traité de versiflcation francaise (2. kiad. Paris 
1850); Becq de Fouquiéres, Traité général de 
versiflcation francaise (u. o. 1879); Tobler, Vom 
französischen Versbau altér n. neuer Zeit (3. kiad. 
Leipzig 1894); Kastner, A history of french ver

siflcation (Oxford 1903); Sarán, Der Rhytmus 
des französischen Verses (Halle 1904). 

A provengal verselés lényegileg nem különbö
zik a franciától. A hiatus nincs eltiltva s az al
ternance egészen modern keletű. V. ö. Barsch, 
Die Reimkunst der Troubadours (Jahrbuch für 
romanische u. englische Literatur 1859. évf.). 

A spanyol és poHuqál verselésben különbsé
get kell tennünk a nemzeti és idegenből kölcsön
zött mértékek ós formák között. Utóbbiak kizá
rólag a szótagok számára, az előbbiek ellenben a 
ritmusra vannak alapítva. A nemzeti formák túl
nyomóan troehaikus, anapestikus lejtésűek. A 
klasszikus versmértékeket a XVI. sz. óta kielé
gítő sikerrel utánozzák. A műdalban a hímnemű 
(agudosj, a népdalban, olasz-utánzatokban pedig 
a nőnemű (graves) rím a túlnyomó, míg a ro
máncban a rímet leggyakrabban az asszonánc 
helyettesíti. V. ö. Benőt, Prosodia castellana i 
versiflcarion (Madrid é. n. 3 köt.). 

Romanzov, 1. Romancov. 
Romanzovit (ásv.), 1. Romancovit. 
Romanzov-sziget, 1. Romancov-sziget. 
Rombauer János, festő, szül. Lőcsén 1782 

máj. 28., megh. Eperjesen 1849 febr. 12. Való
színűleg kereskedősegéd volt és csak mint talen-
tumos műkedvelő járt a XIX. sz. első tizedében 
Bártfafürdőre, a fürdő vendégekről arcképeket 
festett s 1806-ban fölkeltette a volhiniai Illinski 
gróf figyelmét, aki magával vitte Szent-Pétor
várra. Itt művészetét tökéletesítve, festette a 
gróf Bobrinsky család számára Krisztus föltá
madását ábrázoló nagy képét, amelynek nálunk 
csak színvázlata ismeretes. 1824-ben visszatért 
hazájába. Eperjesen telepedett le s haláláig mint 
arcképfestő igen nagyarányú, bár nem egyenle
tes értékű működést fejtett ki. 1824 őszén le
festette Kazinczy Ferencet. 1834-ből való a hitet
len Tamást ábrázoló bibliai képe (Eperjes, ev. 
egyház). Mitológiai képek festésével is foglal
kozott. 

Rombay Dezső, gazdasági író, szül. Eleken 
1859. Műegyetemi ós gazdasági akadémiai tanul
mányai után gazdasági gyakorlatot folytatott, 
azután a Bács-Bodrog vármegyei Gazd. Egyesü
let titkára volt, majd Budapesten gazdasági lapo
kat szerkesztett. Nagyobb önálló müvei: A cu
korrépa és termesztése (1890); Gazdák könyve 
(1898, több kiadást ért); A szöllö betegségei és 
ellenségei (1900); Gazdák tanácsadója (1902); 
Szöllömívele's (1907); Zöldségtermesztés (1909); 
A cukorrépa (1914). István gazda név alatt irt 
népies dolgozatai elterjedtek. 

Rombdodekaéder, kristályalak, a szabályos 
kristályrendszer teljes alakja; 12 rombuslappal, 
24 egyenlő éllel, 6 négylapú, 8 háromlapú csúcs
csal. Mivelhogy a gránáton gyakori, gránátoéder, 
gránátdodekaéder v. granatoid is a neve. Para
métere: 11 o o ; Naumann-féle jele oo O; Miller
féle jele (no); lapjai két kristálytani tengelyt 
egyenlő távolságban metszenek, a harmadikkal 
párhuzamosak. L. Kristály I. tábla, 3. rajz. 

Romberg, német zenészcsalád; legkiválóbb 
tagjai: 1. Andreas, zeneszerző és hegedűművész, 
szül. Vechtában, Münster mellett, 1767 ápr. 27., 
megh. Gothában 1821 nov. 10. Hegedűművészeié 
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előtt meghódolt Európaszerte a közönség. írt na
gyon sok zenekari művet, köztük 10 szimfóniát, 
továbbá 23 hegedű vereenyt, 23 vonósnégyest, 
számos dalt (különösen Schiller verseire) és 8 
operát (Scipio). — 2. Bernhard, világhírű cselló-
művész és zeneszerző, szül. Dincklageban (Olden-
burg) 1767 nov. 13., megh. Hamburgban 1841 aug. 
13. Csellószerzeményei (köztük 9 csellóverseny és 
számos fantázia csellóra zenekarkísérettel) díszei 
a cselló-irodalomnak. 

Romberg, 1. Ernst, német orvos, szül. Meinin-
genben 1865 nov. 5. Tübingeni egyetemi tanár. 
Müve: Lehrbuch der Krankheiten des Herzens n. 
der Blutgefásse (Stuttgart 1906). 

2. R., Moritz Heinrich, német orvos, szül. 
Meiningenben 1795 nov. 11., megh. Berlinben 
1873 jím. 17. Berlinben 1828. egyetemi tanár lett, 
1840-től az egyetemipoliklinikaigazgatója. Lehr
buch der Nervenkrankheiten (1840—1846, 3. kiad. 
1853—1857) művével megalapította Németor
szágban az idegbetegségek tudományos kezelé
sét. Ezenkívül több német és latin nyelvű érte
kezést írt. 

Romberg-tünet a. m. statikus ataxia, 1. Ataxia. 
Rombo (geoi.) kifejezésen az olasz nép a föld

rengéseket kisérni szokott tompán dübörgő föld
alatti hangjelenséget érti. L. Földrengés. 

Romboéder, kristályalak, a hatszöges bipira-
mis feles alakja. Hat rombuslap határolja. A hat 
csúcséle és a hat zeg-zugosan haladó középéle 
különböző értékű. Számos közönséges ásvány
nak kristályalakja (mészpát, dolomit, vaspát). 
L. Kristály II. tábla, 6—7. rajz. 

Romboid (gör.), oly parallelogramma, mely
nek szögei ferdeszögek s két-két szomszédos ol
dala nem egyenlő egymással. 

Rombon, a Juli-Alpok 2210 m. magas csúcsa 
a felső Isonzó-völgyben, Plitschtől É.-ra. Mint 
erős hadállást az olaszok 1915 őszétől kezdve 
számtalanszor támadták meg, a váltakozó véres 
harcok majdnem az egész 1916. évfolyamán tar
tottak. A R. csak 1917. a győzelmes offenzíva 
következtében szabadult föl; de a békeszerződés 
Olaszországnak juttatta. 

Rombos kristályrendszer, holoéderes osztá
lyának három egymásra merőleges szimmetria-
síkja van. A három síknak kölcsönös elmetsző-
dóse a három egymásra merőleges kristálytani 
tengely, t. i. a függőleges (c), a vízszintes rövi
debb brnchidingonális (a) és a vízszintes hosz-
szabb makrodiagonális (b) tengely. A R. elneve
zés arra vonatkozik, hogy az ide tartozó kris
tályalakoknak a szimmetriasíkokkal való elmet-
sződése rombos alakokat ad. A R. egyéb elneve
zései: ortorombusos, ortotip, prizmatikus, 
anizometrikus, trimetrikus, egy-és-egy tengelyű 
kristályrendszer. Formái: 1. véglapok (pinakoi-
dumok), lappárok, amelyek két tengellyel pár
huzamosak és csak egyet metszenek véges tá
volságban, ú. m. első véglap (makropinakoid), 
második véglap (brachipinakoid) és bázisos vég
lap (bázopinakoid); 2. prizmatikus 4 lapú for
mák, amelyek egy tengellyel párhuzamosak, 
ú. m. első fajta prizma (brachidoma), második 
fajta prizma (makrodoma) és harmadik fajta 
prizma; 3. a bipiramis, amelynek nyolc (három

szöges) lapja van; lapjai mindhárom tengelyt 
véges távolságban metszik. A R.-nek két hemié-
deres osztálya van. A bipiramisnak feles alakja 
a biszfenoid (ékalak), amelyet 4 különböző ol
dalú háromszög határol. A legtöbb ásvány a 
R.-ben kristályosodik. 

Rombos piroxének, 1. Piroxén, Ensztatit 
és Hipersztén. 

Rombporfir, kőzet, nátriumban gazdag szie-
nitporíir; földpátjának (anortoklász) a hasadási 
lapokon igen jellemző rombos átmetszető van. 
Déli Norvégiában elterjedt kőzet. 

Rombus, 1. Négyszög. 
Romé (ejtsd: rom), több község neve az észak

amerikai Egyesült-Államokban : 1. Flood county 
székhelye Georgiában, (1910) 12,099 lak., kohók, 
hengerművek; közelében vas-, mangánérc- és 
márványbányák. — 2. New York állam Oneida 
countjában, (1920) 26,341 lak., gépgyártás. 

Roméit (ásv.), oktaéderszerű, mézsárga-jácint
piros négyzetes bipiramisok. Kaloiumantimonát: 
CaSb204. St. Marcel közelében, Piemontban a 
földpátban vagy a mangánércben fordul elő. 

Romén, város, 1. Romni. 
Romena, vár, 1. Pratovecchio. 
Rómer, 1. Ferenc Flóri.i, archeológus, nagy

váradi apátkanonok, szül. Pozsonyban 1815 ápr. 
12., megh. Nagyváradon 1889 márc. 8.1830-ban 
a Szt.-Benedek-rendbe lépett, bölcsészeti doktor 
lett, pappá szentelték 1839. Tanár volt a győri 
gimnáziumban, 1845. a pozsonyi akadémián. Az 
1848—49-iki szabadságharc alatt a magyar had
sereg utászkarában szolgált és kapitányságig 
vitte, miért is a fegyverletétel után mint politikai 
foglyot 8 évi börtönre Ítélték. 1854-ben Josef-
stadtból kiszabadulván, nevelősködött; 1858 óta 
több helyütt volt tanár, 1860. az akadémia leve
lező tagjává választotta. 1861-ben az akadémia 
kézirattárának őre lett. 1862-ben kir. katolikus 
f őgimn. igazgató, 1868. az egyetemen az archeoló
gia tanára, 1869. a magyar nemzeti múzeum 
régiségtárának őre, 1877. nagyváradi kano
nokká nevezték ki. Kezdetben a természettudó
mányi irodalom terén működött, e nemben ki
váló műve A Bakony (Győr 1860). Utóbb klzá 
rólag a hazai történelemre és jelesen a hazai 
régészetre adta magát és e téren tekintély lett. 
Még Győrött szerkesztette és adta ki Ráth Ka
rdival a Győri Történeti és Régészeti Füzete
ket (1861—65.); ugyanő szerkesztette 1868—72. 
az akadémiai Archaeologiai Értesítőt, valamint 
1864—73. az Archaeologiai Közleményeket, ame
lyekben, mint más szakfolyóiratokban is, szám
talan cikket és nagyobb tanulmányokat közölt. 
Legkiválóbb önálló munkái: Diszlajpok a ró
mai könyvtárakban őrzött négy Gormn-codexröl 
(1871); Mürégészeti kalauz, I. Rész: őskori 
mürégészet (1866); A régi Pest (1873); A ma
gyar nemzeti múzeum római feliratos emlékei 
(Desjardins: Monuments épigraphiques du Musée 
National Hongrois fordítása és kiegészítése, 1873); 
Régi falképek Magyarországon (1874) stb. V. ö. 
Hampel József, R. F. F. emlékezete; akadémiai 
emlékbeszéd irodalmi műveinek lajstromával, 
(1891); Kumlik Emil, R. F. F. élete és működése 
(Pozsony 1907). 
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Romero — 356 — Romulus 

2. R. István (kisenyiczkei), vegyész, a róla ne
vezett Rémer-féle gyujtókészülék feltalálója; 
szül. Nagy-Sároson 1788 dec. 26., megh. Bécsben 
1842 júl. 30. Sokat foglalkozott vegyészeti pre
parátumokkal. Különösen a Bertholet-féle klór-
gyujtó vonta magára figyelmét. Javított rajta és 
gyártására szabadalmazott gyárat állított fel. Ó 
szabadalmaztatta az Irinyi által föltalált fosz-
forgyujtót is. L. Gyújtó. 

Romero, Silvio, brazíliai portugál író és tudós, 
szül. Lagortóban 1851 ápr. 21. Sokoldalú tevé
kenységet fejtett ki az irodalom, költészet, filo
zófia és népismertetés terén Rio de Janeiróban, 
hol a jogi bölcseletet adta elő. Főbb müvei: 
Pbllosophia no Brazil (Rio Grandé 1878); A litte-
ratura braziléira (Rio 1880); História da littera-
tura braziléira (u. o. 1900); A Patria portugueza 
(Lisszabon 1906). 

Romford (ejtsd: römmfod), város Essex angol coun-
tyban, (1921) 19,448 lak. 

Romhány, nagyk. Nógrád vm. nógrádi j.-ban, 
(1920) 2005 magyar lak., kőbányája van, melyből 
jóminőségü köszörűkő kerül ki. A romhány-
vadkerti csatát 1710 jan. 22. Rákóczi Sickingen-
nel eldöntetlenül vívta. 

Romi, Immánuel ben Salómo, olasz héber 
költő, a középkori zsidó költők egyik kiváló
sága, szül. 1265., megh. 1330. Pőjelentősége a 
héber rímes próza fejlesztésében áll, melyét fo
lyékony előadásával ós tréfás célzásaival a leg
tökéletesebb fokra emelt. Dante mintájára ő is 
megénekelte a poklot és a mennyországot. R. mü
veinek nagy részét Makai Emil fordította ma
gyarra. 

R o m i c i a (= Pipistrellus, állat), a SimaoiTÚ 
denevérek (Vespertilionidae) családjának egyik 
neme. Fajai apró termetűek, ezért törpe denevé-
rek-nék is nevezik. Hazánkban két faja honos: 
1. a törpe denevér (Romiciapipistrellus Schreb.), 
mely denevéreink között a legkisebb, mert egész 
teste 6-5—8 cm. hosszú s ebből a méretből is 
2-8—3"6 cm. jut a farkra (kiterjesztett szárnyai
nak hossza 19—23 cm.); 2. a durvavitorlájú de
nevér (Romicia Nathusii Keys. Blas.), mely a 
Duna és a Tisza között elterülő alföldön honos. 

Romilly-sur-Seine (ejtsd: romüyi szttr szén), város 
Aube francia départementban, (1911) 11,371 lak. 

Romit, 1. Robbanószer. 
Romlott (Romita), kisk. Szilágy vm. zsibói 

j.-ban, (i9io) 401 román lak. (Tr. R.) 
Romney (New-R., ejtsd: nyű römni), város Kent 

angol countyban, (1911) 1333 lak., a XII. sz.-ból 
való nagy templommal. Régen a Cinque Ports 
egyike volt. A R.-marsh-ot (mocsár) alagcsöve-
zéssel rétté alakították át s rajta igen sikeres 
juhtenyésztést űznek. 

Romney (ejtsd: romni), George, angol festő, szül. 
Dalton-le-Furnessben 1734 dec. 15., megh. Ken-
dalban 1802 nov. 15. Steele Christophernek volt 
tanítványa, 1773—75. Rómában tartózkodott. 
Londonban élt mint Reynolds és Gainsborough 
eredményes vetélytársa a képmásfestós, főleg a 
női szépség megörökítése terén. Többször festette 
le a híres Emma Harte-ot (Lady Hamilton), oly
kor klasszicizáló köntösben. A londoni National 
Gallery 8 képét őrzi; sok van angol magángyűj

teményekben. V. ö. Lord Sutherland Gower 
(London 1904), H. Ward és W. Roberts (u. o. 
1904), G. Páston (u. o. 1904) monográfiáit. 

Romneymarsh.-juh, 1. Kenti juh. 
Romni (Romny, Romén), az ugyanily nevű 

járás székhelye Poltava volt orosz kormányzó
ságban, (1907) 22,510 lak. Most Ukrajnához tar
tozik. 

Romocsafalva, kisk. Bereg vm. munkácsi j . -
ban, (1910) 391 rutén és magyar lak. (Tr. Cs.-Szlj 

Romoly (Romuli), nagyk. Besztereze-Naszód 
vm. naszódi j-ban, (1910) 1837 román, német és 
magyar lak. (Tr. R.) 

Romonát v. romanát (pallérok használta rossz 
kifejezés), fából készített ív. Magyarul mintaív 
(1. 0.). 

Romonya, kisk. Baranya vmegye pécsi j.-ban, 
(1920) 422 magyar ós német lak. 

Romorantin (ejtsd- romorasten), székhelye R. já
rásnak, (i9ii) 8102 lak., XII. sz.-beli temploma és 
régi kastélya van. A R-i ediktum (1560) az inqui- | 
zieiónak Franciaországba való behozatala ellen 
irányult. 

Romosz (Romulea, Rumess), nagyk. Hunyad 
vmegye szászvárosi j.-ban, (1910) 1666 román és 
német lak. (Tr. R.) 

Romoszhely (Romoséi, Kleinramoss), nagyk. 
Hunyad vm. szászvárosi j.-ban, (1910) 1449 román 
lak. (Tr. R.) 

Romö, sziget, 1. Röm. 1 
Romsdal, Norvégia egyik kerülete, 14,990 km2 

területtel, (1910) 144,736 lak. Székhelye: Molde. ' 
Romuald, szent, a kamaldolii szerzetesek (1. o.) 

alapítója. Ünnepe febr. 7. 
Romulus ós Remus, Róma városának mesés 

alapitói. Amulius megfosztván bátyját, Numitort 
Alba-Longa trónjától, leányát, Rea Silviát (1. 0.) 
Vesta papnőjévé tette s fiát egy vadászaton meg
ölette. Rea azonban Mars istentől ikreket szült. 
Amulius megparancsolta szolgáinak, hogy ves
sék az ikreket a Tiberisbe. A szolgák nem juthat
tak a megáradt folyó medréhez, azért az áradás 
egy helyén egy fügefa alatt helyezték el a teknőt 
a Palatinus-hegy tövében. A víz visszatért medrébe 
s a teknő szárazon maradt. Egy nőstény farkas 
szoptatta a gyermekeket, míg Faustulus pász
tor rájuk akadt, aki aztán feleségével, Acca 
Larentiával együtt fölnevelte őket. Erősifjakká, 
a pásztorok vezéreivó növekedtek, félelmes szom
szédaivá Numitor pásztorainak. Egy összetűzés 
alkalmával Remust elfogták és Numitor elé vit
ték, a vallatás során kitudódott az ifjak szárma
zása. Ók ekkor Amuliust megölték s nagyatyjukat 
visszahelyezték a trónra, maguk pedig a Pala
tínuson új várost alapítottak. A város elneve
zése miatti viszályban, kivált, mivel Remus gú
nyolta és átugrotta a Romulustól fal gyanánt 
vont barázdát, Romulus megölte testvérét és sa
ját nevéről nevezte el a várost, melynek Kr. e. 
753—716-ig királya volt. A népség szaporítása 
végett menedékhelynek (asylum) nyilvánította a 
várost, a lakosokat tribusokra és kúriákra osz
totta, a hiányzó nőket pedig az e célra rendezett 
versenyjátékokon rablás útján szerezte meg fő
leg a szabinusok, továbbá a caeninaiak, crustu-
meriumiak és antemnaeiek leányai közül. Ezek 
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bosszuló háborút indítottak ellene s a szabinusok 
Tarpeia (1. o.) árulása következtében csaknem el
foglalták a Capitoliumot, de ekkor a szabinus 
nők közbevetették magukat és kibékítették a két 
népet, kik azután Quirites néven egybeolvadtak, 
s Titus Tatius szabinus király társuralkodó lett, 
míg Laviniumban meg nem ölték. Romulus 100 
szabinus szenátorral szaporította a szenátust. Az
után megszerezte Pidenaet, Veii nagy részét. A 
Marsmezőn tartott csapatszemle alkalmával azon
ban égi háború támadt, melyben Romulus eltűnt. 
Proculus Július kijelentette a népnek, hogy R. 
Qirinus néven az istenek közé emelkedett; azon
ban voltak, akik hitetlenkedve a szenátorokat 
gyanúsították R. halálával. — A R.-ra vonatkozó 
hagyomány (Livius, Dionysios Hal., Plutarchos) 
kritikairostáját SchweglerRömischeGescbichte-je 
(I. köt. 384—537) szolgáltatja Niebuhr alapján, 
ki a római őstörténetet először jelentette ki mon
dának. V. ö. Mommsen, Die Remus-Legende 
(Hermes 1881). Ó Romulust tartja a monda ere
deti elemének, Remust későbbi járuléknak; el
lenben Kretschmor szerint (Glotta I, 283) Remus 
a monda magva s Romulus járult hozzá később. 

Romulus Augustulus (ez utóbbi név gúnyból 
alakult kicsinyítővé), az utolsó nyugatrómai csá
szár, kit apja, Orestes, Attila hisztoriográfusa, 
később a római segédcsapatok vezére (1. Orestes), 
16 éves korában ültetett trónra Kr. u. 475., de 
Odoaker már a következő évben letaszította és 
évdíjjal ellátva Campaniába rendelte. Ezzel véget 
is ért a nyugatrómai birodalom. V. ö. Giron és 
Tozza, L'Augustule (Paris 1903). 

Romy Béla (balatonalmádi), államtitkár, 
szül. Budapesten 1852 júl. 7., megh. Budapes
ten 1921 aug. 5. Egyetemi tanulmányai végeztével 
államszolgálatba lépett s 1911. államtitkár lett 
aminiszterelnökségben. Cikkeket, jogi értekezése
ket, útirajzokat írt lapokba; elbeszéléseket fordí
tott olaszból. Ő szövegezte a honalapítás évezre
des emlékének törvénybe iktatásáról szóló 1896. 
VII. t.-cikket, amelyet kőbe vésve az országháza 
kupolatermében helyeztek el. Önállóan megjelent 
művei: A magyar állam ezeréves fennállását 
megörökítő hét vidéki emlékmű (1896); Tör
téneti nevezetességű fák (1903); fordításai: A 
szőke asszony (Marco Prága regénye, 1894); Al
leluja (Marco Prága drámája, 1900). Munkatársa 
volt e Lexikonnak is. 

Róna, 1. Jiónaság. 
Róna (Sarisské liovné), kisk. Sáros várm. 

felső vízközi j.-ban, (1910) 510 lengyel lakossal (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Róna, 1. József, szobrász, szül. Lovasberényben 
(Fehér vm.) 1861 febr. 1. Tanulmányait Bécsben 
végezte hat éven át Hellmer és Zumbusch isko
lájában. 1885-ben megnyervén a berlini Beer-
dljat, azzal egy évre Rómába ment, 1886. Buda
pesten telepedett le, ahol Megszorult faun c. mű
vével elnyerte a Rökk Szilárd-jutalmat, Utolsó 
szerelem című művére 1894. Antwerpenben 2-ik 
aranyérmet kapott, Parisban ccMention Hono-
rable»-lal, majd az aranyéremmel tüntették ki 
több müvéért. Ezek után egy sor nagyméretű 
emlékmű került ki műhelyéből. így 1898. lep
lezték le Miskolczou Kossuth-szobrát, 1899. kis 

áll. aranyérmet kapott Savoyai Eugen lovas
szobrára (budai vár), 1901. leplezték le a gödöllői 
Erzsébet-szobrot, 1902. Zrínyi Miklós-szobrát 
Budapesten (Körönd) és Kossuth-szobrát Szege
den, 1907. ismét egy Kossuth-szobrot Rozsnyón. 
1910-ben megvette a kormány József és Püti-
fárné e. fafaragású szobrát, amelyre a nagy áll. 
aranyérmet nyerte; ugyanekkor készítette R. a 
Képzőm. Társulat jubiláris emlékérmét. Több 
síremléket is mintázott, így Erkel Sándorét. 
Telepy Károlyét, Klapka Györgyét, az utóbbi
nak komáromi emlókszobra is az ő műve stb. 
Számos díszítő szobrászati munkája közül fel
említjük a veszprémi megyeháza, a marosvásár
helyi múzeum, a budapestiVígszinház stb. szobrait. 
— Felesége: B. Józsefité (Keményffi Gizella), 
énekművésznő, szül. 1869 okt. 4. Budapesten. A 
bécsi konzervatóriumon Gánsbacher tanítványa 
volt. Kiváló dal- ós oratórium-énekesnő. 1892-ben 
lett R. felesége. 

2. B., Sámuel, orvos, szül. Halason 1857 ápr. 
1., megh. Budapesten 1910 febr. 14. Orvosi tanul
mányait a budapesti egyetemen végezte. 1881-ben 
Bécsben Kaposi tanárnak volt gyakornoka. 1886. 
több kartársával egyetemben megalapította Buda
pesten a nyilvános ambulatóriumot szegény be
tegek számára. 1889-ben egyetemi magántanár, 
1899. nyilv. rendk. tanár lett. Egyszersmind szé
kesfővárosi kórházi főorvos volt. Több, különö
sen a bőrbetegségekre és bujakórra vonatkozó 
tanulmánya jelent meg az orvosi szaklapokban 
és a magyar Orvosi Archívumban. Önállóan meg
jelent művei: Az ú. n. buja v. nemibetegségek 
tankönyve; Venereás betegek (1913). 

3. B. Zsigmond, meteorológus, szül. Turdos-
sinban 1860 dec. 13. Egyetemi tanulmányait 
Budapesten végezte s 1883. tanári oklevelet ka
pott. 1888-ban belépett a meteorológiai intézetbe, 
a melynek 1900. aligazgatója, 1912. igazgatója 
lett. Igazgatósága alatt az intézet munkaköre az 
aerológiai vizsgálatokkal bővült. Széleskörű iro
dalmi munkásságot fejtett ki, nagyon sok meteo
rológiai cikket írt a Természettudományi Köz
lönybe, a, Meteorolog. Zeitschriftbe és Az Idő
járásba. Önállóan megjelent munkái: A légnyo
más a magyar birodalomban (1897); A hőmér
séklet évi menete Magyarországon (1900); Ma
gyarország hőmérsékleti viszonyai (Fraunhoffer 
Lajossal, 1904); Éghajlat (I. Ált. ismeretek 1907, 
II. r. Magyarország éghajlata 1909). E Lexikon
nak is munkatársa. 

Rónádfa, kisk. Baranya vmegye szentlőrinczi 
j.-ban, (1920) 187 magyar lak. 

Rónafalu, kisk. Bereg vm. latorczai j.-ban, 
(1910) 200 rutén lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Rónafő (Predanovci), kisk. Vas vm. mura
szombati j.-ban, (1910) 275 vend lak. (Tr. SzHSz.) 

Rónai, Petőfi Sándornak színészi pályafutása 
kezdetén használt álneve. 

Rónai, 1. Gyula (családi nevén: Morócz Jó
zsef), színész,' szül. Somló-Vásárhelytt 1828., 
megh. Nagyváradon 1874. Szini pályáját 1847. 
kezdette. Vidéki szinészkedés után 1859. ven
dégszerepelt a pesti Nemzeti Színházban, hol 
azonnal szerződtették, azonban két év múlva újra 
vidékre került. A régibb patetikus iskola egyik 
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jeles tagja volt, aki ritka erőt és szenvedélyt 
tudott szerepeiben kifejteni s a természet is dél
ceg külsővel és mennydörgő hanggal áldotta 
meg. Főbb szerepei: Othello, III. Richárd, Dózsa 
György, Viola stb. 

2. R. József, festő, 1. Rippl-Rónai. 
3. R. Zoltán, szocialista író, szül. Budapesten 

1880 aug. 16. A budapesti egyetemen jogi dok
torrá avatták, majd ügyvédi oklevelet szerzett. 
Szociológiai és büntetőjogi cikkeket írt a Jogtu
dományi Közlönybe és szocialista folyóiratokba; 
az esküdtbiróságokról írt értekezése 1912. külön 
lenyomatban is megjelent. A Károlyi-kormány 
1918. kinevezte a budapesti egyetemre a politika 
tanárává és a népjóléti minisztérium államtitká
rává. A proletárdiktatúra alatt előbb az igazság
ügyi, később a belügyi népbiztosság vezetője volt. 
A Peidl-kormány belügyi államtitkárrá nevezte 
ki, de ezt nem fogadta el; 1919 aug. 16. letartóz
tatását rendelték el, de ekkor már Bécsbe távo
zott. A magyar kormány az osztrák kormánytól 
kiadatását követelte, de az megtagadta; a buda
pesti egyetem tanácsa 1921 januárban a doktori 
címet megvonta tőle. 

Rónai Horváth Jenő, altábornagy (1. Horváth, 
20.), megh. 1915 márc. 3. 

Éonaldshay (ejtsd: ronaidszhe), South-ésNorth-R., 
két sziget az Orkney-szigetek (1. o.) csoportjában. 

Rónapatak (Rovné pri Ratkovej), kisközség 
Gömör- és Kis-Hont vm. ratkói j.-ban, (mo) 182 
szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Rónaság v. róna, leginkább megmívelt sík
ságot jelent, ritkábban füves, legeltetésre alkal
mas sík területet. 

Rónaszántás, a szántásnak az a neme, mely
nél nem fogásokban, hanem egyirányú baráz
dákkal szántják meg a földet s így annak felü
lete egyenletes síkot nyer; ez ugyan egyrészt 
előnyös, de a munka minősége és kivitele tekin
tetében a fogásos v. ágyszántás mögött marad. 
Lejtős földeken a R.-t a hegyi v. váltó ekével 
lehet csak jól végezni. L. Szántás. 

Rónaszék (Romna-Sárat), kisk. Máramaros 
vm. szigeti j.-ban, (1910) 1494 magyar lak., vasúti 
állomással. R.-en nagy és jelentékeny sóbánya 
van, mely 1498. már üzemben volt. 1672-ben 
Apafi Mihály erdélyi fejedelom birta, ekkor egy 
millió írtért váltotta vissza az állam, de már 
1703. Rákóczi foglalta el és csak 1726. került 
vissza az állam kezébe. Az Apafibánya 1674 óta 
állt művelés alatt, de 1766. elöntötte a víz s 
most földalatti tavat alkot. (Tr. R.) 

Rónaszéki Gusztáv, színész, szül. 1854., megh. 
Budapesten 1913. Szini pályáját 1871. kezdte, 
sok vidéki városban megfordult, rövid ideig szín
igazgató, 1900 óta pedig a budapesti Vígszínház 
tagja volt. Szerepkörét gyakran változtatta, 
legjobban kivált mint komikus, különösen a ma
gyar népszínművekben. Főbb szerepei: Dudás 
(Szentivánéji álom), Pista (Szökött katona), Istók 
(Felhő Klári) stb. Irodalmilag is működött: szín
műveket, verseket, szakcikkeket irt. Megjelen
tek : Sarló Benedek a mennyországban (Debre-
czen 1889); Asszonyok bűne (Életkép, Győr 
1892). Kéziratban levő színmüvei: Tyukodi Lő
rinc és famíliája (először adták a Budai Szín

körben 1889); A betörök (Budai Színkör 1890); 
Méltóságos csizmadia. 

Rónay, 1. István, író, egyházi szónok és költő, 
szül. Priglevica-Szent-Ivánon (Bácsm.) 1840 aug. 
14., megh. u. o. 1893 jan. 21.1863-banpappá szen
telték, 1867 után mint levéltárnok működött a 
kalocsai káptalannál; 1870. teol. tanár lett Kalo
csán ; 1875—1884. orsz. képviselő volt, miközben 
1878. szülőhelyén plébános lett. Egyházi beszédei 
Hamis ideálok és A szikla és a hullám címen 
(1878) jelentek meg. Filozófiai tárgyú fejtegeté
seit A természetes kereszténység cimon kiadta 
Sehmitt Jenő (1894), német kiadása Das natür-
liche Christenthum (1894). 

2. R. Jácint (János), író, róm. kat. c. püspök, 
szül. Székesfehérvárott 1814 máj. 13., megh. 
Pozsonyban 1889 ápr. 17. Kora ifjúságában be
lépett a bencések szerzetébe s Győrött kezdte 
meg tanári pályáját (1840), hol rendkívüli nép
szerűségre tett szert. Kovács Pál Hazánk c. hír
lapjába komoly irányú tudományos cikkeket írt, 
melyeket Jellemisme cini alatt önálló kötetben 
is kiadott. Ugyanekkor írta és nyomatta ki Élet
tanát. A Magyar Tudományos Akadémia 1847. 
levelező tagjává választotta. Az 1848-iki szabad
ságharc idején mint tábori pap követte a had
sereget egész a világosi fegyverletételig, mely 
után bujdosó lett, egyideig Hegyi Adolf álnév 
alatt a kolostorokban, majd a Tiszavidéken lap
pangott s ez alatt írta A lélektan természettani 
rendszerét- De a kémek elől kénytelen volt kül
földre menekülni s eljutott Londonba. Az angol 
nyelvet csakhamar sajátjává tevén, idejét tudo
mányos és irodalmi munkásságra s oktatásra 
és nevelésre fordította; magyar lapokba (Pesti 
Naplóba, Magyar Sajtóba s Vasárnapi Újságba) 
szorgalmasan levelezett, de angol lapokba is írt. 
Ott irta meg Az élet története s A tűzimádó bölcs 
c. müveit s ő rendezte sajtó alá Széchenyi István 
grófnak, az akkor döblingi önkéntes fogolynak 
nagyhírű Blick-jét is. Kossuth gyermekeit a 
latin nyelvre és magyar tantárgyakban oktatta. 
Midőn 1860. a rövid ideig tartó alkotmányos kor
szak beköszöntött, R.-t is megválasztották orsz. 
képviselőnek, de nem akart kegyelmet kérni, 
Londonban maradt s megírta a Fajkeletkezésről 
szóló munkáját. 1866-ban végre a bencésrend fő
apátja, Kruesz Krizosztom, kieszközölte neki a 
büntetlen hazatérhetést. Megválasztották Győr 
vármegyében orsz. képviselőnek, az Akadémia 
pedig rendes tagjává s jegyzőjévé nevezte ki. 
1871-ben kinevezték a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumba osztálytanácsosnak, de csakha
mar Andrássy Gyula gróf miniszterelnök ajánla
tára azzal bízták meg, hogy Rudolf trónörökös
nek a magyar történelmet tanítsa. R. a tanításnál 
híven és szabadon követte meggyőződését, amire 
királyi nyilatkozattal volt felhatalmazva. A király 
óhajtására a pápa fölmentette szerzetesi fogadal
mától, mire kinevezték pozsonyi préposttá. 1873 
nyarán vál. püspökké nevezte ki a király. 1876. 
a királyné kívánságára átvette Mária Valéria fő
hercegnő nevelését. Szabad óráit naplója és emlék
iratai letisztázására fordította. Ezekből kilenc kö
tetet állított össze, melyek öt első kötetét (1873-ig 
terjedő élményeit) csupán néhány példányban ki 
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is nyomatta, a többi négy kötetet (udvari élete) 
legfelsőbb jóváhagyás nélktll nem vélte kiadható-
nak. (Megvannak a Nemzeti Múzeum könyvtárá
ban.) 1876 jan. 26. a haldokló Deák Ferenc, saját 
kívánságára, vele végezte utolsó ájtatossagát s 
tőle vette át a király utolsó üdvözletét. Életrajzát 
megírta Acsay Ferenc (1908). 

3. B. Kálmán, Kozma Ferenc költő egyik ál
neve, 1. Bárd Miklós. 

Rónázó, 1. Ironga. 
Ronoali mezők, Roncaglia falu környékén, 

a Po balpartján, a Lambro és Adda közötti 
síkságon. A XI. sz. óta gyűléshelye az Itália felé 
hadba vonult német királyoknak. Az 1158.-Í 
gyűlésen Barbarossa Frigyes a lombardiai váro
soktól itt vette el a felségjogokat. 

Roncegno (ejtsd: roncsennyo), község és látoga
tott fürdőhely Borgo tiroli kerületi kapitányság
ban, (i9io) 3568 lak., arzén- és vastartalmú ásvány
vízforrással. Az olasz háború megindultakor 1915. 
az olaszok akadálytalanul megszánhatták, de 
1916 májusban itt lévó hadállásukat kénytelenek 
voltak kiüríteni. Most Olaszországhoz tartozik. 

Roncesvalles (ejtsd: ronceszvaijesz, franc. Ronce-
vaux, lat. Boscida vallis), város Navarra spanyol 
tartományban, 981 m. magasban, a Pireneusok
ban. E.-nak kb. 200 lak., híres várszerű apátsági 
gót temploma van, búcsujáróhely. A monda sze
rint a R.-i völgyben verték meg a baszkok 778. 
Nagy Károly utóhadát, amidőn Roland is elesett. 
1813 júl. 25. Soult győzelme az angolokon és 
spanyolokon. 

Roncevaux, 1. Roncesvalles. 
Ronchi, község Görz-Gradiska grófságban, 

Monfalcone mellett, (1910) 3483 lak. R. a világ
háborúban a doberdói állásokkal együtt az ola
szok erős hadállása és katonai telepe volt, amelyet 
az osztrák-magyar tengerészeti repülők több iz-
bon bombáztak. Most Olaszországhoz tartozik. 

Ronco (ejt«d: ronkó, az ókori Bedesis), közép
olaszországi folyó; ered Firenze tartományban 
az etruszk Apenninekben, Ravennától D.-re egye
sül &Montonéval és Fiumi Uniti néven az Adriai
tengerbe ömlik. 

Roncs, parthoz ütődött vagy zátonyon meg
tört hajónak maradványai, darabjai. 

Roncságyú a. m. petárda (1. 0.). 
Roncsoló orrhurut, 1. Hundos láz. 
Roncsoló toroklob, 1. Diftéria. 
Ronda, székhelye R. járásnak Malaga spanyol 

tartományban, (1920) 30,363 lak.; nyaralóhely. 
Nagy arénájában bikaviadalokkal. 1485-ig a gra-
nadai mór királyok egyik főerőssége volt, 1501. 
a spanyolok és mórok közötti utolsó küzdelmek 
itt kezdődtek. R. közelében vannak az ókori római 
Arunda romjai és 15 km.-nyire ÉNy.-ra Cuava 
del Gato cseppkőbarlang. 

ftomlaclie, 1. Kézi pajzs. 
Rondane, hegycsoport Norvégiában Gud-

brandsdalen és Österdalen közt, legmagasabb 
helye, a Rondelslot, 2165 m. magas. 

Roude (franc, ejtsd: roííd) a m. kerek. B.-írás 
gömbölyű vonásokból álló alfaja a latin írásnak. 
Hasonló írást Olaszországban már a XV. sz.-ban 
használtak scrittura tonda és Franciaországban 
a XVI. sz. óta escriture flnanciére v. escriture 

R. és egy elkorcsosult faját escriture italienne 
bastaido név alatt. A franciák, spanyolok és ola
szok nagyon kedvelik a R.-írást, Németországban 
csak azóta kezd általánossá válni, amióta Sön-
necken tiszta matematikai alakzatokkal, a fél
körrel és az egyenes vonallal rendszeres sziszté
mába foglalta a R.-írás formáit. Hazánkban is 
igen el van terjedve a R., különösen a reáliskolák 
és műegyetemi előadások révén. V. ö. Le Ga-
qneur, La technographie (Paris 1599); Sönnecken, 
Die R. (Bonn 1876); Nagy 8. és Vajda Pál (Bu
dapest, 1885—1916.). — R. a katonaságnál, 1. 
Őrjárat. 

Rontteau (franc, ejtsd: rondó), 1. ü . , vagy 
rondel, egyetlen versszakból álló költemény el
nevezése, mely a körtánchoz énekelt táncdalból 
fejlődött. A legrégibb francia R.-k a XIII. sz.-ból 
valók. Eredetileg nyolc sorból állt : A B a A a b A B , 
vagyis a kétsoros refrainből, melyen a R. kezdő
dik, a költemény közepén az első sort, végén pe
dig mindkét sort ismétlik. Voltak hosszabb válto
zatok is, de a nyolcsoros, melyet a XVI. sz. óta 
trioletnek neveztek, volt a legnépszerűbb. A XV. 
sz. óta beérték a refrain első szavainak ismétlé
sével s e formájában rentrement volt a neve. V. ö. 
Pful, Untersuchungen über die R.-s und Virelais 
(Königsberg 1887). — 2. R., a XV. sz.-beli francia 
ós olasz mesterek többszólamú dalkompoziciója, 
melyben a fő téma refrainszerüen tér mindig vissza 
Ebből a műfajból bontakozott ki a klasszikus mes
terek hangszeres zenére írt rondo-i& (1. 0.). 

Rondella (franc.) a. m. körbástya. A puska
poros lövegek általános elterjedése után a vár
falak oldalzása céljából emelt tornyokat nevez
ték így. Dürer Albert volt az első, aki a régi 
tornyok helyébe R.-k emelését javasolta. 

Rondena , Vs-013 ütemű középlassú spanyol 
tánc gitár-ós kasztanyétkisérettel. 

Rondó (olasz), a hangszeres zene egyik leg
érdekesebb formája, melynél a folyton visszatérő 
főtémát — rondo-témát — melléktémák és epi
zódok szakítják meg. A R. ép úgy megállja he
lyét, mint önálló zenedarab, akár a szonáta v. a 
szonatina utolsó tétele. Üteme csaknem mindig 
páros, hangulata derűs. Eredete a XV. sz. vokális 
rondeau-iia, utal (1. o.). 

Rondout (ejtsd: —daut), előbb önálló város New 
York északamerikai államban, most Kingston 
kikötője (1. Kingston, 2.) 

Rong, néptörzs, 1. Lepcsa. 
Ronge, Joliannes, a német-katolicizmus meg

alapítója, szül. Bischofswaldéban (Szilézia) 1813 
okt. 16., megh. Bécsben 1887 okt. 26. Teológiát 
végzett, 1840. káplán lett Grottkauban; itt egy 
Sachs. Vaterlandsblatter c lapban megjelent 
cikke miatt 1843 felfüggesztették, később pedig 
egy ugyané lapban megjelent, Arnoldi püspökhöz 
intézett és a trieri szent köpenyhez való búcsú
járásról szóló levél miatt exkommunikálták, mire 
Boroszlóba ment, ahol egy német katolikus, Ró
mától független község alapítása érdekében küz
dött. Az 1848-iki forradalmi mozgalomban való 
részvétele miatt 1849-66-ig külföldön élt, több 
éven át Budapesten, hol működésének maradandó 
emléke a központi Fröbel - nőegylet alapítása 
1867-ben. 1863 ban Frankfurtban vallásos reform-
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községeket alapított és 1873. Darnistadtba köl
tözött, hol a Neue religiöse Reform e. műve ki
adásával foglalkozott. L. Német katolikusok. 

Ronger, Florimond, zeneszerző, 1. Hervé. 
Rongyanyag, 1. Növényi sejtanyag. 
Rongyfoszlató, a papirosgyártásnál használt 

gép, 1. Papiros. 
Rongyos bál, 1. Álarc. 
Rongyos iskolák (ang. ragged schools), így 

nevezik Angolországban és Skóciában az olyan is
kolákat, melyeket a jótékony keresztény szeretet 
mint belmissziói intézeteket állit föl elhagyatott, 
szegény gyermekek számára, hogy megmentse 
őket az elzülléstől. Egy Pounds János nevű sze
gény portsmouthi cipészé az érdem, hogy ez az 
intézmény létrejött; Pounds ugyanis 1839. bekö
vetkezett haláláig 20 éven át műhelyébe gyűj
tötte s oktatgatta a szegény gyermekeket. A É. 
elterjedtek egész Nagy-Britanniában. A fogházak 
igazgatói évról-évre igazolják, hogy ez intézmé
nyek felállítása óta az ifjú bűnösök száma foko
zatosan apad.V. ö. Gsiky Lajos, Protestáns Szemle 
(VII. évf.). 

Rongyszedő betegség. A rongyszedők közt 
aránylag gyakrabban előforduló betegséget hív
ták így. Ma tudjuk, hogy nem más, mint lép
fene (1. o.). 

Ronneburg, város Szász-Altenburg hercegség 
altenburgi járásában, (1919) 7154 lak. Közelében 
van R. fürdő jód- ós vastartalmú ásványvízfor
rással és fürdőintézettel. 

Ronneby, város és fürdő Blekinge svéd lanben, 
(i9io) 3473 lak., gazdag vasas forrásokkal. 

Ronsard (ejtsd: roSszár), Pierre de, francia költő, 
szül. La Poissonniére kastélyban (Vendomois) 
1524 szept. 11., megh. Toursban 1585 dec. 27. A 
régi klasszikusok beható tanulmányozása érlelte 
meg benne a vágyat, hogy anyanyelvét a latin 
és görög költészet műfajaival gazdagítsa. B cél
ból megalapította a Pléiade c. költői iskolát (1. o.). 
Mint az új irány vezérét, az udvar és előkelő kö
rök elhalmozták elismerésükkel. Bár valódi köl
tői tehetség volt, amely legtisztábban szerelmi 
lírájában jut kifejezésre, Pindarost utánzó ódái 
és csonkán maradt kőskölteménye: a Franciadé 
(1572), amelyek pedig kortársainak leginkább tet
szettek, a sok klasszikus reminiszcencia folytán 
ma már alig élvezhetők. Épen ezért a XVII. és 
XVIII. sz. folyamán neve szinte teljes feledésbe me
rült és csupán a romantikus iskola, főleg Sainte-
Beuve ásta ki műveit a feledés porából. Fő mű
vei: Les IV. Premiers livres des Odes (1550); 
Les amours (1552); Le bocage (1554); Hymnes 
(1555—56); Diseours des miséres de ce temps 
(1562—63) stb. Összes műveinek legjobb modern 
kiadását Marty-Laveaux rendezte sajtó alá 
(1887-93, 6. köt). V. ö. L. MelleHo, Lexiquede 
R. (Paris 1895); Wyndham, R. et la Pléiade (Lon
don 1906); C. Binet, Vie de R. (Paris 1911); H. 
Longnon, Pierre de R. (u. o. 1912); Jusserand, 
R. (1913); P. de Nolhac, R. et l'Humanisme (u. o. 
1921). 

Ronsdori, város Düsseldorf porosz kerületben, 
aMorsbach mellett,(1919) 14,211 lak., vasöntéssel, 
vashámorokkal. 

Ronsdorti szekta, 1. Sioniak. 

Ronsse, belga város, 1. Benaix. 
Rontás, az egész világon elterjedt ősrégi ba

bona, mely szerint különféle mágikus cselekedet 
v. mondás (boszorkánymondás) által valaki vélt 
v. igazi ellenségének testi v. an5'agi kárt bajt, be
tegséget, halált okozhat. Népünk a R.-nak több 
faját ismeri. A szemverés szintén e körbe tarto
zik. A R.-nak egyik régi formája az ú. n. rontó 
bábu. A megrontó egy, ellenségét helyettesítő bá
but készít, amit ezen végez, az történik a meg
rontottal. Előfordul e babona többek között az 
oszt jakoknál és a temesi románoknál. V. ö. Wundt, 
Völkerpsychologie, II. 2 . ; Katidra, Magyar 
Mythologia; Gönczi Ferenc, Göcsej és kapcso
latosan Hetes vidékének és népének összevontabb 
ismertetése (1914); Krohn—Bán, A finn-ugor 
népek pogány istentisztelete. 

Rontó (Bontáu), kisk. Bihar vm. központi 
j.-ban, (1910) 619 román lak. (Tr. R.) 

Rontó bábu, 1. Bontás. 
Rontófü (UÖV.), 1. Senecio. 
Rontó Pál, OvadányUl. o.)ugyamly című köl

teményének hőse. 
Ronyva, a Bodrog jobboldali mellékpatakja 

Zemplén vmegyében; ered a Hegyalján, mellette 
halad a Kassa - Sátoraljaújhely közti vasút, át
folyik Sátoraljaújhelyen s Végardó közelében tor
kollik ; hossza mintegy 50 km. 

R o o d (ejtsd: rüd), angol földmérték, a. m. 
1012 ár. 

Roodeport, város a Délafrikai Szövetség 
Transvaal tartományában, (1921) 24,000 lakossal. 

Rook, 1. Buk-szigetcsoport. 
R o o k w o o d P o t t e r y (ejtsd: rukvudd potteri) 

Amerika hírneves kerámiai gyára Cincinnatiban. 
A gyár hírnevét az 1889-iki párisi kiállításon be
mutatott avanturinmázas (1. Avanturinüveg) edé
nyeivel alapította meg. Az ezen edények vasoxidos, 
barnássárga mázában látható fémfónyű pikke
lyek a mázból kikristályosodott vasoxidkristá
lyok. 

Kuoni (ang., ejtsd: rúm) a. m. szoba. 
Roon, Albrecht Theodor Emil, gróf, porosz tá

bornagy és hadügyminiszter, szül. Pleushagenben 
1803 ápr. 30., megh. Berlinben 1879 febr. 23. Mint 
fiatalabb tiszt hadiiskolákban tanított, közben a 
vezérkarba volt beosztva s igen elterjedt katonai 
földrajzi könyveket írt. 1850. óta csapatszolgá
latban működött s 1858. hadosztályparancsnok 
lett. Ekkor nyújtotta be híres emlékiratát Vilmos 
régens-herceghez a porosz hadsereg szükséges 
megreformálása ügyében. Erre 1859. meghívták 
a hadsereget újjászervező bizottságba s 1859 dec. 
5. a távozó Bonin helyébe hadügyminiszterré ne
vezték ki; 1861 ápr. lü.még a tengerészeti minisz
terséget is elvállalta. Tervezett reformjait ügyes 
és határozott fellépésével a porosz képviselőház
ban is elfogadtatta. Működésének eredményét az 
1866-iki osztrák háborúban elért sikerek fénye
sen mutatták be. A porosz sereg mintaszerű fel
fegyverzése és mozgósítása úgy ebben, mint az 
1870—71-iki francia háborúban R. érdeme volt. 
1871 jún. 16. grófi rangra emelte I. Vilmos csá
szár és újabb nemzeti ajándékban részesült. 1871 
dec. lemondott a tengerészeti miniszterségről, 
1873 jan. 1. tábornaggyá nevezték kis 1873nov. 
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9-ig Bismarok helyettese volt a porosz miniszter
elnökségben. Ekkor minden állásáról lemondva, 
nyugalomba vonult. 1904-ben Berlinben szobrot 
állítottak emlékének. Emlékiratait fla, Waldemar, 
porosz altábornagy adta ki: Denkwürdigkeiten 
aus dem Lében des Generalfeldmarschalls Grafen 
v. R. etc. (Breslau 1892, 2 köt., 5. kiad. 1905) és 
Kriegsminister v. E. als Reduer (u. o. 1895—96, 
3 köt). V. ö. Gossler, Generalfeldmarschall A. 
Gráf von R., ein kurzes Lebensbild (Gütersloh 
1902). 

Roorkee, város, 1. Burki. 
Roos, Johann Heinrich, német festő, szül. 

Ottersbergben 1631 okt. 27., megh. Majna-Frank
furtban 1685. Az olaszos németalföldi festők, fő
leg Berghem hatása alatt festette tájképeit. Két 
ily müve van a budapesti Szépműv. Múzeumban. 
Fia R. PMlipp Péter, aki Rosa di Tivoli néven 
volt ismert, szül.Majna-Frankfurtban 1651., megh. 
Tivoliban 1705. Mint állatfestő tűnt ki, tájképei
nek staffagea pásztorok és nyájak. 

Roosebeke,helység Belgiumban, (1911) 469 lak 
Ismeretes az 1382 nov. 27. itt vívott ütközetről, 
amelyben az Arevelde Fülöp vezérlete alatt álló 
flandriai városoknak és különösen a gandiaknak 
hadát VI. Károly francia király és vezére Clisson 
connétable megverték. Fülöp és 20,000 emhere 
elesett. 

Rooseboom, németalföldi kémikus, 1. Rooze
boom. 

Roosendaal, város 1. Roozendaal en Nipsen. 
Rooses, Max, belga művészettörténeti iró, 

szül. Antwerpenben 1839 febr. 10., megh. u. o. 
1914 júl. 15. 1877 óta a Plantin-Moretue múzeum 
konzervátora volt. Főbb művei: Geschiedenis 
der Antwerpsche schilderschol (1877); L'oeuvre 
de Rubens (1886—92, 5 köt.); Jacob Jordaens 
leven en werken (1906). Művei nagyrészt németül 
is megjelentek. 

Roosevelt (ejtsd: rnzeveit), Theodore, amerikai 
államférfiú, szül. New Yorkban 1858 okt. 27., 
megh. Sagamore Hillben, New York mellett, 1919 
jan. 4. Előkelő hollandi eredetű családból szárma
zott s tanulmányainak egy részét Németország
ban végezte. 1882-ben választották be New York 
állam kongresszusába, hol feltűnést keltett az 
uralkodó korrupció ellen való kemény fellépésével. 
1895—97-ig New York állam rendőrfőnöke volt. 
1898-ban a spanyolok elleni háborúban egy ön
kéntes lovascsapat (rough-riders) élén harcolt 
Kuba-szigetén. A háború után New York állam 
kormányzójává választották. 1900 novemberben 
a republikánus párt Mac Kinley elnök mellett al
elnökké választotta meg. Mac Kinley meggyilko
lása után R.-re szállott az Unió elnöksége (1901 
szept. 14). A trösztök megrendszabályozására tö
rekedett, de nem nagy eredménnyel. 1904-ben új
ból elnökké választották. 1905 nyarán a békét 
közvetítette Japán és Oroszország között. Ezért 
1906. megkapta a Nobel-békedíjat. A népszerű
ség túlságos hajhászásával azonban sokakat 
elidegenített magától s a kongresszussal is össze
ütközésbe jutott. Mindamellett 1908. sikerült ke
resztülvinnie jelöltjének, Taft hadügyi államtit
kárnak elnökké választását. Ezután Kelet-Afri
kába ment, onnan 1910. visszatérve, európai kör

utat tett, meglátogatta a nagyobb fővárosokat, 
Budapestet is. Berlinben, Londonban felolvasást is 
tartott,de Amerikában személyi politika jávai párt-
híveinek nagy részét elidegenítette. Az 1912-iki 
elnökválasztáson mint az általa alapított pro-
gresszista-p&vt vezére lépett fel, de csak 81 sza
vazatot kapott a demokrata Wilson 435 szava
zatával szemben. A világháború kitörése után a 
hivatalos semleges politikával szemben a Német
ország elleni háború mellett való izgatással igye
kezett népszerűségét visszaszerezni, haragos röp
iratot is írt a németek ellen. 1916-ban ismét jelöl
tetni akarták hívei elnöknek, de már a republiká
nus párt nemzetgyűlésén megbukott a jelölése. 
R. mint történet- és sportíró is jó nevet szerzett 
magának. Művei: The naval war of 1812 (1882); 
Hunting trips of a ranchman (1885, németül 
München 1904); The winning of the West (1889-
1895, 4 köt); History of New York (1891); Ame
rican Ideals (1897); The wilderness hunter (1893, 
németül Berlin 1905); The rough riders (1899, 
németül München 1905); Olivér Cromwell (1900); 
Outdoor pastimes of an American hunter (1905, 
németül Berlin 1907). Egyik fiát, Quentin had
nagyot, aki az amerikai seregben mint repülőtiszt 
szolgált, 1918 júliusban a Marne mellett a néme
tek lelőtték. 

Root (ejtsd: rút), Elihu, amerikai államférfiú, 
szül. Clintonban (New York állam) 1845 febr. 15. 
Ügyvéd volt és New York állam törvényhozásá
nak tagja, midőn 1899 júliusban Mac Kinley el
nök meghívta hadügyi államtitkárnak. Ez állá
sát Roosevelt elnöksége alatt is megtartotta 
1904-ig. Ő vezette Kuba-sziget megszállását és a 
Fifippi-szigetek szabadságharcának leverését. 
1905—1909-ig külügyi államtitkár volt s 1906. 
ő elnökölt a harmadik pánamerikai kongresszu
son Rio de Janeiróban. 1913. megkapta a Nobel
békedíjat. 

Roothaan (Roüenhaan), Johann Philip'p, 
Jézus-társasági generális, szül. Amsterdamban 
1785 nov. 23., megh. Rómában 1853 máj. 6.19 éves 
korában Oroszországban lépett a rendbe. Pappá 
szentelték 1812.; midőn Oroszországból is kiuta
sították a jezsuitákat, Briegbe (Wallis) ment, ké
sőbb 1823. Torinóban tanító lett. 1829-ben a Jézus
társaságnak olaszországi tartományfőnöke, ké
sőbb általános generálisa. Mint ilyen 8 új tarto
mányt alapított. Munkái: Litterae de cultu SS. 
Cordis Jesu (1848); De cultu pur. Cordis Mariae 
(1851); Ratio studiorum S. J. (1832); De ratione 
meditandi (1836). 

Rooy, Anion van, hollandi baritonista, korunk 
egyik legnagyobb Wagner-énekese, szül. Rotter
damban 1870 jan. 12. Stockhausen tanítványa 
volt. 1897-ben Bayreuthban mint Wotan lett vi
lághírű. Éneklésében csodálatraméltóan olvad 
egybe a bel canto és a wagneri deklamáció. Híres 
alakításai: Wotan (mind a három), Kurvenal 
(Tristan), A bolygó hollandi. 

B,oozéboom(Rooseboom), Heinrich Wilhelmus 
Bakhuis, németalföldi kémikus, szül. Alkmarban 
(Észak-Hollandia) 1854 okt. 31., megh. Amster
damban 1907 febr. 8. Vizsgálatai Gibbs fázis
szabályairól nagy jelentőségűek. Munkái: Die 
Bedeutung der Phasenlehre (Leipzig 1900); Die 
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heterogénen Gleichgewichte vom Standpunkt der 
Phasenlehre (Braunschweig 1901). 

Roozendal en Nipsen (Rozendaal), város 
Észak-Brabant németalföldi tartományban, (Í9ÍO) 
16,716 lak. 

Ropal (gör.) a. m. agyas, bunkós; ropálikus 
vers, oly vers, melynek minden következő sora 
egy szótaggal szaporodik, régebben kedvelt köl
tői játék volt. Ilyenforma Váradi Antaltól A 
strassburgi harangok. 

Ropianka-rétegek (geoi.), Galíciában a kárpáti 
flis-zóna egyik alsókrétakorú emelete, amelynek 
homokkövei sok helyen petroleum-tartalmúak. 

R o p i q n e t , 1. Páncimánci. 
Ropográfia (rhopographia, gör.a.m.lim-lom-

festés), a régi görögöknél a zsánerfestés alanta
sabb nemeinek elnevezése, amelyekben borbély -
és egyéb szurtos műhelyek stb. megörökítésével 
különösen Peiraiikos vált ki, akit piszokfestőnek, 
rhyparographosnak neveztek el. 

Rops, Fűiden, belga festő és grafikus, szül. 
Namurban 1833 júl. 7., megh. Essonnesban 1898 
aug. 23. Rövid ideig Brüsszelben tanult, majd éle 
lapokba rajzokat, litográfiákat készített, köztük 
néhány nevezetes politikai rajzot is (pl. Varsóban 
rend van) és illusztrációkat Charles de Coster 
müveihez (Uylenspiegel). Később sokat tartózko
dott Parisban és a rézkarc művészetében, amelyet 
hazáj ában felvirágoztatni igyekezett, a tökéletes
ség igen magas fokát érte el. Óriási termékeny
séggel alkotta a rézkarcok és litográfiák, illusz
trációk, címlapok és egyes lapok, valamint soro
zatok (Diaboliques, Sataniques) százait, amelyek
ben mint a XIX. sz. egyik legnagyobb rajzolója 
tűnik föl. Rajzai sokszor sikamlósak és az érzé
kiség sötét világnézettel, sőt démoni vonásokkal 
egyesül bennök, de megkapó lendületüek, rend
kívül egyéniek. A párisi cocotteok világának R. 
a legnagyobb, szellemes, tragikus erejű ábrázo
lója. Festményei (olajképek, akvarellek, pasztel-
lek) közül híresek: Szent Antal kísértése (1879), 
Az abszintivó nő, Pornokrates (La femme au co-
ehon), L'attrapade (a brüsszeli múzeumban), A 
botrány, stb. R., aki gyakran hangoztatta állító
lagos magyar származását, 1879. és 1885. Magyar
országon járt és rézkarcokat készített a pusztai 
és cigányéletből. V. ö. Ramiro, Catalogue de-
seriptif et analytique de l'oeuvre gravé de Pólieien 
R. (2. kiad. Paris 1894, pótlék 1895); u. a., Féli-
cien R. graveur (u. o. 1905); Kaim, F. R. et son 
oeuvre (u. o. 1906); Blei, Félicien R. (Berlin 
1906); Lemonnier, Félicien R., l'homme et l'ar-
tiste (Paris 1908). 

Roquefort-sajt (ejtsd: rokfór—), világhírű, ke
mény, juhtejből készült csemegesajt, amelyet 
Roquefort francia faluban (Aveyron dép.) készíte
nek. Karikaalakja van, átmérője 18—20 em., 
magassága 8—10 cm., súlya 2—2'5 kg. A belseje 
kékes-zöldes színű penészszel van behálózva, 
mely sajátszerű ízt ad neki. A penészt külön e 
célra készített kenyéren tenyésztik. Az eredeti 
R.-ban 3 sajtréteg és 2 penészréteg váltakozik. 
A francia gyártmánytól meg nem különböztet
hető R.-ot Véglesen (Zólyom vm.) is készítenek. 

Roques (Los R., ejtsd: rókesz), az Antillában 
fekvő szigetcsoport, Venezuela tulajdona. 

Roques, Pierre, francia tábornok, szül. Mar-
seillanban (Hérault dép.) 1856 dec. 28. A műszaki 
csapatokban volt ezredes, 1906. lett dandártábor
nok és Joffre utódjaképen a katonai mérnöki 
csapatok főnöke, 1908. a léghajós csapatok fő
nöke. A francia katonai léghajózásnak voltaké-
peni megalkotója. 1909-ben hadosztálytábornok, 
1916 márc. 17. Gallieni visszalépése után hadügy
miniszter lett, de már ez óv decemberében meg
vált tárcájától. 

Roquette (ejtsd: rokett), Ottó, német költő ésiro-
dalomtörténetlró, szül. Krotoschiuban 1824 ápr. 
14, megh. Darmstadtban 1896 márc. 18.1869-töl 
a darmstadti politechnikumon az irodalom és 
történelem tanára volt. Költői hírnevét Wald-
meisters Brautfahrt (Stuttgart 1851) c. kedves 
meséjével alapította meg. Művei: Liederbueh 
(Stuttgart 1852, 3. kiad. Gedichte c. alatt 1880); 
Der Tag von St. Jákob (u. o. 1852); Das Reich 
der Tráume (Berlin 1853); Herr Heinrich (u. o. 
185-1); Hans Haidekukuck (u. o. 1855); Heinrich 
Falk (3 köt., u. o. 1858); Dramatische Dichtungen 
(1. köt. Stuttgart 1867,2. köt. u. o. 1876); Lanzelot 
(1887); Der Schelm von Bergen; Hanswurst, Der 
Dámmeringsverein (Leipzig 1890); Frühlings-
stimmen (novellák, Breslau 1890); Geschichte der 
deutschen Litteratur (2 köt., Stuttgart 1862—63, 
3. kiad. Geschichte der deutschen Dichtung c. 
alatt 1878); Von Tag zu Tagé (n. o. 1896). Ma
gyarul megjelent: Szt. Erzsébet legendája (fordí
totta Ábrányi Kornél). V. ö. önéletrajzát: Siebzig 
Jahre (Darmstadt 1893); R. Prutz, Lit. der Gegen-
wart (Leipzig 1847); J. Grosse, Ursachon und 
Wirkungen (Braunschweig 1896). 

Rorari i (lat.), a régi római légióban parittyá
val és lándzsával ellátott könnyű fegyverzetű 
katonák, kik csak előharcokban vettek részt s a 
kézitusákban a vonal mögé vonultak. Később a 
velites (1. o.) nevű csapatok vették át szerepüket. 

Rorate , 1. Hajnali mise. 
Roripa Scop. (uöv.) a. m. Nasturtium B. Br. 

(1. o.). 
Rorschach, az ugyanily nevű járás székhelye 

és klimatikus gyógyhely St.-Gallen svájci kanton
ban a Boden-tó D-i partján, (1920) 11.582 lak., 
élénk gabonakereskedéssel. 

Rós (hób.) a. m. fej, eleje, kezdete valaminek; 
eszóval kapcsolatban: Rós-hasáná,a zsidók újévi 
ünnepe, tisri hó 1. és 2., az emlékezés vagy az 
ítélet napjának is neveztetik, mivel zsidó fel
fogás szerint e napon, moly a világteremtés 
napja, az Úr megemlékezik teremtményei cse
lekvéseiről és Ítéletet mond minden élő fölött. 
Az ünnep egyik szertartása a kosszarvból készült 
újévi harsonának (sófár) megf úvása, miért har
sona-ünnepnek is szokták nevezni. — Rós-liáka-
hal, a zsidó község elnöke. — Rós-kho'des (a. m. 
a hónap eleje), a zsidók újhold-ünnepe; 1 vagy 
2 napig tart. Rendesen külön istenitisztelet (jom-
kippur katan) előzi meg bűnbánó és vezeklő 
imákkal. 

Rós, irodalmi neve a talmudtudős éskodifl-
kátor Asér ben Jechiélnek, szül. Németországban 
1250., megh. Toledóban 1327. Mint a világi tudo
mányok, különösen pedig a bölcsészet nagy ellen
sége, nagyban ő volt az oka annak, hogy a spanyol 
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zsidók tudományos élete a XIV. sz.-ban hanyat
lásnak indult. 

Rosa Tourn. (növ.), 1. Rózsa. 
Rosa, Salvator, tulajdonképen Scdvatore di 

Rosa, olasz festő és költő, szül. a Nápoly mel
letti Arenellában 1615 júl. 21., megh. Rómában 
1673 márc. 15. Aniello Falcone és Ribera tanít
ványa volt. Bekalandozta az Abruzzókat és Dél-
Olaszország partvidékeit és e benyomásai alatt 
főként vadregényes tájképeket festett (a legki
válóbbak a nápolyi nemz. múzeumban, a firen
zei Uffiziban, a párisi Louvreban, a bécsi udv. 
képtárban, a berlini Frigyes-múzeumban). Tör
ténelmi és vallási tárgyú képei kevésbbé jelenté
kenyek (Catilina összeesküvése, a firenzei Pitti-
képtárban; Tékozló fiú, a szent-pétervári Eremi-
tageban; Krisztus az Írástudók közt, a nápolyi 
nemz. múzeumban). Sok festménye után maga 
készített sikerült rézkarcokat. Mint költő, nevét 
főként szatíráival tette ismertté s a zenét is mű
velte. 

Rosa (Rosia), kisk. Arad vm. máriaradnai j . -
ban, (wio) 1516 román lak. (Tr. R.) 

Rósa Ferenc, jogi író, szül. Szegeden 1869 
nov. 21. Egyetemi tanulmányait Budapesten vé
gezte, 1892. jogi doktor, 1895. ügyvéd lett. 
1902—909-ig Barna Ignác kúriai bíróval a Ma
gyar Jogászujságot szerkesztette. Önálló művei: 
A váltótörvény és váltóeljárás (Budapest 1898); 
A magyar biztosítási törvény magyarázata 
(1902); Fejtegetések a biztosítási jog köréből 
(1900); A magyar ált. polgári törvény terveze
tének közgazdasági jelentősége (1903); A bizto
sítási szerződésről szóló német törvénytervezet 
főbb alapelvei (1905). Jogi, közgazdasági és napi
lapokba számos cikket írt. 

Rosacea (lat), betegség, mely főleg idősebb 
egyéneknél az orr körül, valamint az arcnak 
elülről látható részein a hajszálerek tágulásával 
kezdődik. Később genyes pattanások keletkeznek, 
befejezésül, mire azonban ritkán kerül a sor, az 
orr megdagad, karélyos, tömeges (rhinophyma), 
vörös vagy kékes lesz (rezes orr); még a szem-
golyóra is átterjedhet a folyamat. A gyógykeze
lés főleg az emésztés rendezéséből, a szeborrea 
(1. o.) leküzdéséből, a tágult erek elroncsolásából, 
a bőrnek ismételt lehámozásából, esetleg a ke
mény növedékek eltávolításából áll és többnyire 
kitűnő eredményt ad. 

Rosaceae, Bózsafélék (növ.), a szabad szirmú 
kétszikűek családja a Rosales-sorozatban. Körül
belül 2000 faj tartozik ide az egész földkereksé
gén elterjedve, de főterületük Kelet-Ázsia, Nyu
gat-Amerika egész az Atakama-sivatagig, más
részt az É.-i mérsékelt öv. Fák, cserjék, kórok, 
füvek váltakozó, igen különféle, gyakran szár
nyas, tenyeres, pálhás levelekkel. Viráguk 2 
ivarú, csaknem mindig sugaras. A vacok lapos, 
tál- v. bögrealakú, a közepe egyeseken kiemel
kedik. Rajta ered a rendesen 5 csészelevél (gyak
ran külső csészével) és az 5 szirom, ugyanannyi, 
2 annyi v. több porzó, néha csak 1 is. Magház 1 
v. több lehet, szabadon v. egymással, v. a va-
cokkal összenőve, felső v. alsó állású, 5 v. 
2—3-szor 5 v. több termőlevélből alakul, ritkán 
kevesebből. A felsőállásűak rendesen szabadok, 

egy üregűek, az alsóállású rendesen 2—5 üregű, 
a magkezdemények száma többnyire 2, de lehet 
több is és egy is. A bibeszál a magházon oldalt 
v. a csúcson ered (1 v. több). A magházból, ha a 
vacok nem járul hozzá, tüsző, zárt v. csonthéjas 
termés lesz, v. pedig az elhúsosodó vacokkal 
összenőve áltermés v. csoporttermés jön létre. 
A magban kevés v. semmi tápláló szövet. Ide 
tartozó fontos gyümölcstermők: alma, körte, birs, 
cseresznye, barack, szilva, mandula, málna, földi 
eper. A rózsákon kívül számos más dísznövény e 
család tagja. Alcsaládjai a fontosabb génuszok 
megjelölésével a következők: Spiraeoideae (Spi-
raea); Pomoideae (Pirus, Gydonia, Grategus) ; 
Rozoideae (Rosa, Rubus, Fragaria, Potentilla, 
Geicm, Alchimilla); Prunoidea (Prunus, Amyg-
dalus); Ghrysóbalanoideae. A harmadkorból 
több génusz fosszilis levele vagy termése került 
elő. 

Rosa d a m a s c e n a , R. calendularum v. R. 
semperflorens (»ov.), 1. Damaszkusi rózsa. 

Rosa di Tivoli, festő, 1. Roos (Philipp Péter). 
Rosa indica (növ.), 1. Rózsa, Bourbon-rózsa. 
Kosa les (növ.), a szabadszirmú kétszikűek 

sorozata. Viráguk örvös v. csavaros és örvös, van 
csészéje, pártája, sugaras v. kétoldali. A magház 
alsó-, közép-, v. felsőállású, szabad v. összenőtt 
termőlevelekből alakul; vastag maglécón szá
mos magkezdemény. Jelentékenyebb családok: 
Crassulaceae, Saxifragaceae, Platanaceae, Rosa
ceae, Leguminosae. 

Rosa l ia a lp ina (állat), 1. Havasi cincér. 
Rosa,tnosclia,taEhrh.laőv.),l.Pézsma-rózsa. 
Rosamunda, 1. Kunimund gepida király leá

nya, Alboin longobárd király második neje. Atyja 
a longobárdok elleni harcban esett el, koponyá
jából Alboin ivóserleget készíttetett s egy ízben 
arra kényszerítette R.-t, hogy abból igyók. Ezért 
R. bossszút forralt és Helmechis nevű szeretője s 
egy másik fegyverhordozója, Peredeo által Al-
boint 572. megölette. Ezután Ravennába mene
kült, hol Longinus bizánci helytartó iránt gyul
ladt szerelemre. Ekkor régi kedvesét, Helmechist 
méreggel akarta elpusztítani, de az haldokolva 
arra kényszerítette, hogy a pohárban maradt 
mérget megigya. R. történetét magyarul Valkai 
András dolgozta fel először (Kolozsvár 1580). 

2. R-, II. Henrik angol király kedvese, 1. Glif-
ford, 2. 

Rosa paraguata , állítólag Dél-Amerikából 
(Paraguana) származó világos rózsaszínű, nagy 
fajsúlyú és kemény fa. Igen finom faanyag, 
amelynek évgyűrűit alig különböztethetni meg; 
bélsugarai is aprók. Esztergályos és botanyag. 

Rosa pendul ina , 1. Árvarózsa. 
Rosario, város és fontos kikötőhely Santa Fé 

argentínai tartományban, (191Í) 222,592 lak., köz
tük sok a francia és olasz ; gabona-elevátorok, 
malmok ; gyapjú-, bőr- és búzakivitel. V. ö. Her-
sent, Port de R. (Paris 1904). — 2. R. (Asilo de 
R), város és nyaralóhely Mexikó Sinaloa állam
ban, a R. mellett, 10,000 lak. Közelében ezüst
bányák. 

Rosario de Cúcuta város, 1. San Jósé de 
Gúcuta. 

Rosar ium (lat.), 1. Olvasó. 
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Rosas, Jüan Manuel de, argentínai állam
férfiú, szül. Buenos-Airesben 1793 márc. 30., 
megh. 1877 márc. 14. Ifjúkorát a pusztákon 
töltötte a gauchók (csikósok) közt s az indiánok 
elleni harcokban tűnt ki. Mint a föderalisták 
feje, legyőzte az egységes köztársaság híveit. 
1829 dec. 8. Buenos-Aires főparancsnokává ne
vezték ki s magához ragadta a szövetséges köz
társaság vezetését. Diktátori hatalmát 23 évig 
tartotta fenn s ezrével gyilkoltatta le ellenfeleit. 
Végre 1852 febr. 3. Urquiza felkelővezór Brazi-
lia és Uruguay segítségével legyőzte, mire R. 
Angliába meuekült. Óriási vagyonát az állam 
javára elkobozták s őt magát 1861. halálra Ítél
ték. V. ö. Martens, Bin Caligula unseres Jahr-
hunderts (Berlin 1896). 

R o s a s inens i s (növ.), 1. Hibiscus. 
Rós bét din, a háromtagú rabMkollégium feje. 
R o s e , latin növénynév után Roscoe William 

(1. o.) nevének rövidítése. 
Roscellinus (vagy Rucelinus, Rousselin) kö

zépkori filozófus és teológus, szül. Compiégne-
ben (Alsó-Bretagne) 1050 körül, megh. 1120 tá
ján. 1092-ben a soissonsi zsinat eretneknek nyil
vánította és a háromegységre vonatkozó tanítá
sának visszavonására kényszerítette. Műveket 
úgy látszik nemírt, csak élőszóval tanított. Egyet
len egy levele maradt fenn, mely Abélardnak 
szól, ki tanítványa volt. Vagy megalapítója, vagy 
legfőbb képviselője a nominalizmusnak (1. Filo
zófia, története). V. ö. Picavet, R., philosophe et 
théologien, d'aprés la légende et d'aprés l'histoire 
(Paris 18i)6, 2. tetemesen bővített kiadás 1911). 

Roscher, 1. Wilhelm, német közgazdasági író, 
szül. Hannoverban 1817 okt. 21., megh. Lipcsében 
1894 jún. 4. 1843-ban Göttingenben, 1848. Lip
csében a közgazdaságtan hírneves tanára. Tudo
mányos jelentőséget szerzett nevének úgy a köz
gazdasági és társadalmi, mint a politikai tudo
mányokban azzal, hogy megalapította és min
den munkájában alkalmazta a históriai mód
szert s legtekintélyesebb képviselője lett a tör
téneti iskolának- A Magy. Tud. Akadémiának 1861 
óta kültagja volt. Pontosabb munkái: System der 
Volkswirtschaft(5 köt., Stuttgart, 1854—1906-ig 
sok kiadásban); Geschichte der Nationalökono-
mik in Deutschland (München 1874); Ansichten 
der Volkswirtscliaft aus d. geschiclitl. Standpunkt 
(2 köt., 3. kiad. Leipzig 1878); Politik (Stuttgart 
1892). R. egyes munkái nagyon sok. nyelvre le 
vannak fordítva. Magyarul a System I—II. köt. 
Kiss János fordításában (1895) jelent meg A 
nemzetgazdaság alaptanai és A mezőipar nem-
zetgazdaságtani elmélete címek alatt, továbbá 
u. e. fordítótól: A kereskedés és ipar története 
ós elmélete (Szeged 1901); A pénzügytan rend
szere (u. o. 1903); A szegénygyámolitás és sze
gényügyi politika rendezése (u. o. 1905); M. G. 
fordításában: A nemzetgazdaságtan viszonya a 
klasszikái ó-korhoz (Budapest 1884); Szalay 
László fordításában: A nagyvárosok földrajzi 
fekvéséről (Győr 1892). V. ö. Kautz Gyula, R. 
Vilmos emlékezete; Brasch, Wilhelm R. (Leipzig 
1895). 

2.R., Wilhelm Iíeinrich, német klasszikus filo
lógus, B. 1. fia, szül. Göttingenben 1845 febr. 

12. Sok tanulmányutat tett s 1894. a wurzenl 
gimnázium igazgatója lett. Nagy érdemei van
nak a görög mitológia terén. Müvei: Studien 
zur vergl. Mythologie der Griechen und Römer 
(Leipzig 1873—75); DasNaturgefühl der Griechen 
und Römer (Meissen 1875); Hermes der Windgott 
(Leipzig 1878); Die Gorgonen u. Verwandtes (u. o. 
1879); Nektár und Ambrosia (u. o. 1883); Seleno 
und Verwandtes (1890); Bphialtes (1900). 1884 
óta sok tudós munkatárssal szerkeszti az Aus-
führliches Lexikon der griech. und röm. Mytho-
logie-t. 

Roscianum, város,l. Rossano. 
Roscida vallis, 1. Roncesvalles. 
Roscins, 1. Quintus R. Gallus, a legünne

peltebb római színművész és szinészet-tanító (Ki", 
e. 134—61). Rabszolgasorból emelkedett tekin
télyes emberré és előkelő emberek (Sulla, Cicero) 
barátjává. Cicero védte egy polgári pörben. 

2. R. Sextus, az umbriai Ameriából, hol atyja 
nagybirtokos volt, de ép ezért Sulla bérencei 
megölték és hogy a gyanút magukról elhárítsák, 
Kr. e. 80. R.-ra kenték a vádat. Az ifjú Cicero 
26 éves korában merészen és sikerrel védelmezte 
meg fennmaradt beszédében. 

Roscoe (ejtsd: roszkó), 1. Henry Enfield, angol 
kémikus, R. 2. unokája, szül. Londonban 1833 
jan. 7., megh. Vvests-Horleyben 1915 dec 18. 
Heidelbergben tanult, ahol Bunsennel főleg a 
fény kémiai hatásával (fotokémia) foglalkozott, 
ezután előbb az Owen-college, később a manches
teri Victoria University kémia-tanára lett. Pon
tosan meghatározta a vanadium (1867), wol
fram (1872) és a szén atomsúlyát (1882). Legjele
sebb munkája: Spectrum-analysis, mely 1885. je
lent meg, tov. amelyet Schorlemmerrel együtt irt: 
Chemistry (The nonmetallic elements, The me-
tals, Organic chemistry, 1884—89); Ausführ-
liches Lehrbuch der Chemie (Schorlemmer-rel, 3. 
kiad. Braunschweig 1870). Kisebb munkája: Les-
sons in elementary chemistry inorganic and or
ganic, amely több kiadást ért. B munkának egyik 
kiadását Lengyel B. fordította le magyarra. 

2. R., William, angol történetíró és botanikus, 
szül. Liverpoolban 1753 márc. 8., megh. u. o. 1831 
jún. 30. Ügyvédnek készült, de inkább a költé
szetnek és irodalomnak ólt. Művei: Life of Lo-
renzo de' Medici (Liverpool 1795); The life and 
pontiíicateof LeoX. (u.o. 1805); Monandrian pltints 
of tlie order Scitamineae (u. o. 1828). V. ö. Henry 
Roscoe, Life of William R. (London 1833, 2 köt.). 

Roscoelit ásv.), vanadiumtartalmú csillám 
(V308 = 24%); sötétzöld v. barnás lemezes hal
mazok, különös fémes csillogású gyöngyház
fénnyel. Porfir repedéseiben Gránit Creek (Eldo
rádó Co., California) aranybányahelyen található. 

Roscommon, county Connaught ir tarto
mányban, King, Westmeath, Longford, Leitrim, 
Sligo, Mayo és Galway közt, 2459 km2 ter., (18«) 
254,551 és (I9ii) 93,904 lak. Székhelye R. 1891 lak. 

Rosdesztvenszkij, 1. Rozsdesztvenszkij. 
Rose, 1. Edmund, német orvos, szül. Berlin

ben 1836 okt. 10., megh. u. o. 1914 jún. 2. Ber
linben a Bethanien-kórház vezető sebészorvosa, 
majd egyetemi tanár lett. 1903-ban visszavonult 
a kórházi gyakorlattól. A nyilt sebkezelésbeu 
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külön, róla elnevezett eljárását alkalmazta. Szá
mos sebészeti és szemorvosi értekezése jelent 
meg szaklapokban. 

2. E., Gustav, német mineralógus, szül. Ber
linben 1798 márc. 28., megh. u. o. 1873 júl. 15. 
1822. a berlini egyetem ásványgyítjteményónek 
óre, 1826. az ásványtan rendkívüli, 1839. rendes 
tanára lett; 1856 óta az egyetem ásványtani mú
zeumának igazgatója volt. A M. Tud. Akadémia 
1873. kültagjává választotta. Beutazta Humboldt 
társaságában Szibiriát, azután bejárta a Vezúvot, 
az Etnát, a Lipári-szigeteket, a francia vulká
nokat. Önálló művei: Blemente der Krystallo-
graphie (3. kiad. Sadebecktől, Berlin 1873); Über 
Sas Krystallisationssystem des Quarzes (u. o. 
1846); Das krystallo-ehem. Mineralsystem (Leip
zig 1852); Beschreibung und Einteilung der Me
teoriten (Berlin 1863). A Reise nach dem Ural, 
tan Altai und dem Kaspischen Meer (u. o. 1837— 
1842) c. könyvben a Humboldt és Bhrenberg tár
saságában tett utazás (1829) mineralógiai és geo
lógiai része van feldolgozva. 

3. J?„ Heinrich, német kémikus, szül. Berlinben 
1795 aug. 6., megh. u. o. 1864 jan. 27-én. 1823-tól 
a kémia és a gyógyszerészet tanára volt a berlini 
egyetemen. R. különösen az analitikai kémia te
rén fejtett ki kiváló munkásságot, úgyannyira, 
hogy az újabb analitikai kémia megteremtőjének 
öt kell tekintenünk; a fémeknek egymástól való 
elválasztására ő alkalmazta először a kénhidro
gént. Előállította az antimonpentakloridot és 
1845. felfedezte a nióbium elemet. Dolgozatai a 
Pöggendorf-fóle Annalenben jelentek meg. Na
gyobb munkája : Handbuch der analytischen Che-
mie, 2 köt., amelynek I. kiadása 1829., a II. 1831. 
jelent meg; a VI. kiadást 1864—71. Finkener dol
gozta át. 

4. R, Valentin, német klasszikus filológus, R. 2. 
na, szül. Berlinben 1829 jan. 8., megh. 1918. 
1886 tói a berlini királyi könyvtár kézirati osztá
lyának igazgatója volt 1905-ig,mikornyugalomba 
vonult. Nevezetesebb művei: De Aristotelis libro-
rum ordine et auctoritate (Berlin 1854); Aristo-
teles pseudoepigraphus (Leipzig 1863., 1886); 
Aneedota graeca et graecolatina (Berlin 1864—70). 
Kiadta Vitruviust Müller-Strübinggel (Leipzig 
1867., 2. kiad. 1899), az Anaereonteá-t (2. kiad. 
1876); Theodorus Priseianust (1894) és Pseudo-
Plinius több müvét. 

Rosé, Arnold Josef, német hegedűművész, 
szül. 1863 okt. 24. Jassyban. 1881-ben a bécsi 
Hofoper hangversenymestere és magánhegedűse 
lett, 1888 óta Bayreuthban hangversenymester. 
Megalapítója (1882) és első hegedűse a hírneves 
bécsi R.-vonósnégyesnek. 

Roseau, Dominica sziget (1. o.) fővárosa. 
Rosebery (ejtsd: rószberi), Arclúbcdá Philip 

Primrofie, gróf, angol államférfiú, szül. London
ban 1847 máj. 7. Az alsóházban a liberális párthoz 
tartozott. Gladstone második (1886) és harmadik 
(1892—1894) kormányában külügyi államtitkár 
volt. Gladstone távozása után 1894. ő állott a 
liberális kormány élére s egyúttal a titkos ta
nács elnöke is volt. Az alsóházban történt lesza-
vaztatása után már 1895 júliusban lemondott. 
A párt vezérséget is letette s azóta független 

állást foglalt el az alsóházban. 1903—1905-ig 
hevesen támadta Chamberlain védvámos politi
káját, de az 1905 decemberben megalakult libe
rális minisztériumba még sem lépett be. Neje 
Rothschild Hanna volt. Híres versenyistállót is 
tartott. 1911-ben V. György király Midlothian 
grófjává nevezte ki. Történeti müvei: William 
Pitt (London (1892); Sir Róbert Peel (u. o. 1899); 
Napóleon, the last phase (1904, 2. kiad.). V. ö. 
Jeyes, The Earl of R. (London 1906). 

Rose de Madera (rose de Pálo). Több tro
pikus Loranthacea fajnak sajátságos képződ
ménye, mely oly módon keletkezik, hogy az élős
ködő növénynek a gazdanövényhez való illeszke
dési helyén (fák ágain), a szívóka (1. Élősködő 
növények) és a táplálóág különös túltengése ál
tal, bögre- vagy csészealakú kinövés jön létre, 
mely az élősködő elpusztulása után is a fán ma
rad ós lebenyes, sugaras, megfásodó csészét ké
pez, melyet farózsá-n&k is neveznek és Guate
malában R.-nak, Mexikóban pedig rose de Palá
nak nevezik. Ilyen képződmények a Lepidose-
ras-, Enbrachion-, Phrygüanthus-, Phoradend-
ron- és több Loranthus-íajnál ismeretesek. 

Rose-féle ötvény, 1. Bizmut-ötvények. 
Rosegger, Péter (kezdetben müvein P. K., 

azaz írói nevén Petri Kettenfeier), osztrák költő, 
szül. Alplban, Krieglach mellett (Stájerország) 
1843 júl. 31., megh. Krieglachban 1918 jún. 26. 
Parasztszülők gyermeke, szabóinas volt és ön
képzés útján művelte magát. 22 éves korában a 
grazi kereskedelmi akadémiára iratkozott be. 
1876-ban alapította Grazban a Heimgarten c. 
népies havi folyóiratot s azóta csak az irodalom
nak élt. R. az új német népies elbeszélő-művészet 
egyik mestere. Tehetsége leginkább kisebb elbe
széléseiben érvényesült. Müveinek mindegyike 
számos kiadást ért. Főbb munkái: Ziter und Hack-
brett (Graz 1869); Tannenharz nnd Fichten-
nadeln (1870); Das Buch der Novellen (1872— 
1886); Waldheimat (1873); Die Schriften des 
Waldsehulmeisters (1875); Das Volksleben in 
Steiermark (1875); Heidepeters Gábriel (1875); 
Feierabende (1880); Am Wanderstabe (1882); 
Der Gottsucher (1883); Dorfsünden (1883); Meine 
Ferién (1883); Sonntagsruhe (1883); Neue Wald-
geschichten (1884); Stoansteirisch (1885); Das 
Geschichtenbuch des Wanderers (1885); Aller-
hand Leate (1888); Jákob der Letzte (1888); Der 
Schelm aus den Alpen (1890); Gedichte (Wien 
1891); Hoeh vom Dachstein (1892); Péter Mayr, 
der Wirt an der Mahr (1893); Gute Kamerádén 
(1893); Spaziergange in der Heimat (1894); Als 
ich jung noch war (Leipzig 1895); Der Wald-
vogel (u. o. 1896); Das ewige Licht (1897); Mein 
Weltleben (u. o. 1898); Idyllen aus einer untev-
gehenden Welt (u. o. 1899); Erdsegen (u. o. 1900); 
Mein Himmelreich (u. o. 1901); Weltgift (u. o. 
1903); Das Sünderglöckl (u. o. 1904); INRI (u.o. 
1904); Wildlinge (1906); NixnutzigVolk (Leipzig 
1907); Die Försterbuben (u. o. 1907); Alpensom-
mer (u. o. 1908); Lasset uns von Liebe reden 
(1910); Das Buch von den Kleinen (1911); Mein 
Lied (költ, 1911); Die beiden Hánse (1911); Hein-
gartnersTagebuch(1913); Das lichte Land(1916); 
Steirischer Waffensegen (Kernstock Ottokárral, 
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1916); Gesammelte Werke (40 köt. és egy kiegé
szítő kötet). Magyarul megjelent: Petiké (elbeszé
lések, ford. Körösi Henrik, Budapest 1904); 
Amikor még parasztgyerek voltam (ford. Nyireő 
Éva, u. o. 1921). V. ö. Svoboda,P.K. E. (Br'eslau 
1866); Ad. Stem, Studien zur Litteratur der 
Gegpnwart (Dresden 1895); H. u. H. Möbius, 
P. E. (Leipzig 1903); Seilliére, E. und die stei-
rische Volksseele (ford. Semmig, u. o. 1903); 
Kappstein, P. E. Bin Charakterbild (Stutt
gart 1904); Latzke. Zur Beurteilung E.-s (Wien 
1904). 

Roselit (ásv.), triklin soklapú kristályok, gyak
ran bonyolódott ikrek, gömbös halmazok. Át
látszó, üvegfényű, szép rózsaszínű. A kalcium-, 
kobalt- és magnéziumnak arzenátja: 

(Ca,Co,Mg)3(As04)3+2H20. 
Lelőhelye Schneeberg Szászországban. 

R o s c l l a n (ásv.), 1. Rozellán. 
Rosellini, Ippolito, olasz egyiptológus, szül. Pi

sában 1800aug. 13., megh. u. o. 1843 jún. 4.1825-től 
főként az egyiptológiának szentelte magát és 
Champollionnak is segítségére volt. 1828-ban egy 
Egyiptomba iDdított toszkánai expedíció veze
tője volt s munkálatának eredményeit vissza
térte után I monumenti deli' Egitto e della Nubia 
(Pisa 1833—44, 9 köt., 3 folio köt. illusztráció
val) o. müvében tette közzé. Iratai közül említen
dők még: Elementa linguae aegyptiacae, kopt 
grammatika, melyet E. Champollion terve sze
rint dolgozott ki (Eóma 1837). 

Rosen, 1. Ervin (eredeti nevén Carlé), német 
író, szül. Karisruheban 1876 jún. 7., megh. Ham
burgban 1923 febr. 22. Ifjúkorában kalandos éle
tet élt, előbb a francia idegenlégióban szolgált, 
majd újságíró lett Amerikában, de egyideig kény
telen volt mint napszámos és pincér keresni ke
nyerét. Nagy népszerűséget szerzett az amerikai 
életből vett Der deutsche Lausbub in Amerika 
(1911) regénye, amely 50 kiadást ért; egyéb mű
vei: In der Premdenlegion (1909); Yankeegeschich-
ten (1912); Cafard (1914); Amerikaner (1920); 
Teufel Geld (1920); Orgeseh (1921). 

2. R., Friedrich Angust, német orienta
lista, szül. Hannoverban 1805 szept. 2., megh. 
Londonban 1837 szept. 2. A londoni egyetemen a 
keleti nyelvek tanára volt. Főbb művei: Eadices 
Sanscritae (Berlin 1827); The Algebra Of Mu-
hammed ben Musa (London 1831). Tanári állá
sáról 1831. lemondott és a londoni angol ázsiai 
társaság titkára lett. A British Museum kézira
tainak jegyzékét elkészítette, ez azonban a Eig-
vedának első európai kiadását és magyarázatát 
tartalmazó korszakalkotó művével: Eigveda 
samhita, liber primus sanscrite et latiné (London 
1838) együtt csak a szerző halála után jelent 
meg (n. o. 1839). 

3. R., Friedrich, német diplomata, szül. Lip
csében 1856 aug, 30. Filológiai tanulmányokkal 
foglalkozott, bejárta nyelvészeti tanulmányokért 
Indiát és Perzsiát, 1890. dragomán lett Beirutban. 
1891—99. Perzsiában nagykövetségi dragomán, 
azután konzul Jeruzsálemban. 1900-ban a német 
külügyminisztériumba osztották be, 1904. a csá
szár megbízásából Abessziniában Menelik negus-
sal kereskedelmi szerződést kötött, 1905. tangeri 

követ lett; az algecirasi konferencián 1906. 6 
képviselte Németországot, 1908. teheráni, 1910. 
bukaresti, majd lisszaboni, 1916. hágai követ, 
1921 májusban német külügyminiszter lett. Irt 
török és perzsa nyelvtant s több perzsa és hindu 
mtivet fordított. 

4. R., Georg, gróf, svéd festő, szül. Parisban 
1843 febr. 13., a stockholmi rnüv. akadémián, 
majd Weimarban, Leysnél Antwerpenben és Pi-
lotynálMünchenben tanult. 1864—65. Olaszország
ban ós Keleten utazott. Svédországban a XIX. sz. 
történeti festésének kiváló képviselője. Nevezete
sebbművei : SteuSture bevonulása Stockholmba; 
XIV. Erik király aláírja lemondását; Mánsdotter 
Karin meglátogatja XIV. Eriket börtönében 
(1881); A tékozló fiú hazatérése (1885, a két utóbbi 
a stokholmi nemz. múzeumban); Luther dolgozó
szobája Wartburgban; Dagmar királyné ébre
dése halottas ágyán, stb. Szép képmásai közül 
kiemelendő saját képe a firenzei Uf flci képtárban, 
Nordenskjöldé a stockholmi nemz. múzeumban. 
1881-87., majd 1893-96. a stockholmi műv. aka
démia igazgatója volt. 

5. R., Július, valódi nevén Nikolaus Dvffeh, 
német vígjátékíró, született Prágában 1833 okt 8., 
megh. Hamburgban 1892 nov. 4. 1860—66. Prá
gában a rendőrség hivatalnoka volt, majd Bécs
ben, Berlinben és Hamburgban volt színházi ren
dező. Nevezetesebb vígjátékai: Nullen; 0 diese 
Manner; Das Schwert des Damokles; Schwere 
Zeiten; Grössenwahn; Citronen; Kanonenfutter; 
Ein Knopf; Falb'sche Tagé. Müvei Gesammelte 
dramatische Werke cím alatt jelentek meg Ber
linben (14 köt., 1870—88). 

6. R., Viktor, báró, orosz orientalista, szül. Ee-
valban 1849 márc. 5., megh. Szent-Pétervárott 
1908 jan. 23. A pétervári egyetemen, majd Lip
csében és Greifswaldban végezte keleti tanulmá
nyait ; 1872. habilitálta magát a pétervári egye
temen, 1879. a császári tud. akadémia tagja, 1885. 
rendes tanár lett. Számos, az arab irodalomtörté
netre vonatkozó értekezésén kívül a pótervári 
könyvtárak arab és perzsa kéziratainak ós a bo
lognai Marsigli-gyüjteménynek katalógusát adta 
ki. A keleti történelemre vonatkozó munkája: 
Basilius Bulgaroktonos. Kivonatok antiochiai 
Jahja krónikájából arabul és oroszul (Szent-Péter
vár 1883). Mint a császári orosz régiségtani tár
saság keleti osztályainak elnöke, a Zapiski c. 
folyóirattal 1886. óta a keleti tudományoknak 
orgánumot teremtett Oroszországban. 

Rosenberg Zavis, II. Ottokárnak legnagyobb 
ellensége, a morvamezei csata (1278) után Otto
kár szép özvegyének Kingának s hétéves fiának, 
Vencelnek eleinte védője, utóbb pedig a királyné 
udvarmestere, kegyeltje s titokban férje lett. 1283. 
a gyermek Vencel nyervén el a trónt, udvarába 
hivta anyját s vele E.-t, kinek tanácsait leginkább 
követte. B. 1284. főudvarmester lett, mire nyíl
tan is egybekelt Kinga királynéval, átvette az 
ország kormányát, leverte az elégületleneket, 
s befolyását még nejének Kingának halála (1285 
szept. 24.) után is megtartotta. IV. Lászlótól Erzsé
bet magyar hercegnőt kérte s nyerte nőül s őt 
fényes kísérettel vitte Fürstenberg várába. Azon
ban kevéssel e házasságból való fiának születése 
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után mostoha fla, Venceljjkirály elfogatta s 1290 
aug. 24.lefejeztette. 

Rosenberg, 1. Adolf, művészettörténeti író, 
szül. Brombergben 1850 jan. 30., rnegh. Friedenau-
ban (Boriin mellett) 1906 febr. 26. Az egyetemet 
Berlinben végezvén, műkritikus lett és több mű
vészettörténeti tanulmányt irt. Főbb önálló művei; 
-Geschichte der modernen Kunst (1888, 3 köt.); 
Handbuch der Kunstgeschiehte (1902). A müvész-
ínonografiák gyűjteménye részére megírta az 
ifjabb Teniers, Werner, Watteau, Defregger, 
Jan Steen, Vautier, Leonardo da Vinci, Lenbach, 
Ostade, Kaulbach, Prell stb. életrajzait; Liehttel 
együtt kiadta: Die Architektur Berlins és Die 
Architektur Deutschlands című gyűjteményes 
müveket. 

2. R., Frederic Hans, német államférfi, szül. 
Berlinben 1874 dec. 26. Előbb alkonzul volt Ant
werpenben, majd a külügyminisztériumban hiva-
taloskodott, 1920. rendkívüli követnek küldték 
Bécsbo, 1921. Kopenhágába; 1922. novemberben 
német birodalmi külügyminiszter lett. 

Rosenblüt (Rosenplüt), Hans, tulajdonképeni 
nevén Schnepperer, német költő és rézöntő Nürn
bergben. 1427. és 1431. részt vett a huszita har
cokban, azután városi puskamester lett; 1450. 
jelen volt a Hempach melletti csatában és 1460 
után, talán mint szerzetes, halt meg. Mint mester
dalnok tűnt ki. Irt 35 művet, köztük egy farsangi 
játékot, elbeszéléseket, tréfákat, történelmi köl
teményeket és disputációkat. Kiadta Keller, Fast-
nachtspiele aus dem XV. Jahrh. (Stuttgart 1853, 
4 köt.). V. ö. K. Euling, Die Priamel bis E. 
(Berlin 1905). 

Rosenbusch, Kari Harry Ferdinánd, német 
mineralógus és petrografus, szül. Einbeckben 
(Hannover) 1836 jún. 24., megh. Heidelbergben 
1914 jan. 20. Előbb a strassburgi, majd a heidel-
bargi egyetem tanára ós a badeni tartományi 
földtani intézet igazgatója. Főként a kontakt
képződményekkel és különösen a kőzetek mikro
szkópi vizsgálatával foglalkozott. Főbb müvei: 
Mikroskopische Physiographie der Mineralien und 
Gesteine (4. kiad. Stuttgart 1905—1907); Die 
Steiger Sehiefer und ihre Kontaktzone an den 
Granititen von Barr-Andlau (Strassburg 1875); 
Elemente d. Gesteinslehre (3. kiad. Stuttgart 1910). 

Rosenbuschit (ásv.), világos narancsszürke 
monoklin prizmák, sugaras-rostos vagy lemezes 
halmazok. Akalcium ós nátriumnak fluortartalmú 
titano-cirkono-szilikátja. Lelőhelyei: Barkevik 
mellett a pegmatitekben, Cabo Frio szigetén (Rio 
de Janeiro,) az eleolit-szienitben. 

Rosenfeld, Morris, zsidó zsargonköltő, szül. 
Boksában (Oroszország) 1862 dec. 28., megh. New 
Yorkban 1923 jún. Eleinte szabó, aztán gyémánt
csiszoló volt, de 1886 óta inkább irodalmi tevé
kenységet fejtett ki. Költeményeinek tárgya: 
zsidó, de különösen orosz-zsidó testvéreinek szen
vedése, melyet megrázó erővel fejez ki. Hírneve 
hamar elterjedt és egyes költeményeit a legtöbb 
európai nyelvre lefordították. Versei gyűjte
ménybe foglalva 1904. jelentek meg New York
ban. Magyarul megjelent: R. M. költeményei 
(Getíodalok), ford. Kiss Arnold (Budapest 1908). 
Hevesi Simon is fordított verseiből. 

Rosengarten , a német hősmonda két költe
ménye, 1. Rózsás-kert. 

Bosengarten, a dóltiroli dolomit-sziklahegyek
nek egyik festői szép csoportja, Schlern község
től DK.-re. Legmagasabb csúcsai: a Kesselkogel 
(3000 m.) és a Rosengarten (2981 in.). 

Rosenheim, város a bajorországi Oberbayern 
kerületben, (1919) 17,363 lak., élénk gyáriparral. 

Rosenkrantz, Palle, báró, dán költő, szül. Hel-
singörben 1867 ápr. 22. Több, erős hatást keltő 
drámával lépett fel, mint En Tilstaaelse (A vallo
más, 1900), Oprejsning (Lázadás), DenrödeHane 
A vörös kakas, vagyis a tűzvész, 1909). Magyarul 
megjelent: A macska (reg., Bpest 19i6 és 1920). 

Rosenkranz,iTarí,németfllozófU'l,8zül.Magde-
burgban 1805 ápr. 23., megh. Königsbergben 
1879 jún. 14. 1831-ben a hallói, 1833. a königs-
bergi egyetemen tanár. Hegel iskolájának egyik 
legkiválóbb alakja. Főbb filozófiai müvei: Psy-
chologie (Königsberg 1837); Krit. Erláuterungen 
des Hegelschen Systems (u. o. 1840); Hegels Le-
ben (Berlin 1844); Aesthetik d. Hásslichen (Königs
berg 1863); Wissensch. d. logischen Idee (u. o. 
1858—59,2 köt.); Diderot's Lében u. Werke (Leip-
zig 1866, 2 köt.); Hegels Naturphilosophie (Ber
lin 1868). Kisebb dolgozatait Studien és Neue Stu-
dien cím alatt 9 kötetben adta ki (1839-47,1875-
1878). Von Magdeburg nach Königsberg címxi mű
vében (1873) önéletrajzát Irta meg. V. ö. Quá-
Ucker, K. R. (1879); Jonas Kari R. (1907). 

Rosenkrenzer (rosicruciani, rózsakeresz
tesek), a XVII. és XVIII. sz.-ban bizonyos titkos teo-
zoflsztikus társaságok tagjai. Először Andrea J. V. 
prot. teológus említi őket Fáma Fraternitatis des 
lObl. Ordens der R. című iratában (1614). Alapítóju
kul bizonyos Rosenkreuz Keresztóly t emlegetnek, 
aki a XIV. sz. vége felé a szent sírhoz zarándoko
kat vezetett s útközben megismerkedett az arabok 
filozófiai és természettudományi ismereteivel és 
visszatérte után hét bizalmas barát jávai létrehozta 
Németországban a R.-egyesületet, amelynek az 
volt célja, hogy az egyházat az őskereszténység -
hez visszavezesse és az ember jólétét az államban 
és a társadalomban megalapítsa/Minden valószínű
ség szerint azonban az előbbi munkában csak 
misztifikációról van szó, amely az akkori idő al-
kémista rajongásának ostorozására volt szánva. 
Az Andreatói megpendített gondolatot azonban 
csalók és fantaszták buzgón felkarolták és a XVII. 
sz. húszas éveiben megalakult az arany rózsa-
kereszt rendje, amely Hágában, Amsterdamban, 
Hamburgban, Erfurtban, Velencében és másutt is 
gyökeret vert és a XVIII. sz. közepén túl is fenn
állott. Célja az volt, hogy a teozófiai és természet
tudományi, s kiváltképen a kémiai ismereteket 
művelje. Szervezetében a jezsuitákét utánozta. 
Különbözik tőle a német arany- és rózsakeresz
tesek rendje, amely 1756 és 1768 között Dél-
Németországban képződött és Németországban, 
Oroszországban és Csehországban is meghonosult. 
A R. cselekményeinek találó rajzát adja Ring 
Max, R. und Illuminaten c. regényében (4 köt., 
Berlin 1861). V. ö. Eckhardt Sándor, Magyar 
rózsakeresztesek (1922). 

Rosenlaui, fürdő (1330 m. magas) szénsavas 
forrásokkal, a berni felföldön. 



Rosenoble — 868 — Roskovány 

Rosenoble (lat. Bosatus Nobilis), III. Eduárd 
angol király (1327—1377) korában vert aranypénz 
2Vs karát súlyban; a dán R. Helsingörben 5VS 
dán értékű tallérnak felelt meg. 

Bosenplüt, 1. Bosenbliit. 
Rosenthal, 1. Eduárd, német jogtanár, szül. 

Wttrzburgban 1853 szept. 6. Jenában 1883. a köz
jog és német jogtörténet rendkívüli, 1896. rendes 
egyetemi tanára lett. Fő müvei: Die Reehtsfol-
gen des Bhebruehs nach deutsehem und kanoni-
schem Reeht (Würzburg 1880); Die Behördenor-
ganisation Kaiser Ferdinands I. (Wien 1887); Ge-
schiehte des Geriehtswesens undderVerwaltungs-
organisation Bayerns (Würzburg.1889—96). 

2. B., Isidor, német flziológus, szül. Le-
wischinben (Posen) 1836 júl. 16., megh. Brlan-
genben 1915 jan. 5.1872—1913-ig egyetemi ta
nár volt Erlangenben. Főbb művei: Elektrizitats-
lehre für Mediziner und Elektrotherapie (1883); 
Vorlesungen über die öffentliche und priváté 
Gesundheitspflege (1890); Allgemeine Physio-
logie der Muskeln und Nerven (1899); Lehr-
buch der allgemeinen Physiologie (1901). 1881 
óta egyik szerkesztője volt aBiologischesZentral-
blatt^nak. 

3. B., Moritz, zongoraművész, szül. Lemberg-
ben 1862 dee. 18. Joseffy és Liszt voltak a mes
terei. 1901-ben a bécsi konzervatórium tanára 
lett. Korunk egyik legnagyobb technikájú vir
tuóza. 

4. B., Toby, amerikai genrefestő, szül. New-
havenben (Connecticut) 1848 márc. 15., megh. 
Münchenben 1917 dec. 23. Münchenben élt; is
mert müve: Morgenandacht bei Sebastian Bach 
(1870, Leipzig). 

R o s e o l a (lat.), a bőrgyógyászatban lencsényi, 
ovális, kipirosodott bőrterületek, melyeknél a 
vérbőséget a hajszálerecskéknek baktériumok 
v. mérges anyagok által való megtámadása idézi 
elő. Igen gyakori jelenség tehát a fertőző folya
matoknál (szifilisz, tifusz, tüdőgyuladás, kolera 
stb.) és bizonyos mérgezéseknél (antipirin, jód, 
balzsamok stb.) 

Rose t ta (növ.), 1. Levélrózsa. 
Koset te , 1. Bozetta-
Rosette (arabul Basid, a régi Bolbitine), vá

ros Alsó-Egyiptomban, (i9o?) ,1,6,810 lak. A St. 
Julién erődnél, 7'5 km.-nyire ÉÉNy.-ra R.-től ta
lálta Bouchard mérnök 1799.ahlreshárom nyelvű 
táblát, mely a hieroglifek megfejtésére nézve 
oly fontossá vált. 

Rosetti (ejtsd: vozetti), Konstantin, román költő 
és államférfiú, szül. Bukarestben 1816., megh. 
1885. 1843-ban megjelent egy kötet Ceasurí de 
muljamire (Megelégedés órái) c. költemény-gyűj
teménye. 1845. polgári ügyésszé nevezték ki, de 
csakhamar lemondott és Parisba ment. A francia 
demokrata eszmékkel telten tért vissza hazájába. 
1847 végén egy forradalmi bizottságot alakí
tott, 1848. börtönbe került izgatásai miatt, de 
a nép kiszabadította és rendőrfőnök lett. A 
porta Fuad efendit küldte ki a forradalmárok 
kézrekerltósére; R. Franciaországba menekült s 
ott két lapot is alapított Románia vlitoare (A 
jövendő Románia) és Republica romána (A román 
köztársaság) címmel (1849). 1857-ben az orosz 

protektorátus megszűnése után visszatért hazá
jába. Ekkor a Románul c. lapot indította meg. 
1866. Bratianu után ő volt a legelső tényező, aki 
részt vett Cuza fejedelem megbuktatásában. Ká
roly fejedelem első kormánya alatt igazságügy-
miniszter lett. A konzervatívok uralma idején 
(1869—76) mint képviselő s hírlapíró fejtett ki 
nagyobb tevékenységet. Munkáit Scrieri din ju-
neje (Ifjúkori iratok) címen fiaíMircea és Vintilla 
adták ki (Bukarest 1886, 2 kötet). 

Rós-hasáná, 1. Bős. 
Rosheim, város és látogatott fürdőhely Also-

Elszászban, (1910) 3062 lak. 
Rosicruciani , 1. Bosenkreuzer-
Ros ina , 1. Mazsola. 
Rosinante, 1. Bocinante. 
Rosindalinek, 1. Azinfestéitek. 
Rosini (ejtsd: roziui), Giovanni, olasz költő, 

szül. Luciguanóban 1776 jún. 24., megh. Pisában 
1855 máj. 16., hol 1803 óta az egyetemen az olasz 
irodalom tanára volt. Kiváló műbíráló és történet
tudós. Történeti müvei: Storia della pittura 
italiana, értékes rézmetszetü atlasszal (Pisa 
1839—47, 7 köt.). Kiadta Guicciardini Storia 
d'Italia-ját (u. o. 1819, 10 köt.) és Tasso müveit 
Tasso szerelmeiről szóló tanulmányával (u. o. 
1832). Történeti regényei: La signora di Monza, 
Luisa Strozzi és II eonte Ugolino. Kiválóbb drá
mája : Torquato Tasso (1835). Vegyes munkái Pi
sában 1837 6 köt.-ben jelentek meg. Életéről irt 
Pozzolini (Lucca 1855). 

Rosit , 1. Bozellán. 
Roskány (Bascani), kisk. Hunyad vm. maros-

illyei j.-ban, (i9io) 917 román lak. (Tr. R.) 
Roskialva (Bozkovce), kisk. Szepes vm. lőcsei 

j.-ban, (i9io) 87 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Rós-khódes, 1. Bős. 
Roskilde (Roeskilde, ejtsd: roszkiide), város Zee-

land dán szigeten a róla elnevezett fjordnál, (i92i> 
12,815 lak. Az ősrégi város már a X. sz.-ban Harald 
Blaatand király székhelye, a XII. és XIII. sz.-ban 
Dánia első városa és 1443-ig a királyoknak is 
székhelye volt. Mintegy 20 temploma és kolostora 
van. Egykori nagyságának legszebb emléke a 
Szent Háromság temploma, Dánia legszebb dómja, 
amelyet a XIII. sz. elején észak-francia mintára 
építettek és 1868. restauráltak. Benne több mint 
30 királynak és királynénak síremléke látható. 
Az 1658 febr. 26. itt kötött béke szerint Dánia 
lemondott birtokai egy részéről. 

Roskócz (Boskovce), kisk. Zemplén vm. mező-
laborczi j.-ban, (1910) 298 rutén és német lak. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Roskoff, Georg Gustav, magyar eredetű bécsi 
protestáns teológus, szül. Pozsonyban 1814 aug. 
30., megh. Bécsben 1889 okt. 20.1839-beu Hallé
ban és Bécsben végezte teológiai tanulmányait. 
1850-ben a bécsi protestáns teológiai intézet ren
des tanárává nevezték ki.Művei: Die hebráischen 
Alterthümer in Brief en (Wien 1857); Die Simsons-
sage nach ihrer Entstehung, Form und Bedeutung 
und der Heraklesmythus (Leipzig 1860); Ge-
schichte des Teufels (2 köt., u. o. 1869). 

Roskovány (Bozkovamj), kisk. Sáros vm. hét-
hársi j.-ban, (1910) 592 szlovák és cigány lak. (Tr. 
Cs.-Szl.) 



Roskoványi — 369 — Rosner 

Roskoványi Ágoston, kat. püspök és egyh. író, 
szül. Szennán (Ung) 1807 dee. 7., megh. Nyitrán 
1892 febr. 24. Pappá szentelték 1831-ben. Eger
ben papnevelőintézeti tanulmányi felügyelő, majd 
aligazgató, 1835. udvari káplán, érseki titkár, 
irodaigazgató, 1836. egri kanonok lett, 1839. az 
országgyűlésen káptalani követ, 1841. papnevelő-
intézeti kormányzó, 1843. ismét káptalani követ, 
1847. segédpüspök, 1850. váczi püspök, 1859. 
nyitrai püspök. A jótékonyság terén gyakorolt 
áldozatkészségét százezrekre menő alapítványai 
hirdetik. Önálló munkái: De Primatu Eomani 
Pontifleis, ejusque juribus (11. kiad., 1841); De 
matrimoniis in eoclesia catholiea (2 kötet, 1837— 
1840); De matrimoniis mixtis inter catholicos et 
protestantes (5 köt., 1842—71); Monumenta ea-
tolica (13 köt., 1847—76); Coelibatus et Breviá
rium (7 köt., 1864—75); Romanus Pontifex (lő 
köt., 1867—80); Matrimonium (3 köt., 1868—75); 
Beáta virgo Maria in suo eonceptu immaculata 
(9 köt., 1873—77). 

Roskovics, 1. Ignác, gör. kat. nagyprépost, 
egyházi Író, szül. Tokajban (Zemplén) 1822 júl. 
11., megh. Ungváron 1895 febr. 15. 1848-ban 
pappá szentelték. Több helyen lelkészkedvén, 
1877. teológiai tanár, 1878. kanonok, 1892. káp
talani nagyprépost lett. R. volt a gör. kat. ma
gyarság első egyházi írója, aki a magyar litur
giáért dolgozott ós a magyar istenitisztelete
ken leginkább szükséges imákat és énekeket ma
gyarra fordította, nyomtatásban közrebocsátotta. 
Több tankönyve és imakönyve is jelent meg. 

2. R. Ignác festő, B. 1. fia, szül. Szalókon 
(Zemplén vm.) 1854 szept. 28., megh. Budapesten 
1915 nov. 29. A budapesti mintarajziskolában ta
nult festeni és Tud-e váltani? c. képét még mint 
növendék mutatta be a képzőművészeti társulat 
1880-ik évi kiállításán. Ekkor Münchenbe ment 
s megfestette A Szentlélek eljövetele c. kópét, 
mely az 1882-iki budapesti téli kiállításon meg
kapta a vallásalap festészeti diját s R.-ot egy 
csapásra a legismertebb magyar vallásos festők 
közé emelte. A következő év kiállításán szintén 
vallásos képpel szerepelt: Szent Józsefet festette 
meg a Jézus gyermekkel (oltárkép a lévai ke
gyesrendiek templomában). Egy évi római tar
tózkodás után nagy sor népszerű életképet fes
tett, ilyenek: így ék már kelmed!; Acél, kova, 
tapló; Extra passzió; Pipacs; A rózsámnak; 
Csak neked!; Olyan nincs; 1885. a Pici piros 
alma c. képére első társulati díjat kapott s ez 
másolatok útján a legismertebb magyar festmé
nyek egyikévé vált. 1888-ban hét freskóképet és 
három oltárképet festett a szinnai (Zemplén vm.) 
templom számára s freskókkal díszítette (1894— 
1895) a budapesti józsefvárosi templomot. 1896-ban 
megfestette az Erdélyi Unió-t, 1899. a kőbányai 
új templom főoltárképét, 1900. kis állami arany
érmet kapott a budavári Szent István-terem szá
mára készített képekre, 1902. a Lotz-dljat a kecs
keméti nagytemplom falfestményeire. R. mint 
illusztrátor is nagy tevékenységet fejtett ki, s 
különösen sokat rajzolt az Osztrák-magyar mo
narchia című vállalat számára. 

Rosiuarinus L., rozmaring (növ.), a Labiatae 
(Ajakosak) génusza, egyetlen faja a B. officina-

Rémi Nagy Lexikona, XVI, köt. 

lish. (illatos rozmaring), i/2~2 m. magas, berzed-
ten ágas cserje, levele átellenes, 2—3 évig ma
rad meg, szálas, csaknem nyeletlen, bőrnemü, a 
széle visszagörbült, visszája fehér molyhú. Vi
rága halványkék, alsó ajka 3 karélyú, a középső 
karély nagyobb, kanálalakú, szakadozott szélű, 2 
termékeny porzója van. Igen erős illatú. A me
diterrán vidéken honos, sziklákon terem (Fiume 
mellett is), kertben, cserépben a magyar nép egyik 
legkedvesebb növénye, lakodalmi bokrétába, ko
szorúba köti. A kiváló, illatos francia és görög 
méz illatát főkép a R.-virágok adják. A juh 
mohón legeli. Olaja a rozmaringolaj (1. o.), az 
ebből kikristályosított kámforszerű anyag fő-
alkotó része a magyar királyné vizének (eau de 
la reine de Hongrie,l. Aqua regináé Hungáriáé). 
Illatos levele a fólia rosmarini. A R.-t a görög 
líbanotis-nak nevezte. 

Ros u i e l l i s (növ.), a. in. mézhannat (1. o.). 
Rosmer, Ernst (Élsa Bernstein német írónő 

álneve), szül. Bécsben 1866 okt. 28. mint Porges 
Heinrich zeneiró leánya. 1890 óta Bernstein Max 
müncheni jogügyi tanácsos felesége. Drámái: 
Wir drei (München 1893); Dammerung (Berlin 
1893); Königskinder (u. o. 1895); Tedeum (u. o. 
1896); Themistokles (1397); Mutter Maria (u. o. 
1900); Johannes Herkner (u. o. 1904); Nausikaa 
(u. o. 1906); Maria Arndt (1908); Achill (1910); 
Ehe; Schicksal. 

Rosmini-Serbati,.áMÍo?MO, olasz filozófus,szül. 
Roveretóban (Tirol) 1797 márc. 25., megh. Stresá-
ban 1855 júl. 1.1821-ben az egyházi rendbe lépett. 
1848-ban Rossi pápai reformminisztériumában 
közoktatásügyi miniszter lett. Filozófiájában a 
hitetlenség és kételkedés ellenében egyszerű ala
pot akart adni a vallásnak s oly idealizmust al
kotni, mely a szélsőségeket elkerüli. E célra fő
leg Descartesra támaszkodott, de Platón, Schel-
ling és Hegel eszméit is fölhasználja. Noha buzgó 
és őszinte vallásosság vezérelte és a pápát még 
száműzetésébe is elkísérte, egyes műveit a jezsui
ták mégis indexre tették. Müvei összegyűjtve Mi
lanóban 1842—44-ben 17 kötetben, hátrahagyott 
müvei 1859—74-ben 5 kötetben jelentek meg. A 
legfontosabbak: Nuovo saggio suli' origine delle 
idee (1835, 3 köt., 6. kiadás 1876); Filosofla del 
diritto (1839—41). 1896-ban Milanóban szobrot 
állítottak neki. Hívei közt van Manzoni, Min-
ghetti, Berghi, Allievo és sokan. Filozófiájának 
támogatására több folyóirat keletkezett. 

Irodalom. Gioberti, Degli errori fílosoflci di A. R., 8 kötet, 
1842; Tommaseo, Antonio R., 1655; Paoli, Memorie della 
vita di A. R. S., 2 köt. 1880—84; Lockhart, Life of A. R., 
2. kiad. London, 2 köt., 1886; K. Werner, R. u. seine Scnnle, 
Wien 1888;Dyrox, R., 1906. i< _£_ . r üKk/i-üJH-ij.. 

Rosnavia, Rozsnyó latin neve. *5H. -
Rosner, Kari, német író, szül. Bécsben 1873 

febr. 5. Előbb könyvkereskedő volt, majd a Gar-
tenlaube hetilap szerkesztője, 1913—18. hadi tu
dósító. Művei: Wir tragen das Schwert (1914); 
Der graue Ritter (1916); Vor dem Drahtverhau 
(1916); Der deutsche Traum (reg., 1916); Mit der 
Armee v. Falkenhayn gegen die Rumánen (1917); 
Vor der Siegfriedstellung (1918); BeichtedesHerrn 
Moritz von Cleven(reg., 1919); Der König (1921), 
ez utóbbi magyar nyelven is megjelent A király 
címen, ford. Kallós Béla (Budapest 1921). 
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Rosny 

Rosny (ejtsd: roní), 1. valódi néven Joseph-Henri 
és Justin Boex, francia társszerzők, szül. mind
kettő Brüsszelben, az első 1856., a második 1859. 
A naturalizmussal ellentétben, regényeik az 
egyéni és tömegerkölcstan problémáival foglal
koznak nagy olvasottságra valló, de kissé homá
lyos modorban. Főbb müveik: Nell Horn (1886); 
Le bilatéral (1886); L'immolation (1887); Le ter-
mite (1890); Dániel Valgraive (1891); L'impé-
rieuse bonté (1894); La charpente (1900); Sous le 
fardeau (1906). Ujabban a két testvér külön-kü
lön írja műveit. így Martna Baraquin (1909), 
Torches et lumignons (1921), Dans la nuit des 
coeurs (1922) az idősebbik, L'affaire Derive (1909) 
az ifjabbik neve alatt jelent meg. Magyarul meg
jelent: Az aranygyapjú (Budapest 1915 és 1920); 
A rejtelmes erő (reg., ford. Laky Margit, 1918); 
A tűz meghódítása (reg., ford. u. a., 1918); A föld 
halála (ford. u. a., 1922). V.ö. Pellissier, Nouveaux 
essais de littérature contemporaine (Paris 1895). 

2. B., Léon de, francia orientalista és etnoló
gus, szül. Loosban (Nord département) 1837 ápr. 
5. 1863-ban a japán nyelv tanára lett, 1868 óta 
a keleti nyelvészeti iskolában tanított. 1859-ben 
megalapította az etnográfiai társaságot Parisban, 
1872, az első orientalista kongresszust. Főmű
vei : Introduction á l'étude de la langue japo-
naise (Paris 1857); Élément de la grammaire 
japonaise (u. o. 2. kiad. 1897); Guide de la con-
versation japonaise (u. o. 3. kiad. 1883); Diction-
naire japonais-francais-anglais (u. o. 1858—70., 
befejezetlen); Histoire de la langue chinoise 
(1861); Les écritures figuratives et hiéroglyphi-
ques des différents peuples anciens et modernes 
(u. o. 2. kiad. 1870); Bssai sur la doctrine boud-
hique, La civilisation japonaise (1883); Le Tao-
i'sme (1892). Számos munkát fordított franciára 
japáni és kínai nyelvből. 

Rosnyai, 1. Dávid, Apafi Mihály erdélyi feje-
delsm utolsó török deákja (tolmács), szül. Maros
vásárhelyen 1641. nemes szülőktől, megh. Foga-
rason 1718 mára 4. 20 éves korában utazni in
dult, melyről rendes naplót (regesztrumos köny
vet) vezetett. 1663-ban Apafi a török deákságra 
alkalmazta. II. Rákóczi Ferenc 1705. a törö
kökhöz küldött levelek fordításával bízta meg. 
Állami szolgálatainál maradandóbb becsüek tör
téneti dolgozatai, melyeket a Magyar Történeti 
Emlékek (Monumenta Hung. Hist.) írók VIII. kö
tetében Szilágyi Sándor adott ki: R., az utolsó 
török deák történeti maradványai c. (Pest 1867). 
R. volt a híres ind mesegyűjteménynek, a Pan-
csatantrának első magyar átdolgozója törökből, 
melyet Horologicum Turcicum c. alatt írt. Ver
seit magyar és latin nyelven történeti munkái
nak egyes fejezetei közé ékelte be. V. ö. Szilágyi 
Sándor, R. történeti maradványai; u. a.: R. csa
ládja (Turul, II. 170); Perényi36zsei, R. (Kolozs
vár 1895). 

2. B. János, nyomdász, 1656—72-ig Sáros
patakon a Lorántfl Zsuzsanna által 1650-ben 
alapított nyomdát vezette, midőn a labancok elől 
menekülve Kolozsvárra futott s már ott fejezte 
be Czeglédi István Sión vára nyomását. Sáros
patakon 50 magyar és 22 latin művet adott ki. 
A városi tanács Karancsi György halála után 

Ross 

1677. Debreczenbe hívta, hol a városi nyomda 
élén állt 1682-ig. Ezalatt új betűkkel és fejlécek
kel szerelte fel a nyomdát, hihetően Hollandiá
ból, s e pár év alatt 21 magyar és 8 latin művet 
adott ki Köleséri Sámueltől, Diószegi Istvántól, 
Kabai Bodor Gellérttől, Felvinczi Sándortól, 
Csúzi Cseh Jakabtól, Gyulai Mihálytól, Marton
falvi Györgytől stb. Meghalt 1682 dec. 2-ik heté
ben s utána pár hónapig özvegye vezette a nyom--
dát, ekkor aztán Töltési István lett a vezetője. 
V. ö. Csűrös Ferenc, A debreczeni városi nyomda 
története. 

Rosog l io (ejtsd: rozóiyó, az olasz rosolare-hól, 
a. m. főzni, aszalni), nevezik rossoli-nak, roso-
lis-nak is. így hívnak különböző olasz, narancs
virágból, narancsból és fűszerekből készült s 
náddal körülcsavart üvegekben árusított likőrö
ket (1. o.). Némelykor a maraschinót is (1. o.) 
R.-nak nevezik. L. még Drosera. 

Rosolan, 1. Anilinibolya. 
Rosopajnik, adók. Zágráb vm. károlyvárosi 

j.-ban, (i9io) 706 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 
Rosores (áiiat), 1. Kapargálok. 
Ross (ejtsd: rossz), kelta szó, a. m. hegyfok, 

gyakori angol helynevekben, pl. Rosslyn, Eul-
ross stb. 

Ross (ejtsd: rossz), 1. Edivard Denison, angol 
orientalista, szül. 1871 jún. 6. Tanulmányait 
Londonban, Parisban és Strassburgban végez
vén, nagyobb utazást tett Oroszországban, Kis- • 
ázsiában, Perzsiában és Középázsiában; 1896— I 
1901. a perzsa irodalom tanára volt a londoni ' 
University College-ben, majd Indiában a kal
kuttai főiskola igazgatója, később az indiai 
Home-departement (belügyi kormányzat) tit
kárává nevezték ki. Egyúttal a kalkuttai Asia-
tic Society of Bengal filológiai osztályának tit
kára. R. a perzsa irodalom terén számos mun
kát adott ki, majd a tibeti filológiát is körébe 
vonta és e téren különösen Körösi Csorna Sán
dornak az Asiatic Society kézirattárában meg
maradt kiadatlan munkái közrebocsátásával szer
zett érdemeket. Nagy buzgalmat fejtett ki e 
világhírű hazánkfia emlékének ünneplésében. 
Születése 125-ik évfordulójára Csorna szétszórt 
értekezéseit külön kötetben (Tibetan Studies being 
a reprint of the Articles contributed the Journal 
of the Asiatic Society of Bengal by Alexander 
Csorna de Kőrös, Calcutta 1912) adta ki. Ebbeli 
érdemeinek elismeréséül a Magy. Tud. Akadémia 
1910. kültagjának választotta meg. 

2. B., James Clarké, sir, angol tengerész, B. 
3. unokaöccse, szül. Balsorrochban 1800 ápr. 15., 
megh. Ailesburyben 1862 ápr. 3. Részt vett 
Parrynak négy sarki expedíciójában (1890— 
1827); 1829—33. nagybátyját kisérte és a föld 
mágneses É.-i sarkát fedezte föl. A D.-i sarkot 
kutató expedíció élén Erebus és Terror nevű 
hajóival 1841. ós 1842. a D. sz. 78° 4'-ig jutott 
el. Nevét viseli a Boothia Félix és King "VVil-
liam-föld közötti tengerszoros, valamint a Vik
tória-földtől K.-re eső tenger. Művei: Voyage 
of discovery and research in the Southern and 
Antarctic Seas (London 1846, 2 köt.; németül 
Leipzig 1847); Narrative of the proceedings in 
command of the expedition trough Lancaster 
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Sound and Barrow Strait (1850). 1848-ban Frank
lin fölkeresésére küldték. 

3. R., John, angol tengerész, szül. Wigtown-
shireben (Skócia) 1777 jún. 24., megh. 1856 aug. 
30.1818-ban Parry kapitányt és R.-t az észak
nyugati átjáró keresésével bízták meg, de célját 
nem érte el. 1829-ben új expedíciót szerveztek s 
több telet töltvén a sarkvidéken, sok küzdés után 
1833. egy a Lancaster-öbölbe tévedt angol hajón 
visszatért Londonba. 1850 máj. 23. Franklin föl
keresésére indult, szerencsésen elérte az Assis-
tance-öbölt, hol áttelelt, de célját el nem érve, 
1851. visszatért és ellentengernaggyá nevezték 
ki. Müvei: Narrative of asecond voyage in search 
of a North-West Passage (London 1834; németül 
Berlin 1835—36. 3. köt.); A treatise on naviga-
tion by steam (2. kiad. London 1837): Rear-Admi-
ral Sir John Franklin (u. o. 1855). 

4. R., Ludwig, német archeológus, szül. Alte-
koppel jószágon (Holsteinban) 1806 júl. 22., meg
ölte magát 1859 aug. 6. Halléban filológiát ta
nult, azután 1832. Görögországban tanulmány
úton járt. 1837-ben Athénben, 1843. Halléban lett 
egyetemi tanár. Főbb müvei: Inscriptiones grae-
cae ineditae (1845); Die Akropolis von Athén 
(1. rész: Der Tempel der Nike Apteros, Schau-
berttel és Hansennel, 1839); Reisen auf den 
griech. Inseln des Ágaischen Meers (Halle 1840— 
1852, 4 köt.); Das Theseion und der Tempel des 
Ares in Athén (u. o. 1852); Hellenika (u. o. 1846, 
2 köt.); Archaologische Aufsátze (Leipzig 1855— 
61, 2 köt.). R. életrajzát megírta Jahn 0., Bio-
graphische Aufsátze (Leipzig 1867, 2. kiad.); 
Róbert, Zum Gedachtnis von L. R. (Berlin 1906). 

5. R., Roland, angol katonaorvos, szül. 1857 
máj. 13. Kimutatta, hogy a maláriát szúnyogok 
terjesztik ; 1902. az orvostudományi Nobel-díjjal 
tüntették ki. 

Rossamalha (nflv.), 1. Rasamala-fa. 
Ross and Cromarty, egyesített county Skócia 

É.-i részében Sutherland, Inverness.aDornoch- és 
Moray-öblök s az Atlanti-óceán közt, 8104 km3 

területtel, (1911) 77,353 lak. Magában foglalja a 
Hebridáknak is egy részét. Lakosságának nagy 
része gael nyelven beszél. Ross székhelye Ding-
u-all és Cromartyó Cromarty. 

Rossano (Roscianum), város Cosenza olasz 
tartományban, érsekség székhelye, (1911) 13,122 
lak., alabástrom- és márványbányával; erősség
gel. II. Ottó 982., midőn a szaracénok leverték, 
ide menekült. 

Rossbach, falu Merseburg porosz kerületben, 
(1910) 637 lak. Ismeretes arról a győzelemről, 
amelyet II. Frigyes porosz király 1757 nov. 5-én 
24,000 emberével vívott itt ki a Soubise vezér
lete alatt álló francia és a szász-hildburghauseni 
herceg által vezérelt német birodalmi had (ösz-
szesen 62,400 ember) fölött. 

Rossbach, Aitgust, német klasszikus filológus, 
szül. Schmalkaldenban 1823 ang. 26., megh. Bo
roszlóban 1898 júl. 23. 1852-ben magántanár lett 
Tübingenben, 1854. u. 0. rendkívüli tanár, 1856 
óta a klasszika filológia és régészet rendes ta
nára Boroszlóban. Legnevezetesebb iratai: Metrik 
der griech. Dramatiker u. Lyriker (Westphallal 
együtt, Leipzig 1854—65,3 köt.), melynek Theorie 

der musischen Künste der Hellénen (1885—89.) 
c. 3. kiadásában a Griech. Metrik c. részt dol
gozta ki; Unter8uchungen über die römische Ehe 
(Stuttgart 1853); Römische Hochzeits- u. Ehe-
denkmáler (Leipzig 1871). 

Rossberg, falu Oppeln porosz kerületben, (1919) 
21,530 lak., gépgyártással, szén- és ólomérc
bányával. 

Rossdorí, község a volt szász-meiningeni her
cegségben, (1910) 863 lak. 1866 júl. 4. a poroszok 
és bajorok itt egymással véres csatát vívtak. 

Rosse (ejtsd : rossz), William Parsons, earl of, 
angol csillagász, szül. Parsonstownban (Írország) 
1800 jún. 18., megh. u. o. 1867 nov. 1. 1849-ben 
a londoni Royal Society elnöke. A Parsonstown 
melletti Birr Castle-ban csillagvizsgálót alapított, 
melyet óriási, saját készítésű tükörtávcsövei tet
tek ismeretessé. — Fia: LatorenceParsons,earl 
of'R., szül. 1840 nov. 17., megh. 1908 aug. 29., 
különösen a Hold hősugárzásának tanulmányo
zásával foglalkozott. 

Rossel (ejtsd: rosszéi), Virgilé, svájci irodalom
történetíró és jogtudós, szül. Tramelanban a berni 
Jurában 1858 márc. 19. 1883 óta a francia jog 
tanára a berni egyotemen. Verskötetei: Chants 
perdus (1881); Nature (1855); Poémes suisses 
(1893); La seconde jeunesse (1888); regényei: 
Jours difflciles (1895); Les deux forces (1905); 
Le maitre (1906); irodalomtörténeti művei: His-
toire littéraire de la Suisse romande (1889—91.), 
Histoire de la littérature francaise hors de Francé 
(1897); jogi művei: Manuel du droit civil de la 
Suisse romande (1886) és Manuel du droit fédéral 
des obligations (1892) stb. 

Rossellino (ejtsd: rossz—), 1. Bernardo (tk. Ber-
nardino di Matteo di Domenico Gambarelli), olasz 
építész és szobrász, szül. 1409., megh. 1464. 
Leone Battista Alberti tanítványa volt Firenzé
ben, ahol a mesterétől tervezett Ruccellai-palotát 
építette. II. Pius megbízásából Pienzában a szé
kesegyházat építette és számos palotát emelt, 
V. Miklós pedig a római Szt. Péter templom első 
terveinek elkészítését bízta rá. Tőle való a sienai 
Nerucci- és Piccolomini-palota. Szobrászati művei 
közül legkiválóbb Leonardo Bruni márványsír
emléke a firenzei S. Croce-templomban. 

2. R., Antonio, R. 1. testvéröccse és tanít
ványa, elsősorban szobrász, szül. 1427., megh. 
1478 után. Főként Firenzében működött. Friss 
természeti megfigyelés és erős tömeges plasz
tikai érzék jellemzi művészetét. A firenzei kora-
renaissance szobrászat egyik legkiválóbb mes
tere. Főművei: János portugáliai bíboros sír
emléke a firenzei Sant Miniatóban, a Nápoly 
melletti Montoliveto Piccolominí-kápolnájának 
márványoltára, Szent Sebestyén Empoliban, Mat
teo Palmieri mellszobra a firenzei nemzeti mú
zeumban. 

Rossetti (ejtsd: rosszetti), 1. Ghristina Geor
gina, angol írónő, R. 3. leánya, szül. 1830 dec. 
5., megh. Londonban 1894 dec. 9. Első költői 
műveit (Góbiin Markét 1862 és The Prince's 
Progress 1866) bátyja William (1. R. 4.) il
lusztrációval adta ki. Vallásos művein kívül 
írta: Commonplace book and other short stories 
(1870) és Singsong (1871) c. műveit. V. ö. M. Bell, 

u* 
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Christina R, (London 1898); El. Cary, The Eos-
settis : Dante Gábriel and Christina (u. o. 1900). 

2. B., Dante Gábriel, angol festő, B. 8. na, 
szül. Londonban 1828 máj. 12., megh. Bircking-
ton-on-Seaben 1882 ápr. 9. A londoni művész-
akadémián kezdte meg tanulmányait, majd 1848. 
Hunttel és Millaisszel megalakította az ü. n. pre-
rafaelita testvérületet, amelynek szigorú, rea
lista felfogásától azonban utóbb eltért ós fest
ményeiben a női szépség, szubtilis, érzelmes, 
érzéki hangulatok megörökítője. Bájos, hajlé
kony, sajátos kifejezésü női alakjai, melyekhez 
gyakran Miss Siddel (utóbb R. felesége) szolgált 
mintául, az angol festészet legismertebb alko
tásai közé tartoznak. Festményeinek eszméit 
sokszor Dante műveiből merítette. Kiváló művei: 
Az angyali üdvözlet (1849, London, Taté Gallery); 
Rosa Triplex (u. o.); Beáta Beatrix (1863, u.o.); 
Sibylla Palmifera; Venus Verticordia; La bella 
manó; Blessed damozel; Giotto megfesti Dante 
képét; Beatrix üdvözlése a földön és az égben (a 
Vita Nuova után); La Pia (a Purgatoriuinból); 
Dante álma (1876, liverpooli képtár). Mint költő 
az angol költészet legjelesebb, formailag legtö
kéletesebb mesterei közé tartozik, mély, olykor 
misztikus eszmei tartalommal. 1861. The early 
Italian poets from Ciullo d'Alcamo to Dante 
Alighieri címen adta ki műfordításait. Költemé
nyeinek 2 kötete 1870. jelent meg Poems, újabb 
kötete 1881. Ballads and sonnets címen. Össze
gyűjtött müvei 1886. jelentek meg. V. ö. Knight 
(London 1887); Morillier (u. o. 1899); Dunn 
(u. o. 1903); Jessen (Bielefeld 1905); Wald-
schmidt (Jena 1905); Singer (Berlin 1906); A. J. 
Bossetti (Bergamo 1906) monográfiáit. 

3. B., Gábrielé, olasz költő, szül. a nápoly-
vidóki Vastóbanl783 márc. 1., megh. Londonban 
1854 ápr. 26. Az 1820-as forradalom alkalmával 
írta Sei pur bella cogli astri sul crine kezdetű gyö
nyörű himnuszát. Merész forradalmi dalai miatt 
1822. Máltába, 1824. Londonba menekült, hol a 
King's College olasz nyelv és irodalom-tanárává 
tették meg. Itt írta Dante Isteni Színjátékához 
magyarázatait, melyek azonban Olaszország mai 
politikai áramlatait is Daniéból igyekeznek ki
magyarázni s így élénk ellonmondásra találtak. 
Költeményein kívül, melyek összegyűjtve Car-
ducci kiadásában (Poesie di G. R., Firenze 1861) 
és Poesie politiche címen Rómában (1891) jelentek 
meg, Dante tanulmányából merített misztikus 
eszmékkel foglalkozott; idevágó művei: II mis-
tero dell'amore platonieo svelato (1840, 3 köt.); 
La Beatrice di Dante (1842,3 köt.); Iddio e l'uomo 
(zsoltárkönyv, 1833); L'arpa evangelica (1852). 
V. ö. Benelli, Gábrielé R. (Firenze 1898). 

4. B., William Michael, angol író, B. 3. fia, 
szül. 1829 szept 27., megh. Londonban 1919. Főbb 
müvei: a Swinburne-t védelmező Cristicism on 
Swinburne's poems and ballads (1866); Fine art, 
chiefly eontemporary notes (1867). Megírta több 
költő életrajzát. 

Rossi , tudományos állatneveknél Bossi Pietro 
pisai orvos és tanár nevének rövidítése. 

Bossi, 1. (ejtsd! rosszi), Asarja dei, zsidó író, 
szül. Mantovában 1514., megh. Ferrarában 1578. 
Meór énajim (Szemfóny, Mantova 1574) c. művé

ben az 1570-iki ferrarai földrengést írja le. Mar
git szavójai hercegnő halálára írt héber és ara
meus elegiát (1573). Meór énajim című müvét 
életleírással kiadta Cassel Dávid (Vilna 1866). 

2. B., Ernesto, olasz színész, szül. Livornóban 
1829., megh. Pesearában 1896 jún. 4. Jogi tanul
mányait félbeszakítva, korán a színészetre adta 
magát s 1846. lépett föl először Genovában. Első 
mestere Modena volt, a kiválő szinész. Hamar 
hírnévre jutott s az olasz mesterek szokása sze
rint társulatot szervezett, mellyel bejárta hazá
ját és a külföldet. Több ízben megfordult Buda
pesten is, hol szintén igen népszerű volt. R. je
lentőségét emeli, hogy az újabb, reális iskola 
egyik úttörője volt, hogy ő alkotott igazi Shakes-
peare-kultuszt Itáliában s hogy a színpadon is 
több gyakorlati reformot léptetett életbe. Játéká
ban a realitást nem egyszer túlzásba vitte, de 
értette a nagy stílust s a pátosznak és kedély
nek ritka mélysége lakott benne. Főbb szerepei: 
Othello, Lear, Cid, XI. Lajos, Nero stb. Irodalmi
lag is működött; írt darabokat: Adélé, Les hyénes, 
La priére d'en sóidat; dramaturgiai tanulmányo
kat : Studii dramatici (Firenze 1885) és önélet
rajzot: Quarant'anni di vita artistica (Milano 
1887—88). 

3. B., Gian Battista de, olasz archeológus, 
1. De Bossi, 1. 

4. B., Giovanni Battista de, olasz festő és 
szobrász, 1. Bosso. 

5. B., Henriette, grófné, énekesnő, LSontag. 
6. B., Lauro, olasz zeneszerző, szül. Maceratá-

ban 1810 febr. 19., megh. Cremonában 1885 
máj. 5. Első operája, La casa disabitata, a milanói 
Scalában alapította meg hírnevét. 1850-ben a 
milanói, 1870. a nápolyi konzervatórium igaz
gatója lett. írt zenekari műveket és kantátokat is. 

7. B., Pellegrino Luigi Odoardo de, olasz 
államférfiú, 1. De Bossi, 3. 

Rossignol, Félix Ludger, francia zeneszerző, 
1. Jonciéres. 

Rossini (ejtsd: rosszini), Gioacchino Antonio, 
olasz zeneszerző, szül. Pesaróban 1792 febr. 29. 
(önéletrajza szerint márc. 2.), megh. Ruelleben, 
Paris mellett, 1868 nov. 13.1810-ben Velencében 
került szinre első operája, II cambiale di matri-
monio. Világhírűvé II barbiere di Seviglia (A sze-
villai borbély) vígoperája tette, amely mindmáig 
az olasz vlgopera utói nem ért mintaképe.R. 1823. 
Londonba, majd Parisba ment, ahol a Théátre 
italien igazgatójává nevezték ki. 1825-ben fö-
zeneintendássá léptették elő, az 1830-iki júliusi 
forradalom után azonban elvesztette állását. 
1829-ben került szinre legkimagaslóbb alkotása, 
a Guillaume Teli (Teli Vilmos), amelynek pél
dátlan sikere után nem írt többé operát, csak 
1842. híres Stabat Mater-jét. 1839—53-ig Olasz
országban, 1853—68-ig ismét Parisban ólt. 1846. 
a párisi Nagyoperában felállították szobrát. 1888. 
3 millió lirás alapítványából szülővárosában, 
Pesaróban felállították a Liceo musicale R.-t. 
Legnevezetesebb operái: Tancredi (1813); L'Ita-
liana in Algeri (1813); II barbiere di Seviglia 
(1816); Otelló (Nápoly 1816); Cenerentola (Roma 
1817); La gazzá ladra (Milano, Scala 1817); Mosó 
in Egitto (1818); Semiramide (Velence 1823); Le 
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siége de Corinthe (Paris, Nagyopera 1826); Guil-
laume Teli (u. o. 1829). Több kantátát, számos 
karművet és egyházi zenemüvet is irt. Leveleit 
kiadták: Mazzatini és Manis (1902). Számos 
életrajza közül kiemeljük: Escudier, R. sa vie 
et ses oeuvres (Paris 1854); Sittard, (Leipzig 
1882;; Gardolfii (Firenze 1902); Dauriac (Paris 
1906); Henri de Gurzon (u. o. 1921). 

Rossland (azelőtt Trail Greek), bányaváros 
Brit-Columbia kanadai tartományban a Salmon 
és Kettle mellett, kb. 10,000 lak.; ezüst-, arany-, 
réz-, ólombányákkal és kohókkal. 1894-ik évi 
település. 

Rosslau, város Anhalt hercegség Zerbst nevű 
járásában, (i9is» 11,535 lak. 

Rossm., latin állatnevek után Rossmássler 
Emil Adolf német zoológus nevének rövidítése. 
E. szül. Lipcsében 1806 márc. 3., megh. u. o. 1867 
ápr. 8.1830-ban Tharandtban az erdészeti aka
démia tanára volt, ahonnan politikai okokból el
bocsátották. Főleg a csigák és kagylók tanulmá
nyozásával foglalkozott. Híres müvét: Iconogra-
phie der europáischen Land- und Süsswasser-
mollusken (Leipzig—Dresden 1835—62, 3 köt.) 
Köbeit folytatja (Wiesbaden 1877-től kezdve). Na
gyon sok népszerűsítő irányú természettudományi 
müvet irt. 

Rossmássler, Emil Adolf, német természet
tudós, 1. Rossm. 

Rosso, Col de, 1278 m. magas hegy Asiago-
tól K-re, az úgynevezett Sette communi (hét köz
ség) területén. 1917. és 1918. rendkívül véres har
cok színhelye. 1917 dec. 22-én az osztrák-magyar 
csapatok elfoglalták, 1918 január 29. az olaszok 
heves támadással egy részét visszavették, június 
15-én ismét elvesztették ; de az egyesült entente-
csapatok a piavei szerencsétlen ütközet után 
jún. 30. végleg elfoglalták. 

Rosso (ejtsd: rosszó), 1. R. (tkp. deRossi), Gio-
vanni Battista, másképen R. Fiorentino, olasz 
festő és szobrász, szül. Firenzében 1494 márc. 18., 
1541. öngyilkos lett. Michelangelo tanulmányo
zásán képezte magát, erőteljes színezésére Andrea 
del Sarto hatott. Eleinte szülővárosában, majd 
1524—27-ig Rómában működött, míg 1530.1. Fe
renc hívására Franciaországba ment, hol a 
fontainebleaui kastélyt díszítette falfestmények
kel és stukko-diszítményekkel. Legjobb olajfest
ményei a firenzei Ufftziban láthatók. 

2. R., Medardo, turini származású szobrász és 
festő, Milanóban és Parisban tanult, s Parisban 
él. Nyugtalan felületekben megmintázott szobrai 
(A bookmaker, Gyermek a napon, Gyümölcs-
árusnő, Nevető fiú) a hagyományokkal szakító 
modern plasztika legjellegzetesebb termékei közé 
tartoznak. Mint festő kevésbbé jelentékeny. 

Rosso antico, vörös márvány, 1. Márvány. 
Rosso di Licviiiite, sötét rézvörös már

vány, zöld foltokkal és fehér erekkel, Genova 
környékéről. 

Rosso di Verona, vörös márványfajta. 
Ros solis (lat.) és ebből rozsólis, 1. Drosera 

és Sosoglio. 
Rossz, az erkölcsi jónak ellentéte; erkölcsi 

megítélés alá eső cselekményre alkalmazva je
lenti az erkölcsi törvény ellen való vétséget; em

berre : az erkölcsi érzék hiányát, az erkölcsi in
dítékok iránt való fogékonytalanságot. Nem er
kölcsi értelemben általában minőségi fogyaté
kosságot jelent. 

Rosszalás, l. Fegyelmi büntetések. 
Rosszerdő, Békés községhez tartozó puszta 

Békés vm. hasonnevű j.-ban, (1910) 1015 magyar 
lakossal. 

Rosszhiszem, 1. Jóhiszem. 
Rosszieni (Roszejnej, Rusigen), az ugyauily 

nevű járás székhelye Kovno volt orosz kormány
zóságban, (i9io) 13,800 lak. R. valamikor Szamo-
gitia fővárosa volt. A világháború folyamán 1915 
május havában környékén heves harcok foly
tak. Most Litvánországhoz tartozik. 

Rost. R.-ok egyes szövetekben, pl. a háncs
ban és fában lévő hosszú, vékony, hajlékony, vé
gein kihegyesedő elemek. Faluk vagy cellulóz és 
iparilag ezek a legjobbak, vagy elfásodottak. Üre
gük keskeny, faluk vastag. A technikában rost 
alatt könnyen hajlítható, vékony, fonalas anya
got értenek, mely lehet növényi (len, kender), 
állati (selyem, gyapjú) vagy ásványi (aszbeszt) 
eiedetü. Vannak mesterséges rostok is, pl. a mű
selyem vagy az üvegrost. — R. az anatómiában, 
illetőleg szövettanban, finom szálas képletek neve, 
így vannak izom-, ideg-, inrostok stb. R.-okat talá
lunk továbbá a kötőszövet sejtközti állományá
ban, mint igen finom, hullámos vagy csavaros
lefutású, különböző hosszúságú, 0"001 mm. át
mérőjű vagy még vékonyabb képleteket (kötő
szöveti R.-ok, rugalmas R.-ok). 

Rost, 1. Johann Christoph, német költő, szül. 
Lipcsében 1717 ápr. 7., megh. Drezdában 1765 
júl. 19., mint adófőtitkár. Eleinte Gottsched köve
tője, később azonban ellene fordul s két szatírá
ban (Das Vorapiel, 1742; Schreiben ries Teufels 
an Herrn G. Kunstrichter der Leipziger Bühne, 
in Knittelversen, 1753) állítja pellengérre, irt ver
seket, elbeszéléseket és pásztorjátékokat, melyek 
ma már csak az irodalomtörténészt érdeklik. 

2. R., Valentin Christian Friedrich, német 
klassz.-fllológus, szül. Friedriehrodán, 1790 okt. 
16., megh. Gothában 1862 aug. 6. Gothában mint 
gimnáziumi, majd 1841. mint egyetemi tanár 
működött. Görög grammatikával és lexikográfiá
val foglalkozott. Müvei: Griechische Grammatik 
(Göttiugen 1816, 7. kiad. 1856); Griechisch-
deutsches "Wörterbuch (Gotha 1820, újabban 
1888); Deutsch-griechisch.Wörterbuch (Göttingen 
1818, újabban 1889). Duncan Homeros-Pindarosi 
lexikonát és Passow görög szótárát is átdolgozta. 

Rosta, különböző nagyságú szemcsékből és 
darabokból álló anyag (pl. termény) részeit nagy
ságuk szerint osztályozó eszköz, mely egy lejtő
sen elhelyezett, sík vagy hengerpalást alakú, át
lyuggatott lemezből v. ritkán szőtt drótszövetből 
készül. A síkrosta alternatív, a dobrosta forgó 
mozgást végez. Mozgás közben a rostanyílások 
nagyságával egyező v. annál kisebb nagyságú 
részek a rostán áthullanak és a rostán maradó 
nagyobb részektől elkülöníthetők. Homok vagy 
kavics osztályozására a vaskeretű, drótból font, 
ferdén felállítható álló rostát használják. A R. 
többnyire mint nagyobb, összetett gépek alkotó
része fordul elő. A kicsiny nyílású rostát szita-
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nak nevezik. L. még Gabonaosztályozógépek és 
Gabonatisztítógépek. 

Anyarosta, a méhészetben az anyaméh ki
fogására szolgáló rosta, melynek nyilasain a 
dolgozó méhek átbújhatnak, de a nagyobb testű 
anyaméh már nem fér át. Az A.-t a rajfogó zsák 
végébe illesztik, másik végét a rajzókas röp-
lyuka elé kötik. Ha az anyaméhet kifogták, a raj 
visszarepül az elhagyott kasba. 

Rostaalja, 1. Aljagabona. 
Rostacsont, 1. Ethmoideum. 
Rostacsövek v. szitacsövek, tubus cribosus 

(növ.). Az edénynyaláb hancsrészének a legfonto
sabb eleme, mely a fehérjék vezetésére szolgál. 
R. éppúgy képződnek, mint az edények, de abban 
különböznek tőlük, hogy az egymás fölötti sejtek 
választófala nem szívódik fel teljesen, hanem 
számos lyuk képződik rajta, innen a neve, különb
ség továbbá, hogy faluk nem vastagszik meg 
úgy, mint az edényeknél. Az átlyuggatott haránt
falakat rostalapoknak nevezik. Faluk nem fáso-
dik el. A R. csak a tenyészet! év alatt szoktak 
működni és télre a rostalapokat az erősen fény
törő kalluszlemez fedi be, amely megakadályozza 
a szomszédos tagok közötti közlekedést. A követ
kező évben tavasszal ftzután a kalluszlemez fel
oldódik. A nyitva termők háncsában levő R. 
rostalapjai nincsenek átlyuggatva, hanem csak 
plazmodeszmák járják át. 

Kostaf. . latin növónynév után Bostafinski 
József Tamás botanikus nevének rövidítése, szül. 
Varsóban 1850-ben. 1882 óta krakói tanár. 

Rostaforgatás v. rostavetés, a jóslás egy 
neme, azonos a szitajóslással (1. o.). 

Rostahenger vagy hajalóhenger a. m. osztá
lyozó henger (1. o.). 

Rosták, 1. Rosta. 
Rostakagyló (Aspergillum, íiiat), a Lemezes

kopoltyús kagylók (Heteroconclia) rendjébe, az 
Öblös köpenyszélü kagylók (Sinupalliata) al
rendjébe tartozó kagyló-nem. Fajaira jellemző, 
hogy a kagylókra jellemző és két teknőböl álló 
héjuk nagyon kicsi, csenevész, e helyett azonban 
testüket hosszú, hengeres meszes cső veszi körül, 
melynek elülső részét szitaszerűleg áttört lemez 
zárja el. Legismertebb faj az Indiai-óceánban 
honos Aspergillum [Brechites] vaginiferum 
Lam. (jávai R.); képét 1. a Kagylók) mellékletén. 

Rostand (ejtsd: rosztan), 1. Edmond, francia 
költő, szül. Marseilleban 1868 ápr. 1., megh. Paris
ban 1918 dec. 2. Les musardises(1890)c. verskötete 
semmi figyelmet sem keltett; hírnevét Les roma-
nesques (1894) c. egyfelvonásos, szellemtől szipor
kázó verses vígjátékával vetette meg, amelyet 
több verses dráma követett. Népszerűsége tető
pontját a XVII. sz. irodalmi életéből vett és szá
mos nyelvre lefordított Cyrano de Bergerac (1897) 
c. verses drámájával érte el. Egyéb színpadi mű
vei: La princesse lointaine (1895); La samari-
taine (1897); L'aiglon (hőse a reichstadti herceg 
1900); Chantecler (állatdráma 1910). Befejezet
lenül maradt három darabja: Don Jüan, Faust, 
Jeanne d' Arc. Magyarul megjelent: Cyrano de 
Bergerac (ford. Ábrányi Emil, Budapest 1899 és 
1923); A sasfiók (ford. u. a,, u.o. 1902 és 1923); A 
regényesek (ford. Telekes Béla, u. o. 1903); A 

napkeleti királykisasszony (ford. Benedek Mar-
eel, u. o. 1904); A samárjai asszony (ford. Telekes 
Béla, u. o. 1906); A két Pierrot v. a fehér vacsora 
(ford. Kosztolányi Dezső, u. o. 1913); Don Jüan 
utolsó éjszakája (ford. Kállay Miklós, u. o. 1921). 
V. ö. Langer, E. R. (Linz 1901); Haraszti Gy., E. 
R. (Budapest 1912). — Felesége, leánynevén 
Rosemunde Gérard, szintén irt egy verskötetet 
Les pipaux (1891) címen, mely mátkaságuk idején 
készült feleletül a Les musardises c. kötetre. 
Fia, R. Maurice szintén kísérletet tett a dráma
írás terén, 1921 októberban Parisban színre ke
rült La Gloire c. színműve, 1923. pedig Phönix 
c. drámája. 

2. R., Eugéne, francia költő és közgazdász, 
R. 1. atyja, szül. Marseilleban 1843 jún. 23., megh. 
Cambóban 1915 jan. 21. Eleinte költeményekkel 
lépett föl s kiadott négy kötetet, de azután a köz
gazdasági és társadalmi tevékenység foglalta le. 
1877. Marseille város szolgálatába állt és egészen 
a közgazdasági feladatoknak és a gazdasági iro
dalomnak élt; különösen a néptakarékpénztárak 
szervezésében, valamint a munkásbiztositás moz
galmaiban vitt vezetőszerepet. Költeményes 
munkái:Ebaucnes (1865); La secondepage (1866); 
Poésies simples (1874); Les sentiers unis (1886); 
főbb közgazdasági munkái: L'action soeiale par 
l'initiative privée (1893); Le concours de 3 caisses 
d'épargne au credit agricole (1897), amely akadé
miai dijat nyert; La reformé des caisses d'épargne 
francaises (2 köt, 1891). 

Rostanyag, 1. Fibrin. 
Rostavetés, 1. Szitajóslás. 
Rostdaganat, rostos kötőszövetből álló daga

nat, melynek állománya rendkívül változó, néha 
egészen lágy, máskor oly kemény, hogy késsel is 
alig vágható, az inszövethez hasonló (desmoid). 
L. még Fibroma. 

Rostedény nyaláb v. rostedényköteg, 1. Edény-
nyaláb-

Roste l lum (növ.) 1. Kosborfélék. 
Rostély, kisebb vasrács. Tüzelőszerkezeteknél 

a levegő bevezetésére szolgál és öntött vasból 
készül. (Kályha-rostély, kazánrostély, lánc-ros-
tély, mozgó rostély.) A konyhaművészetben pirí
tásra használják s ez esetben vékony, cinkezett 
vashuzalokból készül. A régi idők vaspáncélján 
az arc megvédésére szolgáló leereszthető fémlapot 
jelenti (sisakrostély). L. még Füstemésztés. 

Rostébftjomba v. rácsgomba (növ), 1. Glathrus. 
Képe az Ekés termetű gombák tábláján : 6. és 7-
ábra. 

Rostély-inga, 1. Kitágulás és Kompenzációs 
inga. 

Rostélyos, eredetileg rostélyon parázs fölött 
sült marhapecsenye. A R. ugy ízletes, ha porha
nyó és frissen készült, porhanyóságát elősegít
jük, ha kissé állott húst veszünk s a szeleteket 
jól megverjük és zsírban hagymával megsütjük 
(vöröshagymás R.). Ha a frissen elkészült R.-t tej
fellel leöntjük és paprikával fűszerezzük, Ester-
házy-R. a neve. Fedő alatt zsírban készül a pá
rolt R. Gombával párolják a gombás R.-t. 

Rosthorn,^7/wisí;ow,osztrák orvostanár, szül. 
Ödben (Alsó-Ausztria) 1857 szept. 19., megh. 
Seekau melletti vadászterületén 1909 aug. 9. 





ROSTNÖVÉNYEK. 

2. Corctaorus capsularis 
(Jutái. 

3. Koehmeria lyvea 
(Bami) 

4. Agavé americana. 5. Attalea funifera 
(Piassavej, 

6. Phormium tenax 
(Újzélandi len). 

7. Gyapoteserje 
íGossypium herbaceum). 

Mag: a pa
mutszálak-' 

kai. 

9. A házi. 
len. 
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. Előbb Prágában, 1898. Grazban, 1903. pedig Hei-
delbergben lett egyetemi tanár, innen 1907. hív
ták meg a bécsi egyetemre. Hires volt operációi
ról. Tudományos értekezései főleg anatómiai és 
nőgyógyászati kérdésekkel foglalkoztak külön
böző szaklapokban. 

Rosthornit (ásv.), fosszilis gyanta; lelőhelye 
Guttaring Karintiában, ahol az eocénkorú barna
szénben lencseszerü halmazokat alkot; vörös
barna, karca világosbarna, narancssárga, zsír-
fényű ; szilánkjai borsárgán áttetszőek; alkatré
szei: szén, hidrogén és oxigén: C24H40O. 

Rostmályva (növ.), 1. Sida. 
Rostnövények (növ., 1. a képmellékletet). A 

rostot (1. o.) szolgáltató növények száma rendkívül 
nagy, de aránylag csak kisebb száma általános 
jelentőségű. A növényi rostok természetük sze
rint háromfélék, ix. m. szőrök, háncssejtek és 
edénynyalábok (vagy azok részei). 1. Szőrök. Itt 
első helyen a gyapotnövény (7. ábra) említendő, 
melynek a magjai felbőréből kinőtt szőr : a gya
pot (1. o.) egyúttal a legfontosabb növényi rost; 
alárendeltebb néhány a Bombaceae-családba tar
tozó növénynek a szőre, mely bombax-gyapot, 
kapok stb. néven ismeretes (1. Bombax, Ceiba és 
Kapok), valamint az ú. n. selyemnövény (1. Se
lyem). 2. Hámsejtekből álló rostok: ilyene
ket első sorban a len (1. o. és 9. ábra), a ken
der (1. o. és 1. ábra), a ramie (1. Boehmeria és 
3. ábra) és a jutanövényböl (1. Juta és 2. ábra) 
nyerünk; a számos idetartozó külföldi (kivált tro
pikus) növény közül ismertebbek: a Grotalaria 
(1. o.), mely a szun v. Bombay-Madrász-kendert 
szolgáltatja, a Hibiscus cannabinas (8. ábra), 
melynek háncssejtjeiből a gambokender (1. o.), ké-
szül,'valamint aBaiüiinia,Sidia, Urena stb. fajai. 
3. Edénynyalábokból (vagy részeiből) álló rostok. 
Az idetartozó növények leginkább durva rostot 
szolgáltatnak, de néhány általános jelentőségű, 
igy: a líwsa-fajok, melyek rostja a Manila-ken
der (1. o.), a Kókuszpálma (1. o. és Kókuszrost), 
mely a cóir néven ismert rostot szolgáltatja, az 
Agave-íajok (1. Agave-röstok és 4. ábra), az új
zélandi lent szolgáltató Phormium tenax (1. o. 
és 6. ábra), a Bromelia-í&iok, melyeknek rostjai 
silkgrass (l. o.), ananász kender (1. o.) néven sze
repelnek ; de kivált az újabban iowtos, piasszavát 
szolgáltató pálmák, ú. m.: az Attalea funifera (1. o. 
és 5. ábra), eredetileg csak ennek rostjait értet
ték piasszáva néven. Ezt most brazíliaip>iasszává-
nak nevezik, miután újabban más pálmáktól is 
nyernek piasszávának nevezett rostot, így a Bo-
rossus flabelliformistól a Borossus-piasszávát, 
a Caryota-piasszávát v. kitult (kitool) némelyek 
a Garyota urens, mások meg az Arenga sauha-
rij'érától származtatják s végre a Dutiosperma-
piasszáva, amely a Dutyosperma fibrosum nevű 
pálmának a rostja. Ujabban nagy fontosságot 
nyert a törpe pálma (Ghamaerops humilis) le
veleiből nyert rost, az afrik (crin végétale, hely
telenül «Seegras»-nak is nevezik), melyet a ló-
szőr helyett mint párnázó anyagot nagymérték
ben alkalmaznak. 

Rostock, város Mecklenburg-Schwerin német 
államban, a Warnow öbölszerű torkolatánál, (1919) 
67,953 lakossal, jelentékeny iparral és keres

kedéssel. Kikötőjében évente több száz hajó for
dul meg. A belső régi városrész középületei 
közül legnevezetesebb a városháza és az egye
tem, melyet még III. János és V. Albert her
ceg alapítottak 1419. s mely virágzása korát a 
XVI. század végén és a XVII. század elején érte el. 
R.-ot 1170. egy régi vend helység helyén Pribisz-
láv keresztény obotrita fejedelem alapította.1218. 
városi jogokat kapott. 1630-ig a Hansa tagja volt 
és hatalomra nézve csak Lübeck multa felül. A 
XV. sz. óta folytonosan viszálykodott a mecklen-
burgi hercegekkel; e viszálykodásnak az 1788-iki 
egyesség vetett véget; de azután is maradtak még 
a városnak politikai kiváltságai egészen 1879-ig. 
V. ö. Remhold, Chronik der Stadt R. (1836). 

Rostok, 1. Rost. 
Rostos ananász (növ.), 1. Karatas. 
Rostos kötőszövet, 1. Kötőszövet. 
Rostos porcogó, 1. Porcogó. 
Rostra (több. a latin rostrum-hö\, a. m. csőr, 

orr), két vagy három erősen kihegyezett, megva
salt gerenda, melyek az ókori hadihajókon a víz
tükör magasságában azon célból voltak alkal
mazva, hogy ütközet alkalmával az ellenséges ha
jót oldalba kapják és így elsülyesszék. A hadi 
zsákmányul ejtett hajók orrát a rómaiak a fóru
mon, különösen a szónoki emelvényen helyezték 
el, miért is R. jelenti a szónoki emelvényt és an
nak környékét. 

Rostrum (lat.) a. m. csőr, 1. a szúrólegyek 
szívóorrmánya; 2. a madarak csőre; 3. a kacs-
lábú rákok (Cirripedia) héján lévő csöralakúan 
megnyúlt páratlan mészlemezke; 4. a Tizlábti 
rákok (Decapoda) fejtorvértjének (carapax) 
elülső részén lévő hegyes tüske; 5. a cápa-félék 
és porcogós vérteshalak (Ganoidea) koponyájá
nak elülső részén szembeötlő csőrszerű porcogós 
nyujtvány. 

Rosty, 1. Kálmán, egyházi író és költő, szül. 
Rozsnyón (Gömör) 1832 jul. 1., meghalt Kalocsán 
1905. A szabadságharcban honvédtüzór volt. Ez
után Eperjesen és Budapesten jogot tanult, majd 
elvégezvén az egy évi teológiát, 1853. a hazánk
ban helyreállított Jézus-társaságnak első magyar 
tagja lett. Pappá szenteltetvén, tanár volt Kalks-
burgban és Szatmáron, akadémiai hitszónok Po
zsonyban, majd kalocsai tanár lett. Önálló mű
vei : Mária lantja (költemények, 4 füzet, 1879, 
1885, 1887, 1888); Emléklombok Kalocsa múlt

jából (költemények, 1885); Pius-emlék (1877); 
Június havi koszorú (1877); Szt. Alajos élete 
(1891); Márciusi ibolyakoszorú (1891); Május 
havi füzér (1891); Magyar szentek legendái 
(1889); Karácsonyi képeskönyv; Kereszt és 
gyár (költői beszély); hxtézeti színművek és tu
dományos akadémiák (21 darab); Haynald-
album (Kalocsa 1889) stb. 

2. R. Pál (barkóczi), utazó, szül. Pesten 1830 
november 26., megh. 1874 december 7-én. A 
szabadságharc után külföldre menekült; Ame
rika különböző részein hosszabb ideig tartózko
dott. Müve : Úti emlékiratok Amerikából (2 köt., 
Pest 1861). Az Akadémia levelezőtagul válasz
totta. 

R o s u l a v. rosetta (-növ.) a. m. kis rózsa; a 
növények leírásában a lomblevelek alkotta rózsa-
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alakú levélcsoport, rendesen a növény tövén 
(R. basalis, levélrózsa). 

Rosweyde, Heribert, l Bollandisták. 
Roswitha v. Hrosivitha (helyesen Hrotsvith, 

Hriwdswintha), gandersheimi (bajor) benedek
rendi apáca, német költő és történetíró, szül. 
933 körül, megh. valószínűleg 1002. Irt költemé
nyeket Szűz Mária életéről, Krisztus mennybe
meneteléről, átdolgozott legendákat és martirolo-
giumot, de nevét leginkább erkölcsi célzatú latin 
drámáival örökítette meg, melyek közül hat 
maradt fenn: Ábrahám, Callimachus, Dulcitins, 
Fides et spes, Gallicanus, Paphnutius. A Dulci-
tius a legrégibb magyar drámatöredéknek is for
rása. Műveinek legjobb kiadásai: K. A. Barack 
(Nürnberg 1858) és P. Winterfeld (Berlin 1902). 
Német ford. 0. Piltz (Reclam, Univ. Bibi.). V. ö. 
G. Freytag, De Hrotswitha poetria (Breslau 
183S): E. Köpke, Hrotsvit v. Ganderslieim (Ber
lin 1869) és K. Strecker, E. (Neue Jahrb. f. d. 
klass. Alt., 1903); Katona Lajos összegyűjtött 
művei (Budapest 1913 1.1. és írod. Közi. 1902). 

Roszlavl, az ugyanily nevű járás székhelye 
Szmolenszk orosz kormányzóságban, (1910) kb. 
20,000 lak. 

Roszner Ervin báró, államférfiú, szül. Varsány-
ban 1852 dec. 19. Jogi tanulmányai végeztével 
Nagy váradon jogakadémiai tanár lett, 1887. kép
viselővé választották, de nemsokára kinevezték 
Hont vmegye, majd Máramaros vmegye főis
pánjának. 1903 decembertől 1905 febraárig fiumei 
kormányzó volt s ez időben nevezték ki v. b. t. 
tanácsossá, 1912. a főrendiház tagjává, 1915 
május 29., miután Burián István báró külügy
miniszterré lett, ő felsége személye körüli mi
niszterré nevezték ki és ugyanez év szeptember 
havában, Széli Kálmán elhunyta után, a szent
gotthárdi kerület orsz. képviselővé választotta. 
Tisza István grófnak meghitt barátai közé tarto
zott. Irodalmi munkái: Régi magyar házassági 
jog (1887); Magyar agrárpolitika (1897); Le 
comte Etiemie Tisza, apőtre de la paix, victhne 
de la guerre (1922) stb. 

Rosztiszláv, halicsi fejedelem 1. Rasztiszláv. 
Rosztiszlavics Béla, IV. Béla királynak Anná

tól való unokája, 1. Rasztiszláv. 
Rosztócs (Éástoci), kisk. Arad vm. nagyhal-

niágyi j.-ban, (1910) 352 román lak. (Tr. E.) 
Rosztoka, kisk. Máramaros vm. ökörmezői 

j.-ban, (1910) 535 rutén és német lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Rosztopcsin (Rasztopcsin), Fedor Vaszilje-

vics, gróf, orosz politikus és író, szül. Orel tarto
mányban 1763 márc. 23., megh. Moszkvában 1826 
jan. 30.1. Pál cár trónralépése után 1796. annak 
főhadsegéde és udvari főmarsalja lett. Később kül
ügyminiszterré nevezte ki a cár, 1799. pedig grófi 
rangra emelte. 1801 jan. kegyvesztett lett, mert 
ellenezte a cárnak Franciaországhoz való közele
dését. 1810-ben újból állami szolgálatba lépett 
és Moszkva főkormányzójává nevezte ki I. Sándor 
cár. Ebben az állásában rendelte el 1812 szept. 
15. Moszkva felgyujtását Napóleon bevonulása 
után. Eleinte ugj'an tagadta e parancsának ki
adását s a franciák müvének tüntette fel Moszkva 
felégetését (La vérité snr l'incendie de Moscou, 
Paris 1823), de később magára vállalta azt. 

1814—15-ben részt vett a bécsi kongresszuson, 
1817. lemondott főkormányzói állásáról és 1823-ig 
Parisban élt. R. sokat írt franciául ós oroszul: 
kiadatlan munkái (Oeuvres inédites) 1894. jelen
tek meg Parisban. V. ö. A. de Ségur (R. uno
kája) ; Vie du comte Rostopchine (Paris 1872); 
de Saint-Aubin, Trente-neuf portraits 1808— 
1815 (Szent-Pétervár 1902); Tzenoiv, Wer hat 
Moskau verbrannt ? (Berlin 1904). 

Rosztov, 1. az ugyanily nevű járás székhelye 
Jaroszlav orosz kormányzóságban, (1910) 13,715 
lak. Az 1213. alapított temploma keresett búcsu-
járóhely számos ereklyével. — 2. R. a Don mel
lett, az ugyanily nevű járás székhelye a doni ko
zákok területén, (1920) 176,770 lak., jelentős gyár
iparral és igen élénk kereskedéssel, amelyet fő
képen folyami kikötőjének köszönhet. Halászata, 
továbbá az ezzel összefüggő iparágak igen fejlet
tek. Nagy vásárai híresek. Odesszával és Kon-
stantinápollyal rendes hajóösszeköttetése van. 
1915-ben, midőn a németek már Varsót fenyeget
ték, az ottani orosz egyetemet R.-ba helyezték át. 
Az ideiglenes egyetemi épület azonban 1916. le
égett. 1917-ben az orosz forradalomban a bolse
vikok uralma ellen E.-ban kikiáltották az önálló 
Doni Köztársaságot, de súlyos utcai harcokban a 
bolsevikok győztek s E. újra szovjeturalom alá 
került. A békekötési tárgyalások meghiúsulása 
után történt német előnyomulás folyamán 1918 
májusban a németek megszállták a várost. 

Rosztovcev, Michail Ivanovics, orosz archeo
lógus és történész, szül. Kijevben 1870 szept. 
28. Nagyobb tanulmányutakat tett, 1903. a szent
pétervári egyetem és a császári történeti és 
filológiai intézet tanára lett. Főbb müvei: Ge-
schichte der Staatspacht in der röm. Kaiserzeit 
(orosz és német nyelven); Catalogne des plombs 
de la Bibi. Nat. Paris; Die hellenist.-röm. Archi-
tekturlandschaften (1911); Römische Bleitesserae; 
Sylloge tesserarum (1907); Studien zur Geschichte 
des röm. Kolonates (1910). 

Rota (lat.) a. m. kerék, különösen a köralakú 
szekrény a kat. templomokban, ahol a monstran-
cia van. — Diabolus rotae, 1. az az ügyvéd, aki 
a rota romanánál (1. Bíbornoki testületek) az 
auditores rotae, t. i. a rota bíráinak Ítélethoza
tala előtt ellenvetésképen minden kigondolható 
nehézséget felhozott, hogy ezáltal is előmoz
dítsa a bírák hozandó ítéletének általuk minden 
lehető indokkal való támogatását; 2. az az egyén 
is, aki a szentté avatás pőréiben meg van bízva 
azzal, hogy minden lehetőt felhozzon a szentté 
avatás meggátlására, nehogy a birák felületes 
és könnyelmű eljárásai mozdítsák elő valakinek 
szentté avatását; a szentté avatási pör ugyanis 
XIV. Benedek pápáig a R.-nál tárgyal tátott, 
innét D. rotae; 3, okvetetlenkedő, incselkedő 
ember. 

Rota Ar is to te l i s v. Aristoteles-féle kerék, 
geometriai látszólagos ellenmondás, melyet Aris-
toteles a Mechanikai problémák c. művének 25-ik 
fejezetében említ. A kérdés úgy hangzik: Miért 
ír le két egymásra erősített kerék kerülete gör-
dülése folytán egyenlő hosszú utat, holott külön-
külön gördülve a lefejtett utak a kerületek ará
nyában vannak. Galilei mutatta ki a látszólagos 
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ellenmondás okét, hogy t. i. az egymásra erősí
tett kör egyike az alapon nemcsak gördül, hanem 
csúszik is. 

Rotáció (rotatio, lat.), valamely testnek saját 
tengelye körül való forgása. — Növénytani ér
telemben : a növény eejtjében a falmenti cito-
plazmának (1. o.) magába visszatérő keringő moz
gása, amely a vízi növények (pl. Blodea, Vallis-
neria, Chara, Nitella) sejtjeiben gyakori. — 
Mezőgazdasági értelemben 1. Vetésforgó. 

Rotációs betüöntögép, 1. Betüöntés. 
Rotációs fotográfia, igen nagy mennyiségű 

másolat gyors előállítására szolgáló eljárás, me
lyet forgó gépek eszközölnek előhívópapirokon. 

Rotációs gépek v. körforgó gépek azok a gé
pek, melyek munkájukat folytonos körforgásban 
végzik és az ide-oda mozgó tömegekből eredő 
lökésektől fel vannak mentve. Ilyen például a 
rotációs sajtó (1. Gyorssajtó), az esztergályozó 
gépek, körforgású szivattyúk, turbinák stb. 

Rotációs mélynyomás, 1. Mélynyomás. 
Rotációs motor (forgó motor) olyan motor, 

melynél a hajtóerő a motor forgó tengelyére 
közvetlenül gyakorol hatást és nem közvetve 
dugattyú és forgattyúhajtás útján. Eltekintve az 
elektromotoroktól, amelyek a R. egész külön 
csoportját képezik, közvetlen hatást a forgó ten
gelyre legegyszerűbben a súly vagy a mozgási 
energiával lehet gyakorolni. Pl. a legtöbb vízi 
kereket közvetlenül a víz súlya hajtja (1. Vizi-
kerék), a víz- ós gőzturbináknál pedig a víz- v. gőz
nyomás helyzeti energiája előbb átalakul sebes
séggé; a víz v. gőz kiáramlik egy nyíláson át, 
hogy azután sebességével gyakoroljon hatást a 
forgó tengelyre helyezett turbina-lapátokra (1. 
Turbina és Gőzgép). A R.-nál rendszerint nin
csen ide-oda mozgó rész. A R.-hoz tágabb érte
lemben véve tartoznak azok a motorok is, ame
lyeknél van ugyan dugattyú- és forgattyúhajtás, 
tehát van ide-oda mozgó rész, de eltérőleg a du
gattyús gépeknél rendesen megszokott elrende
zéstől (álló [fix] henger és forgó tengely), a hen
gerek forognak az álló tengely körül. Ily R. eddig 
kizárólag repülőgépeknél találtak alkalmazásra, 
még pedig benzines robbanó motor alakjában. 
A forgó henger előnye, hogy a forgó tömeg 
nagyobbodván, a motor járása egyenletesebb, és 
mivel e forgás által a légáramlás nagyobbodik, 
a hengerek jól hűlnek és mellőzhető az álló hen
gereknél feltétlenül szükséges vízhűtő berende
zés. Mindkét körülmény súlymegtakarítást ered
ményez. Figyelembe veendő azonban az össze
hasonlításnál, hogy a R. nem oly gazdaságos 
működésű, tehát több üzemanyagot fogyaszt egy 
lóerőmunkateljesítményre, mint a vízhűtéses fix 
hengerü motor. A R.-nak tehát több benzint és 
olajat kell magával vinnie, az üzemi önsúlya 
ennek folytan annyira megnagyobbodik, hogy 
hátrányba kerül a fix hengerfi vízhűtéses motor
ral szemben. Kísérleteztek oly gőz- és gázmotorok
kal is, amelyek álló hengerében forgott a du
gattyú, de olyan megoldást, amely gyakorlati 
elterjedést nyert volna, nem tudtak találni. A leg
nagyobb nehézséget a forgó dugattyú és álló 
henger közötti tömörzárás létesítése okozza. 

Rotációs polározás, 1. Cirkul} ár polarizáció. 

Rotacizmus (rhotacizmus, gör.), a nyelvészet
ben az a hangváltozás, mely szerint $z vagy z 
hangból r lesz (gör. p = rho), pl. a németben is 
war a régibb was helyett, vagy lat. honos: honor 
stb. így a csuvas r-nek köztörök z felel meg. In
nen van, hogy egyes török eredetű szavaink végső 
r hangjának a köztörökségben z felel meg. Pl. 
iker a. m. török ikiz, ökör a. m. török ókiiz stb. 
R. a raccsolás orvosi tudományos neve is. 

Rotál (rotolo, többesben artal), régebbi súly
mérték a Földközi-tengervidéki ozmán államok
ban. Egyiptomban 44903 g., Algírban a legtöbb 
árunál 54608 g., Törökországban 555-91 g. stb. 

Kotal ia (áiiat), 1. Gyökérlábúak. 
Rotangpálma (ntiv.), 1. Calamus. 
Rotarides Mihály, magyar irodalomtörténet

író, szül. Otrokócson (Gömör vm.) a XVIII. sz. 
elején, megh. Wittenbergben 1747 ápr. 15.1738-ban 
a wittenbergi egyetem hallgatója lett, 1742. be
fejezvén teológiai tanulmányait, hazatért, hogy 
megírandó magyar irodalomtörténeti munkája 
számára adatokat gyűjtsön. 1744-ben újra kiment 
Wittenbergbe, s jegyzetei alapján hozzáfogott 
müve kidolgozásához, melyben, Czvittingertől el
térőleg, nem betűrendben, hanem összefoglaló 
módon, időrendbe és szakok szerint csoporto
sítva, akarta tárgyalni a magyar irodalom fej
lődését. Munkája állítólag elkészült és kézirata 
Wittenbergben maradt, ez azonban nem való-
szinü. Ránk csak a részletes tervezete maradt, 
Históriáé Hungaricae literariae . . . lineamenta, 
mely 1745. meg is jelent. Több kézirata elveszett, 
egy pár a pozsonyi liceum könyvtárában maradt: 
köztük egy pótlék Czvittinger említett irodalom
történeti lexikonához. 

Rota romána , 1. Bíbornoki testületek. 
Rotary-fotogravür, így nevezik az angolok a 

Mertens-nyomáshoz hasonló eljárást. L. Mély
nyomás. 

Rotat io (lat), 1. Rotáció. 
Rotator ia (áiiat), 1. Kerekesférgek. 
Rotch (ejtsd: roccs), Lawrence, meteorológus, 

szül. Bostonban 1861 jan. 6., megh. u. o. 1912 
ápr. 7. 1881-ben létesítette a Blue-Hill obszer
vatóriumot, melynek megfigyelési anyagát a 
Harvard College évkönyvei közölték. R. volt az, 
aki legelsőnek használta a műszerrel ellátott sár
kányt a felső légrétegek kutatására (1. Aeroló-
gia). Aerológiai vizsgálatok céljából részt vett 
számos tudományos expedícióban, így 1905. és 
1906. bérelt gőzhajón (Teisserenc de Bort-tal 
együtt) a trópusi tengereken. 1907-ben a Harvard
egyetemen a meteorológia tanára lett, melynek 
tulajdonába vógrendeletileg átment a Blue-Hill ob
szervatórium is. 

Rotei, sziget, 1. Botti. 
Rotein, 1. Fénicien. 
Rotenhaan, 1. Boothaan. 
Rotl i vagy Bth,, latin növénynév után Both 

Albrecht Wilhelm neve, szül. Dötlingenben (01-
denburg) 1757., megh. mint vegesacki orvos Bréma 
mellett 1834. Kelet-India és Németország flóráját 
ismertette. 

Roth, 1. Adolf, ortopéd orvos, a Stefánia-úti 
ortopédiai intézet főorvosa, szül. Miskolczon 
1862 márc. 19. Orvosi tanulmányait 1886. Buda-
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pesten végezvén, Németországban szaktanulmá
nyokat végzett s ő ismertette először a Hessing-
féle gyógymódot. Belső munkatársa a berlini 
Zeitschrift für Orth. Chirurgie folyóiratnak. Több 
saját találmányú gépezete van használatban és 
német tankönyvekben ismertetve. 

2. R. Dániel, magyarországi német író, szül. 
Nagyszebenben 1801 dec. 22., megh. Jassyban 
1859 aug. 25. Szülővárosában tanult, majd Bécs
ben elvégezte a teológiát s előbb a nagysze
beni gimnáziumban tanárkodott, majd a jassy-i 
(Románia) evang. egyház lelkésze lett. München
ben orvosdoktori oklevelet szerezve, Nagyszeben
ben orvosgyakorlatot folytatott, a szabadságharc 
alatt a magyarok elől újra Jassyba menekült, 
ahol mint katonaorvos működött. Élete végén 
megvakult. Tudományos és publicisztikai dolgo
zatainál nevezetesebbek szépirodalmi müvei és 
drámái és Walter Scott hatása alatt irt regényei, 
elbeszélései, melyeknek tárgyát szívesen meríti 
a magyar történetből. Az előbbiek közül megje
lentek Dramatische Dichtungen c. alatt 1841— 
1842. Don Raphael, Der Königsrichter von Her-
mannstadt és Die Normannen in Italien, az Arna-
lasuntha 1843. került szinre, a Rákóczy u. Bartsai 
előadását 1843. megtiltották. Elbeszélő művei: 
Der Pfarrhof zu Kleinschenk (1856) és Johann 
Zabanius Sachs von Hartenek (politikai regény, 
1847). V. ö. Roth Alfréd, Tanulmányok R.-ről 
(1913). 

3. R. József (limanowa-lapanowi), vezérezre
des, szül. Triesztben 1859. A világháború kitöré
sekor a bécsújhelyi katonai akadémia parancsnoka 
volt, honnan mint a 3. gyaloghadosztály parancs
noka vonult az ellenség elé. Később mint a tiroli 
14. hadtest parancsnokának 1914 dec. 9. a lima
novai csata sikeres eldöntésében jelentékeny része 
volt. 1915 máj. 7. R. csapa tjainak élén foglalta el 
rohammal Tamowot. Ezután a tiroli országvéde
lem, majd a dolomit-arcvonal parancsnoka lett. 
1918 februárban vezérezredessé lépett elő s már
cius hóban a katonai nevelő- és képzőintézetek fő
felügyelője lett. A harcmezőn szerzett érdemeiért 
nemesi előnevén kívül a Lipótrendet, az I. oszt. 
vaskoronarendet és a titkos tanácsosi méltóságot 
kapta, végül pedig a Mária Terézia-rend lovagja 
lett. 

4. R. Károly (telegdi), geológus, szül. Buda
pesten 1886 nóv. 14-én. 1908-ban a királyi Jó
zsef-műegyetem ásvány-földtani tanszéke mel
lett tanársegéd, 1909 június óta a m. kir. Föld
tani Intézetben geológus. Számos értekezést irt 
a m. kir. Földtani Intézet 1910—13-ik évi jelen
téseiben. Főmunkája: Felső oügocén fauna Ma
gyarországból (a Geologica Hungarica I. köteté
ben, 1913). 

5. R. Lajos, erdélyi szász agitátor, szül. Med-
gyesen 1796 nov. 24., megh. Kolozsvárt 1849 máj. 
11. Középiskoláinak elvégzése után Svájcban és 
Németországban tanult, majd 1823. a medgyesi 
ev. szász gimnázium tanára, 1837. muzsnai lel
kész lett. A szász kulturális mozgalmakban elő
kelő szerepet vitt, de fajrokonai érdekében indí
tott kulturális izgatásai túlcsaptak a határokon 
s magyarellenes tüntetésekké fajultak (Der 
Sprachkampf e, müvében). 1848-ban Puchner 

Medgyes vidékének császári biztosává nevezte 
ki. 1849 tavaszán a magyarok fogságába esett,, 
kik mint hazaárulót haditörvényszék elé állítot
ták és főbelövették. 

6. R. Lajos (telegdi), geológus, szül. Brassóban 
1841 szept. 10. 1860-ban a szászországi freibergi 
bányászakadémián tanult, 1862. a stájerországi 
leobeni bányászakadémián; gyakorlati tanulmá
nyait Wittkowitzban fejezte be. 1867-ben a ma
gyar pénzügyminisztérium bányászati osztályá
nak szolgálatába lépett, 1870. átlépett az akkor 
szervezett m. kir. Földtani Intézethez, ahol 1872. 
osztálygeológus, 1883. főgeológus lett. 1894. fő-
bányatanácsossá nevezték ki. 1913-ban nyugdíjba 
vonult. 1902—1905 között a Magyarhoni Föld
tani Társulat elnöke s 25 éven át a m. kir. Föld
tani Intézet német kiadványainak szerkesztője. 
Mint geológus kezdetben a Dunántúl és a Lajta
hegységben, később Krassó-Szörény vármegyé
ben, az Erdélyi Érchegységben és az erdélyi 
medencében dolgozott. Nevéhez fűződik a tata
bányai barnaszéntelepek ós a kosdi telep felfede
zése, ugyanis R. jelölte ki 1895. Felsőgalla hatá
rában az I. fúrás és a kosdi bánya helyét. Érte
kezéseinek száma több százra rúg, amelyek a 
Földtani Közlönyben, Természetrajzi Közlönyben 
és a m. kir. Földtani Intézet 1882—1912. évi 
jelentéseiben magyarul s németül jelentek meg. 

7. R. Miksa, üvegfestő, szül. Budapesten 1865 
dec. 26. Üvegfestő műtermét 1885. u. o. alapí
totta és 1897. meghonosította az üvegmozaik mú-
vességet. Munkáival, többek közt az országháza, 
a budapesti Szt. István-, az Örökimádás-templom, 
a lipótmezei kápolna üvegfestményeivel, több 
kitüntetést szerzett, így 1899. az iparművészeti 
nagy aranyérmet. Külföldön is elismerésben ré
szesült, Norvégiában két templomot, Mexikóban 
a Teatro Nationalt díszítette munkáival. 1901 óta 
a M. Orsz. Képzőművészeti Tanács tagja. 

8. R. Pál, brassai ötvös, megh. 1689. Tőle való 
az 1640. készült Fronius-kanna, amely a Figdor-
gyüjteménybe került s ö adta meg mostani for
máját a brassói «fekete-templom* keresztelő 
medencéjének 1661. V. ö. Arch. Értesítő, új f. 
29. köt. 

9. R. Pál, jogi író, szül. Nyírbátorban 1858 
máj. 16. Tanulmányai végeztével Budapesten 
ügyvédi irodát nyitott, de túlnyomóan közgazda
sági kérdésekkel foglalkozott, részt vett több gaz
dasági és pénzintézet alapításában és vezetésé
ben. Művei: A vétel rendszere a kereskedelmi 
jogban (1890); A kereskedelmi jog (1892); A 
postajog (1893); A biztosítási jog (1900); Haft-
pflichtversicherung (1906); Die Versicherung in 
Ungarn (Berlin 1910). Számos tanulmánya jelent 
meg bel- és külföldi lapokban és folyóiratokban, 
különösen a biztosítás, a szőllészet és borászat 
köréből. 

10. R. Samu, természettudományi író, szül. a 
szepesmegyei Ménhárdon 1851 dec. 18., megh. 
Iglón 1889 nov. 17. 1874-ben a lőcsei állami fő
reáliskola tanára, később igazgatója lett, s kü
lönösen a Kárpát-Egyesület fejlesztésén műkö
dött. Több mint száz értekezést írt hazai szak
lapokba, azonkívül ásványtani, növénytani s 
állattani könyveket a középiskolák számára. Ér-
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tekezéseket irt a Földtani Közlönybe a Magas 
Tátra gránitjáról (1874), az Alacsony Tátra mela-
flrjairól (1878), a dobsinai szerpentinekről (1882), 
az órnzsini barlangban végzett ásatásokról (1882) 
és a Magas Tátra egykori jégárjairól (1888). 

Roth, 1. Ohristoph, német szobrász, szül. Nürn
bergben 1840 júl. 22., megh. Münchenben 1907 
mára 22. A müncheni müv. akadémián tanult. 
Müvei közül kiemelendók a bajor kir. család több 
tagjának,Bismarcknak, Tann tábornoknak, Feuer-
bach büntető jogásznak, stb. mellszobrai. Tőle 
való Siebold zoológus emléke Würzburgban. Peda
gógiai szempontból fontosak és igen elterjedtek 
anatómiai szobrai és következő müvei: Plastisch-
anatomischer Atlas zum Stúdium der Modellé 
und der Antiké (3. kiad., Stuttgart 1893); Der 
Aktsaal (2. kiad., u. o. 1895); Skizzen und Stu-
dien für den Aktsaal (u. o. 1897). 

2. R., Justus Ludirig Arnold, német geoló
gus, szül. Berlinben 1818 szept. 15., megh. u. o. 
1892 ápr. 1. 1861 óta a berlini egyetemen a geo
lógia tanára volt. Sokat foglalkozott az olasz vul
kánok petrográflai viszonyaival. Folyóiratokban 
megjelent közleményei mellett f őmunkája az All-
gemeine und chemische Geologie (Berlin 1879— 
1883, 2 köt.) 

3. R., Rudolf, német szanszkrit-tudós, szül. 
Stuttgartban 1821 ápr. 3., megh. Ttibingenben 
1895 jún. 24., ahol egyetemi tanár és főkönyvtár
nok volt.Főműve aBöhtlingkkelkiadottSanskrit-
Wörterbuch(Petersburg 1853-1876,7 köt.), mely 
korszakot alkotó mű az ind filológiában. 

Rothadás. Szerves anyagoknak, különösen 
fehérjeféléknek bomlása. Erjedés, melyet számos 
különböző baktérium (Bac. putriflcus ; bac. fluo-
rescens liquefaciens; bac. mirabilis ; a Proteus 
és a Coli-csoportba tartozó bacillusok stb.) okoz. 
A R. vegytana fölöttébb bonyolult, s még sok 
részletében ismeretlen. A bomlás első részlete 
hidrolízis, melyben albumózok, peptonok s végül 
aminosavak képződnek; a további folyamatokban 
az aminosavak bomlanak tovább. A R. folya
mata alatt mérhetetlenül sok különböző anyag 
keletkezik, különösen ha a rothadó anyag nem 
egynemű, hanem — mint pl. állati hullák, vagy 
növényi részek bomlásakor — fehérjéknek, zsí
roknak, szénhidrátoknak s más anyagoknak ke
veréke, úgy hogy a rendszerben sok különféle 
erjedés folyik egyszerre. A R. termékei közül 
elég jól ismertek a hullaalkoloidák (1. o.). A R. 
minőségét és gyorsaságát minden olyan körül
mény befolyásolja, ami a baktóriumflóra kiala
kulására hatással van, vagy az erjedés kémiai 
folyamatait módosltja. így a R.-hoz kellő ned
vesség és kellő hőmérséklet kell. A levegő bő
sége vagy hiánya lényegesen módosítja a R. fo
lyamatát. Emberi hulla R.-a megfelelő viszo
nyok közt — kellő hőmérsékleten és levegőn — 
a halál után csakhamar megkezdődik. A tör
vényszéki orvostan szempontjából ismerete fon
tos a halál idejének megállapítására. Szembe
tűnő jelenségek: vörös, majd kékes és elsötétedő 
foltok képződése a bőrön; a vórfesték különválik 
és beivódik a különböző szervekbe. A bőrön hó-
lyagok támadnak, melyek később beszáradnak, 
vagy megfakadnak. A hullamerevség eltűnik. A 

R. folytán keletkező gázok a test részeit szinte 
fölfujják, különösen a hasüreget. "Végül a szer
vek elmállanak, elfolyósodnak. Nagy hideg, bi
zonyos vegyszerek meggátolják — akár évezre
dekre — a R.-t. (L. Balzsamozás.) Bizonyos kö
rülmények között a R. egy különös módja folyik 
le, mely hullaviasz (1. o.) képződésre vezet. L. 
még Bélrothadás. 

A R. az állati testeken kívül a növényeket, 
illetve növényrészeket is tönkre teszi,de mégis leg
általánosabb kárt tesz a gyümölcsben, a gumók
ban, húsos gyökerekben és a fában. A gyümöl
csök R.-át különféle gombák okozzák. A mező
gazdasági növények között a R. a burgonyában 
és a burgundi répában szokott legnagyobb kárt 
tenni. A fáknál a rothadó fa színváltozása után 
közönségesen háromféle R.-t különböztetnek meg, 
u. m. a vörös, a fehér és a zöld R.-t; ezeknél szin
tén különféle gombák játszanak szerepet, 1. Fa-
gomba. — Nemes R., 1. Aszuszöllö. 

Rothadási méreg, 1. Hullaalkaloidák. 
Rothauser Miksa, 1. Ruttkay-Rothaaser. 
Rothe, Richárd, német prot. teológus, szül. 

Posenban 1799 jún. 28., megh. Heidelbergben 
1867 aug. 20. Miután lelkésszé avatták, 1828— 
1837. Wittenbergben lett szemináriumi tanár, 
1837. a heidelbergi lelkész-szeminárium igazga-
gatója, 1849. bonni egyetemi tanár; 1845. vissza
tért Heidelbergbe. Művei: Die Anfánge der christ-
lichen Kirche und ihrer Verfassung (Wittenberg 
1837); Theologische Ethik (1845—48, 2. kiad. 
1867—1871). Dogmatikáját halála után adta ki 
Schenkel (1870, 3 köt.). 

Rothenburg (R. ob der Tauber), az ugyanily 
nevű járás székhelye a bajorországi Mittelfranken 
kerületben, (i9ifl) 8556 lak., több szép régi köz- és 
magánépülettel. R. egyike Frankonia legrégibb 
helységeinek. 1172-ben szabad birodalmi várossá 
lett. 1474rben I. Keresztély dán király itt kapta ül. 
Frigyestől hűbérül Holsteint és Dithmarschent. 
1631-ben Tilly ostromolta. Ez ostrom emlékére 
tartják meg máig pünkösd hétfőjén a «mester-
ivás» néptinnepet. 1645-ben Turenne rohammal be
vette és megsarcolta. 1802-ben Bajorországba 
kebelezték. 

Rothéneuf, flirdő, 1. Páramé. 
Rothenielde, falu Osnabrück porosz kerület

ben, (1919) 1344 lak., sósforrással és fürdővel. 
Rotheniels, fürdő a badeni nagyhercegség 

Rastatt kerületében, (1910) 2036 lak. "Van vas- és 
nátronsavas ásványos forrása. 

Rotherham (ejtsd: rotheremm), város Yorkshire 
angol eountyban, (1921) 68,045 lakossal, nagy
szerű vas- és acélmüvekkel; szén- és vasérc
bányákkal. 

Rotherhithe (ejtsd: rotherhájth), városrósz Lon
donban, a Temze jobbpartján, (1911) 35,142 lak.; a 
többi városrésszel alagút köti össze; nagyszerű 
hajóépítőhelyei vannak. 

Rothesay (ejtsd: rothsze), Bute skót eounty szék
helye Bute sziget ÉK.-i partján, (1921) 15,218 lak., 
hidegvízgyógyintézettel.Kellemeséghajlatamiatt 
látogatott fürdő. 

Rothfeld Sámuel, 1. Radó, 4. 
Rothhoffit (fcv.), mangántartalmú mész-vas

gránát. 
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Rothiére, La, (ejtsd: rotíér), falu Aübe francia 
départementban, (1911) 94 lak., 1814 febr. 1. I. Na
póleon itt Blücherrel szemben csatát vesztett. 

Rothman Ármin, orvos, szül. Nagycseben 
(Zemplén vm.), 1860. Orvosi tanulmányait Buda
pesten végezte; tanársegéd volt az élettani tan
szék mellett, majd az Ált. poliklinika fogászati 
rendelő-főorvosa, 1891. egyet, magántanár. Cikkei 
orvosi szaklapokban jelentek meg; önálló művei: 
Az izommagvakról (1885); Patho-Histologie der 
Zahnpulpa und Wurzelhaut (1889) stb. 

Rothorn, több csúcs neve az Alpokban, leg
nevezetesebb a Brienzi R. (2351 m.), az Emmen-
tali Alpokban Luzern, Bern és Unterwalden kan
tonok határán. Erre 1892 óta fogaskerekű vasút 
visz föl 2252 m. magasságig Brienzből. 

Rothpletz, August, német geológus, szül. Neu-
stadt a. d. Hardtban 1853 ápr. 25., megh. Mün
chenben 1918 jan. Előbb a szász földtani intézet 
osztálygeológusa, 1834-től müncheni egyetemi 
tanár; főbb művei: Das geotektonische Problem 
der Glarner Alpen (Jena 1898); Geologische Alpen-
forschungen (München 1900); Geologische Pührer 
durch die Alpen (Berlin 1902). 

Rothschild, nemzetközi bankház, melyet R. 
Mayer Anselm (szül. 1743., megh. 1812 szept.19.) 
majna-frankfurti zsidó bankár alapított. Felvirág
zott üzletét fiai még tovább fejlesztették sEurópa 
első tekintélyű és befolyású bankházává tették. 
Öt fia közül a legidősebb Anselm Mayer (szül. 
Frankfurtban 1773 jún. 12., megh. u. o. 1855 
dec. 6.) vette át 1813. a frankfurti bankházat s 
testvéreivel együtt (Nathan kivételével) 1815. 
osztrák nemesi, majd 1822. bárói rangra emel
kedett. — A második, Salomon(sziÜ. 1774 szept 9., 
megh. 1855 júl. 27.) a bécsi bankházat alapította 
1826., melyet na, Anselm Salomon (szül. 1803 
jan. 29., megh. 1874 júl. 27.), majd ennek harma
dik fia, Albert (szül. 1844 okt. 29., megh. 1911 
febr. 11.) örökölt. A bécsi bankház élén jelenleg 
harmadik fia, Louis (szül. 1882 márc. 5.) áll. — 
A harmadik, Nathan (szül. 1777 szept. 16., megh. 
1836 jul. 18.) Manchesterben alapított bankházat, 
melyet 1813. Londonba helyezett át. Utóda leg
idősebb fia, Lionel Nathan (szül. 1808 nov. 22., 
megh. 1879 jún. 3.) a City egyik képviselője volt 
az angol alsóházban 1858 óta. Ennek fia Natha-
niel (szül. 1840 nov. 8., megh. 1915 márc. 31.) 
szintén tagja volt az alsóháznak, 1885 óta báró
nét címmel peerré nevezték ki (Lord R.). — A 
negyedik, Kari (szül. 1788 ápr. 24., megh. 1855 
márc. 10.) Nápolyban alapított bankházat 1820. 
Fiai, Kari (szül. 1820 aug. 5., megh. 1886 okt. 16.) 
és Wilhelm Kari (szül. 1828 máj. 16., megh. 1901 
jan. 25.) nagybátyjuk, Anselm Mayer halála után 
átvették a frankfurti bankház vezetését, de gyer
mektelen haláluk után ez a bankház feloszlott. 
— Az ötödik, Jákob v. James (szül. 1792 máj. 15., 
megh. 1868 nov. 15.) Parisban alapított bank
házat 1812. s a francia kormánynak összesen 500 
millió frank kölcsönt juttatott. Fia, Alphonse 
(szül. 1827 febr. 1., megh. 1905 máj. 26.) szintén 
nagy szolgálatokat tett Franciaországnak az 5000 
milliós hadisarc előteremtésében s nagy köl
csönöket nyújtott Oroszországnak, Egyiptom
nak, Törökországnak és más államoknak. Test- | 

véreivel, Edmond-Aal ós G-ustave-\'&\ 10 millió 
frankot adományozott munkásházak építésére. A 
bankházat jelenleg fia, Édouard és Gustave fia, 
Róbert vezetik. 

A R.-ház többi tagjai közül említendők: Na
thaniel (szül. 1836 okt. 26., megh. 1905 jún. 13.), a 
nagy műbarát, R. Anselm legidősebb fia. Festmé
nyekből és egyéb műkincsekből igen értékos 
muzeumot gyűjtött; végrendeletében 20 millió 
koronát hagyott jótékony célokra. — Nathaniel 
Mayer, a londoni bankház főnöke, szül. 1840 
nov. 8., megh. 1915 márc. 31., a nemzetközi pénz
ügyi üzletek egyik főtényezője, aki a nagy ma
gyar kölcsönből is jelentékeny részt vett át, nagy 
bányavállalatokat irányított, az első zsidó peer 
volt, az angol Vöröskereszt-egyesület elnöke; a 
háborúban politikailag nem lépett előtérbe, de 
Anglia álláspontját védte, a háborús jótékonysági 
mozgalom egyik fővezetője. Egyik fia, Nathaniel 
Charles (szül. 1877 máj. 9.), feleségül vette 1907. 
Bécsben a nagyváradi Wertheimstein Alfréd leá
nyát, Rózsikát; ismeretes mint pillangógyüjtő. — 
Artúr, Lionel Nathan fia (szül. 1851., megh. 1903 
dec. 11.) mint bélyeggyűjtő vált híressé. Szak
müvei : Notice sur l'origine du prix uniformé de 
la taxe des lettres et sur la création des timbres-
poste en Angleterre (1871) és Histoire de la posto 
(1874, 2. kiad.). V. ö. v. Scherb, Geschiehte des 
Hauses R. (Berlin 1892); Demachy, Les R., une 
famille de flnanciers juifs (Paris 1896); Ehren-
berg, Grosse Vermögen (Jena 1905,1. köt.). 

Rothwell, város Yorkshire angol countyban, 
West-Ridingban, (1921) 15,249 lak., gyapjuiparral 
és szénbányákkal. 

B o t i f e r (állat), a Kerekesférgek (Rotatoria) 
osztályának egyik igen közönséges neme, melynek 
fajait két karély os kerékszervükról ismerhetj ük fel 
Betokozódva, a száraz mohák között sokáig meg
tartja életképességét, anélkül, hogy szilárd táplálé
kot venne fel. Hazánk édesvizeiben 8 faja él, me
lyek közül leggyakoribb a R. vulgáris Ehrb. 

Rotogravür, 1. Mélynyomás. 
Rotolo, súlymérték, 1. Rotál. 
Rotomagus, Ronen latin neve. 
Rotomahana, régebben tó volt Új-Zéland szi

geten, partjain a Tetarata ós Otukapua-rongi ter-
raszokkal, amelyek a forró vizből kivált mész
kőből és kovasavból épültek föl. Ezeket a gyö
nyörű márványfehér forraszokat a tóval együtt 
szétrombolta 1886-ban a már kialudtnak hitt Ta
ravera tűzhányó kitörése. A tó helyén 7 kis 
gejzirkúp, számtalan fumarola keletkezett; 1899 
végén tört ki a hatalmas Vaimangu gejzír, amely 
vizét még 460 m.-nyire is földobta, de 1904 vé
gén működése megszűnt. 

Rotondo, Monté, kristályos kőzetekből álló 
hegycsúcs csaknem pontosan Korzika sziget kö
zepén, 2625 m. magas. Déli fekvése dacára az 
év legnagyobb részében hóval borított; több kis 
tó veszi körül. 

Rotong (Rohtang, Ritanka), a D.-i Himalája 
3962 m. magas hágója, amelyen át lovakkal v. 
öszvérekkel járható út vezet a pendzsabi Szultán-
purtól a ladakhi Lehbe. Dec. végéig járható, de 
csak délelőtt, mert délután gyakoriak a hóziva
tarok. Közelében ered a Biasz folyó. 
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Kotor. A váltakozó áramú indukciós elektro
motorok forgó részét nevezik rotornak. L. Di-
namoelektromosgépek. 

Rotrou (ejtsd: romi), Jeaii de, francia dráma
író, szül. Dreuxben 1609 aug. 21., megh. u. o. 
1650 jun. 28. Már 1628. nagy sikert aratott első 
színpadi kísérletével, úgy, hogy Richelieu zsold
jába fogadta. Színműveit jobbára spanyol minták 
után írta, sok lendülettel és jellemző erővel, de 
nagyrészt erőszakos és vérengző befejezésekkel. 
Legsikerültebb tragédiái: Sarat-Genest (1646) 
és Venceslas (1647). Válogatott műveinek legjobb 
kiadása Hémon-tól való (Paris 1883). V. ö. Ghar-
don, La vie de R. (u. o. 1884); Steffens, R. als 
Nachahmer Lope de Vegas (Oppeln 1891); Stiefel, 
Unbekannte italienische Quellén Rotrous (u. o. 
1891); Sporon, J. de R. (dánul Kjöbenhavn 
1891). 

Eott Nándor, veszprémi püspök, egyházi iró, 
szül. Bodenstadtban 1869 dec. 23. Miután 1896 
pappá szentelték, 1897. teol. tanárrá nevezték ki 
Esztergomba; 1902. a Szt. Ágostonról nevezett 
magasabb papnevelőintézet lelkiigazgatója lett 
Bécsben; 1908. esztergomi kanonok, 1911-ben a 
budapesti központi szeminárium rektora, 1917. 
veszprémi püspökké nevezték ki. Értekezéseket 
írt folyóiratokba; önállóan megjelent müve: A 
csoda és természettudomány (Budapest, 1907). 

Rótt, Johann, 1. Svetlá. 
Rótta (Ghitara teidonica), középkori húros 

hangszer; a trubadúrok kedvelt kis hárfája. Már 
Otfried említi a IX. sz.-ban. A R. nem azonos a 
ehrottával. 

Rótta, Antonio, olasz festő, szül. Görzben 1832 
febr. 28., megh. Velencében 1903 szept. 11. A ve
lencei művészeti akadémián tanult s főként a 
genre-t művelte, jellegzetes alakokat és jóizű je
leneteket festve a velencei népéletből. 

Rotte (német) a. m. tag, a katonaságnál két, 
régebben több egymás mögött álló katona. 

Rotteck, Kari Wenzeslaus Rodecker von, né
met történetíró, szül.Freiburgban(Breisgau) 1775 
jul. 18., megh. u. o. 1840 nov. 26. Szülővárosa 
egyetemén 1798. a történelem, 1818. pedig az 
észjog és államtudományok tanára lett. 1819 óta 
élénk szerepet játszott Baden politikai életében s 
a' liberális ellenzék egyik vezére volt az első, majd 
a második kamarában. Ezért 1832. a frankfurti 
szövetségtanács megfosztotta tanári állásától s 
lapjait beszüntette. 1863-ban Freiburgban szobrot 
emeltek emlékónok. Nevezetes művei: Allgemeine 
Geschichte (Freiburg 1812—27, 9 köt., 25. bőví
tett kiadása Stegertöl, Braunschweig 1866—67, 
11 köt.); Lehrbuch des Vernunftrechts und der 
Staatswissenschaften (u. o. 1829—35, 4. köt.); 
Sammlung kleinerer Schriften, etc. (u. o. 1829— 
37,5 köt). Welckerrel együttindítottamegStaats-
lexikonát (Altona 1834—1844, 12 köt., Leipzig 
3. kiad. 1856—66, 14 köt.). Életrajzát fia, Kari 
(szül. 1812., megh. 1898) írta meg (Pforzheim 
1843), ki részt vett az 1849-iki badeni forradalom
ban, azután Amerikába vándorolt ki. V. ö. Rö-
pell, Kari Wenz. von R. (Breslau 1883). 

Rottenbiller, 1. Fülöp, igazságügyminiszteri 
helyettes államtitkár, szül. Budapesten 1867 jún. 
3. Jogi tanulmányai végeztével 1892—93-ig a 

m. kir. államvasutaknál, 1894-től az igazság-
ügyminisztériumban működött. 1913-ban minisz
teri osztálytanácsos, 1917. miniszteri tanácsos, 
1922. helyettes államtitkár lett. A patronázs-
mozgalom egyik vezére. Cikkei jogi szaklapok
ban jelentek meg. B Lexikonnak is munkatársa. 

2. R. Lipót, Pest városa polgármestere, szül. 
Pesten 1806 nov. 11., megh. u. o. 1870 nov. 17. 
1843. Pest városa alpolgármesterévé, 1848. pedig 
főpolgármesterévé választották s nagy tapintatot 
és bátorságot fejtett ki e viharos időben. Az ab
szolutizmus alatt elmozdították állásától. 1861. 
ismét főpolgármesterré választották; néhány hó
nap múlva azonban megint meg kellett válnia ál
lásától, melyet csak 1865. foglalt el újra. 

Rottenburg, 1. az ugyanily nevű járás és kat. 
püspök székhelye a württembergi Schtvarzwald 
kerületben, a Neckar bal partján, a vele egyesi
tett Bhingennel együtt (1919) 7517 lak. R. a Su-
melocenna nevű római telep helyén áll. — 2. R., 
az ugyanily nevű járás széklielye a bajorországi 
Niederbayern kerületben, (1919) 1225 lak. 1809 ápr. 
21. itt az osztrák utóhadat a franciák legyőzték. 

Rottenhaan, jezsuita generális, 1. Roothaan. 
Rottenmann, város és fürdőhely Liezen stiriai 

kerületi kapitányságban, (1910) 2675 lak. 
Rot ten Roiv (ejtsd : —ró), híres lovaglópálya 

a londoni Hydeparkban; az előkelő világ talál
kozóhelye. 

Rotter Gizella, drámai énekesnő, szül. Fegy-
verneken 1866. A budapesti színművészeti aka
démián tanult. 1884—1903. az Operaház tagja 
volt. 

Rotterdam, Németalföld első kereskedelmi vá
rosa D.-Hollandia tartományban, a Nieuwe Maas 
és a Rotte összefolyásánál, vasutak és csatornák 
mellett, a hozzátartozó külvárosokkal együtt(i92o) 
510,538 lak., nagy hajó- és gépgyárakkal, hatal
mas ipartelepekkel. Iparánál fontosabb azonban 
kereskedelme, amelyet a nagyszerű kikötők, szá
mos csatorna, belső vízmedencék építése által 
nagyban előmozdítottak.Kőpart jainak hosszúsága 
29 km. Egy évi áruforgalma meghaladja a 20 
millió tonnát. A csatornáktól átszeldelt város ki
válóbb épületei: az 1477.fölszentelt Groota Kerk, 
a Szt.-Domonkos-templom, a városháza, a szabad
ság kútja a Nieuwe Markton, a városháza, a fő
posta. A nagy piacon áll Erasmus szobra H. de 
Keysertől; ezenkivUl több szobor ékesíti a várost. 
A Maason egy vasúti hld és a 850 m. hosszú Wil-
lemsbrug vezet át. A kulturális intézetek közt 
kiválóbbak: a Boymansmuseum, jelentékeny kép
gyűjteménnyel; a természettudományi társulat 
gazdag gyűjteményekkel; tengerészeti múzeum; 
zene-, hajósiskola, állat- és botanikuskert. R. 
1299. kapott városi jogokat. 1488-ben Brederode 
Ferenc sokáig hősiesen védte Miksa főherceg 
ellen. 1563. nagyobb része leégett. 1572. a spa
nyolok árulás által elfoglalták és kirabolták. 1830 
óta kereskedelme gyorsan fölvirágzott. 

Rotthausen, község Düsseldorf porosz kerü
letben, (1919) 29,413 lak., cementgyárral és kőszén
bányával. 

Rotti (Rotei, Lote), egyike a Kis-Szunda-szi-
geteknek 985 km2 területtel, 64,000 lak., talaja 
termékeny. 
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Kott lera (n6y.), 1. DidymocarpuséaMallotus. 
Rottlerin, mallotoxin, CS8H80O9, a kamala ke

serű anyaga. Lazac-színű kristályok. Op. 200° 
Éter, kloroform, lúg oldja. Fahéjsavvá és benzoé-
savvá oxidálható. 

Rottmann, Kari, német festő, szül. Hand-
schuchsheimben 1798 jan. 11., megh. München
ben 1850 jul. 6. Münchenben tanult, 1826—28. 
Olaszországban tartózkodott, 1834. Görögor
szágban tett tanulmányutat. I. Lajos bajor király 
megbízásából 1829—33-ban 28 freskóképet fes
tett a müncheni Hofgarten árkádjaiban, olaszor
szági motívumokat használván föl erősen stili
zálva. E képek nagyon megrongált, illetve re
staurált állapotban maradtak fönn. Görögországi 
útjának gyümölcse a müncheni képtárban levő 
23 enkausztikus tájkép, amelyekkel a nemes raj
zon kívül szinezési, világítási hatásokra törekszik. 
Olajfestményei: A sikyoni akropolisz és Korfu lát
képe (München, Neue Pinakothek); Kallirhoe for
rása és Vihar a tengerparton (u. o. Schack-képtár); 
Perugia (Berlin, Nationalgalerie) stb. 

Rottmayr, Johann Michael, osztrák festő, 
szül. Laufenben 1654., megh. Bécsben 1730 okt. 
25. 13 évig Velencében Loth Johann Carl veze
tése alatt dolgozott. Hazatérése után igen nagy 
tevékenységet fejtett ki ós különösen sok alakból 
álló, mozgalmas mennyezet- és kupolafestményei
vel úttörője a XVIII. sz.-i osztrák dekoratív fes
tészet föllendülésének. Legkiválóbb művei a salz
burgi székpalotában, a bécsi régi városházán, a 
schönbrunni császári kastélyban, a melki és klos-
terneuburgi apátsági templomokban és a bécsi 
Károly-templomban vannak. A tudomány diadalát 
ábrázoló allegorikus mennyezetfesményét (1910) 
a nagyszebeni Brukenthal-képtár őrzi. 

Rottok, Ernst, német hidrográfus, szül. Butin
ben 1851 ápr. 18., megh. Berlinben 1915 jan. 1. 
Tengerésztiszt volt. 1884-ben a hidrográfiai hi
vatal osztályfőnöke lett, szerkesztette 1884—92. 
az Annalen der Hydrographie und maritimen Me-
teorologiet s a Die Forschungsreise Sr. M. S. Ga-
zelle c. munkát. Nevezetesebb önálló munkái: Die 
Deviationstheorie und ilire Anwendung in der 
Praxis (2. kiad. Berlin 1903) és Die Beruhigung 

" der Wellen durch Öl (u. o. 1888). 
Rottweil, az ugyanily nevű járás székhelye 

a württembergi Schwarzwald kerületben, (i9i9) 
10,448 lak., nagy puskaporgyárral. Közelében egy 
római város romjai láthatók. R. a XIII. sz.-ban 
szabad birodalmi várossá lett, 1803-ban megszűnt 
mint szabad birodalmi város és Württembergbe 
kebelezték. 

Rotnlus , 1. Beesomózás. 
Rotúmah-sziget, a Csendes óceánban fekvő 

Fidzsi-szigetek egyike, kb. 36 km2 területtel és 
(19ÍO) 2176 lak. Brit birtok. 

Kotumla (lat.) a. m. kerek terem v. henger
alakú épület. Híres a bécsi R., mely az 1873. évi 
világkiállítás főcsarnoka volt s ma is fennáll. 

Rotundiiolia szöllő. A Vitis rotundifolia Mi-
ehaux amerikai szőllőfaj neve. A legvadabb ame
rikai szőllőfaj; levelei és bogyói aprók, silány 
minőségűek. A íllloxerának teljesen ellenáll, de 
mert vesszője az európai szőllővel nem forr 
össze, alanyszőllőnek nem használható. 

Rotwand, hegycsúcs, 1. Gaisl. 
Roty (ejtsd: rotí), Louis Oscar, francia érem-

művész, szül. Parisban 1846 jún. 12., megh. u. o. 
1911 márc. 23. Az École des beaux-artsban Pon-
scarme és Dumont tanítványa volt. 1875-ben el
nyerte a Prix de Rome-ot. Chaplainnel együtt 
R. a modern francia éremmüvészet tulajdonké-
peni megalapítója, egyik legfinomabb képvise
lője. R. készítette a mai francia ezüstpénzek 
mintáját a Szabadság magvető női alakjával, 
amelyet a francia levélbélyegekre is alkalmaz
tak. V. ö. Mazerolle, Louis-Oscar R. (Paris 1898 
és pótlás 1906-ig); Éáth György, Az iparművé
szet könyve, I. köt. (Budapest 1902). 

Roubaix (ejtsd: rubé), város Franciaország Nord 
dópartementjában, Lille közelében, (1921) 113,265 
lakossal, szövőipar, vas- és rézöntés, kaucsuk- és 
szappangyártás. Kereskedelmi forgalma is élénk. 
Legérdekesebb épülete a St. Martin-plébánia
templom a XV. sz.-ból. Forgalmát növeli a 27 
km. hosszú R.-csatorna, amely a Deüle-folyót a 
Scheldével köti össze. 1914-ben a németek Lille 
elfoglalása után R.-t is megszállták és csak 1918 
okt. 17. ürítették ki. 

R o u c h i (franc, ejtsd: rusi), Valenciennes és 
környéke nyelvjárásának elnevezése. A szót a 
drouchi (franciául d'iei, a. m. idevaló) kifeje
zésből származtatják. 

Roucou (növ.), 1. Orleánfa. 
Roudaire (ejtsd: rudér), Frangois Elie, francia 

mérnök, szül. Guéretben (Creuse) 1836 aug. 6., 
megh. u. o. 1885 jan. 14. Algériában háromszöge
lést végezve a sottok vidékén, föltűnt neki, hogy 
egyes vidékek mélyebben fekszenek, mint a ten
ger szintje s erről támadt ötlete a Szaharának víz 
alá merítéséről, ami azonban kivihetetlenuek 
bizonyult (1. Szahara). Háromszögeléseinek ered
ményekép megjelent Rapport sur la derniere ex-
pódition des Chotts (Paris 1881) s egy térkép a 
párisi földr. társaság Bulletinjében 1877-ben. 

Roué (franc, ejtsd : ruci, a. m. kerékbe tört) ; 
Fülöp orleánsi herceg régenssége alatt így ne
vezték magukat korhely társai, hogy megkü
lönböztessék magukat inasaiktól, akiket pen-
dard-nak (akasztófavirág) hívtak. Később átvitt 
értelemben az előkelő kicsapongok elnevezése. 

Rouen (ejtsd: ruan), Sehie-Inférieure francia dé-
partementuak székhelye, Normandia egykori fő
városa, érseki székhely; 130 km.-re az Atlanti-
óceántól a Szajna két partján, ahol a tengerjárás 
még jelentkezik, vasúti gócpont, (1921) 123,712 
lak. R. elsőrendű ipari város, legfontosabb ipara 
a pamutipar, azután a vászonszövés, posztókészí
tés, gép- és hajóépítés, bőr- és agyagipar, cu-
korflnomítás, vegyiipar. A XVI. sz.-tól 1830-ig 
híres fayence-ipara is volt. Kereskedelmi for
galma, minthogy kikötőjébe tengeri hajók is jár
hatnak, igen élénk. R. az új építkezések és alkotá
sok által középkori jellegét elvesztette, bár egyes 
részei még megőrizték a XVI. sz.-beli jelleget és 
ezért Paris után az ország egyik legérdekesebb vá
rosa. Legkiválóbb temploma a Notre Dame-szé-
kesegyház ; 1202. kezdték építeni, gazdag hom
lokzatú, kéttornyú templom, nagyszerű kapuja, 
üvegfestményei vaunak (XIII—XVI. sz.), Orosz
lánszívű Richárd, II. Henrik, Louis de Brézé, 
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Amboise érsek és mások szép síremlékeivel. A 
St. Ouen (XVI. sz.) templom nagyobb, tornya 82 
m. magas, szép üvegfestményei vannak. Jelen
tékeny templomai még a St. Patrick, St. Vineent, 
St. Godard, St. Gervais. Világi épületei közül a 
legkiválóbb a XII. Lajos alatt épült igazságügyi 
palota, amely a normandiai parlament épülete 
volt; a Jeanne d'Arc-torony; a Fülöp Ágost épí
tette vár maradványai; a városháza, részben az 
egykori St. Ouen-apátság, Corneille háza, a vám
ház, a tőzsde; emlékművei közül kiválóbbak Cor
neille, Jeanne d'Arc, Flaubert, La Salle abbé, 
Boildieu szobrai. Kulturális intézményekben gaz
dag, főbbek: az orvosi és gyógyszerészi előkészítő 
iskola, a művészeti, tengerészeti iskolák, számos 
szakiskola. Van füvészkertje, nyilvános könyv
tára, nagy múzeuma, tudományos és szépművé
szeti akadémiája: ipari és kereskedelmi múzeuma 
€anova, Dávid d'Angers, Pradier, Paolo Vero-
uese, Ruysdael és mások műveivel, könyv
tárral (135,000 kötet) ós éremgyüjtemény-
nyel. R.-t a Szajna balpartján lévő St-
Sever külvárossal három híd köti össze. 

R. a gallus Batumagas v. Rotomagus 
volt, a rómaiak alatt a Provincia Lugdu-
nensis secunda fővárosa. Virágzásának 
(ókorában a későbbi Normandiának volt 
fővárosa. A normannok többször kirabol
ták ; 876. Rollo kerítette birtokába, Hódító 
Vilmos alatt angol uralom alá került, 
1204. Földnélküli Jánostól Fülöp Ágost 
francia király vette el. 1418-ban V. Hen
rik kemény ellenállás után vissza
foglalta. Az angol uralom idejében, 
1431 máj. 31. itt égették el az orlé-
ansi szüzet. VII. Károly 1449. vissza
vette az angoloktól. A hugenotta -
háborúkban is többször volt kitéve 
pusztításoknak; a nantesi ediktum • 
visszavonásával jelentős ipara és 
kereskedelme nagyon hanyatlott. A 
nagy és az 1848-iki forradalom 
alatt is sokat szenvedett. A francia
német háború alatt, 1870 dec. 2-től 
1871 jűl. 22-ig porosz csapatok tar
tották megszállva. A világháborúban az angolok 
egyik nagy hadtápállomása volt, akiknek lőszer
raktára 1916 ápr. 7. lógberöpült; 1918 aug. 17. 
német repülök bombázták. V. ö. Périaux, His-
toire de la ville de R. (R, 1874); Le Corbeüler, 
Histoire du port de R. et de son commerce (R. 
1902); Enlart, R. (a «Les Villes d'art celébres» 
gyűjteményben, Paris 1904); Dubosc, R. d'hier 
et d'aujourd'hui (Paris 1909). 

Roueni fayence, Rouenbau, a XVI. sz. óta ké
szített durva fayenoe-áruk. A gyártmányok vas
tagok, az ónos máz is vastag rajtuk, kezdetben 
tejszínű, később kékes és zöldes. A díszítésben a 
kék szín dominál, de a vöröses-barna, sárga és 
zöld szinek is találnak alkalmazást. Különösen 
keleti, perzsa motívumokat, de olasz és más min
tákat is utánoznak. Jellemzők a lambrequin-min-
ták a XVII. és a bőségszaruk és virágok a XVHI. 
6Z.-ból. Leginkább a hosszúkás, 2 füllel ellátott 
tálak és kannák említendők. Rouenban egyéb
iránt mindenféle edényeket, kályhákat stb. ké

szítettek fayenceból. A roueni jegyek száma 
nagy, leginkább a gyárosok nevének kezdőbetű
jéből állanak. 

Roueni kacsa (I. az ábrát), nálunk is ismere
tes francia kulturfajta, melyet mérsékelt éghaj
latú vidéken sikerrel lehet tenyészteni. Súlya 
8—4 kg., színe a vadréce színére emlékeztető. 
Évenként 70—90, átlagosan 75 gr. súlyú tojást 
tojik. Igen jól hízik ós ízletes húst szolgáltat. 
Melegebb éghajlatú vidéken alkalmas a parlagi 
kacsa nemesítő keresztezésére. 

Rouergue (ejtsd: ruerg), vidék Guyenne egy
kori francia tartományban, ma Aveyran dépar-
tement, fővárosa Rodez. A IX. sz.-tól a toulousei 
grófok birták, majd a Carlat grófoké s 1302. az Ar-
magnac-családé lett. 1589. egyesítették a francia 
koronával. V.ö.^l$Ve,Dictionnairedesinstitutions, 
moeurs et coutumes du R. (Rodez 1903, 2 köt.). 

Rougé (ejtsd: razsá), Emánuel, vicomte de, fran
cia egyiptológus, szül. Parisban 
1811 ápr. 11., mesh. Bois-Dauphin 
várában 1872 dec. 31. 1859. a Col
lége de Franceon a régiségtan ta
nára lett. Fűmtive: Chrestomathie 
égyptienne (1867—76., 4 füzet). 
Halála után adta ki fia, Jacqites, 

Roueni i.iiicu 

Inseriptions hiéroglyphiques copiées en Bgypte 
(Paris 1877—1879., 4 köt.) és Inseriptions etnoti-
ees recueillies á Bdfou (u. o. 1880, 2 köt.) című 
műveit. 

Rouge a n t i q u e (franc, ejtsd : rúzs antik), a. m. 
rosso antico 1. Márvány. 

Rouge «le t i énes (franc, ejtsd: rúzs dS zsén), 
genovai vörös márvány. 

R o u g e et no ir (franc, ejtsd: rúzs e noár) a. m. 
vörös és fekete. A roulette (1. o.) hazárdjátéknál 
használt asztal a R. színnel két részre van osztva 
és ez után állapíttatik meg, hogy a pörgettyű 
(roulette) megállapodása szerint a vörös vagy 
fekete részre tett összegek nyernek-e vagy vesz
tenek. 

Ronge- f lambée (franc, ejtsd: rúzsflanbé) a. m. 
rézvörös porcellán, kinai vörös porcellán; rouge 
smuj de boeuf, bikavér, a Kínában készített, réz
zel festett, vörös színű, rendszerint pettyes por
cellán. Ennek a porcellánnak készítése Európá
ban jó soká azért nem sikerült, mivel az euró-
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pai kemény porcellánt oly magas hőmérsékletnél 
égetik, melynél a réz elillan. Felismervén, hogy 
a kinai porcellán sokkal könnyebben olvad mint 
az európai porcellán, több európai gyárban (Sev-
res, Charlottenburg stb.) e célra a kinaihoz ha
sonló, könnyen olvadó porcellánt készítettek (pl. 
Seger-porcellán), melyen a R. előállítása sike
rült is. A R.-t úgy készítik, hogy a mázhoz kevés 
rézoxidot kevernek és a porcellánt kellő redu
káló lángnál égetik. Seger szerint a vörös máz 
festőanyaga rézoxidul volna; ezzel szemben 
Lauty és Dutailly szerint fémréz van a mázban 
feloldva, mely tehát rézrubin-üvegnek volna te
kinthető. L. Agyagipar és Porcellán. 

Rougemont (ejtsd: rúzsmon, V. Donon), 1008 m. 
magas hegycsúcs a Vogézekben, Alsó-Elszász 
ós Lotharingia határán., tetején római v. kelta 
templomromok vannak. É.-i lejtőjén ered a (Fehér) 
Saar folyó. 

R o n g e roya l (franc, ejtsd: rázs roajái), belga 
vörös márvány. 

Rouget de l'Isle (ejtsd: rozsé d5 ííi), Claude Jo-
seph, francia zeneszerző, szül. Lons-de-Saulnier-
ban 1760 máj. 10., megh. Choisy le Roiban (Pa
ris mellett) 1836 jun. 26. Katonai mérnök volt. 
1792-ben a Marseillaise tette híressé. Egyéb 
müvei: Hymne dithyrambique sur la conjuration 
de Robespierre et la révolution du 9 Thermidor 
(1794); Chant des vengeances (1798); Chant du 
combat (1880), 25 románc, 50 chants francais. 
V. ö. A. Lamér, R. de l'I. (1907). 

R o n g h r i f l e r s (ang., ejtsd : rSff rájdersz), a. m. 
vad lovasok, 1898. a spanyol-amerikai háború 
kitörésekor szervezett amerikai lovasezred, amely 
Roosevelt (a későbbi elnök) parancsnoksága alatt 
nagy merészségével tűnt ki. 

Rouheriejtsd: ráér), Eugéne, francia államférfiú, 
szül. Riómban 1814 nov. 30., megh. Parisban 
1884 febr. 3. Ügyvéd volt szülővárosában, ami
kor 1848. beválasztották a nemzetgyűlésbe. Itt 
először a köztársasági párthoz tartozott, majd 
Napóleon Lajos elnök buzgó híve lett, ki őt 
1849 okt. 31. igazságügyminiszterré és a kor
mány elnökévé nevezte ki. 1852 jan. az állam
tanács elnöke lett, 1855 febr.—1863 jún. keres
kedelmi, földmlvelésügyi- és közmunkaügyi mi
niszter volt, ezután pedig 1870 jan.-ig ő állott a 
minisztérium élén. A második császárságnak leg
tevékenyebb és legbefolyásosabb államiérfia volt, 
ki a törvényhozó gyűlésben is ügyes szónoknak 
bizonyult. Lemondása után a szenátus elnöke lett, 
de a császárság bukása után 1870 szept. elhagyta 
Franciaországot. Később mint a nemzetgyűlés és 
1876 óta a képviselőház tagja a bonapartista 
párt vezérei közé tartozott. 

Roujon (ejtsd: razsoíí), Henry, francia író, szül. 
Parisban 1853 szept. 1., megh. u. o. 1914 jún. 1. 
A szépművészeti akadémia örökös titkára volt. 
A Figaro, Temps és Revue bleue c. lapokban meg
jelent életrajzi és műtörténeti tanulmányait Da-
mes d'autrefois, Au milieu des hommes, La ga
lerié des bustes c. gyűjtötte kötetbe. 

R o n l a d e (franc, ejtsd: ruiád), 1. töltött hús, 
t. i. a csontjaitól megfosztott húst v. a szálkáitól 
megfosztott halat összegöngyölik smegfűszerezve 
savanyú lében megfőzik. — 2. R., biseuittészta 

gyümölcsízzel v. krémmel töltve s öszegöngyölve. 
— 3. R. zenei értelemben, 1. Futam. 

Kuulance (ejtsd: ruiaüsz; a francia roalcr 
(a. m. forgatni) szóból, a. m. forgalom. 

Koulcau (franc, ejtsd: ruió), 1. Redőny. 
Roulers (Rousselaere, Roeselare), város Nyu 

gat-Flandria belga tartományban, (i9ia) 25,791 
lak. 1794 júl. 13. itt győzték le a Pichegru és 
Macdonald vezérlete alatt álló franciák Clerfayt 
osztrák hadait. A világháborúban az yperni harc
vonalon, noha a német állások mögé került, az 
angol tüzérség ágyútüzétől sok kárt szenvedett. 

R o u l e t t e (franc, ejtsd: rulett). E néven ismere
tes egy igen kedvelt, de egyedül Monte-Carlóban 
engedélyezett hazárdjáték. A játékhoz egy szám
jelekkel és vörös és fekete színnel ellátott asztal 
szükséges. A bankár által egy gépezet segítségé
vel elgnrított pörgettyű (roulette) haladásának 
megszűntével meghatározott helyre tett tétek 
nyernek. A nyerési esélyek különbözősége szerint 
változnak a nyert összegek többszörösei is. így 
vannak tétek, melyek csak az asztal egyik vagy 
másik színét kívánják, vannak egyes számcso
portok, s végre egyes számok. Természetszerű
leg mentől kevesebb a valószínűség a nyerésre, 
annál nagyobb osztalékot fizet a bankár, ha a 
megtett helyen és számnál állapodik meg a pör
gettyű. Játékszabályok, v. jobban mondva fizetési 
szabályok vannak, de játékkombináció, melynek 
elsajátításával egyik vagy másik játszó előnyt 
szerezhetne a bankár felett, egyáltalán nincs. A 
legtisztább szerencsejáték. — R. továbbá az a 
hengerkerók, melyet a könyvkötők használnak 
díszítések benyomására. 

Roumanille (ejtsd: mmanij), Joseph, provenQal 
költő, szül. St.-Remyben 1818 aug. 8., megh. Avig-
nonban 1891 máj. 24. Mistrallal az új-provencal 
költői iskola (1. Félíbres, Provencal nyelv és iro
dalom és Jeux floraux) legfőbb képviselője volt. 
Ez iskola Armana pronvencau című irodalmi köz
lönyét is ő alapította 1854. Költői művei: Li Mar-
garideto (1847); Li capelan (1851); Li Prouven-
calo (1852); Li Sounjavello (1852); La part dou 
bon Dieu (1853, e könyvében a provencal helyes
írásról is értekezik); Le campanomountado (1857); 
Lon Mége de Cucugnan (1863); Li Nouvó de R. et 
de Saboly (1865); Les entarro dim, galegado 
boulegarello (2 kiad. 1880); Li conte prouvencau 
e li cascareleto de J. R. (1883). V. ö. Mariéton, 
J. R,, étude biographique (Avignon 1903). 

Kouml- l i eads (ang., ejtsd : raund-liédsz), 1. Ke-
rekfejűek. 

Rousseau (ejted: russzó), Í.Jean Baptiste, francia 
költő, szül. Parisban 1670 ápr. 6., megh. Brüsz-
szelben 1741 márc 17. Egyszerű cipész Ha lé
tére költői tehetsége folytán a legelőkelőbb úri 
társaságba bejutott, de szatirikus költeményei 
miatt 1712. Franciaországból száműzték. Először 
Svájcba, 1715. Bécsbe, 1718. Brüsszelbe, 1721. 
Londonba, majd ismét Brüsszelbe ment. R. müvei 
nyelv és műforma tekintetében szinte tökélete
sek, de érzés és gondolatok szempontjából se
kélyesek; legjobbak maró epigrammjai. Utolsó 
teljes kiadásukat Amar rendezte sajtó alá (Paris 
1820, 6 köt.). V. ö. Chisi, Französische Schrift-
steller in und von Solothurn (Solothurn 1898). 
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2. E-, Jean Jacques, híres francia iró és böl
csész, szül. Genfben 1712 jún. 28., megh. Enne-
nonvilleben (Oise) 1778 júl. 8. Kálvinista papi 
csatódból származó anyját születésekor elvesz
tette, s apja, aki órás volt, nem sokat törődött fia 
neveltetésével. A kis R. minden felügyelet nélkül 
tömte tele a fejét olvasmányaival, főleg léha re
gényekkel s Plutarchos életrajzaival. Egy réz
metszőhöz adták inasnak, de a rossz bánás
mód következtében megszökött s néhány napi 
csatangolás után a consignoni katolikus plébá
nos révén megismerkedett Warensnéval, aki a 
katolikus hitre akarta megtéríteni a 16 éves 
ifjút. Evégből Torinóba küldte, ahol 1728 aug. 
23. tényleg katolikussá lett. Ezután beállott inas
nak, de lopás gyanúja miatt elkergették, mire 
hosszabb bolyongás után 1730. újra Warensné-
hoz ment vissza. A következő év tavaszán egy 
iparlovaghoz csatlakozott, Parisban is megfor
dult, de 1732. másodszor is visszatért Warens-
néhoz, aki ekkor már Chambéryben lakott. Ba
rátnője oldalán most 8 évig kitart s ez idő alatt 
szorgalmasan kiműveli magát. A szakítást az 
asszony hűtlensége idézte elő s R. újra megkezdi 
hányatott életét. Egyideig nevelő Lyonban, majd 
1747. Parisba megy, hogy az általa kitalált hang-
jegylrást érvényesítse, de kudarcot vallva, tit
kári állást vállal Franciaország velencei követé
nél. 18 hónapi velencei tartózkodás után vissza
tér Parisba s belekerül a Diderot, Grimm, d'Alem-
bert, Holbach és Mme d'Épinay szellemes körébe, 
ahol csakhamar feltűnik tehetségével és esetlen 
viselkedésével. Ez időtájt ismerkedik meg a tel
jesen műveletlen Levasseur Thérése-zél, akivel 
25 évi vadházasság után törvényes házasságra 
is lépett. A hosszú viszonynak öt gyermek volt 
a gyümölcse, akiket R. elég szívtelenül a lelenc
ház gondjaira bízott. Közben híres emberré vált. 
1750-ben megnyerte a dijoni akadémia pályadí
ját Discours sur les sciences et les árts c. tanul
mányával, melyben a kultúra, helyesebben a 
hiperkultura erkölcsrontó hatására mutatott rá 
s a természethez való visszatérést hangoztatja. 
Második nagyobb műve: Discours sur l'inégalité 
parmi les hommes (1753) szintén a dijoni aka
démia egy pályázatára készült, s a társadalom 
ellen intézett heves támadásaival nagy feltűnést 
keltett. Ez időtájt fölkereste szülővárosát s 1754 
ápr. 1. ünnepélyesen visszatért ősei hitére. 
1756-ban Mme d'Épinay kerti házába, az ú. n. 
eremitageba költözködött s Montmorency erdei 
ölében valóságos remeteéletet élt. De már 1757. 
összeveszett barátnőjével s átköltözködött a lu
xemburgi herceg kastélyába, Montlouisba, ahol 
1762-ig tartózkodott és főművei egész sorát írta. 
Itt készült a Lettre á d'Alembert contre les spec-
tacles (1758), melyben a színházak erkölcsi ve
szélyét fejtegette; Julié ou la Nouvelle Hélo'íse 
(1761) c. levélformában irt regénye, melynek e 
műfaj történeti fejlődésére óriási hatása volt; Du 
contrat social (1762) c. társadalomtudományi 
dolgozata, mely a francia forradalom politikai 
felfogásának főforrása volt s amely szerint az 
ember szabadnak született, önként lépett társa
dalmi szövetségre többi embertársával, de anél
kül, hogy jogaiból bármit is feladott volna; itt 

írta végre Emilé (1762) c. munkáját, melyben a 
nevelésről vallott nézeteit fejtette ki. E munka, 
melyet Goethe a nevelés természetes evangé
liumának nevezett, Európaszerte nagy hatással 
volt, egész nemzedékek neveltettek fel az itt le
fektetett alapelvek szerint, melyek, a szerző né
hány túlzását és bogarát nem tekintve, még ma 
is igazaknak bizonyultak. A párisi parlament 
azonban máglyára vetette a könyvet s R.-nak 
menekülnie kellett. Előbb az akkor porosz Nen-
chatelben telepedett le s írta meg a vallássza
badság érdekeit védő Lettres de la montagne c. 
röpiratát. De a protestáns lelkész által fölinge-
relt parasztok kiűzték hajlékából (1765 szept.) 
s R. Hume hívására Angliába menekült. Egyre 
fokozódó embergyülölete, mely hova-tovább ül
dözési mániává fajult, itt sem hagyta nyugodni; 
1767 máj. 1. ismét francia földre lépett s 1770. a 
kormány engedelmével Parisban telepedett meg, 
ahol befejezte Confessions c. könyvét, melyben 
leplezetlenül, szinte tetszelegve tárja fel ifjúkora 
botlásait. A francia fővárost csupán 1778 májusá
ban hagyta el, hogy Girardin marquis meghívá
sára Ermenonvillebe költözködjék, ahol nem sok
kal azután meghalt. R. egyéb müvei közül em
líthető Le devin du village (1752) c. operája s a 
Dictionnaire de musique (1767) c. szótára. R. ügy 
irodalmi, mint politikai téren rendkívüli hatást 
gyakorolt. Természetérzékével, színes stílusá
val, az egyéni érzésvilág szenvedélyes rajzával 
a romantikus irodalom egyik előfutára volt, po
litikai és vallási nézeteivel pedig a forradalom 
elméletéhez adta meg az alapot. A magyar iro
dalomban főleg Kármánra és br. Eötvös Józsefre 
hatott. Magyarul megjelent: Hitvallomása egy 
papnak, ford. Gerő (Gregus) Ákos (1848); A tár
sadalmi szerződés, ford. Stassik Ferenc (1875, 
újabb fordítás 1889); Emil, ford. Füredi (Führer) 
Ignác (1875 és 1895) és Schöpflin Aladár (1911); 
Az új Hélo'ise, ford. Mihalkovics Árpád (1882); 
A művészetek és tudományok hatása az erköl
csökre, ford. Vajda József (1901); Áz emberek 
közti különbségek, ford. Bogdánfy Ödön (1905); 
Vallomásaim, ford. u. a. (1906); A beszéd kelet
kezése, ford. Bédei Dezső (1908); Kisebb mű
veiből, ford. Bogdánfy Ödön (1909); A savoyai 
vikárius, ford. Rácz Lajos (1912). Műveinek leg
jobb kiadását Musset-Pathay rendezte sajtó alá 
(Paris 1823—26, 23 köt.). 

Irodalom. Annales de la socíétó Jean-Jacques R., Paris 1905 
óta;Baudouin,LavieetlesoeuvresdeJ.J. B., n. o. 1891, 2 k . ; 
Fagnet, J. J. R., u. o. 1910—IS, 3 köt.; Lemaitre.J. J. B., u. o. 
1907; Sackmann, J. J. E., Bérli u 1913; Vny, Origine des 
idées politiques de R., Genf 1889; Pougin, R., nmsicien, Paris 
1901; Chinni, Le fonti deil'Emile di E., Napoli 1908; Cham
pion, R. et la révolntion franjaise, Paris 1910; Hőffding, R. 
und seine Philosophie, Stuttgart 1897 ; Texte, E. et les ori-
gines du cosmopolitisme littéraire, Paris 1895; Nourrisson, 
R. et le R.-isme, u. o. 1903 ; Masson, La religion de J. J. R., 
u. o. 1916, 3. kiad. ; Eoland-Host, J. J. R., München 
1923; Huszár V., B. ós iskolája a regényirodalomban, 
Budapest 189G; Becker, E. J. J., u. o. 1902; Rácz L., 
A magyar R.-irodalom, Irodalomtörténeti Közlemények, 
1910. évf.; Alexander B., J. J. R., Budapesti Szemle 1912, 
CL. köt.; Barta J., Az ember R. gondolatvilágában, Budapest 
1912; Kereszty I., R., u. o. 1912; Rácz L., Ur. Teleki József 
és E., Budapesti Szemle 1912, CLI. köt.; Rácz L., R. mint 
moralista, u. o. 1913 ; u. a., B. és Sauttersheim, u. o. 1913; 
u. a., gr. Teleki József levelei R.-ról és R.-hoz, Akadémiai 
Értesítő 1913 ; Nagy J., E. pedagógiai jelentősége, Polgár
iskolai Közlöny 1913. 

Révai Xagy Lexikona. XVI. l;öl. 25 
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3. B., Philippe, francia festő, szül. Parisban 
1816 febr. 28., megh. Acquignyban 1887 dec. 5. 
Csendéleteken kívül főleg humoros állatképeket 
festett, amelyek annak idején igen kedveltek vol
tak. Két ily képe a párisi Musée du Luxembourg
ban van. 

4. B., Thóodore, francia festő, szül. Parisban 
1812 ápr. 15., megh. Barbizonban 1867 dec. 22. 
Rémond tájkép- és Lethiére történeti festőnek 
volt tanítványa, csakhamar azonban a korában 
még uralkodó akadémikus iránnyal szemben 
Paris környékén festett tájképeiben keresetleu-
ségre, intim hatásokra törekedett. 1833-ban rán
dult ki először a fontainebleaui erdőbe, majd 
egészen Barbizonban telepedett le és úttörője lett 
a barbizoni festők^, o.) által képviselt irányúak, 
amely nevezetes fordulópont a XIX. sz.-i festészet 
történetében. Igen komoly, erőteljes művei közül 
kiemelendők: Becquigny falu Pikardiában; A 
couranceri síkság; Major a nagy tölgyfához; 
Láp a fontainebleaui erdőben; Videllei emlék; 
A fontainebleaui erdő széle naplementekor (Paris, 
Louvre) stb. V. ö. Sensier, Souvenirs sur Théo-
doreR.stb. (Paris 1872); XJhde (u.o. 1911), Dor~ 
bee (u. o., é. n.) monográfiái; Leipnik, A barbizoni 
művészek (Budapest 1904). 

Rousselaere, belga város, 1. Roulers. 
Rousselin, 1. Boscellinus. 
Rousselot (ejtsd: ruszió), Jean Pierre, francia 

fonetikus, szül. Saint-Cloudban (Charente) 1846. 
1897 óta a Collége de Francé fonetikai laborató
riumának a vezetője. Nagy érdemeket szerzett a 
beszédhangok grafikus ábrázolása s a hangtan 
fiziológiai magyarázata terén. Főművei: Prin-
cipes de phonétique expérimentale (Paris 1897) 
és F. Laclotte társaságában: Précis de pronon-
ciation francaise (u. o. 1902). 

Rousses (Les grandes É., ejtsd: lé grand rossz), 
a Kottusi Alpok kristályos hegytömegének egyik 
csoportja Isére és Savoy francia départementok 
határán, az Arc ós Romanche vizeit tápláló na
gyobb gleccserekkel, legmagasabb csúcsai: a Pic 
Bayle és Étendard (3473 m.). 

Rousset (ejtsd: russzé), Camille, francia törté
netíró, szül. Parisban 1821 febr. 25., megh. Saint-
Gobainben 1892 okt. 19. A College St.-Louis ta
nára volt 1841—64-ig, azután a hadilevóltárban 
működött 1876-ig. A francia akadémia 1871. 
tagjai közé választotta. Müvei: Histoire de Lou-
vois etc. (1861—63, 4 köt., 1891, 7 .kiad.); Les 
volontaires 1791—94 (1892, 5. kiad.); La grandé 
armée de 1813 (1892, 2. kiad.); Histoire de la 
guerre de Crimée (1894, 3. kiad.); La conquéte 
d'Algérie 1841—57 (1889,2 köt.); Correspondance 
de Louis XIV. et du maréclial deNoailles (1865); 
Histoire générale de la guerre franco-allemande 
1870—71 (1896,6 köt.); Atlas de 56 cartes complé-
tant l'histoire générale de la guerre franco-alle
mande (1898). 

R o u s s e t t u s (állat), 1. Repülőkutyák. 
Roussillon (ejtsd: russzijon), Franciaország egy

kori tartománya Languedoc, a Földközi-tenger 
és a Pyrenéek közt, körülbelül a mai Pyrenées-
Orientales dópartement. Fővárosa Perpignan volt. 
Aquitániához majd Aragóniához tartozott, mint 
ilyen spanyol birtok lett 1642-ig, amikor XIV. 

Lajos elfoglalta. A katalán nyelvet és szokásokat 
a nép nagyrészt a mai napig megőrizte. 

Roiit (ang., ejtsd: vaut), a m. csoportosulás, 
sokadalom; a XVIII. sz. kezdete óta nagyobb 
előkelő társaság gyülekezete. 

Routier (fanc, (ejtsd: rutjé) a. m. útmutató, út
térkép (különösen a tengerészetben). 

Rout ine (franc, ejtsd: rutin) a. m. ügyesség, 
tapasztaltság; a megszokásból eredő könnyűséü 
és otthonosság valamely szakban. 

Rou vára, 1. Ravó vára. 
Rouvier (ejtsd: ruvjé), Maurice, francia állam

fórfiú, szül. Aixben 1842 ápr. 17., megh. Neuilly-
Saint-Jamesben (Seine département) 1911 júu. 7. 
Marseillei ügyvéd volt, mikor 1871. beválasztot 
ták a nemzetgyűlésbe. 1881 novembertől 1882 
januárig Gambetta, 1884 októbertől 1885 már
ciusig Ferry kormányaiban kereskedelmi minisz
ter volt. 1887 májusban ő állott a kormány élére, 
de már 1887 decemberben megbukott. 1889 február
tól 1892 decemberig egyfolytában pénzügyminisz
ter volt Tírard, Freycinet, Loubet ós Bibof 
kormányaiban. Á Panama-botrány miatt le kel
lett mondania. Sokáig nem jutott szerephez, de 
pénzügyi tekintélye oly nagy volt, hogy 1902 
júniusban újból pénzügyminiszter lett Oombes 
kormányában s annak visszalépése után 1905 
januárban ő állott a kormány élére. Ő vitte ke
resztül az egyház és állam szétválasztásáról szóló 
törvényt a képviselőházban. A harcias Delcassé 
ki'dügyminiszter eltávolítása után békésen ol
dotta meg 1905 szeptemberben Németországgal 
a marokkói kérdést. A templomok egyházi sze
reinek leltározása miatt kitört zavargások 1906 
márciusban lemondásra birták. Ezóta haláláig a 
szenátus tagja volt. 

Roux (ejtsd : rú), község Hennegau belga tarto
mányban, (i9ii) 10,062 lak., üveghutákkal. 

Roux (ejtsd: rú), 1. Pierre, francia orvos és 
bakteriológus, szül. Confolensban (Charente dé
partement) 1853 dec. 17. Pasteur intézetének 
1904. vezetője lett. A diftóriával foglalkozott, 
melynek specifikus baktériummérgót ő fedezte 
föl. Ez a fölfedezés Behring fölfedezésével kap
csolatban módot adott a szérum-terápiának a 
gyógyításban való alkalmazására. E gyógyító-
módról saját és munkatársa Yersin dr. kutatásai 
alapján R. tett jelentést az 1894 szept. Budapes
ten tartott nemzetközi közegészségügyi kon
gresszuson. Tudományos vizsgálatai és érteke
zései vannak a veszettségről, lépfenéről, tetanus-
ról is. 

2. R., Wilhelm, német anatómus, szül. Jená
ban 1855 jan. 9. 1886-ban egyet, tanár Boroszló
ban, 1889. Innsbruckban az anatómia tanára, 
innen 1895. Haliéba ment. Főbb munkái: Der 
Kampf der Teile im Organismus (Leipzig 1881); 
Über die Bedeutung der Kernteilungsfiguren(u. o. 
1883); Über die Entwicklungsmechanik der Or-
ganismen (u. o. 1895); Die Entwickelungsmecha-
nik, ein neuer Zweig der biolog. Wissenschaft 
(1905); Über die bei der Vererbung von Variato-
nen anzunehmenden Vorgange (1911, 2. kiad. 
1913); Terminologie der Entwicklungsmechanik 
(1912); Gesammelte Abhandlungen (2 köt., 1895); 
Die Selbstregulation (1914). 1894 óta az Archiv 
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Közönséges sündisznó (Erinaceus europaeus L.). V3 

Alnl a iázi ciokánv (Crocidnra russulns Herm.) és felül az erdei cickány (Sorex araneus h.). Term. nagys. 

Vízi cickány (Neomys fodlens Pali.)- Term. nagys. 
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fiirEntwicklungsmechanik der Organismen című 
lapot szerkeszti. 

BOT, orosz város. 1. Bar. 
Rovancs (olaszul scontro) kétféle van, olyan, 

amelynek segítségével a könyvelés számszerű he
lyességét állapítjuk meg és olyan, amellyel az 
elszórt egynemű adatokat főösszegekké gyűjtjük 
össze; ez a gyüjtő-E. Az első helyen említett R. 
akként készül, hogy a főkönyv különböző szám
láin könyvelt tételeket a könyvelés után innen 
egy külön papírlapra kivonjuk és összegezzük, 
főösszegüket pedig egybevetjük azoknak a naplók
nak együttes összegevei, amelyekből a könyve
lés történt. Bz csupán annak a próbája, vájjon a 
könyvelés során nem kerülte-e ki csak egy napló
tétel is a figyelmünket, de nem alkalmas an
nak ellenőrzésére is, vájjon minden naplótételt 
a maga helyén könyveltünk-e el. A gyüjtó-R. 
főleg a főkönyvek sommás számlái érdekében 
talál alkalmazást, amennyiben pl. a hivatal egész 
személyzetének x havi fizetését egyetlen összeg
ben könyveljük a tárcafőkönyvnek «fizetések» 
számláján, miután az egyesek fizetése megannyi 
külön személyszámlán amúgy is állandóan rész
letesen nyilván van tartva. A részletek könyve
lése után tehát e szemólyszámlákról kivonjuk a 
fizetéstóteleket, összegezzük őket és egyetlen té
telként könyveljük a sommás főkönyvi számlán. 

Rovancsolás (ném. Skontríerung), vagyon
kezelő hivataloknál vagy közegeknél a kezelés 
helyességének és szabályszerűségének helyszíni 
megállapítása azáltal, hogy a számadási állapo
tot összeegyeztetjük a készletekkel, meggyőződ
vén róla, van-e annyi és olyan készlet, amennyi
nek és aminőnek a megvizsgált számadás (naplók 
stb.) szerint lennie kell. R. helyt foglalhat úgy a 
pénzkezeléssel (1. Pénztári vizsgálat alatt is), 
mint az egyéb vagyonrészek (anyagok, termeszt-
mények, szerek és eszközök, szóval leltári tár
gyak) kezelésével megbízott szervek irányában. 
A R. a számadás megvizsgálásával veszi kezde
tét, mely vizsgálat az előző számadási időszak 
végével maradt s onnan a folyó feljegyzésekbe 
kezdőleges tételekként változatlanul áthozott 
készletek megállapításából indul ki; a további 
vagyonváltozások helyességét a számadás egyes 
tételeihez csatolt okmányok (fizetési meghagyá
sok, nyugták, stb.) igazolják. Ezt követi a szám
adás lezárása és a számadásszerű eredmény ki
tüntetése. A készletek megállapítása a pénz meg-
olvasásából és más értékek (vagyonrészek) leltári 
felvételéből áll. A talált maradványnak egyeznie 
kell a számadás eredményével, ellenkező esetben 
eljárást kell indítani az eltérés felderítése iránt. 
AR. v. ön-JR., melyet a számadó saját megnyug
tatására végez, v. hivatalos R., melyet a helyszíni 
ellenőrzés gyakorlása végett oda kiküldött hiva
talos közegek teljesítenek. Az utóbbiak rendsze
resek, ha a szabályokban előre megállapított idő
ben, pl. a számadási év végén foganatosíttatnak, 
v. rendkívüliek, melyekre rendkiviili körülmé
nyek (pl. a számadó elhalálozása stb.) szolgáltat
nak okot. A rendkívüli R. közül legfontosabbak 
a váratlanok, melyeket a hatályosabb ellenőrzés 
érdekében meglepetésszerűen rendelnek el és ej
tenek meg. 

Rovar, 1. Rovarok. 
Rovara Frigyes, gazda és szakíró, szül. Graz

ban 1852.,megh'.Félen(Pozsonyvm.)1912 jún. 13. 
A grazi műegyetemen végezte gazdasági tanul
mányait. 1871-ben Magyarországba jővén, előbb 
mint gazdatiszt működött, később Félen, saját 
birtokán gazdálkodott. Hatásos működést fejtett 
ki a gazdatársadalmi élet terén. A gazdaságban 
káros rovarok irtására jól bevált szert talált fel, 
mely Rovarin név alatt ismeretes. Önállóan 
megjelent művei közül említendők: Cukorrépa
termelés (Budapest 1891); Tiz éven át műtrágyá-
zási kísérletek (u. o. 1894), megjelent német és 
tót nyelven is; A répabogár (u. o. 1896, németül 
is); Gazdasági vezérfonál (1898,2 köt.); Hogyan 
gazdálkodjunk ? (1899); Kálitrágyázás (1910). 

Rovaratka (állat), általában mindazok az atka
fajok, amelyek kifejlődött állapotban rovarokon 
élősködnek, szorosabb értelemben pedig a Gama-
sítfae-családnak a fajai, amelyek közül a hogár-
tetű (Gamasus coleoptratorum L.) kizárólag 
bogarakon tanyázik. 

Rovarenyv, 1. Hemyóenyv és Brumata-enyv. 
Rovareső, 1. Gsodaesö. 
Rovarevök (Insectivora, állat: 1. a képmellék

letet), az Emlősök (Mammalia) egyik rendje. Az 
idetartozó emlősök aránylag kis termetű, sőt na
gyon apró, a földön v. a föld alatt élő állatok, me
lyek szervezetükben számos kezdetleges ősi jellem
vonást őriztek meg. Mai ismereteink szerint a R. 
közvetetlenül azokhoz az ősemlősökhöz csatlakoz
nak, melyekből egyfelől az Erszényesek, másfelől 
a R. fejlődtek. Fejükön szembetűnő bélyeg arc
orruk orrmányszerü megnyúlása. Törzsük zömök, 
vagy karcsú; végtagjaik rövidek, ötujjúak, kar
mosak és csupasztalpúak; farkuk hossza változó, 
egyeseknél hosszú, másoknál igen rövid. Vala
mennyien talponjárók v. félig talponjárók. Testük 
puha szőrözettél, egyeseknél tüskékkel fedett. 
Fogazatukban nagy a változatosság; metszőfo
gaik száma nagyon változó, szemfogaik kicsi
nyek és nem mindig különböztethetők meg élesen 
a metsző- ós az előzápfogaktól. Zománcos záp
fogaik koronáján egy vagy több kúpalakú hegyes 
csúcsocska fejlődött ki, nevezetesen az előzáp-
fogakon egy, az utózápfogakon 3—4. Tépőfogaik 
hiányzanak. Csontvázuk fontos jellemvonása, 
hogy agyüregük kicsi; koponyájuk alapja hár
tyás ; kulcscsontjuk nem hiányzik, mint a hasonló 
életmódú ragadozókon. Agyvelejük _ aránylag 
kicsi; nagyagy velejük sima felületű. Érzékszer
veik jól fejlettek. A hímek heréi vagy a hasüreg
ben maradnak, vagy a lágyékcsatornában rejtőz
nek és soha sincsenek a herezacskóban. A nősté
nyek hasán 2—12 pár emlő van; méhiik két
szarvú. Kölykeik száma 3—20, melyek korongos 
méhlepénnyel és hulló burok nélkül fejlődnek. 
Számos fajuknak (pl. a cickányoknak hónaljgöd
rük mögött, törzsük két oldalán, másoknak végbél
nyílásuk szomszédságában) bűzmirigyei vannak, 
melyeknek váladéka védő hatású. A R. zöme ki
zárólag rovarokkal táplálkozik, egyesek (pl. egyes 
mókuscickány- és orrmányos cickány-fajok) nö
vényi anyagokat is fogyasztanak. Általában na
gyon hasznos állatok. Leginkább az É.-i mérsékelt 
égövi tájakon honosak. Dél-Amerikában és Ausz-
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tráliában teljesen hiányoznak. R.-ben leggazda
gabb Kina. 

A R. ma élő nemei egy sokfelé ágazó és már a 
régi harmadkorban, sőt valószinüleg a krétakor
ban is számos fajjal képviselt törzs megmaradt 
aar jadékainak tekinthetők, melyeknek mindegyike 
megőrzött bizonyos ősi jellemvonásokat, de olyan 
egy sincs közöttük, mely az akkori ősi szervezetet 
változatlanul megtartotta volna. Mai ismereteink 
szerint — úgy látszik — a sün-félék szervezete a 
legkezdetlegesebb. Ebben a tekintetben azonban 
versenyeznek velük a sörtés sünfélék (Centetidae) 
és a cickány-félék, melyek szintén sokat őriztek 
meg az ó-harmadkori, illetőleg krétakori törzs-
i'soport (Procarnassia) ősi jellegeiből. A ma élő 
fajaik száma kb. 260, a kihaltaké 80. Pontosabb 
ma élő családjaik: 

1. család: Sörtés sün-félék (Centetidae). Ma
dagaszkárban honosak. Legismertebb fajai: a kö
zönséges tanrek (Centetes ecaudatus Schreb.), a 
sávos tanrek (Hemicentetes semispinosus G. 
Cuv.) és a tüskés tanrek (Ericulus setosus Schreb.). 
L. Sörtés sün-félék. 

2.család: Vidracickányfélék(Potamogalidae). 
Egyetlen nemük van, melyből csak két faj isme
retes. Ezek egyike az Afrikában (Kamerun, Kongó 
ós Angola) honos vidracickány (Potamogale velox 
Du Chaillu). L. Vidracickány. 

3. család: Patkányvakondokfélék (Solenodon-
tidae). Kuba, Trinidad és Haiti szigetek hegy
vidékein honosak. Egy nemük és két fajuk isme
retes, melyek közül leggyakoribb a kubai pat
kányvakondok (Solenodon cúbanus Peters). L. 
Patkányvakondok. 

í. család: Fémes vakondokok (Chrysochlo-
ridae). Föld alatt, ásó életet folytatnak. Nevüket 
gereznájuk fémfényű csillogásáról kapták. Dél-
Afrikában az aethiopiai-régió déli részében ho
nosak, de Madagaszkáron nem fordulnak elő. Is
mertebb fajai: a közönséges aranyvakondok 
(Ghrysochloris aurea Pali.) és az óriás arany
vakondok (Ghrysochloris trevelyani Gthr.); 
utóbbinak hossza meghaladja a 22 cm.-t. 

5. család: Cickány-félék (Soricidae). L. Cic-
kányok. 

6. család: Vakondok-félék (Talpidae). L. Va
kondok-félék. 

7. család: Sün-félék (Erinaceidae). L. Sün
félék. 

8. család: Orrmányos cickány-félék (Macros-
celidae). L. Orrmányos cickány-félék. 

9. család: Mókuscickány-félék (Tupaiidae). 
L. Mókuscickány. 

Rovarevő növények, 1. Húsevő növények. 
Rovarfogó növények az illetéktelen rovar

látogatókat bizonyos berendezéssel megfogják 
(pl. a Lychnis Viscaria L. a szár ragadós övé
vel vagy az Araujia sericifera Brot. sajátságos 
virágberendezésével) és fogva tartják, úgy hogy 
azok elpusztulnak. A levél részeinek behajlásával 
is megragadják a bogarat (markoló levelű E.), 
mint az Aldrovandia, Dionaea, amelyek az 
elpusztult rovarokat megemésztik. (L. Húsevő 
növények.) 

Rovar gyüjtemény,arovarok(l.o.)tanutmányo-
zásának egyik becses segédeszköze, mely a rovarok 

és fejlődési alakjaik egybegyűjtésével, kellő ki
készítésével, meghatározásával és megőrzésével 
nélkülözhetetlen tárháza a rovarokról szóló isme
reteknek. A R. aszerint, amint valamely vidék 
rovarainak csupán alakbeli viszonyaira, v. pedig 
biológiájára is tekintettel van, lehet szisztematikai 
és biológiai. A rovarok gyűjtésével és R. létesíté
sével ma már nagy irodalom foglalkozik, mely 
rendszeresen tárgyalja az erre vonatkozó összes 
tudnivalókat. Ilyen munkák többek között: Szeke
res Fr. Ó., Rovargyüjtő (Kassa, 1892); Csiki E., 
Magyarország bogárfaunája (Bpest 1905—1908, 
69—81. lap); Hoffer, Praxis der Insektenkunde 
(Wien 1892). A hazai R.-ek között a legnagyobb 
és legbecsesebb a Magyar Nemzeti Múzeumé, de 
sok hazai entomológusunknak is igen értékes 
R.-e van. 

Rovarirtás (erd.). Az állatok között a rovarok a 
legveszedelmesebb s legnehezebben pusztítható 
ellenségei az erdőnek. Ratzeburg szerint körül
belül 1000 faj az erdő fáin élősködik s közülök 
igen sokan rendkívüli szaporaságuknál fogva az 
erdőgazdaságnak igen érzékeny kárt okoznak. 
A káros rovarok elleni védelem két részre oszlik. 
Egyik az óvás, másik az irtás. Az első a kár 
elkerülését, a másik pedig annak megszüntetését 
célozza. Az óvórendszabályok nevezetesebbjei a 
következők: a fanemeknek termőhely szerinti 
helyes megválasztása, változatos korú, egészsé
ges faállományok nevelése, az erdőtalaj termő
képességének óvása; szakszerűen vezetett áterdő-
lések; fenyő vágásokban a törzsek lekérgezésónek 
szigorú véghezvitele ós ugró v. szökő vágásoknak 
alkalmazása; a káros rovarokat pusztító hasz
nos állatok, ú. m. a denevérek, vakond, cická-
nyok, sündisznó, méhész és egerésző ölyv, erdei 
baglyok, kakuk, zenérek, cinkék,rigók, fakúszók, 
seregélyek, harkályfélék, általában az éneklő ma
darak, továbbá a rovarok közül az Ichneumonok 
(fürkészek),Taehinák, futóbogarak (Carabus), Sta-
phylinusok, Telephorus, Clerus, Coccinellák, dísz
darazsak, ásódarazsak (Crabronea), rablólegyek 
(Asilidae), szöcskék, szitakötők stb. védelembe 
vétele és szaporodásuknak előmozdítása. Az irtó 
rendszabályok alkalmazása a rovarok életmódja 
szerint különféleképen történik. A szabadon élő 
rovarfajok ellen alkalmazhatják a peték, lárvák, 
bábok és nemzők (imago) irtását. (V. ö. Téglás K., 
Erdővédelemtan.) Petét csak kivételesen lehet ir
tani, mert bajos hozzájuk férni. A lárvairtás a 
lepkék és hártyásszárnyúak pusztításánál talál 
alkalmazást. Módjai: a szedés, rezzentés v. leko-
pogtatás, a hernyófészkek felperzselése s a hernyó
foltok és hernyócsomók szétdörzsölése. Közvetve 
alkalmazzák a füstölő tüzeket, a fogóárkokkal 
s hernyóenyvgyűrűkkel (1. Hernyóenyv) való 
pusztítást, nemkülönben a hernyók között fellépő 
betegségek terjesztésének s a rajtuk élősködő ro
varok elszaporitásának mesterséges módjait. Ez 
utóbbi cél elérésére azokban az erdőrészekben, 
ahol az élősködő Ichneumonok és Tachinák által 
kedvelt hernyófajok pusztítanak (pl. Liparis mo-
nacha, Gastropacha pini és a legtöbb csupasz 
hernyófaj), verőfényes, széltől védett helyeken 
hernyótartókat (1. o.) készítünk. A rejtetten élű 
rovarokat, pl. a sziiféléket és sok orrmányos bo-
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gár álcáit közvetlenül csak úgy irthatjuk, ha a 
nekik táplálékot ós rejtekhelyet szolgáltató fa
anyagokkal együtt pusztítjuk el. Közvetve csakis 
azokat irthatjuk, amelyek gyökereket, beteges v. 
száradásnak indult fákat rongálnak. Előbbiek ir
tására fogórudakat, utóbbiak ellen pedig fogó
fákat alkalmazunk. A védekezésnél fő szabály, 
hogy a nagyon megtámadott erdőrészeket a szom
szédos erdőktől elszigeteljük elszigetelő árkok, 
nyiladékok, hernyóenyvvel bekent rudak vagy 
hernyóenyvgyűrük segítségével. 

Rovarirtó por (rovarpor), több fészkesvirágú 
növény összeőrölt virágjából nyert por, mely ro
varokra ölő hatással van. Legfontosabbak a Ghry-
santhemum (Pyrethrum) roseum és Marschallii, 
melyek a Kaukázusban, Arméniában és Észak-
Perzsiában otthonosak s amelyekből aperzsiai R. 
jön; azonkívül a Chr. cinerariaefolium, mely 
Dalmácia, Montenegró és Hercegovina sziklás te
rületein terem, de ott nagyban mívelik is. Ebből 
lesz a dalmáciai R., amely a perzsiait a forgalom
ból majdnem egészen kiszorította. Mivel a R. 
újabban leginkább a bécsi Zacherl-cég által terjed 
el, Zacherlin-nak is nevezik. — A R.-nak bor
szeszes kivonatát rovarirtó tinktura néven ha
sonló célokra használják. 

Rovarok (Insecta, Hexapoda, áuat; 1. a kép
mellékletet), az ízeltlábúak (Arthropoda) törzsé
nek egyik osztálya. Az idetartozó állatok teste 
szelvényes s a szelvények úgy különülnek el, hogy 
testükön három testtájék: a fej (cephalon), tor 
(thorax) és potroh (abdomen) különböztethető meg. 
A fej ogy szájnyilas előtti részből, az acron-ból ós 
öt szelvényből fejlődik, e részek azonban kifejlő
dött állapotban egységes egésszé olvadnak egybe s 
ekkor a fej erősen elchitinesedett tokot alkot, me
lyen két nyilas van: a hasoldali szájnyílás és a hátsó 
részen levő nyilas, a nyakszirti nyilas, melyen át 
a nyelőcső és az idegrendszer részei átmennek a 
torba. A nyakszirti nyilas és a szájnyílás között 
van a toroklemez (gúla) és az alsó ajak, a fej 
egyéb részein varratok és barázdák vonulnak vé
gig, melyek a fejet többé-kevésbbé határozott tá
jékokra osztják; ilyen tájékok: a fejtető (vertex), 
homlok (frons), fejpajzs (clypaeus), felső ajak 
(labrum), nyakszirt (occiput), torok (gúla), pofa 
(genae és postgenae). A fejen vannak az érzék
szervek, elsősorban a szemek és a páros számban 
előforduló, több ízre tagolódó, nagyon különböző 
alakú csápok (antennáé), továbbá a szájrészek, 
melyek egy-egy pár felső állkapocsból (mandi-
bula), alsó állkapocsból (inaxilla) és alsó ajakból 
(labiuin) állanak. A szájrészek alakulása a táplá
lék mineműségétől f ligg. A táplálék szilárd vagy 
folyékony volta és a táplálék felvételének módja 
szerint a szájrészek rágok, nyalók, szívók vagy 
szúrók-szívók. Ezek a szájrész-típusok nagyon 
különbözők, mégis mindannyian az ősi rágó száj-
részekből származtathatók le. — A tor három szel
vényből áll s ezek a szelvények — a fej szelvé
nyeitől eltérőleg — csak a jól repülő R.-nál 
(legyek, lepkék) nőnek össze, rendesen külön
váltak. Első szelvénye az előtör (prothorax), a 
második a középtor (mesothorax) és a harma
dik az utótor (metathorax); ezek mindegyike 
zárt gyűrűt alkot, melynek hátoldala a hátlemez 

(tergum), hasoldala a haslemez (sternum), oldalsó 
részei az oldallemezek (pleurae). A közép- és utó
tor hátlemezei a szárnyizmok kifejlődése követ
keztében tovább tagozódnak úgy, hogy rajtuk az 
előpajzs (praescutum), pajzs (scutum), pajzsocska 
(scutellum) és másodpajzs (postscutellum) részeket 
lehet megkülönböztetni. A torszelvények hasolda
lához csatlakoznak az izeit végtagok, melyeknek 
száma állandóan 8 pár (innen ered a Hexapoda = 
Hatlábúak elnevezés), a hátoldalhoz pedig a szár
nyak, melyeknek száma a ma élőkön legfeljebb 
két pár, ritkán egy pár, vagy még ritkábban 
hiányozhatnak is. A végtagok részei a csípő 
(coxa), tompor (trochanter), comb (femur), lábszár 
(tibia), lábfej (tarsus) és karomíz (praetarsus). A láb
fej a többi végtagrészektől eltérőleg rendesen 
több részből áll: leggyakrabban öt, ritkábban négy 
és három izből (csak nagyon kevés rovarnak, pl. 
tetvek, Collembola, van egyizü lábfeje). A karom
ízen egy vagy két (egyszerű, hasadt, fogas vagy 
fésüs) karom van. A végtagok alakja és műkö
dése igen változatos. A szárnyak lemezszerűén 
kiterült függelékek és csak a közép- és utótoron 
fordulnak elő; alakjuk, nagyságuk és egész ala
kulásuk igen változatos s a rajtuk levő erezet 
kifejlődése, alakja és vonulata nagyon fontos 
bélyeg rendszertani tekintetben, mert jól felhasz
nálható a fajok, nemek, családok és rendek meg
különböztetésére. — A potroh foglalja magában a 
bélcső és nemiszervek legnagyobb részét, ezért e 
résznek tágulékonynak kell lennie, minek követ
keztében szelvényei nem is olvadnak egybe, ha
nem közöttük puha szelvényközti bőrrészek for
dulnak elő. A potroh eredetileg 12 részből (11 igazi 
szelvényből és egy végdarabból: a telson-ból) áll, 
a kifejlődött R.-on azonban úgy a potroh végső 
részén, mint az elülső részén kisebb-nagyobb re
dukciók észlelhetők. Teljesen kifejlődött R.-on a 
potrohon nincsenek végtag-függelékek, csak a 
legalsóbbrendü R.-on vannak csökevényes igazi 
potrohvégtagok; ilyenek a fartoldalékok (cerci) 
és farcsuták (styli). Ezenfelül a potrohon talál
hatók az ivarfüggelékek (pl. tojócső, paramerek 
stb.), melyek csak részben vezethetők vissza igazi 
potrohvégtagokra. 

A R. testét kívülről chitinből álló külső bőrváz 
fedi, melynek vastagsága, skulpturája és színe 
nagyon változatos s rajta chitinből álló szőrök v. 
pikkelyek is kifejlődhetnek. A bőrben és a külső 
vázban levő festőanyagoktól vagy a bőr hámja 
által elválasztott felbőr (cuticula) szerkezetbe! i 
tulajdonságaitól függ a R. színezete és mustrá-
zata. A festőanyagok közül legelterjedtebbek a 
sárgásbarna v. fekete színű melaninok, a vörös és 
sárga lipochromok, kevésbbé gyakoriak a fehér v. 
sárgás purin-származékok és az epefestékek cso
portjába tartozó festőanyagok. Az ezen festőanya
gok okozta ú. n. objektív színeken kivttl a R. szín
pompájának létrehozásában nagy szerepe van az 
ú. n. szerkezeti (optikai) színeknek, melyeket a 
festőanyagok mellett különleges szerkezeti be
rendezések (rostos-lemezes szerkezet, fényinter
ferenciát és fényvisszaverődést létesítő berende
zés) okoznak. A szerkezeti színek közé tartoznak 
a szivárvány vagy nemes opál színeiben tündöklő 
interferenciás színek, a csillogó fémfényes színek 
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és a gyöngyfoltok. A színnek és a niustrázatnak 
biológiai jelentősége szerint meg szokás külön
böztetni a környezetbe beleillő védő-színeket, 
továbbá védelemre való intő, ijesztő és undort 
gerjesztő színeket, valamint a nemi életben sze
replő ismertető és ivari díszítő színeket. A E. 
színének az anyagforgalom szabályozásában is 
van szerepe; e működés alapján hőgyűjtő és 
meleghárító színeket különböztetnek meg. A bor
i in mirigyek is vannak, melyeknek legfontosabb-
jai: az illóanyagokat elválasztó mirigyek (büz- és 
illatmirigyek), méregmirigyek, viaszmirigyek, 
fonómirigyek és vedlési inirigyek. 

Az izomrendszer szelvényesen elrendezett és 
egymástól jól elkülönült izmokból áll, melyek a 
külső váz egyes részeinek belső felületéhez tapad
nak és az egyes részeknek egymáshoz való köze-
1 ítésével v. távolításával létesítik a mozgást. Az 
izomzat kivétel nélkül harántcsíkolt izomrostok
ból áll és az egész állatvilágban a legfejlettebb. 
Az izmok munkabírása igen nagy; ennek ered
ménye, hogy pl. a bolha testénél 200-szor maga
sabbra ugrik s egy méternyire is tud ugrani és 
hogy pl. egyes ganajtúró bogarak (pl. Ontophagus 
nuehieornis) testsúlyuknál 92'9-szer nagyobb 
súlyt el tudnak húzni; ilyen izommunkát a többi 
állatok nem bírnak kifejteni. A repülésben is 
mesterek a E.; pl. a szitakötők oly gyorsan repül
nek, hogy a gyorsan repülő fecske elől el tudnak 
menekülni, s a méh, mely pedig nem a legjobb repü
lők közé tartozik, egy óra alatt 19—32 kilométernyi 
sebességgel repül. 

Belük jól fejlett és alkotása változatos. Hossza 
függ a tápláléktól; leghosszabb a növényevőknél 
és a dögevőknél, legrövidebb a nedvszívóknál 
és a húsevőknél. Általában 3 részből: a) előbél-
ből (stomodaeum), b) középbélből (mesenteron) és 
<j utóbélből (proctodaeum) áll. B részek közül az 
előbél, melybe a nyálmirigyek is belenyilnak, 
a tápláléknak az emésztésre való elkészítésére 
szolgál; legegyszerűbb szerkezetű a növényevők
nél, melyeknél egyszerű rövid csövet alkot, és 
legbonyolódottabb szerkezetű a húsevőknél, me
lyeknél rajta begy (ingluvies) és rágó- vagy zúzó-
gyomor (proventriculus) különül el és a szívó 
R.-nál szívógyomorral van ellátva. A középbél 
feladata az emésztés és a megemésztett táplálék 
felszívása; hámbélésébe emésztőnedvet elválasztó 
mirigyek és felszívó sejtek vannak beiktatva. Az 
utóbél elülső része még részt vehet a felszívás 
munkájában, rendesen azonban csak a haszna
vehetetlen és fölösleges táplálékrészek összegyűj
tésére és kivezetésére való. A E. táplálékképpen 
minden állati és növényi eredésű anyagot fel
használnak. Nincs az élő és holt állatnak és nö
vénynek egyetlen része, melyet a rovarok táplá
lékul értékesíteni nem tudnának, ezért igen nagy 
károkat okoznak. Vannak közöttük nagy számmal 
veszedelmes paraziták, melyek a növények és 
gazdasági javak pusztításával igen nagy károkat, 
betegségokozó mikroorganizmusok (pl. malária, 
kiütéses tifusz, visszatérő láz, pestis, sárga láz, 
tífusz stb. okozóinak) átoltásával pedig járványos 
megbetegedéseket okoznak. A bélben megemész
tett és felszívott táplálék a vérbe (haemolympha) 
kerül, melynek mozgatására és a test minden 

részébe való eljuttatására az érrendszer szolgál. 
Ennek középponti része a hátoldalon, a test közép
vonalában végighúzódó és több kamrára osztott 
hát edény, mely a vért hátulról a fej felé irányí
tott irányban mozgatja. A hátedény elülső részén 
ered a főosztóér (aorta), melyből a vér először & 
fejbe és a végtagokba, azután a torba jut. Innen <i 
vér nem kerül egyenesen a hasüregbe, hanem H 
hasoldali rekesztőfal (diaphragma ventralis) alatt 
a hasoldali vér járatba s ezen végighaladva, ennek 
leghátsóbb részéből a potrohüregbe kerül, ahol 
körüláramolja a belet és az ivarszerveket, majd 
az izmokkal ellátott hátoldali rekesztőfal (dia
phragma dorsalis) nyílásain áta hátedényt magába 
foglaló háti üregbe kerül s innen a hátedény bil
lentyűs oldalrésein át a hátedénybe. A hátedény 
lüktetése a E. élénksége és működése szerint vál
tozik. Egy Sphwjcnevü lepke hátedónye pl. nyuga
lomban percenkint 40—50-szer, repülés után 
140-szer húzódik össze. A R.-nál a hajszálerek 
teljesen hiányzanak, érrendszerük tehát nyilt. A 
vér színtelen vagy zöldes, sárgás, vöröses-barnás 
színű folyadék. Benne csak színtelen vérsejtek 
(leukocyták) vannak. A vérben a többi állatoktól 
eltérőleg az oxigén szállítására való vérfestékek 
(haemocyanin és haemoglobin) csak alárendelt és 
kivételes szerepüek, mert a test minden részét 
gazdagon behálózó trachearendszer bőven látja el 
a sejteket oxigénnel. Lélegzésre, vagyis az oxigén 
szállítására és a széndioxid kiválasztására szol
gál a trachearendszer, melynek bevezető nyílá
sai, a stigmák, a test hátoldalának két szélén szel
vényesen rendezkednek el; rendesen csak a közép-
és utótoron, továbbá a nyolc első potrohgyürűn 
vannak stigmák. A stigmákkal veszik kezdetüket 
a bőr betüremléséből származó tracheacsövek, 
melyek a test két oldalán egy-egy hosszanti fő 
tracheatörzsben egyesülnek; utóbbiakból erednek 
azok a rendkívül gazdagon elágazó finom trachea
ágak, melyek a test minden részét dúsan behálóz
zák. Némely repülő rovarban a tracheaágak végei 
légzacskókká szélesednek ki. A trachearendszer
ben a levegő megújítására valók az ú. n. lélegző
mozgások, melyeknek száma faj és tevékenység 
szerint változik; nyugalomban pl. a szarvasbogár 
percenkint 20—25 lélegzőmozgást végez. VíziE. 
lárváin gyakran olyan módosult trachearendszert 
találunk, mely a R.-at a vízben elnyelt oxigén 
felvételére teszi alkalmassá; ezek a lélegzöszervek 
az ú. n. tracheakopoltyúk (pl. ilyenek a tiszavirág, 
szitakötők stb. lárváin előfordulók). Egyes alsóbb
rendű v. élősködő E.-nál a lélegzőszervek hiányza
nak ; itt a bőr teljesíti a lélegzőszervek feladatát. 
Mint kiválasztó szervek szerepelnek elsősorban a 
közép- és utóbél határán a bélbe torkoló Malpighi-
edények (számuk 4, 6, v. nagyon sok), továbbá a 
hátedény oldalán levő perieardiális sejtek, oenocy-
ták és a hasüregben levő zsírtest (corpora adi-
posa) sejtjei. A nitrogéntartalmú bomlástermékek 
között legfontosabb a húgysav. A R. anyagforgalma. 
és ennek megfelelöleg gázcseréje is rendkívül 
élénk. Tartalékanyagok felhalmozására külön 
szerv fejlődött ki; ez a zsírtest, mely különösen 
lárvakorban nagy mennyiségű zsírt halmoz fel. 

Az idegrendszer középponti részét a szelvényes 
szerkezetű garatideggyürü és a hasdúclánc 
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alkotja. A garatideggyűrü részei: a garat feletti 
dác (protencephalum), a garat alatti dúc (gnathen-
oephaliun) és e kettőt egymással gyűrűalakban 
összekapcsoló jobb- és baloldali ereszték (connecti-
vum). A garat feletti dúc három részre (protocere-
hrum, deutocerebrum és tritocerebrum) tagolódik s 
belőle ered a látó- és esápideg. A garatalatti dúc 
hasonlóképpen 3 pár dúc összeolvadásából szárma
zik 6 belőle erednek azok az idegek, melyek a felső 
AB alsó állkapcsot (mandibula és maxilla), továbbá 
•ÁI alsó ajkat (labiuin) idegzik be. A garatfeletti dúc 
legfontosabb része a nyeles test (corpus peduncu-
latum = corpus f ungiforme), mely az asszociációs 
műveletek szerve. A hasdúclánc részei: három 
pár tor-ganglion és a potroh szelvényei szerint 
változó számú potroh-ganglionok, melyek egy
mással és a garatalatti dúccal hosszanti ereszté
kekkel állnak összefüggésben. A hasdúclánc dúcai 
eredetileg minden szelvényben jobb- és baloldaliak 
és egy elülső és hátulsó haránteresztékkel f Ugg-
nek üssze egymással. Később ez elmosódik, mert 
a kétoldali dúc mindenütt közeledik egymáshoz. 
A két vagy három utolsó potroh-dúc rendesen 
iisszeolvad és a többieknél nagyobb végdúcotalkot. 
Sokszor a három tordúc is egybeolvad. Sőt az is 
megesik, hogy az összes hasdúclánci dúcok össze
olvadnak egymással. A tordúcok látják el a láb-
és szárnyizmokat idegekkel, a potrohdúcok pedig 
a zsigereket és a potroh izomzatát idegzik be. A 
U.-nak a most emiitett középponti és környéki 
idegrendszeren kivul még bonyolódott szerkezetű 
együttérzö (sympathikus) idegrendszerük van, 
melynek részei az akarattól függetlenül működő 
zsigereket, tracheákat és potrohizinokat idegzik 
be. — A R. érzékszervei jól fejlettek. A szemek két 
alakja fordul előaE.-nál: az összetett szemek 
több egyszerű szem összeolvadásából származtak 
és a fej két oldalán foglalnak helyet; az egyszerű 
szemek vagy homlokszemek az összetett szemek 
között a homlokon vagy a fejtetőn helyezkednek 
el. Az összetett szemek tárgylátásra, az egyszerű 
szemek pedig az összetett szemekkel együttmű
ködve a tárgyak távolságának a megítélésére szol
gálnak. A lárvákon összetett szemek nincsenek, 
csak egyszerű szemek, melyek fényérzésre és 
tórgylátásra egyaránt alkalmasak. A tapintás, 
szaglás és ízlés szolgálatában állnak a bőrérzék
szerveit, melyeknek következő féleségei ismere
tesek : a) érzékszőrök; b) Leydig-f éle érzékkúpok; 
<•) vermes érzékkúpok; d) palackalakú érzékkú
pok ; e) lemezes érzékkúpok. Az érzékszőrök ta
pintásra szolgálnak és legnagyobb számban a csá
pokon és tapogatókon fordulnak elő, de szétszórtan 
az egész testen megtalálhatók. A különböző érzék-
kúpok a csápokon, a tapogatókon és a szájüreg
ben foglalnak helyet és szaglásra meg izlelésre 
szolgálnak. A lemezes érzékkúpok a csápokon és 
elszórtan főleg a szárnyakon találhatók meg ős 
rendeltetésük a légnyomás megérzésének közve
títése. A hanghullámok és rezgések felfogására 
szolgálnak a különösen némely rovaron (pl. 
szöcske, tücsök stb.) jól fejlett hiíros és dobhár
tyáé hallószervek (chordotonalis és tympanalis 
szervek), melyek a test különböző részein (csáp, 
láb, szárny, potroh) megtalálhatók. A csáp máso
dik és harmadik íze közti hártya alatt kifejlődött 

és újabban behatóbban tanulmányozott Johnston-
féle szerv szintén a hanghullámok megérzésére 
való. 

A R. mindannyian váltivarúak. A himek a nős
tényektől különböznek, néha nagyon szembetűnő 
módon, mert a másodlagos nemi jellemvonások 
jól fejlettek. A nőstények nemiszervei állanak 
petéket termelő, ú. n. petecsövekből alakuló páros 
petefészekből, továbbá a peték kivezetésére való 
páros petevezetékből, a párzásnál és megtermé
kenyítésnél szereplő ondótartóból (receptaculum 
seminis), párzási tokból (bursa copulatrix) és hü
velyből (vagina); e részeket kiegészítik a peték 
lerakásánál segédkező, különböző alakú és szerke
zetű tojócsövek és a peték odatapasztására, be
vonására stb. alkalmas váladékot szolgáltató járu
lékos mirigyek (glandulae sebaceae). A hím nemi-
szervek részei: a hím csirasejteket fejlesztő páros 
here, herevezeték, ondóhólyag, kilövelő járat, 
járulékos mirigyek (glandulae mucosae) és párzó 
készülék. A hím ivarnyílás a 9. és 10., a női ivar
nyílás pedig a 8. és 9. potrohszelvény között a 
hasoldalon található. A peték rendesen csak ter
mékenyítés után fejlődnek tovább, de továbbfejlőd
hetnek termékenyítés nélkül is, mert a szüzsza-
porodás (parthenogenesis) elég gyakori a R. köré
ben. A szűzszaporodás a R.-nál mint kivételes és 
mint rendes szaporodásmód fordul elő. Kivételes 
szűzszaporodást észleltek a lepkéken (pl. Lipa-
ris dispar, Lasiocampa pini stb.), ritkábban más 
R.-on, pl. fólf edelesszárnyúaknái (Hemiptera), levél
darazsaknál, botsáskáknál stb. A rendes szűzsza
porodás kétféle alakban jelentkezik: a) a rendes 
kétivarú szaporodásba beiktatva (pl. a Chermes-
féléknél, 1. Heterogonia); b) tisztán, mint egye
düli szaporodásmód; ez utóbbi igen ritka. A szűz-
szaporodásnak különös módja a lárvakori szűz
szaporodás, vagyis paedogenesis, melynek az a 
jellemzője, hogy ennél a szaporodásmódnál a 
nőstény már kifejlődött korának elérése előtt, te
hát lárvakorban szaporodik szűzen (pl. a Miastor 
metrolaos nevű légy). Úgy a szűzszaporodással, 
mint a rendes termékenyítéssel szaporodó R.-nál 
a petéből kifejlődő fiatal állatok mindannyian meg
egyeznek egymással abban, hogy a teljesen ki
fejlett alaknál, az ú. n. imago-nk\ kisebbek, szár-
nyatlanok és nem ivarérettek. Egyéb jellemvoná
saikban azon rendek szerint, melybe tartoznak, 
rendkívül különbözők. Egyesek pl. szülőikhez 
teljesen hasonlítanak, mások ellenben annyira el
térnek tőlük, hogy nincsen alapunk annak meg
ítéléséhez, hogy milyen imago fog belőlük fejlődni. 
Az előbbieknek egyszerűen csak tovább kell nő-
niök és szárnyaikat kell kifejleszteniök, hogy az 
imago alakját elérjék, az utóbbiaknak azonban 
előbb többé-kevésbbé nagy átalakulásra van szük
ségük, hogy az imago alakját elérjék. A most em
lített közbülső fejlődési alakokat a R.-nál lárvak-
nak nevezzük és soraikban három féleséget, neve
zetesen primaer-, secundaer-és tertiaer-lárvákat 
különböztetünk meg. A primaer-lárvák azok a 
fiatalkori alakok, melyeknek nincsenek az imago-
nál elő nem forduló, ú. n. átmeneti lárvakori szer
veik. A secundaer- és tertiaer-lárváknak vannak 
az imagonál elő nem forduló, különleges lárvakori 
szerveik, melyek a lárváknak különleges működé-
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seihez való alkalmazkodás eredményei. Minthogy 
az imago-alakok törzsfejlődésileg idősebbek a 
lárváknál, a most említett lárvakori szerveket 
úgy kell felfognunk, mint másodlagosan szerzett, 
az életmód megváltozásán alapuló különleges 
ezerveket. Mennél több lárvakori szerve van vala
mely lárvának, annál nagyobb mértékben eltér a 
lárva az imagótól és annál kevésbbé hasonlít 
hozzá. A secundaer-lárva, bár vannak különleges 
lárvakori szervei, még külső megjelenésében ha
sonlít az imagóhoz, ellenben a tertiaer-lárva a 
sok lárvakori szerv miatt az imagótól teljesen el
térő szervezet. Magától értetődőleg az imagóhoz 
vezető fejlődés (ú. n. postembryonalis fejlődés) 
útja annál hosszabb és bonyolódottabb, mennél 
kevésbbé hasonlít a petéből kibújó fiatal rovar az 
imagóhoz. A postembryonalis fejlődés legegysze
rűbb a primaer-lárvákkal fejlődő R.-nál és a leg-
bonyolódottabb a tortiaer-lárvájú E.-nál. Amely 
rovarnál primaer-lárvák vannak, az egész post
embryonalis fejlődés abban áll, hogy a lárva to
vább növekedik és egyszerű, kisfokú átformáló
dással imagóvá fejlődik. Ezt a folyamatot epi-
morpliosis-nak nevezzük. Amely R.-nál secundaer-
és tertiaer-lárvák vannak, ott a fejlődés csak 
mélyrehatóbb átalakulással, vagyis a lárvakori 
szervek visszafejlesztésével és a kifejlődött alakra 
jellemző szervek kifejlesztésével érheti el az imago 
alakját; ezt a folyamatot metamorphosis-nak. ne
vezzük. Ennek két fajtája ismeretes, nevezetesen 
a secundaer-lárváknál ez az átalakulási folyamat 
fokozatosan megy végbe s ezt hemimetaboliá-nak 
nevezzük, viszont a tertiaer-lárváknál — mint
hogy ezek már nagyon lényegesen különböznek 
az imagótól — ez az átalakulás a belső szervek
ben nagy forradalmat okoz s csak teljes nyuga
lomban, az ú. n. báb-állapot (chrysalis) közbeikta
tásával mehet végbe s ezt az átalakulást holometa-
bolia névvel jelöljük. A hemimetabol R.-nál a peté
ből secundaer-lárva s ebből imago lesz, a holometa-
bol R.-nál pedig a petéből tertiaer-lárva fejlődik, 
mely bábbá alakul át s csak ebből lesz az imago. 
Az epimorphosis-sal, berni- és holometaboliával 
fejlődő R.-ra az a közös jellemvonás jellemző, hogy 
a lárvák testének szelvényei számra nézve meg
egyeznek a kifejlődött R.-éval, ezért e három fej
lődési módot holomeria néven foglalhatjuk egybe, 
ellentétben azokkal az alsóbbrendű R.-kal (Pr otura), 
melyeknél a lárvák szelvényszáma kisebb, mint 
az imagóké; ez utóbbi fejlődési módot anameria 
névvel jelöljük. 

A R. a legelterjedtebb állatok, mert az egész 
Földön el vannak terjedve, fajaik és egyéneik 
száma azonban az egyenlítőtől a sarkok felé és 
az alföldektől a magas hegységek felé kevesbe-
dik. Típusos szárazföldi és édesvízi állatok; a ten
gerek úgyszólván rovarhíjasok (csak néhány ten
geri faj ismeretes, pl. Halobates). A ma ismert 
rovarfajok száma meghaladja a négyszázezret, 
vagyis az összes ma ismeretes állatfajok kéthar
mada a R. osztályába tartozik. Hazánkban össze
sen 20,564 állatfajt állapítottak meg s ebből 
17,000-nél több a rovarfaj. Ezek közül legnagyobb 
fajszámúak a Bogarak (6043), utána következnek 
a Hártyásszárnyúak 3155, a Legyek 2921, a Lep
kék 2628, a FélfedelesBzárnyúak 1643, a Recés-

szárnyúak 214, az Egyenesszárnyúak 173, az Al-
reeésszárnyúak 148 és a Szárnyatlanok 107 fajjal. 

A R. nagysága nagyon különböző. A legna
gyobb R. a bogarak között találhatók (pl. a Dy-
naster Hercules L. 150—155 min. hosszú), a leg
kisebbek pedig a Hártyásszárnyúak sorából kerül
nek ki (pl. a Pteromalidae és Chalcididae családban 
vannak mindössze 0-25—0'5 mm. hosszú fajok). 

A ma ismert kihalt rovarfajok száma megha
ladja a tízezret. A felső karbontól kezdve egészen 
a diluviumig úgyszólván egyetlen korból sem 
hiányzanak és pedig egyes rétegekben oly nagy 
mennyiségben fordulnak elő, hogy vezérkövüle
teknek vehetők. A R. ősei valószínűleg a Hároin-
kai-éjú rákok (Trilobita) voltak. 

A R.-at fejlődésük tekintetbevételével, szár
nyaik, szájszerveik és testük alkotása alapján a 
következő rendekbe osztják: 

1. rend: Szárnyatlan vagy ösrovarok(Aptery-
gota). 

2. rend: Alrecésszárnyúak (Archiptera vagy 
Pseudoneuroptera). 

3. rend: Egyenesszárnyúak (Orthoptera). 
4. rend: Pecésszárnyúak (Neuroptera). 
5. rend: Bogarak (Goleoptera). 
6. rend: Hártyásszárnyúak (Hymenoptera). 
7. rend: Félfedelesszárníjúak (Hemiptera v. 

Bhynckota). 
8. rend: Kétszárnyúak v. Legyek (Diptera). 
9. rend: Bolhák (Aphaniptera). 
10. rend: Pikkelyesszámyúak (Lepidoptera). 
A legújabb rendszerek a R. szervezetének és 

fejlődésének több fontos részletének tekintetbe
vételével a R.-at sokkal több és a természetes ro
konsági viszonyokat sokkal jobban kifejező rend
szertani kategóriákba osztják. Közülök ma a kö
vetkező rendszer elégíti ki legjobban a követel
ményeket : 

A) alosztály: Félrovarok (Anamerentoma). 
Az idetartozó R. a peteburkot nem teljes számú 
szelvénnyel bíró testtel hagyják el. Szárnyaik 
nincsenek. Potrohúkon farcsuták és fartoldalékók 
nincsenek. Igen közeli rokonok a Százlábúakkal 
(Myriopoda). 

1. rend: Protura (Myrientoma). Majdnem 
mikroszkópi kicsinységű, ősi szervezetű, vak R. 
tartoznak ide (pl. Acerentulus, Eosentomon). 

B) alosztály: Igazi rovarok (Holomerentoma). 
Az idetartozó R.-nál a petéből kibújó fiatalok teste 
ugyanannyi szelvényből áll, mint a teljesen fej
letteké. 

I. sectio: Szárnyatlan rovarok (Apterygota). 
1. csoport: Osrovarok (Thysanuroidea). 1. 

rend: Kettösfarkúak (Diplura); 2. rend: Far
konugrók (Collenibola); 3. rend: Sertefarkúak 
(Thysanura). 

11. sectio: Szárnyas rovarok (Pterygota). 
2. csoport. Kétéltű rovarok (Amphibiotica). 

4. rend: Kérészek (Ephemerida); 5. rend: Szita
kötők (Odonata); 6. rend: Parti legyek vagy 
Alkérészek (Plecoptera). 

3. csoport: Egyenesszárnyúak (Orthoptera). 
7. rend: Tokospetéjűek (Oöthecaria); 8. rend: 
Botsáskák (Phasmoidea); 9. rend: Szökdelők 
(Saltatoria); 10. rend: Fülbemászók (Dermap-
tera); 11. rend: Embiák (Embiidina). 





A ROVAROK SZERVEZETE. 

A teljesen klfejló'iöít rovar szervezete, vázlatosan, oldalról tekintve. Kühn A. szerint. 
Ant csáp (antenna); Bm hasduclánc; Co csípö-íz (coxa); Fau összetett szem ; Fe comb 
(femur); Geh garatfeletti duc (ganglion supraoesophageum) : Gö ivarnyííás (pórus 
genitalis); H hátedény (szív); Md felső állkapocs (mandibula); MG Malpighi-
edények; Mid középbél (mesenteron), előtte az elöbél (stomodaeum) és mögötte az 
utóbél (proctodaeum), végén a végbélnyílással (anus) ; Mxt alsó állkapocs (maxilla); 
Mx2 alsó ajak (labium): Ol felső ajak (labrum); Ov petefészek (ovarium): Pau egyszerű 
szem (homlokszem): Síi farkserte ; Sp nyálmirigy (glandula salivalis); Ta lábfej 
(tarsus. 1—ölábtöizek); Ti lábszár (tibia); Tr tompor (ti ochanter); Usg garatalatti duc 

(ganglion infraoesophageum). 

A teljesen kifejlődött rovar szervezete, vázlatosan, felülről tekintve. Künn A. 
szerint, Ant csáp (antenna); Co csípö-íz (coxa); Fau Összetett szemek ; Fe comb 
(femur): Geh garatfeletti duc; Hfl hátulsó szárnyak; Ls a trachea-rendszer két 
hosszanti főtörzse a potrohban. melyeknek gazdagon elágazó oldalágai (trachea) 
az összes szerveket behálózzák; St stigma : Ta lábfej (tarsus); Ti lábszár 
(tibia); Tr tompor (trochanter); Usg garatalatti duc V/l elülső szárnyak. 

Különböző rovarszájrész-tipusok, Kühn A. szerint. I egy bogár rágó-, // egy méh nyaló-, III egy lepke szívó-, IV egy 
szúnyog szúró-és szívó-, Végy poloska szúró-és szívó-szájrészei, elülröl tekintve (a) és keresztmetszetben (6). Al külső 
állkapcsi karély (mala externa); Ant csap ; Ca sarok-íz (cardo) ; Fau összetett szem; Gl nyelv (glossa); HÍJ hypopharynx; 
Jí belső állkapcsi karély (mala interna); M áll (mentum); Md felső állkapocs (mandibula) ; Mxt alsó állkapocs (maxilla); 
Mx2 alsó ajak (labium); 01 felső ajak (labrum); Pai alsó állkapcsi tapogató (palpus maxillaris) : Pa2 alsó ajaki 
tapogató (palpus labiális); Pau egyszerű szem : Sm álltő (submentum); Spr nyelvezeté csatorna; Sr szívócsatorna; 

St állkapocs-nyél (stipes). 

A rovar hím ivarszervének szerkezete. H here ; SL 
herevezeték (vas deferens); SB oudóhólyag; 
SG kilövellő járat (duc tus ejaculatorius); Brx és 
Dr2 járulékos mirigyek (mesadenia és ectadenia). 

A írovar női ivarszervének szerkezete. 
Edf végfonál: Er petecsövek (petefé
szek): Ele petekehely; ^petevezeték; 
Sch hüvely (vagina): BT párzótáska 
(bursa copulatrix) : ST ondótartó (re-
ceptaculum seminis) és mirigyfüggeléke 

(Anh) : Kd járulékos mirigy. 

Szitakötő-lárva trachea-
kopol tyúkkal (Tk). 
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4. csoport: Corrodentda. 12. rend: Termeszek 
(Isoptera); 13. rend: Kéregtetvek vagy Könyv-
tetvek (Copengnatha); 14. rend: Szőr- és toll-
Utvek (Mállophaga) ; 15. rend: Tetvek (Anop-
Iwa); 16. rend: Rojtosszámyúak (Thysanop-
tera). 

5. csoport: Poloskaszerűek (Hemipteroidea). 
17. rend: Szívócsörüek v. Poloskák (Bhynchota). 

6. csoport: Recésszámyúak (Neuropteroidea). 
18. rend: Nagyszámyúak (Megaloptera) ; 19. 
rend: Tevenyakúlegyek (Rhaphidiinae); 20. 
rend: Laposszárnyúak (Planipennia). 

7. csoport: Lepkeszerüek (Lepidopteroidea). 
21. rend: Panorpák (Panorpata); 22. rend: 
Vizimolyok(Trichoptera); 23.rend: Pikkelyes-
szániyíiák (Lepidoptera). 

8. csoport: Légyszerűek (Dipteroidea). 24. 
rend: Kétszárnyúak (Diptera); 25. rend: Bol
hák (Aphaniptera). 

9. csoport: Bogárszerűek (Goleopteroidea). 
26. rend: Bogarak (Goleoptera); 27. rend: 
Legyezősszárnyúak (Strepsiptera). 

10. csoport: Hártyásszárnyúszerűek (Hyme-
nopteroidea). 28. rend: Hártyásszárnyúak (Hy-
menoptera). 

Irodalom. Bérlése A., Gli Insetti, Milano 1909—1921; 
Gerstaecker A., Arthropoden (Bronn's Klassen u. Ordnun-
gen d. Thierreichs). Heidelberg 1866—79 : Henneguy P. L., 
Les Insectes, Paris 1904; Kolbe H. J., Einítihrung in die 
Kenntniss der Insekten, Berlin 1893; Láng A., Handbuch 
d. Morphologie d. wirbellosen Tiere, 2. kiadás, é köt., 
Jena 1921 (-415-696. lap) ; Packard A. S., A Text-book of 
Entomology, New York 1898; Schröder Chr., Handbuch 
der Entomologie, Jena 1912—1923. 

Rovarölő gombák (bogárölő gombák, növ.) el
nevezése alá oly élősködő gombákat foglaltak 
egybe, amelyek a bogarak testében élnek s azo
kat végül megölik. V. ö. Istvánffi, A rovarölő 
gombák és az apácahernyó (Természettud. Társ. 
Közi. 1891). L. még Rovarirtás. 

Rovarölő növények, 1. Húsevő növények, Ro
varfogó növények. 

Rovarpókok vagy Hengerpókok (Solifuga, 
állat), a Pókok osztályának egyik rendje; elkülö
nült fejjel; három szelvényből álló torral; meg
nyúlt, hengeres körteforma, 9—10 Ízű, nyeletlen 
potrohhal; ollóforma állkapcsi csápokkal; láb
forma állkapcsi tapogatókkal. Ismertebb fajok a 
közönséges hengerpók (Galeodes araneoides 
Pali.), a kaspiai hengerpók (G. Caspius Bir) és 
az B.-Afrikában honos fekete solpuga (Rhagodes 
melanus 01.). L. Galeodes. 

Rovarpor, 1. Rovarirtó por. 
Rovarporozta virág (entomophil. entomogam 

virág, növ.), a megporzás érdekében a rovarok
hozalkalmazkodott kifejlődésü. Virágporszemecs-
kéi rendesen kifelé vastagodottak, ragadósak, 
miáltal a virágra repülő rovarok szőreire könnyen 
rátapadnak. A virág szerkezete a rovarok test
alkatához alkalmazkodik, színük és illatuk révén 
feltűnnek. A R.-okat Loew és Delpino a rovarok 
szerint és a virág szerkezete szerint csoportosí
totta. A látogató rovarok szerint vannak: 1. Mel-
litophilae (méhporozta); 2. Sphingophilae (éjjeli 
lepkeporozta); 3. Psychophilae (nappali lepke); 
4. Myiophilae (legyek); 5. Cantharophilae (fedeles-
szárnyúak); 6. Mikromellitophilae (apró rovarok); 
7. Dientomophilae (kétféle,egymástól eltérő igényű 

virággal birok). Delpino a virág szerkezetének 
figyelembe vételévél 47 virágtipust állított fel és 
ezeket 13 főcsoportba egyesíti. Knuth (Mutter és 
Loew nyomán) a következő újabb csoportosítást 
állította fel: A) Pollenvirágok; B) Nektárvirá
gok. k7, utóbbiak lehetnek: szabad mézzel birok, 
félig rejtett mézzel birok, teljesen rejtett mézzel 
birok, sűrű virágzatot alkotók, azután a Hymeno-
pterákhoz, a Lepidopterákhoz, a Dipterákhoz, vé
gül az apró rovarokhoz alkalmazkodók. E csopor
tokon belül ismét kisebb alcsoportok állapithatók 
meg a látogató rovarok szerint. A R. szerkezete 
olyképen alakul minden esetben, hogy a vi
rágra szálló rovar testén elvigye a virágport és 
a másik virágban a bibére juttassa. A beporzást 
bármely rovar, vagy csakis egy bizonyos faj ké
pes elvégezni. A rovarmegporzáshoz való alkal
mazkodás a külső alakon kívül a virág belső 
szerkezetében is megnyilvánul, a virágpornak 
kellő időben és módon való kiszórására a porzók, 
felvételére pedig a bibék alkalmas módon fejlőd
nek és sok esetben komplikált mechanikai beren
dezkedéssel bírnak, mint pl. az Ajakos virágokon, 
a Pillangós virágokon, az Orchideákon, Ascle-
piadeaceaeken. 

Rovartan, 1. Entomológia. 
Rovartani állomás, olyan gyakorlati rovar

tani intézmény, amely a tágabb értelemben vett 
mezőgazdaságban előforduló kártékony, de újabb 
időben a hasznos rovarok tanulmányozásával is 
foglalkozik; a kártevők esetén a védekezésre, a 
hasznosak esetén (selyemhernyó, méh, kártékony 
rovarok rovarellenségei) azok eredményesebb fel
használására tanácsot ad. Az ide vonatkozó intéz
mények mind újabb keletűek. Ilyenek: a Sta-
zione di Entomológia Agraria, Firenzében; a 
magyar kir. állami Rovartani Állomás, Buda
pesten, 1880; a Station Entomologique, Paris
ban, 1889. A hasonló célú, de más nevű intéz
mények száma egyre nő. Az Imperial Bureau öf 
Entomology Londonban, 1912; a Bureau of 
Entomology Washingtonban már a m. század 
70-es éveiben; a Division of Entomology Cape-
townban (Dél-Afrika) és ugyanolyan néven Ottawá
ban (Canada) és más angol fenhatóság alatt lévő 
területeken létesült. A német birodalomban ez az 
intézmény be van olvasztva a BiologischeReichs-
anstalt szervezetébe. Legújabban (a háború előtt), 
legalább 10—12 rovartani intézet keletkezett 
Oroszországban is, kivált a keleti (ázsiai)felében. 

A magyar kir. állami Rovartani Állomás, 
1880-ban Országos Phylloxera-kisérleti Állo
más néven keletkezett; feladata volt a szőllőtetű 
(Phylloxera vastatrix Pl.) s a szőllő összes egyéb 
ellenségeinek tanulmányozása s a védekezés szer
vezése. E feladat megoldása után ez az intézet 
átszerveződött 1890-ben M. k. áll. Rov. Áll.-sk és 
feladata, hogy a hazai egész mezőgazdaság vala
mennyi kártevőivel, majd csak a kártevő rova
raival és emlős állataival foglalkozzék. A R. Á. 
megvetette a mai hazai szőllőművelés alapját és 
szervezte számos hazai kártékony rovarnak hazai 
viszonyainknak megfelelő védekező és irtó el
járását. A R. Á. székhelye Budapest (II., Kitaibel 
Pál-u. 1.); saját épületében van igen értékes szak-
gyűjteménye, teljes szakkönyvtára (11,555 köt. 
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1923 tavaszán), valamint különleges munkájának 
megfelelő egyéb laboratóriumi és technikai egy
szerű, de a mai kívánságokat teljesen kielégítő 
modern felszerelése. Első igazgatója dr. Horváth 
Géza (1. o., 1880-95.), volt és 1896 óta igazgatója 
Jablonowski József (1. o.). Egyéb szakszemély
zetetermészetrajzi és mezőgazdasági tudományok
ban jártas 4—5 szaktisztviselő és megfelelő segéd
személyzet. Mint állami intézmény eddig teljesen 
ingyen szolgálta a hazai mezőgazdaságot, újab
ban azonban minden szolgálata (tanácsadás, hely
színi kiszállás) és mintegy 60-^70, különböző tár
gyú, védekező és egyéb oktató útmutatásai, kiad
ványai megállapított díjazással vehetők igénybe. 

Rovartani Társaság (Magyar). 1910-ben kelet
kezett ; első feladata volt a hazai rovarok világá
nak tanulmányozása tudományos szempontból, 
újabban (1921) munkakörébe vonta a gazdasági 
rovartant is. Tagjai (évdijas, alapító) a hazai rovar
tannak, valamint a hazai mezőgazdaságnak mi-
velői. 1923-ban Fólia Entomologica Hungarica 
címen új lapot indított meg, hogy ennek a révén 
mind tagjaival, mind a külföld hasonló hivatású 
társulataival fentarthassa az állandó összekötte
tést. Székhelye: Budapest (II., Kitaibel Pál-u. 1.). 
lílnökei voltak dr. Horváth Géza, Mocsáry Sán
dor, Biró Lajos és mások; mostani elnöke Jablo
nowski József mezőgazd. kísérletligyi főigazgató. 

Rovás, legáltalánosabb értelemben bemetszést, 
bevágást, rámetszóst, rávágást (finn: rakó, geni-
tivusz: ra von—hasítás) jelent s így használata leg
inkább azokra a készségekre és mesterségekre 
terjed ki, amelyek a fa megmunkálásával kap
csolatosak (ács, asztalos). A fogalomnak ebből a 
technikai sajátosságából származnak nyelvünk
ben a E. szűkebb értelmezései is : a pásztorélet
ben mint az őrizésre kiadott állatok számontartá
sának és számadásának egyszerű R.-botjai (eset
leg szorosan egymás mellé illesztett, lehetőleg egy 
darabból kettéhasított pálcikákon ugyanazon met
széssel bevágott páros R.-ok); mint a régibb idők 
analfabétáinak rúna-kalendáriumai, vagy olyan 
kalendárium-pálcái, aminőnek teljesen fejlett 
magyar példányát ismerjük a bolognai könyvtár 
egy XVII. sz.-beli kéziratának másolatában (itt 
azonban már írással keverve) s végül mint a 
pálcika-R. legfejlettebb típusa: a R.-írás (1. o.). — 
R. (dica, dika), 1. Adó és Dica. — R. az ácsköté-
seknél, 1. Rárovás. 

Rovás (Rávafel, Rosch), kisk. Nagy-Kükiillő 
vm. szentágotai j,-ban, U9io) 483 román és német 
lak. (Tr. R.) 

Rovásírás, a maradandó gondolatközlésnek 
(írás), tehát betűvetésnek az a módja, hogy az írás
jeleket (betűket, szótag- és fogalomjegyeket) 
késsel rójják lágyabb anyagba, rendszerint fába. 
Szűkebb értelemben a magyar régiségtudomány 
azt az írásmódot érti R.-on, amelynek emlékei 
javarészt Székelyföldön, egyébként pedig XIII— 
XVII. sz.-i kéziratokban maradtak fenn, s amely 
írásmódot régebben «hunn-magyar», «hunn-
székely» és «hunn-szittya irás» néven ismertek. 

A magyar honfoglalást követő századoktól 
egészen az újabb korokig határozottan nyomon 
követhető az a tény, hogy a magyarság Ázsiából 
magával hozott olyan írásmódot, amely merőben 

eltért a Nyugat- és Dél-Európában dívó írásoktól 
úgy technikája, mint betüformái dolgában. Régé
szeti szempontból viszont nagyon hasonlított az 
indogermán, sémita és középázsiai ó-török né
pek rúna-szerű feliratos emlékeihez. Ha a XII— 
XIII. századi latin nyelvű Nemzeti Krónika és 
Kézai Simon 1282 körüli krónikájának adatától, 
az utóbbinak nem pontos volta miatt, el is 
tekintünk, az 1488-iki Turóczi János-féle krónika-
előszava határozottan megmondja, hogy «a mi 
időnkben is e nemzet egy része, amely az ország 
erdélyi határain lakik,bizoiiyos jegyeket ró fára 
s az eféle írásmóddal betűk gyanánt él». S ugyan
csak ö : «Bzek a székelyek, kik a scythiai betű
ket még el nem felejtették, azokat nem tinta 
és papiros segítségével, hanem pálcákra metszés 
mesterségével, rovás módjára (dicarum ad instar) 
használják)). Utána aztán Bonflni, Oláh Miklós, 
Verancsics Antal, Szamosközi István, továbbá 
Joannes Boemus, Veit Gailel, Benczédi Székely 
István, valamint a Sebestyénnél (A magyar 
E. hiteles emlékei; Rovás és R.) felsorolt tör
ténelmi források mind igazolják egy ilyen kü
lön magyar írásmód létét. Azokkal szemben, 
akik az ilyen írásmód lehetőségét tagadták, a 
kérdést az 1515-iki konstantinápolyi felirat 
1554-iki hiteles másolatának felfedezése s a dán 
Thomsen Vilmos és Sebestyén Gyula által történt 
megfejtése végérvényesen eldöntötte. Nyomban 
utána előkerült az a naptár-szöveg is, melyet egy 
régi rovásfáról Marsigli olasz gróf Buda vissza-

1. ábra. A csíkszentmiklósi felirat másolata (1501) 

foglalása után a Székelyföldön másolt le. Ezt a 
Bolognában őrzött másolatot Sebestyén fejtette 
meg és adta ki. Szerinte a naptár XV. századi, 
tehát középkori nyelvemlék is egyszersmind. 
Annak pedig a nemzetközi tudományban is rend
kívüli jelentősége van, hogy Marsigli máso
lata szerint a szöveg a székely-rovás lapjaira 
kígyózó sorvezetéssel volt felróva. Ezekkel iga
zolható ugyanis, hogy a görög, ó-itál és ó-germán 
busztrofédonos (1. o.) feliratok szövege rovásbotok
ról lett szolgailag lemásolva és felvésve. A XVI. 
századból a konstantinápolyin kívül még két 
emléket ismerünk. Az egyik a csíkszentmiklósi 
templom oratóriumának felirata 1501-böl (1. az 
1. ábrát), amelyet, sajnos, csupán Dezsericzky 
nyitrai piarista művéből és a marosvásárhelyi 
Teleki-könyvtár egyik kéziratából ismerünk. A 
Sebestyén Gyula által rekonstruált szöveg jobb
ról balra haladó olvasása így hangzik: « Urnák : 
születéséiül : fogván : írnak : ezeröt : százegy: 
esztendőbe : Mátyás : János : Estyán : Kovács: 
csenálták : Mátyásmester : Gergelymestercse-
nálták». A másik emléke a R.-nak a Telegdi 
János szerezte 1598-iki Rudimenta priscae 
Hunnorum lingvae stb. c. mű, amelyből az 
ábécét a 2. ábrán közöljük. Telegdi ugyan mái-
nem a régi székely rovásokból merítette ismére-
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teit, azért nem is értelmezi pontosan az írást; 
mégis nagy érdeme, hogy megmentette számunkra 
a R. összes 32 jegyének jelentését. (L. Sebestyén 
Gyvla,'k magyar R. hiteles emlékei, Budapest 
1915.) A XVII—XVIII. sz.-okból Szamosközi pár 
sornyi irott szövegén és az énlakai unitárius tem
plom feliratán (1. Énlaka) kívül egyéb emlékünk 
nincsen, viszont számos írott emlékünk van, amely 
itaonban inkább csak irodalmi közvetítésnek te
kinthető, mert javarészük — tudatosan, v. öntudat
lanul —Telegdi Rudimentáira megy vissza. A XIX. 
sz. folyamán aztán a germán rúnák (ó-északi 
rún= titok), a szuinir eredetű babilóniai okiratok, 
i»z egyiptomi hieroglifek, az Orchon- és Jenisszei-
vidéki ó-török feliratok megfejtése már határo
zottabb mederbe terelte a R. tanulmányát is. Meg-
említendők e részben báró Orbán Balázs, Szabó 
Karoly és Fischer Károly Antal úttörő tanulmá
nyai (A hunn-magyar írás s annak emlékei 1889), 
valamint dadái Király Pál dolgozata (Researches 
in Hunno-Scythie, kny. a The Babylonian & 
Orientál Record c. folyóirat 1893. évfolyamából). 
Nagy Géza már 1890. vitatta a székely R.-nak 
a középázsiai ó-török feliratos emlékekkel való 
összefüggését. Végre Sebestyén Gyula 1909. meg
jelent Rovás és R. (Magyar Néprajzi Könyvtár II. 

vásjegyekre, tehát az ugyanazon eredetre vissza
vezethető pelazg-ógörög-etruszk-óitál és germán 
rúnacsoport közép-tengermelléki nagy családjába 
tartozik. 3. A magyarországi R. Európában leg
utolsó élő emléke a jobbról balra induló és 
kígyózó vonalban «ökörszántás» útját utánzó ősi 
ú. n. busztrofédon.írásnak. 4. A magyarországi 
R.-ban vannak olyan ősi elemek és későbbi 
középkori magyar eredetű járulékok, amelyek 
az ótörök R. mindenik fajától megkülönböztetik. 
5. A magyarság ázsiai kulturéletére világosságot 
vető számrovás fogalmát és technikáját a mai Ma
gyarországgal szomszédos népek a magyarságtól 
vették át ; erre mutat a horvát, vend, tót és cseh 
nyelv «rovas», a rutén «ravas», a szerb és bolgár 
«rabos», az újgörög «ravasi», az oláh «rebus,revas» 
s a délnémet crabisch, rabusch» átvétel. 

Rovátka, az építészetben a. m. át nem haladó 
hézag (1. o.), vagyis horony. (L. o.). 

Rovátkolás, a fafaragás primitív ősi techni
kája, mely mint népművészet és műkedvelő tech
nika, még ma is virágzik. A R. szerszáma a kés, 
amellyel a mértani formákat úgy vésik a fára, 
hogy felülete csupa ferde, egymással ékalakban 
találkozó lapocskákra bomlik. Különösen Észak-
Európa tengerparti vidékein művelték nagy tö

kéllyel, ahol a XIII. 
sz.-ból is marad
tak fönn emlékei. 
Ma a nép bútoro
kat, mángorló fát, 
sulykolót, tükör-
és képkeretet dí
szít R.-sal s külö
nösen a pásztorok 
foglalkoznak ezzel. 
— B. a bánya-

2. ábra. Telegdi János Rudimentáinak ábécéje (1598) 

kötete) c. művében (s előzőleg az Ethnographia 
1903—04. és 1906-07. évfolyamaiban) egybe-
gyüjtötte mindazt az emléket és tudományos 
eredményt, ami a R.-ra vonatkozólag azon idő
pontig kritikailag felhasználható volt. A M. Tud. 
Akadémia megbízásából ugyanő készítette el az 
összes emlékek facsimilés albumszerű kiadását 
(A magyar R. hiteles emlékei, Budapest 1915). 
Utána a kérdéshez hozzászólott Kemenes Antal 
(Székely R. és a Tulajdonjegyek, Budapest 1914) 
8 e tárgykörbe vágnak még Mészáros Gyulának 
és Supka Gézának a nagyszentmiklósi arany
kincs feliratairól adott olvasásai (1915). Itt em
lítendő meg, hogy a kérdés érdekkeltő volta 
számos hamisítványt is eredményezett. Ezek kö
zül a legnagyobb kihatású talán a Tar Mihály-
féle volt. A Karácsay-kódex hat énekét Padrusz 
János Tar betűivel rávéste a zilahi Tuhutum-
emlékre. Ez emlék szövege szintén hamisítvány, 
amennyiben a Somogyi Antal-féle R.-os kéziratok
ból való. 

A kérdés mai állásában megállapítható, hogy 
1. a mai Magyarország területén legalább is a 
XVI. századig ismeretes volt egy olyan rovás
technikájú írásmód, amely a közópázsiai ótörök 
írással némi összefüggésben állott. 2. A magyar R. 
eredetében és típusában visszamegy a föníciai ro-

szatban, 1. Bánya-
mívelés. 

Rovátkoló (bány.), altiszt, ki a munkásokat fel
jegyzi ; régen rovást vágott, ettől tartotta meg 
nevét mai napig. 

Rovátkolt bábrabló (állat), 1. Bábrabló. 
Rovatlap, a vasúti forgalomban az a kísérő-

irat, melyet a vasút minden egyes szállítmányt 
kísérő fuvarlevélhez kiállít. A R. kiállítása a vas
úti illetékek el- és leszámolása céljából történik. 
A különböző forgalmakban különböző R.-ok van
nak használatban (helyi, csatlakozási és köteléki 
forgalmi R.). L. még Postai rovatlap. 

Rovatszámadás. R.-t az állami háztartásban 
az olyan számadási ágazatokról készítenek, ame
lyek természetüknél fogva helybeli könyvelést 
igényelnek (pl. az elmegyógyintézeteknél), azon 
esetben, ha ezt a könyvelést a forgalomnak arány
lag csekély jelentőségénél fogva nem számvevő
ségi közegek teljesítik. Ilyenkor a felelős szám
adók az okmányolt havi naplókon kívül az év 
végén könyveik alapján még külön számadást 
is szerkesztenek, mely az óv elején és végén 
mutatkozó vagyonkészletet, a bevételi és kiadási 
hátralékokat, az utalványozást s illetve előírást, 
a pénztári eredményt, valamint egyéb, a jöve
delmezőség megítélésére szükséges adatokat 
magában foglalja. A R.-okat az illetékes mi
niszteri számvevőségek megbírálván, eredmé-
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nyeik az évi állami zárszámadások alkatele
meivó lesznek. 

Rovegno, város, 1. Rovigno. 
Roveré (délla R.), olasz főnemes család, mely

ből IV. Sixtus és II. Gyula pápák származtak. Az 
utóbbi unokaöccsének, _R. Francesco Mariának 
1508. TJrbino hercegséget (1. o.) adományozta, 
amelyet a család kihaltáig, 1631-ig birt. 

Rovereto (Roveredo) v. Rofreit, önálló tör
vényhatósági joggal felruházott város s az ugyan-
ily nevű volt tiroli ker. kapitányság székhelye a 
termékeny Val Lagarinában, a Leno mellett (1921) 
16,081 nagyobbára olasz lak., selyemfonással, 
bőr- ós papirosgyártással; D.-re van a Madonna 
del Monté búcsújáró templom szép kilátással. 
Közelében Sacco nagy dohánygyárral; IAzzano 
mellett egy kastély van, amelyben 1302. a szám
űzött Dante élt és az Adigén túl Isera, ahol 
a legjobb tiroli bor terem. R. 1413—-1510-ig ve
lencei uralom alatt állott. Történelmileg emléke
zetes arról az ütközetről, amelyben Masséna ve
zérlete alatt álló francia csapatok 1796 szept. 
3. és 4. az osztrák Wurmser hadait megverték. 
A világháborúban az osztrák-magyar hadsereg 
egyik f őhadállása volt, az olaszok többször heve
sen ágyúzták, 1916. májusban környékén az olasz 
csapatok vereséget szenvedtek ; a fegyverszünet 
után 1918. nov. 2. az olaszok megszállták. Most 
Olaszországhoz tartozik. 

Rovetta, Gerolamo, olasz iró, szül. Bresciá-
ban 1854., megh. Milanóban 1910 máj. 8. Eleinte 
újságíró volt, majd verista regényeivel lett is
mertté, I disonesti (A becstelenek) c. drámájá
val világhírű lett. Drámái,alakjainak reális raj
zával, értékben felülmúlják regényeit. Mintegy 
húsz regénye közül jelentősebbek: Mater dolo-
rosa (1882); II primo amante (magyarul: Az első 
kedves, ford. Tábori Róbert, 1896); La Baraconda 
(magyarul: A zavaros, megj. 1897. a Pesti Hír
lapban) ; I Barbari, La moglie di sua Excellenza 
(1904; magyarul: A kegyelmes úr felesége, Pesti 
Hírlap, 1907); II processe Montegu (A Montegu-
pör, ford. M. Hrabovszky Júlia, Budapest 1904). 
Színművei közül nevezetesebbek: La realtá 
(1895); I disonesti (A becstelenek, ford. Radó 
Antal 1897 ós Hegedűs György 1898); A ro-
vescio (1901); II romanticismo (1902); Papa Ec-
celenza (1902); Re Burbone (1905); La moglie 
di Moliöre (1909). Magyarul megjelent még: Egy 
leány miatt (regény, ford. Gauss Viktor, Buda-
dest 1908); A kisasszonyka (ford. Garády Viktor, 
u. 0. 1921). 

Rovigno (ejtsd: rovinnyo, Rovegno, Rovinj), ré
gebben Arupenum vagy Rubinum, önálló törvény
hatóságijoggal felruházott város Isztriában, (1921) 
10,033 lak., szép dómmal, amelynek a velencei 
campanile mintájára épített tornyán Eufemiá-
nak, a város védőszentjének ércszobra áll. Most 
Olaszországhoz tartozik. 

Rovigo, Í.R.v. Polesine, olasz tartomány Pa-
dova, Venezia, az Adriai-tenger, Mantova és Ve
rona közt, 1771 km2 ter., (1915) 269,382 lak. Járásai: 
Adria, Ariano nel Polesine, Badia, Polesino, Len
dinara, Massa Superiore, Occhiobello, Polesella 
és R. — 2. R. (Rodigium), R. tartomány és járás 
fővárosa(i92i) 14,681 lak. régi körfalakkal, X. sz.-

beli erősség maradványaival; II. Viktor Emánuel 
és Garibaldi lovasszobrával, renaissance ízlésű 
(1555) palotával, városházában könyv- és képtár
ral, tudományos és művészi akadémiával, mű
szaki iskolával. R. püspöki székhely. Napóleon 
Savarynak (1.0.) a R. hercege címet adományozta. 

Rovigo hercege, 1. Savary. 
Rovina, kisk. Hunyad vm. brádi j.-ban, (1910) 

685 román lak. (Tr. R.) 
Rovisce, adók. Belő vár-Körös vm. körösi j.-ban, 

(i9io) 848 horvát és cseh lak. (Tr. SzHSz.) 
Roviska, adók. Zágráb vm. glinai j.-ban, (1910) 

520 szerb lak. (Tr. SzHSz.) 
Rovno (Równe), megerősített város Volhinia 

volt orosz kormányzóságban, (1921) 30,400 lak. A 
volhiniai várháromszög (R., Luck, Dubno) tagja. 
A világháborúban első izben 1916. nagy harcok 
folytak körülötte, 1918. febr. 20. a németek el
foglalták és nagy zsákmányt ejtettek; az össze
omlás után 1919 elején ukrán-szovjet csapatok 
szállták meg; 1920 júl. az orosz vörös sereg, meg
vervén a lengyeleket, elfoglalta, de már szept-
ben a lengyelek visszavették. Most Lengyel ország 
hoz tartozik. 

Rovó, szerszám a kádároknál, ha apró üredé-
nyeket készítenek, amelylyel a fenék beereszté
sére való vájkót v. csínt bevonják. — R. (dicator, 
dikátor), 1. Dica. 

Rovreit (Rofreit), 1. Rovereto. 
Rovuma (Ruvtcma), folyó Kelet-Afrikában. 

Ered a Nyassza-tó K.-i partján fekvő hegyekben, 
határul szolgál a volt német és a portugál gyar
matterületek közt s a Delgado-foktól É.-ra tor
kollik az Indiai-óceánba. Legnagyobb mellék
folyója a Ludzsend (Lujende), amely a Csiuta-
tóból (a Sirva- v. Kilva-tótól északra) ered és 219 
m. magasban Ngomanónál torkollik. Mindkettő 
hajózhatatlan. 

Rowan-kocsi. A vasúti szomszédos személyfor
galom gyorsabb és sűrűbb lebonyolítására már az 
1870-es években használtak gőzmótoros kocsikat 
a lokomotívos vonatok helyett (1. Motoros vas
úti kocsi). Ilyen gőzkocsi a R. is, amely 1878-ban 
Berlinben került először forgalomba. A rendszer 
különlegessége az volt, hogy a kocsi elül egy forgó 
alvázra, hátul egy tengelyre támaszkodott és a 
forgó alvázra volt szerelve a kazán- és gőzgép. 
A forgó alváz a motorikus berendezéssel tehát egy 
külön egészet képezett, úgy, hogy a kocsit elül 
alátámasztva, a mótor-alvázt függetlenül fel lehe
tett használni. 

Rowe (ejtsd: ró), Nicolas, angol drámaíró, szül. 
Berkfordban 1673., megh. 1718 dec. 6. Magas 
állami tisztséget töltött be s poéta laureatus lett; 
a westminsteri apátságban temették el. Kiadta 
Shakespearet s megírta Shakespeare első életraj
zát ; saját drámái erőltetettek s élettelenek, de 
nagyon népszerűek voltak s külföldön is nagy 
hatásuk volt. A főbbek: The ambitious stepmother 
(1700); Tamerlane (1702); Fair Penitent (1703); 
Shakespearet utánozta Jane Shore(1714)ésLady 
Jane Grey (1715) c. drámáiban. Müvei megjelen
tek Poeticái works címen (London (1720). 

Rowland (ejtsd: róiend), 1. Henry, amerikai 
fizikus, szül. Houesdaleban (Pennsylvania) 1848 
nov. 27., megh. Baltimoreban 1901 ápr. 16. Előbb 
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mérnök, aztán tanár volt Baltimoreban. Fontos 
méréseket végzett az elektromosság és mágnes
ség körében, továbbá a színképelemzés terén. Ne
vét különösen kitűnő optikai rácsai tették is
mertté, amelyekkel a színképelemzósi vizsgálato
kat rendkívül tökéletesítette. 

2. B., James, 1. Stanley, 4. 
3. B. Vilmos, erdész, szül. Georgswaldeban 

1814 szept. 9., megh. Árvaváralján 1889 nov. 29. 
Régi angol nemzetségből származott. Németor
szágban végezte erdészeti tanulmányait. Magyar
országba kerülvén, az ő kezdeményezésére alapí
tották meg 1851. a magyar erdészek egyesületét. 
Több helyen volt főerdész; 1861. a magyar erdé
szeti egyesület titkára s az egyesületi lapok szer 
kesztője; 1864. az árvái közbirtokossági urada
lom erdőmestere lett. Megalapította az árvái vár 
könyvtárát s természetrajzi gyűjteményét. 1879. 
az első magyar halászati egyesületet alapította. 
Önálló müve : Statistisch-topographische , Be-
schreibung der Compossessorats-Herrschaft Árva 
(1879). 

Rowland-féle hatás, sztatikái elektromosság
gal töltött test elektromágneses hatása, melyet 
mozgása közben fejt ki. Ha aranyozott ebonitko-
i'ong két, vele párhuzamos, aranyozott üvegko-
rong között forog, melyek fémes bevonata a föld
del van vezetőleg összekötve, akkor a korongok 
síkjára merőlegesen felfüggesztett asztatikus 
mágnestűpár eltérést szenved a forgókorongban 
keletkezett indukált áramok miatt. Ha a forgó
korong elektromos töltést kap, további eltérés 
mutatkozik. 

Rowlandson (ejtsd: roiendzn), Thomas, angol 
grafikus, szül. Londonban 1756., megh. u. o. 1827 
ápr. 22. A londoni müv. akadémián tanult. A 
karrikatura terén a legkiválóbb angol mesterek 
egyike. Smollet, Sterne, Goldsmith müveihez 
illusztrációkat készített. Rajzainak gyűjteményét 
kiadta J. Grego: R., the caricaturist (London 1880). 

RowleyRegisfejtsd.- rauie ridzsisz), város Stafford-
shire angol eountyban, (i9ii) 37,000 lak., vasol
vasztókkal. 

Rownig-készblék, evezőgép, mely lehetővé 
teszi, hogy télen vagy általában zárt helyiségben 
is lehessen gyakorolni az evezést. Az evezőlapá
tokéhoz hasonló elhelyezésben két rúd van meg
erősítve, mellyel a gyakorló az evezéssel tel
jesen azonos mozgásokat végez. Az ellenállást a 
Hidakhoz erősített acélrugók adják meg. A R. úgy 
az evezés tanulására, mint annak gyakorlására 
kiválóan alkalmas készülék. 

Rowsa, az Orkney-szigetek (1. o.) egyike. 
Roxane, Oxyartes baktriai fejedelem leánya, 

K. e. 328. makedón fogságba került; szépségétől 
elbűvölve, Nagy Sándor 327. nőül vette; férjének 
halála után 3 hónapra fiút szült, akivel Makedó
niába ment, de ott Kassandros 316. fogságba ve
tette és 311. fiával együtt megölette. 

Roxb., latin növénynév után Boxburgh Wil-
liam nevének rövidítése, szül. Underwoodban 
(Skótország) 1759., megh. Edinburgban 1815. 
Orvos és a kalkuttai növénykert igazgatója volt 
(Flóra Indica 1820—24, 1832). 

Roxburghshire (ojtsd: roxbörrosir), county Skócia 
D.-i részében, 1722 km2 ter., (1911) 47,192 lak. 

Több századon át Northumberland királyságnak 
volt tagja, amelynek királyai gyakran laktak R. 
kastélyban. 1020 körül Skócia birtoka lett. Mint 
határtartomány gyakran volt véres harcok szín
helye. A középkorból néhány érdekes kastély és 
Melrose, Jedburgh, Kelso apátságok romjai ma
radtak fenn. 

Roxbury (ejted: roxbSri), Boston (1. o.) déli város
része. 

Roxen, svéd tó Östergötland tartományban, a 
Wetter-tótól K.-re, hossza 27 km., szélessége 10 
km. A Göta-csatorna-rendszerhez tartozik, lefo
lyása a Motala. 

Roxolánok, régi szarmata lovas néptörzs a 
Meotisz-tó vidékén, a Tanais (Don) és Boristhenes 
(Dnyepr) között. Később az alsó Duna vidékére 
kerültek s annyira fenyegették a római provin
ciákat, hogy Hadrianus évi adót fizetett nekik, 
más császárok pedig a segédcsapatok közé vették. 
Utoljára a XI. sz.-ban említik a történetírók. 

Roy, a francia roi (király) szó régi alakja ; 
igy nevezték s irták a francia legitimisták Cham-
bord grófot. 

Roy Márk, szent, 1. Fidelis. 
R o y a (nov.) a. m. kókuszrost, 1. Kókuszpálma. 
R o y a l (franc, ejtsd: roajál, ang. ejtsd: rajéi) a. m. 

királyi. Royalista, királypárti; royalizmus, ki
rálypártiság. 

Royal Ascot, 1. Ascot. 
Royal Canal (ejtsd: rajéi keneii), írországi csa

torna Dublintől Tormanburyig; a Liffey és Shan-
non folyókat köti össze, 1789—1802. épült és 36 
millió koronába került, 152 km. hosszú, 13-4 m. 
széles, 1*8 m. mély, 46 zsilipje van. 

R o y a l d ' o r (fr., ejtsd: roajál dór), XIV. SZ.-beli 
francia aranypénz, melyen a királyt gótikus 
kapu alatt ábrázoljak. 

Royal Island, sziget. 1. Eleuthera. 
Royal lus t i tu t iou o f Great B r i t a i n , 

Londonban 1799. alapított tudós társaság azzal a 
céllal, hogv a tudományos kutatásokat a gyakor
lati élet számára érvényre segítse. 

Royalisták (ejtsd: roajaiisták), franc., a. m. király
pártiak. A köztársasági Franciaországban a ki -
rályság hívei. L. még Legitimisták. 

Royal Leamington Spa, angol város és láto
gatott fürdőhely Warwickshire eountyban, (1.911) 
26,717 lak. 

Royal Mail S t e a m P a c k e t Company, 
angol hajózási vállalat, 1. Gőzhajózás. 

R o y a l S o c i e t y (ang., ejtsd: rajel szoszájiti), tu-
dós, különösen természettudományi testületek 
neve Londonban és Edinburgban. 

Royan (ejtsd: roajan), kikötő város Charente-In-
főrieure francia départementban, (1911) 9330 lak., 
erősséggel, látogatott tengeri fürdővel. 

Royat (ejtsd: roajá), falu ós mellette B. les Bains 
fürdőhely Puy-de-Dőme francia départementban, 
(i9ii) 1679 lak., 4 vasas savanyúvlzforrással, ró
mai fürdők maradványaival. 

Roy Bareilly, 1. Bai Bareli. 
Roybet (ejtsd: roabé), Ferdinánd, francia festő, 

szül. Uzesben 1840 ápr. 20., megh. Parisban 192a 
ápr. 13. Lyonban Vibertnek volt tanítványa, az
után Parisban, majd 1871. Hollandiában tett uta
zása alkalmából a régi mestereket tanulmány ozta._ 
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Főleg Frans Hals gyakorolt erős befolyást mű
vészetének kifejlődésére. Jelesebb művei: Merész 
Károly belovagol a neslesi templomba; Propos 
galants (1893); La main chaude (1895); A sara-
bande; La Taverne; A goograf as; A csillagász stb. 

Royce (ejtsd: rojsz), Josiah, amerikai filozófus, 
szül. 1855 nov. 20. Grass Valleyban (Nevada). 
1885 óta tanár a cambridgei Harvard-egyeteinen. 
Főbb müvei: The spirit of modern philosophy 
(1892); The world and the individual (1900—01); 
Leetures on modern idealism (1919). 

Roye, város Franciaországban, Somme dép., 
(i9io) 4349 lak., cukor- és szövőgyárakkal, XII. 
századbeli templommal. 1914-ben a németek el
foglalták; de állandó harcok szintere maradt, 
1917 januárban az angolok és franciák vissza
vették, de 1918 márc. 26. ismét a németek bir
tokába került, amíg aug. 27. megint visszafog
lalták a franciák. A város a gyakori ágyútűzben 
teljesen rommá lett. 

Royer-Collard (ejtsd: roajé-koiiár), Pierre Paul, 
francia államférfiú és tudós, szül. Sompuisben 
(Champagne) 1763 jun. 21., megh. Chateauvieux 
birtokán 1845 szept. 4. A párisi parlament ügy
védje volt s a Bastille bevétele után 1789. júl. a 
párisi községtanács tagja lett. Mint az anarchia 
ellensége, magára vonta a a jakobinusok harag
ját s a királyság bukása után 1792 aug. elmene
kült Parisból és öt éven át birtokán rejtőzködött. 
1797. máj. beválasztották az Ötszázak tanácsába. 
1810. a párisi egyetem tanárává nevezték ki s 
nagy befolyással volt az új francia filozófia fej
lődésére. Ö alapította meg az íi. n. doctrinair-
iskolát. 1815—20. a közoktatásügyi bizottság el
nöke volt, de mivel a képviselőházban erélyesen 
védte az alkotmányt, elvesztette állását. 1828. a 
képviselőház elnökévé választotta és 1830 márc. 
ő nyújtotta át X. Károly királynak a 211 képvi
selő tiltakozó feliratát; a júliusi forradalom után 
visszavonult a közélettől. V. ö. Barante, La vie 
politique de E. (Paris 1878, 2 köt., 3. kiad.); Spul-
ler, R. (u. o. 1895). 

K o y l e , latin növénynév után Roíjle Johné 
Forbes neve, szül. Khanpurban (K.-India) 1799., 
megh. Aetouban, London mellett, 1858. A szeram-
puri növénykert igazgatója volt. A Himalája és-
Kasmir növényzetét ismertette. 

Roy ton (ejtsd: rajtn), város Lancashire angol coun-
tyban, (1921) 17,207 lak., pamutiparral. 

Rozália szűz, szent a XII. sz.-ból. Atyja Sini-
bald gróf Palermóban, Nagy Károly császár iva
déka. Fiatal korában a Palermo közelében levő 
Peregrin hegység zordon vidékére vonult vissza, 
ahol imádság, bőjtölós és elmélkedés között fe
jezte be életét 1163 körül. Palermo védőszentje. 
Emlékünnepe szept. 4. 

Rozália (Rozavlea), kisk. Máramaros vm. iza-
völgyi j.-ban, (1910) 2759 román és német lak. 
(Tr. R.) 

Rozália-hegység, az Alpoknak a Dunántúlra 
benyúló, kristályos kőzetekből álló ága Sopron 
vmegye és Alsó-Ausztria határán; Lajta-Szent-
Miklóstól kezdve nevezik így, innen D. felé foly
ton emelkedve, a Rozália-kápolnánál (Fraknóvár-
aljától DNy.-ra) 746 m.-ig emelkedik. Innen K. 
felé, Sopron felé nyúlik az Alpok lábát borító tör

melékekből álló halomvidéke, az ú. 11. Soproni 
hegység, a főgerine azonban Alsó-Ausztriába ér 
át és hullámos felszíne miatt Buckelige Weltnek 
nevezik s azután D. felé a Wechsel-hegységhez 
csatlakozik. É.-i részét sűrű erdők (túlnyomóan 
fenyvesek) takarják, az alacsonyabb vidékeken 
dús szőllők és gyümölcsösök (főleg Rétfalu táján), 
s csak a magasabb csúcsokon vannak fenyvesek. 
Nevezetes a pecsenyédi savanyúkút és Praknó 
vára. A R. legmagasabb csúcsán levő Rozália
kápolna 1695. épült. Számos turista-út vezet át 
rajta. V. ö. Thirring G-., A R. (Földrajzi Közle
mények 1884. évf.). 

Rozamunda, 1. Rosamunda. 
Rozan, megerősített hely Lengyelországban, 

a Narev jobb partján, 700 lakossal. 1915 júl. 18. 
Gallwitz német hadserege itt kezdte meg a tá
madást az oroszok ellen és júl. 24. elfoglalta. 

Rozanilin (rosanilin), az aromás vegyületek 
csoportjába tartozó bázis, amelynek sói és szár
mazékai a legszebb kátrányfestékek, képlete: 

C,0H20N3.OH. 
Előállítható bármelyik sójából (pl. a tiszta f uxin-
ból), ha ennek oldatát kálium- vagy nátriumhid
roxiddal elegyítjük és az ekkor leváló R.-t alko
holban feloldjuk és kikristályosítjuk. Színtelen 
tű- vagy lemezalakú kristályos test, amely a le
vegőn igen gyorsan megvörösödik és a hevítés
kor elbomlik. A R. 1 vagy 3 molekula savval a 
megfelelő R.-sókat adja; e sók közül az egy mole
kula savat tartalmazók a legszebb színű festékek, 
de igen szépek a R. származékainak a sói is. 
— Pararozanilin (4 trianimotriphenylcoitinol), 
C19H19Ns.O, még erősebb bázis mint a rozanilin. 
Szintén festékbázis, számos anilinfestéket állíta
nak elő belőle a legkülönbözőbb szinekben. 

Rozaznrin (rosazurin), azofesték, mely víz
ben oldódik és a pamutot vörösre festi. 

Rozdanik, adók. Pozsega vm. novskai j.-ban, 
(1910) 419 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Rozein (rősein), 1. ötvény, mely 40 r. nikkel, 
10 r. arany, 30 r. alumínium és 20 r. ón elegyé-
ből áll. Ékszerek gyártására használják. — 2. R. 
a. m. fukszin (1. 0.). 

Rozellán v. -raz£í (ásv.), szép rózsaszínű anortit, 
lelőhelye Áker, Skandináviában. 

Rozellapapagály, 1. Platycercus. 
Rozendaal, város, 1. Roozendal en Nipsen. 
Rozenica, adók. Zágráb vm. pisarovinai j.-ban, 

(1910) 442 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 
Rozetta (franc, rosette), rózsaalakú kerek dí-

szítmény, különösen mennyezeteken. 
Rozgony (Rozhanovce), kisk. Abaúj-Torna vm. 

kassai j.-ban, (1910) 1021 szlovák és magyar lak. 
Hajdan vára volt. Itt 1312. nevezetes csata folyt 
le, 1. Rozgonyi csata. (Tr. Cs.-Szl.) 

Rozgonyi-csafóíZ, fejérvármegyei, a régi Basz-
tély községből (maVasztil puszta) eredő népes csa
lád egyik ága. Rénold nádor ivadékai közül László 
volt első ősük. Rénold nádor ivadékai 1339. 
osztozkodtak meg s ekkor jutott László ivadéká
nak Csicsva (Zemplén), Szombathely (Szemefölde, 
ma Szobotica Kapronczától Ny-ra Várasd vár
megyében), Tuzsér (Szabolcs) és Rozgony (Abaúj) 
birtoka, mely utóbbiról kezdték magukat a család
tagok R.-nak nevezni. — Simon, Miklós fia, 1377. 
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mint udvari vitéz Olaszországban részt vett Tre-
viso ostromában. 1383. Ziemovit mazoviai herceg 
ellen küzdött a király seregében. 1396. a niká-
polyi csatában még földalatti üregen át is meg
kísértette az ellenség táborába behatolni, de 
végre is csak menekülve hagyta oda Zsigmond 
királlyal együtt a csatatért. 1409—14 országbíró 
volt. — György és István, Simon országbíró 
fiai, kitartanak a hűségben a király iránt. 1392. 
István Dobor váránál a kapitányt a király 
szemeláttára terítette le. A konstanzi zsinat ide
jén királyi kardhordók. István az 1427—1430. 
években temesi főispán volt. 1430-ban mind
ketten pozsonyi főispánok. Albert halála után 
hol Erzsébethez, hol meg Ulászlóhoz szítot1 

tak, míg végre ez utóbbi pártján maradtak, hol 
György 1441. országbírói hivatalt nyert. — Ist
ván, László fla, királyi vitéz, 1410. szalavári ka
pitány és bakonyi főispán. 1428-ban Galambócz 
ostrománál a kir. sereg fővezére volt. Itt felesé
gével, a hőslelkű Szentgyörgyi Cecíliával a ki
rály életét mentették meg a fegyverszünetet meg
szegő töröküktől. Érdemeit a király országbiró-
sággal, fehérvármegyei és győri főispánsággal 
jutalmazta.— Simon, Simon országbíró fia, eszter
gomi kanonok, 1429—40-ig veszprémi, 1440—44-ig 
egri püspök. Az egri püspöki szék elfoglalásával 
egyidejűleg Ulászló pártjára állott Erzsébet öz
vegy királynéval szemben. 1440. Ulászlót Egerben 
nagy pompával fogadta, s ez időtől ügyét egész 
lelkesedéssel karolta fel. Budát, továbbá Győr 
várát nagyrészt saját csapataival szerezte meg 
Ulászlónak. Ennek megkoronáztatása után ki
rályi kancellár lett s feje az Erzsébettel alku
dozó küldöttségnek. A várnai ütközet hevében 
nyomtalanul eltűnt; némelyek szerint harcias 
életének itt, mások szerint később török fogság
ban vetett véget a halál. 

Rozgonyi József, filozófus, szül. Sárospatakon 
1756 szept. 30., megh. u. o. 1823 ápr. 25. II. Jó
zseftől engedelmet nyervén tanulmányútra, 1787 
—1789-et Göttingenben, azután Hollandiában, 
Franciaországban, Svájcban töltötte. Hazatérvén, 
Losonczon tanított hét évig, azután 1789 tői kezdve 
Sárospatakon igen nagy hatással tanította a filo
zófiát 25 éven keresztül. Nyomtatásban meg
jelent müvei: Dubia de iuitiis transcendentalis 
idealismiKantiani. Ad viros clarissimos Jacob et 
Reinhold (Pest 1792); De Socratica philoso-
phandi ratione nostris temporitms revocanda (Sá
rospatak 1808); Észrevételek azon még kézírás
ban levő s a Kant ízlése szerint készült mun
kára nézve, melynek neve Erkölcsi tudományok 
megrostálása (Írattak R. J. által, u. o. 1813); 
Responsio ad immodesti anonymi Recensentis cri-
ses, eontra dubia de iuitiis tr. idealismi Kantiani 
(u. o. 1816); A pap és a doktor a sinlödö Kant 
körül (1819); Aphorismi psychologiae emp. etrat. 
(1819); Steph. Szentgyörgyi logica multum mu-
tata etc. (Pozsony 1805); Aphorismi históriáé phi-
losophiae (Sárospatak 1821). 

Rozgonyi csata. 1312 jún. 15. Károly király 
az Amadék és Csák Máté ellen a Táreza völ
gyének rozgonyi mezején foglalt állást. Az első 
támadás (a királyi zászlóalj ellen) oly heves küz
delemre vezetett, minőre Magyarországon a ta

tárjárás óta nem emlékeztek. A király legjele
sebb vitézei elhullottak, az ország zászlaja is 
veszélyben volt már, mikor a keresztes vitézek, 
majd a kassai polgárok a királyi dandár marad
ványainak segítségére siettek s azt fényes győ
zelemre vezették. 

Rozina (nOv.j, 1. Mazsola. 
Rozinante, 1. Bocinante. 
Rozindnlinek, 1. Indulinek. 
Rozlozsnik Pál, geológus, szül. Szepes vár

megyében, Bindt bányatelepen 1880 dec. 24. 
1903-ban a m. kir. Földtani Intézet geológusa 
lett, amely minőségében főkép a Bihar-hegység 
geológiai felvételével foglalkozott. Munkái a 
Földtani Közlönyben, a m. kir. Földtani Intézet 
Évi Jelentéseinek 1904—14. évi és a m. kir. 
Földtani Intézet Évkönyvének XVI—XIX. köte
teiben jelentek meg. Pontosabbak: AdatokKras-
sószörény vármegye bánatitjainak ismeretéhez 
(1908); Aranyiaa bánijageológiai viszonyai 
(1912); A Béli-hegység triaszkorú rétegei (19Í2): 
Dobsina környékének földtani viszonyai (1913). 

Rozmár (állat), 1. Rozmár-félék. 
Rozmár-félék (Odobenidae — Trichechidae, 

állat), a Ragadozók rendjében az Uszólábúak (Pinni-
pedia) alrendjének egyik családja. Szervezetüket 
tekintve, a füles-fókák (Otariidae) és a fókák 
(Phocidae) között köztes helyet foglalnak el. Külső 
fülük nincsen. Felső szemfogaik hatalmas, mé
lyen az alsó állkapocs alá ereszkedő agyarakká 
nőttek; többi fogaik kicsinyek, egyszerűek és 
egygyökerűek. Arcorrukon hatalmas, merev ta
pintó bajuszsörtéik vannak. Boriik csaknem tel
jesen csupasz. Elülső végtagjaikon öt, hosszú, 
apró és lapos karmokkal ellátott ujj van; hátsó 
végtagjaik szintén ötujjúak s az ujjak közül az 
ötödik és az első a leghosszabb; valamennyi ujj 
között úszóhártya feszül. Farkuk csenevész. Két 
élő és két kihalt pliocénkori fajuk ismeretes. Leg
ismertebb fajuk a keleti rozmár (Odobenus ros-
marus L., régi néven: Trichechus rosmarus L.). 
Mintegy 4-5 m. hosszúra nő és súlya 1000 kg. is 
lehet. Törzse megnyúlt, közepén legvastagabb. Feje 
aránylag kicsiny, kerek és a két földuzzadt fog
medertől eltorzult. Arcorra igen széles és merev 
fehér bajuszsörtékkel fegyverzett. Két szemfoga 
60—80 cm. hosszú. FUlkagylói nincsenek és fül-
nyílásai nagyon hátra húzódtak. Mellső lábai ki
sebbek, de mindenik lába 5-ujjas és úszóhártyás. 
Farka jelentéktelen. Bőre igen vastag; télen csak
nem csupasz és érdes, nyáron azonban tekintélyes 
hosszúságú szőrrel fedett. A XV. sz.-ig még a 
skót partokon is tenyészett, de ma már a távol 
északra húzódott s csak Grönland egyes vidékein, 
a Baffln-öbölben, Novaja Zernlja és a Spitzber-
gák vidékén, Alaszkában és az Aleutd-szigeteken 
él; de itt is mindinkább gyérül s csak itt-ott ta
lálhatni néhány száz darabot, holott pár évtized 
előtt ezrével volt. Néha nagy ritkaságképpen el
jut Skócia és Finnország partvidékéig is. Főleg 
partlakó; nagyobb utat nem igen tesz s legfel
jebb az egyik pihenőhelyről a másikra költözik. 
Gyorsan úszik, de a szárazon nagyon ügyetlen. 
Szemfogainak segélyével a jéghegyekre is fel
mászik. Igen lomha és órákig szunyókál a parton 
vagy a jégen. Dühösen védekezik, sőt a párzás 
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idején egymásra is támad. Hangja a tehénéhez 
hasonlít. A nőstény csak egyet fladzik. Csigákkal, 
kagylókkal, rákokkal, férgekkel és más alsóbb
rendű állatokkal táplálkozik, melyek az iszapban 
ós a jéghegyek tövén összegyűlnek. Az északi 
lakókra nézve fontos állat. Vadászata veszedel
mes, mert valamennyi a megtámadott védelmére 
siet. A szárazon könnyebben ejthető el. Szemfo
gait elefántcsont gyanánt használják. Szalonná
ját kifőzik. Az északvidéki lakosság minden ré
szét értékesíti. A rozmár másik faja, az Odobe-
nus obesus Iliig., az északi Jeges-tenger nyugati 
felében és a Csendes-óceán legészakibb részén 
honos; főleg abban tér el az előbbi fajtól, hogy 
agyarai egyenesebbek és hosszabbak. 

Rozmaring (növ.), 1. Rosmarinus. — Bécsi 
R., 1. Satureja. 

Rozmaringfenyő (növ.), 1. Vörösfenyö. 
Rozmaringfüz (növ.), l. Fűz. 
Rozmaringolaj, éterikus olaj, melyet a roz

maring (Rosmarinus offlcinalis) leveleiből vízzel 
való desztillálás által nyernek. Sűrűn folyó, 
színtelen v. sárgás színű. Ps. 0-904—920, vízben 
nehezen, alkoholban jól oldódik; alkotórészei pi-
nén, cineol, borneol és kámfor. A rovarokat bizto
san megöli. Szappanok szagosítására és illatos 
szerek készítésére használják. 

Rozmital (ejtsd: rozsmitai), város Blatna cseh 
kerületi kapitányságban, <i9io) 2394 lak., a prágai 
érsek kastélyával, kohókkal és vasművekkel. 

Roznau (ejtsd: rozsno, Roznov), község és kli
matikus gyógyhely WallachischMeseritsch morva 
kerületi kapitányságban, a Radhorst (1130 m.) 
lábánál, (Í9ÍO) 3129 lak.; savókúrával. 

Roznika a. m. arzén (1. o.). 
Rozolán, 1. Anilinibolya. 
Rozolsav, rosolsav, trioocydiphenyltolylcarbi-

nol (HO.C6H4)3:C:C6H3. CH3:0 összetételű difenil-
metánfesték. Vörös kristályok, v. zöldfényű le-
mezkók. Szeszes v. ecetsavas oldata narancs
sárga, lúgos oldata vörös színű. 

Rozvád (Rozvadze), kisk. Trencsén várm. 
trencséni j.-ban, (1910) 217 szlovák lakossal. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Rozványi Vilmos, író, szül. Budapesten 1892 
febr. 7. Egyetemi hallgató korában jelentek meg 
első versei és elbeszélései lapokban. Önálló müvei: 
Virrasztó (versek Budapest 1921); A Tilalmason 
(regény u. o. 1922). 

Rozycki, Ludomir, lengyel zeneszerző, szül. 
Varsóban 1883. 1908-ban a lembergi opera kar
nagya és a konzervatórium tanára lett. Több 
szimfonikus költeménye, továbbá Boleslaus der 
Kühne (1909) és Beatrice Cenci (1922) c. zene
drámai (1909) erős tehetségéről tanúskodnak. 

Rozs (Secale L., növ.), a pázsitfélék (Grami-
aeae) családjába tartozik, melynek 2 faja van. 
Küzérkéje többnyire két virágú, a kalász laza, 
többé-kevésbbé törékeny tengellyel. Pelyvái ki
hegyezettek, külső tokiásza hosszú szálkát visel, 
tövéig gerinces, gerince pillás. Termése mélyen 
barázdált, csúcsa szőrös. Ősidők óta termesz
tett faja a vetett rozs (S. cereale L.); 1-25-től 
2 m. magas karcsú szalmáján szőrös bevonatú 
hosszú, több keskeny levele és tetején karcsú 
kalásza van. Szemtermése keskeny. Szárhajtása 

lehet egyes, ez a közönséges, illetve többes, ez a 
bokros rozs. Az utóbbi azonban lassacskán az 
elsővé fajzik el. Lisztje egyre-másra 11-43% fe
hérjét, 1-21 zsírt, 6782 keményítőt és dextrint, 
201 farostot, 1-37 hamut és 15260/0 vizet tar
talmaz. Fehérje jobbadán mucedin és gluten-
kazein, hamuja többnyire mész, magnézia s fosz
forsav. A fekete kenyér (katonai prófunt) fő nö
vénye ; de baromflt is etetnek vele, sört is főznek 
vagy szeszt égetnek belőle. Virága a dért meg
sínyli és a nagy melegtől (hév) is szenved. A rozs 
eredetére nézve azt sejtik, hogy a hegyi rozsból 
(S. montanum Guss.) vagy a hazai törékeny rozs
ból (S. fragile Bieb.) származik, amely éppen úgy 
hajlandó többnyáréltü gyökérzet és tarack kép
zésére, mint a vetett rozs. Ezt a Kaspi-tenger mel
lékén valóban mint többnyáréltUt termesztik is. 

Jelesebb rozsfélék: a nyiri rozs a Felső-
Tisza vidékéről, a montagnei, probstei, imperial.. 
schlanstadti, petkusi, mélyek soványabb talajon 
gyorsan degenerálódnak. A bokros rozs erős bok-
rosodásával tűnik ki, de csak jó talajon és ritkán 
vetve. A Szt.-Iván- (Jánosnapi) rozs jún.-júl.-ban 
vetve még abban az évben ad egy kaszálást, a 
következőben egy takarmány- v. magtermést. 
Van őszi és tavaszi rozs. Az utóbbit csak na
gyon kivételes esetekben érdemes termelni. A 
rozs az É. sz. 69. fokáig termelhető. A hideget 
jobban bírja, mint a tartós nagy meleget; ezért 
nem is terjed annyira délre, mint a búza. Leg
jobban díszlik a jobb homokos vályogon, vagy 
vályogos homokon; a homokon jobban megte
rem, mint bármiféle más gabona, ennek fő gabo
nája. Középkötött és kötött talajon ugyanazon nö
vények a jó elöveteménj'ei, mint a búzának, azaz 
zabos bükköny, repce, hüvelyesek, dohány és 
herefélék. A tengeri kevésbbé, mert későn kerül 
le a földről, úgyszintén a burgonya is, mert ez 
után a talaj laza marad, a rozs pedig megülepedett 
talajt kíván s ezért az utolsó szántást 7—14 
nappal a vetés előtt kell megadni. Valamennyi 
gabonaféle között a rozs termeszthető leginkább 
saját maga után. Vannak vidékek, ahol a köny-
nyű homoktalajon csakis rozsot termesztenek. 
3—5 évig egymásután jő rozs s azután bizonyos 
számú évekig parlagnak marad a talaj. 

A rozsot inkább lehet friss istállótrágyába 
vetni, mint a búzát, de ennél is jobb, ha az elő-
növényt trágyázzuk meg. A foszfortrágyát ha
zánkban a gabonafélék közül a rozs hálálja meg 
legjobban. Homoktalajon a káli trágya, kálifosz
fát is figyelembe jöhet, a chilisalétrom pedig 
leginkább mint fejtrágya. A talaj előkészítése a 
talaj minősége és az elővetemény után módosul, 
eszerint 1—3 szántásba vetik a rozsot; inkább azok 
számát vegyük kevesebbre, semhogy a rozsot 
friss szántásba vessük. Klimatikus viszonyok sze
rint egyik vidéken korábban, a másikon ké
sőbb vetik, általában azonban a szeptember hó
napot mondhatjuk az őszi rozs vetési idejének. A 
vetés idejének megválasztásánál figyelembe kell 
venni azt, hogy a rozs főleg ősszel bokrosodik, 
tavasszal igen hamar szárba indul, s ezért, ha 
későn vetik, ritka marad. A tavaszi rozsot rögtön 
a kitavaszodás után kell vetni. A vetőmag-szük
séglet k. holdankint a szórt vetésnél 100—150, 
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a sorosnál 80—125 lit. Ápolásban a rozs a te
nyészet közben ritkán részesül. Az aratási ideje 
június—július hó, csak a hidegebb vidékeken kö
vetkezik be később. A termése nem szokott oly 
nagy határok között ingadozni, mint a búzáé. K. 
holdankint 6—12 q szemes termésre számíthat
nak nagy átlagban. Szalmatermése rendszerint 
nagy, 15—35 q. Hazánkban legtöbb rozsot ter
melnek a zordabb fekvésű vagy homokos talajú 
vmegyék; legkevesebbet az Alföld erősebb ta
lajú vmegyéi. —Betegségei :1. Üszög (1. Gabona-
üszög). 2. Rozsda (1. Gabona-rozsda). 3. Anya
rozs (1. o.). 4 Lisztharmat (1. o. és Gabona-liszt
harmat). 5. Kormosság (1. Kormos gabona). 

Rózsa (iiüv. Bosa Tourn). A rózsafélék (Rosa-
ceae) családjának Rosoideae alcsaládjába tar
tozó génusz, amelybe mintegy 100 faj tartozik; 
a fajokul leírt változatok és formák száma azon
ban több százat tesz. Virága öttagú, de a por
zók száma sok, melyek a korsóalakú vacok kari
máján állnak. A termőlevelek száma is sok és 
azok a vacok fenekén vannak. A magházban 
1—2 függő magkezdeménye van és belőle egy-
magvú zárt termés fejlődik. A kemény, szőrös 
terméseket a húsos és színes vacok burkolja kö
rül (csipkebogyó). Levelük pálhás, páratlanul 
szárnyas ; virága szép, nagy, illatos; egyenként 
vagy fürtös virágzatban végálló, kétivarú. Cser
jék, egyesek kuszók, gyakran tüskések. Fajai az 
északi mérsékelt öv lakói, de egyesek a trópu
sokra is átterjednek ; a déli félgömbről azonban 
hiányzanak. A trópusokon hegyi növények. 

A R. génuszt két algénuszra osztjuk ú. m.: 
I. Hultheimia Diun. Levele pálhátlan, egy

szerű. Az egyetlen idetartozó faj a Rosapersica 
D. Michaut, sárga virágú, fűrészes levelű siva
tagi cserje Perzsiában és Turkesztánban. 

II. Eurosa, melybe az összes többi fajok tar
toznak; levelük pálhás, páratlanul szárnyas. 
Négy sectióba oszthatók. 

I. Sectio. Suberectae Baker. Felegyenesedő 
cserjék; némelyikük ágai lehajtók. Ide tartozik 
a legtöbb kiváló kerti rózsa, amelyek a legkülön
félébb fajok keresztezése által létesíttettek. Ezek 
között számos olyan faj van, amelyek egyáltalán 
csak kultúrában vannak meg, vadon még sehol 
sem találták őket, ilyen pl. a jR. damascena 
MiU., R. centifolia L., R. turbinata kit.. R. 
álba L. stb., melyek tőalakja főleg a Déleurópá
ban és Keleten honos R. gallica L. A másik fon
tos faj, amely körül számos keletázsiai kerti rózsa
faj csoportosul, a R. indica L. Ezt a közönséges 
vadrózsához (R. canina ~L) közel álló fajt a va
donból nem ismerik. Belőle származnak a 
különféle Tearózsák, Kinai-, Törpe-, Indiai hó
napos-, Bengáliai s más kertirózsák, az úgyneve
zett Noisette-rózsák stb., amelyeken a R. indica 
hosszú virágzási időtartama abban jut kifejezésre, 
hogy évente többször is virítanak, vagyis ú. n. 
remontans fajok. B sectiónak subsectiói a követ
kezők: 1. Gallicanae DC. Tüskéik szétszór
tak, sertetüskóik és nyeles mirigyeik vannak. 
Ide tartozik a már említett R. gallica L. 2. Seri-
ceae Crép. Tüskéje többnyire páros a pálhák 
alatt, csészéje és pártája 4 tagú. Csupán a R. 
sericea Lindl. tartozik ide számos leszármazott-
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jávai; Kínában és a Himaláján honos. S.Pimpi-
nellifoliae Lindl. Bibéjük kiálló része kopasz, 
tüskéjük többféle, szétszórt, csészelevelei majd
nem egyformák, nem szárnyasán hasogatottak. 
R. pimpinellifolia (tompalevelű rózsa), Európá
ban és Szibiriában honos, északra magasan fel
hatoló, halvány virágú, fekete termésű, tömötten 
flnomtüskés faj, melynek számos teltvirágú kul
túralakja van. R. lutea, Kisázsiától Afganisztá
nig. 4. Alpinae Crép. Rendesen kevés tüskéjük 
van, levelük nagy, csészeleveleik egyformák, 
szárnyasán nem hasogatottak. R. alpina L., 
majdnem tüskétlen, piros virágú, Európa hava
sain él. R. acicularis Lindl., a sarkvidéki övben. 
R. macrophylla Lindl., Kínában és a Hima
láján. Gyakran ültetik Európában az északame
rikai R. virginiana Mill. és a R. rugósa Thbg. 
Ázsia északkeleti részéből származó, nemezes 
ágú, nagy és piros virágú fajt. 5. Cinnamomeae 
DC. Tüskéik többnyire párosak, a pálhák alatt; 
csészeleveleik közel egyformák. Legismertebb 
faj a régóta tenyésztett R. cinnamomea L. 
(Pünkösdi R. v. Fahéjrózsa), ágai vörösbarnák; 
korán virít; Északeurópában, az Alpokban egészen 
a Kaukázusig és Északázsiáig van a természetben 
elterjedve. Telt virágú alakját ültetik (Pünkösdi 
rózsa). Idetartozik az északamerikai R. cali-
fornica Cham. et Schlecht. és a R. nutkana 
Presl., valamint a szibiriai R. laxa Retz. 
6. Garolinianae Crép. Északamerikában honos 
faja a R. carolina L. és R. lucida Ehrh., 
virágaik végálló fürtszerű virágzattá csoporto
sulnak. 7. Microcarpae Crép. Páros tüskéik és 
apró terméseik vannak. R. Beggeriana Schrenk, 
R. anserinaefolia Boiss., Középázsiában és 
Keleten honosak. A R. gymnocarpa Nutt. Észak
amerika nyugati részén. 8. Indicae Déségl. 
Szétszórt tüskéik és egyforma csészeleveik van
nak. Ide tartozik a már említett és gyakran kulti
vált R. indica L. 9. Cynorrhodeae Wallr. 
Szétszórt tüskéik vannak, egyenlőtlen csészeleve
leik közül a külső fedők szárnyasán hasogatot
tak. Ebbe a subsectióba számos, Európában és 
Ázsiában kultivált alak tartozik, melyekhez 
különféle fajokkal való keresztezés által még 
több csatlakozik. Ide tartozik a közönséges vad
rózsa (R. canina L., csipkerózsa^, Európában és 
egész Szibiriáig honos és látszólag vadon terem 
Mexikóban is. Ezt használják oltáshoz alanynak ; 
terméséből befőttet főznek; az utóbbi célra külö
nösen alkalmas a nagytermésű var. pomifera 
Herrm. változat, amelyet termesztenek is. 

Rokona a középeurópai hegységekben honos 
R. glanca Vili., R. dumetorum Thuill., R. corii-
folia Fr., a pirosas levelű R. ferruginea Vili. 
Ide tartozik a R. rubiginosa L. (Martir-rózsa, 
Mária-, Krisztus-tövis) is, melynek levelei illato
sak ; Európában, Északafrikában ós Ázsiában ho
nos, Északamerikában elvadultSzámos alakja van 
és keveréke a R. canina-ved. Közép- és Észak-
Európában honos a molyhos levelű R. tomentosa 
Sm. Molyhos az Európában honos R. mollis Sm. 
is, de ennek maradó csészelevelei vannak. Kele
ten él az aprólevelü R. elymaitica Boiss. 

II. Sectio. Bracteatae Lindl. Bokros növésű, 
molyhos termésű keletázsiai fajok tartoznak ide, 

Révai Nagy Lvsikona. XVI. köt. 26 



Rózsa - 402 — Rózsa 

melyeknek páros tüskéik és nagy hasogatott pál-
háik vannak. R. bracteata Wendl, az angolok 
Macartney-rózsája, amelyet főleg Ázsia melegebb 
tájain tenyésztenek. 

III. Sectio. Banksianae Lindl. Tüskétlen, 
kúszó, kinai rózsafajok. R. Banksiae E. Br. ; 
Déleurópában és üvegházakban kultiválják, le
velei többnyire hármasok, virágai fehérek v. 
halványsárgák. 

IV. Sectio- Synstylae DC. Bibeszáluk össze
nőtt, csészéjük lehulló. Futórózsák tartoznak ide, 
melyeknek sokvirágú bugás virágzatuk van. 
A R. multiflora Thunb. (R. polyantha S. et Z.) 
majdnem örökzöld, virágai aprók, fehérek v. 
rózsaszínűek, főleg Kínában és Japánban, szá
mos telt virágú változata van. R. setigera 
Mehx., a prairie-rózsa, Északamerikában. R. 
moschata ,Mill., az Északafrikában, Abesszi
niában és Északindiában honos niósusz- v, bizam-
rózsa. A nyugateurópai R. repens Scop. (R. 
arvensis Huds.) és a mediterrán-vidéki R. sem-
pervirens L. fajtól származnak az ayrshire futó
rózsák. 

A E. fajai a kertészeknek igen sok hasznot haj
tanak, mint keresett kerti növények. Továbbá 
számos faj szirmainak lepárlása által nyerik a 
E.-vizet. Pontos kereskedelmi cikk a E.-olaj is, 
amely olajból és az ú. n. E.-kámforból áll. Érté
kes olajat a R. gállica és rokonsága szolgáltat. 
Számos E.-faj termésfalából befőzés által ízt ké
szítenek. 

A kerti rózsák szaporításával és forgalomba
hozásával külföldön külön nagy arányú kereske
delmi kertészetek foglalkoznak, amelyek új faj
tákat és változatokat is termelnek. Sok helyen 
külön e célból épült hajtatóházakban nevelik 
a korán nyíló rózsát és nagy haszonnal érté
kesítik. 

A kerti rózsák egyrésze szaporítható: sarjakról, 
bujtásról, zöld- és fás dugványról, főleg azonban 
oltással v. szemzéssel, mely utóbbi célra többnyire 
a csipkerózsa töveit használják alanyokul. Vad ala
nyokat magról is nevelnek. Ezeket részint a sza
badban korona magasságban v. gyökérnyakba, 
hajtó- v. alvószemzéssel beoltják. November hó
napban cserepekbe ültetve, v. mohába ágyazva 
és télen át növényházakban előhajtatva, jan.-febr. 
hónapok folyamán többnyire szemlapozással (Por
kert-eljárás) beoltják s májusban a szabadban ál
landó helyükre ültetik. Mivel kevés kerti változat 
birja el teleinket, azért nov. hónapban gondosan 
befedik v. bekötözik és márc. első felében ismét 
kitakarják. A nemes rózsának már több ezer faj
tája és változata ismeretes. 

Irodalom. Lindley, Rosarum monographia, London 1820; 
Wallroth, Rosae generis história succincta, Nordhausen 
1828 ; Déséglise, Classification ol the species of Rosa, Hud-
dersfield 1865 ; u. a., Catalogue des especes du génre ro-
sier, Genf 1877 ; Dumortier, Roses belges, u. o. 1867; Döll, 
Der Rosengarten, Leipzig 1855; Jamain, Les roses, Paris 
1872 : Regei, Tentamen rosarum monographiae, 8zt-Péter-
vár 1878 ; LebI, Illustrierter Rosengarten, Stuttgart 1875— 
1876: Nietner, Die Rose, Ihre Geschichte, Arten, Kultur stb., 
Berlin 1880; Schnelder F., Rangliste der edeisten Rosen, 
S. kiad. u. o. 1883; u. a., Rosenjahrbnch, u. o. 1883 ; Singer, 
Dictionnaire des roses, Bruxelles 1885, 2 köt. ; a R.-tenyész-
tésre vonatkozó kisebb munkák : Wesselhöft, Rosenfreund, 
5. kiad. Weimar 1381; Kultur der Rosen In Töpfen, u. o. 
1887 : Petzold, 2. kiad. Drezda 1876 ; Öhlkers, 2. kiad. Han
nover 1884; Keller, Halle 1885; Redouté, Les roses, 8. kiad. 

Paris 1828-30 ; u. a., Le bouquet royal, u. o. 1843 ; De Ches-
nel, Hlstoire de la rose, u. o. 1820 ; Schleiden, Dle Rosen, 
Geschichte und Symbolik, Leipzig 1873; Trattinick, Monogr. 
Rosae, 4 kot., Wien 182S—24; Christ, Die Rosen der Schweiz. 
Basel 1813 ; Kodolányi Antal. A R.-tenyésztés, Eger 1886 : 
Mayer M., A R.-tenyésztés; Ottó, A R. szabadban és cse
repekben ; Mühle V., R.-ujság, Temesvár 1890 óta; Crépin, 
Journal des Roses, Bruxelles ; Lebl, Rosenbuch, Berlin 1896 ; 
Better R., Die Rose, Frankfurt a. 0. 1897 ; Crépin, Primi : 

tiae monographiae Rosarum. Gand 1893 óta több füzet 
u. a., Rosae hybridae, u. o. 1894; Borbás, A magyar biro
dalom vadon termő rózsái monográfiájának kísérlete (Pri-
mitiae monográfiáé Rosarum imperii Hungarici), Budapest 
1880; Burnat et Gremli, Génre Rosa, Genf 1887 ; Braun H.. 
Beitráge zur Kenntniss einiger Arten und Formen der Gat-
tung Rosa, Wien 18S5 ; LájerN., A R., Székesfehérvár 1887. 
programm : Hoffmann J.. Rosenbuch, 1905 ; Richter von Bin-
nenthal, Die Rosenschádlinge aus dem Tierreich, 1903. 

Rózsa, 1. Agancs. 
Rózsa, a gyémánt köszörülési alakja. A drága

kőkereskedők megkülönböztetik a brabanti, félig 
hollandi, hollandi, igazi, kettőzött, koronás és 
egyszerű E.-t. 

Rózsa, 1. Dezső, író, szül. Budapesten 1885 
márc. 19. Tanulmányait Budapesten, Oxfordban 
és Parisban végezte, előbb a budapesti kereske
delmi akadémia, majd a székesfőváros kereske
delmi iskoláinak angol tanára és a budapesti 
tudomány-egyetemen az angol nyelv lectora lett. 
Különösen Shakespeare-tanulmányokkal foglal
kozott. Tagja a Kisfaludy-Társaság Shakespeare-
bizottságának. A műveltség könyvtárának Világ
irodalom c. kötetében ö irta Az angol dráma tör
ténete s Az angol irodalom története fejezetet. 
Nagyszámú, hazai és külföldi folyóiratokban meg
jelent cikkén kívül önállóan megjelent művei: A 
francia irodalom klasszikusai (Budapest 1904): 
Angol költőkből (1905); Emerson (1911); Thom
son és a természetérzék (1912); Shakespeare 
előzői, I. Marlowe, II. Greene, III. Peele, IV. 
Id/ly (1912—18.); Marlowe drámái a Kisfaludy -
társaság kiadásában (Magyar Shakespeare-tár, 
VI., VII., VIII. köt.); Al-shakespearei drámák 
(Szép Emma stb., az Akadémia kiadásában). Buda
pest székesfőváros és a Nemzeti Színház levél
tárában végzett kutatásai kapcsán kiadott szá
mos tanulmányt angol-magyar és német-magyar 
vonatkozásokról s kiadatlan színművekről. Több 
művet fordított angolból. E Lexikonnak is munka
társa. 

2. R., Miklós, iró és hírlapíró, szül. Pápán 
1873 márc. 12. Pápán tanult, utána egyideig 
könyvkereskedő-segéd volt, majd vidéki lapoknál 
dolgozott, 1892. a Pesti Napló munkatársa lett, 
innen kezdve állandóan belső munkatársa volt a 
fővárosi nagy napilapoknak. Közben elvégezte 
középiskolai tanulmányait és a jogot s doktori ok
levelet szerzett. Szerkesztette többek között egy 
ideig a Magyar Nők Lapját, a Modern írók könyv
tárát, a Eadikális Újságot s több művészeti lapot 
s évekig volt A Hét felelős szerkesztője, utóbb 
kiadótulajdonosa. Vonzódván a szépművészeti al
kotásokhoz, hosszabb tanulmányutat tett külföl
dön — egy évnél tovább tartózkodott Münchenben 
— utána a Nemzeti Szalon meghívta titkárának, 
majd titkára lett a Pallas, később a Franklin irod. és 
nyomdai vállalatnak s már előzőleg a millennium 
évében a Parisból hazatért Munkácsynak. 1909. 
megalapította a Müvészházat, melynek igazga
tója lett. Képzőművészeti tanulmányait mint mű-
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kritikus értékesítette. B körbe tartoznak: Zichy 
Mihály müvei (1899); Margitay Tihamér művei 
(1903); A népművészetről (Malonyay Dezső A 
magyar nép művészete c. könyvének I—II. kö
tetében, 1906—908); A magyar impresszionista 
festészet (1914); Művészi kistükör; A női szép
ség, szerelem és divat hármas könyve (1922). 
Pályája elején írt verseket (Szélcsend, 1894); 
novellákat (Tévelygések, 1898; Nászút hármas
ban, 1899) és egy népszínművet (A hit, szinre-
került 1902. a Népszínházban), készített vagy 30 
kötet regényfordítást és ifjúsági müvet, írt poli
tikai tanulmányokat s 1909. könyvalakban ki
adta Eecskeméthy Aurél naplóját s Mit kíván 
a magyar nemzet, Az új 12 pont c. politikai 
tanulmányát. 

3. R. Sándor, híres alföldi rablóvezér, szül. 
Szegeden, 1813., megh. a szamosújvári fegyház
ban 1878 nov. 22. A betyárromantikának egyik 
legnépszerűbb hőse volt, mert rablásai közben 
bizonyos loYagiasságot tanusított, különösen a 
szegények iránt. 1848. a magyar kormánytól 
mentességet nyerve, szabad csapatot alakított és 
a szerb fölkelők ellen sikeres portyázó harcot 
vitt. A szabadságharc után folytatván rablásait, 
1856. elfogták és életfogytiglani börtönre Ítélték. 
1867. kegyelmet kapott, de újra egész rablószer
vezetet alakított, amely 1868. egy vasúti vona
tot is megtámadott Szeged közelében. Elfogatása 
Ráday Gedeon gróf királyi biztos által legenda
szerűvé vált: 1872. életfogytiglani fegyházra 
ítélték. 

4. B. Sándor Lajos, operaénekes, szül. Kör
menden 1877., megh. Detroitban, Észak-Ameriká
ban, 1922 dec. hóban. Kereskedői pályáról lépett 
a színpadra s 1902. a budapesti Népszínházhoz 
szerződött. 1903- tói vidéken működött mint énekes, 
1909 óta a m. kir. Operaház baritonistája, ahol 
szép és kifejező hangjával jelentékeny sikereket 
ért el. 1919 végén megvált az Operaháztól, 1920. 
Bécsbe, majd Amerikába ment, ahol különböző 
városokban énekelt, de különösen az olasz operák 
bariton szerepeiben tűnt ki. 

Rózsaacél, helyesebben rózsás acél, 1. Vas. 
Rózsaági Antal, író és hírlapíró, szül. Sajó-

Iádon (Borsod) 1829 nov. 29., megh. Aradon 1886 
okt. 4. Középiskoláit Miskolczon és Pesten járta, 
a szabadságharcban résztvett mint honvéd, Bra-
nyiszkónál súlyosan meg is sebesült. Utána 3 
évig bujdosott, majd Bécsben az orvostudomá
nyokat hallgatta, később Győrött hírlapirósko-
dott, megalapította a Győri Közlönyt s tanár-
kodott a főgimnáziumban. 1859-ben Pestre köl
tözött hírlapírónak, 1861—62. a Gombostű című 
szépirodalmi és divatlapot szerkesztette, 1867. a 
kereskedelemügyi minisztériumban fogalmazó 
lett, de állását egy hírlapi cikk miatt 1872. el
vesztette. 1876-ban tanári oklevelet szerezve, 
Kassán, majd Aradon a francia nyelv tanára 
lett. Politikai, közgazdasági és esztétikai cikke
ken kívül igen sok novellát írt a lapokba s Bu-
lyovszky Gyulával együtt ő honosította meg iro
dalmunkban a francia modorú csevegéseket. Ön
állóan megjelent novellakötetei és regényei: 
Kisvárosi titkok (1859); Mintegy tíz év előtt 
(1860); Esti órák (1861); A fertálymágnások 

(1862); Tollrajzok (1864); Az életből (1876) 
Össze-vissza (1883); Hová lettek a milliók? 
(1885). Irt két színmüvet (A közvetítő, A törzs
lovagok), egy iskolakönyvet és sokat fordított 
franciából. Neve a polgári életben Rózsa volt s 
neje Hajnalka, az ismert írónő (1. o.). 

Rózsaalma (növ.),. 1. Almafa és Jambosa. 
Rózsabogár (Cetonia aurata Fabr., áiiat), az 

Ötlábtőízes bogarak (Pentamera) csoportjába, a 
virágbogarak (Cetonidae) családjába tartozó állat
faj. Hossza 15—20 mm. Színe a háti oldalon ara
nyos zöld, a hasi oldalon sötét rézvörös, erős fém
fénnyel. Szárnyfedői hátsó felén néhány sárgás
fehér pikkelyes, bemélyedő harántvonalka látható. 
Meleg, napfényes időben hangos bugással röpköd 
s különféle virágokat keresvén fel, meglátogatja 
a rózsát is és puha állkapcsaival eszi a virágport, 
édes nedvet szörpöl és a zsenge sziromleveleket 
esetleg foszlányokra is rágcsálja. Órákig el tud 
ülni, beásva magát a szirmok közé, kivált borús, 
hűvös időben. Megfogva, potrohából fehér, raga
dós, bűzös nedvet lövel ki. Lárvája pajoralakú, 
korhadó, redves fában él és gyakran található a 
veres hangya bolyaiban is, hol összehordott fatör-
melékkel táplálkozik. Bábja a földben, kemény 
tokban van. 

Rózsaburgonya (ang. early rose), Breese ter-
rnesztménye, egyike a legjobb ételburgonyák
nak, melyet hosszudad, lapos és pirosas színű gu
mói jellemeznek. Korai R.-nak is nevezik, mert 
nagyon korán, hazánkban már augusztusban 
érik s jobb talajon nagyon bő termést ad. 

Rózsacsipke, 1. Velencei csipke-
Rózsadarázs (állat), 1. Gubacsdarazsak. 
Rózsadomb (Bodruzal), kisk. Sáros vmegye 

felsővízközi j.-ban, (i9io) 155 rutén lakossal (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Rózsafa (növ.), az iparban különböző eredetű 
fák neve: a cayennei R. a Dicypellium caryo-
phyllatum, az afrikai R. a Pterocarpus erina-
ceus fája; a, jamaikai v. amerikai R.-t 1. Amy-
ris alatt; a hamis R. (f aux bois de rose) a Thes-
pesia populnea fája, mely dörzsölve állítólag 
rózsaillatú és bútoroknak, valamint müaszta-
losmunkáknak való; a brazíliai R. (Braziliában 
Pao de Rosának, Angliában tulipánfának neve
zik) a Physocalymma scaberrimum fája (1. a 
Fa cikk 2. színes képmellékletén a 15. ábrát), 
világos rózsa- v. hússzínű, sötétebb karmin-
vörös csíkokkal; e fa kemény, igen tömör és 
nehéz, de könnyen és simán hasítható, szagta
lan, a műasztalosoknak és esztergályosoknak 
egyik legbecsesebb fája; a dominikai R-t (bois 
de Cypre, bois de Rhodes) 1. Gordia, az indiai 
R.-t 1. Dalbergia alatt; az újdélwalesi R. a 
Synoum glandulosum fája. R.-nak nevezik még 
a Gonvolvidus scoparius és G. virgatus (1. Gon-
volvulus) szárát (lignum rhodium), valamint a 
Galophyllum inophylhcm (1. o.) és az Acacia 
excelsa fáját is. 

Rózsafa, kisk. Baranya vmegye szentlőrinezi 
j.-ban, (1920) 657 magyar lak. 

Rózsafalva (Fonáu), kisk. Bihar vm. tenkei 
j.-ban, (1910) 583 román lak. (Tr. R.) 

Rózsafaolaj, 1. Convolvulus. 
Rózsafélék (nov.), 1. Rosaceae. 

26* 
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Rózsaffy Dezső, festő és művészeti Író, szül. 
Budapesten 1877 júl. 22. A Szépművészeti Mú
zeum igazgató-őre.Müvészeti tanulmányait Holló-
synál Münchenben és Nagybányán kezdte s Pa
risban folytatta, ahol 1908—10. a Grandé Revue-
uek volt rajzolója. 1920 a Nemzeti Szalonban 
rendezett gyűjteményes kiállítást müveiből. Pri
mulák és lila kendő c. festménye a Kolozsvári 
Nemzeti Múzeumban van. Számos művészeti 
cikke jelent meg a folyóiratokban és lapokban. 
B Lexikonnak is munkatársa. 

Rózsafi (Buzicska) Mátyás, magyar emigráns 
és hírlapíró, szül. Komáromban 1828 nov. 29., 
megh. New-Yorkban 1893 máj. 6. Végigharcolta 
a szabadságharcot s mint a komáromi várőrség 
katonája nyert külföldi menlevelet. Eleinte Kos
suth környezetében tartózkodott Kiutahiában, 
1851. Londonba ment s 1858. Amerikában mint 
farmer telepedett meg. Készt vett az abolicionista 
háborúban, később szabadalmi irodát, majd ma
gyar újságot alapított Washingtonban. V. ö. 
Szinnyey cikkét a Budapesti Hirlap 1896 júl. 16. 
számában, 

Rózsafüzér, 1. Olvasó-
Rózsafüzérdiók (1. az ábrát), a középkori rózsa

füzérek nagyobb szemei, amelyeket nem egyszer 

egész bibliai kompozíciókat ábrázoló faragvá-
nyokkal töltöttek ki s különösen Flandriában fa
ragtak nagy művészettel puszpángfából a XV. 
sz.-ban és a XVI. sz. elején. Minthogy e hol mo
gyoró-, hol diónagyságú szemek a rózsafüzérben 
a Miatyánkot jelzik, ív&rmi&iú patenótre a nevük. 
V. ö. Éáth Gy., Iparművészet könyve 2. k. (1905). 

Rózsageraniol, oly rózsaolaj, melyet 2'5 kg. 
friss rózsa és 1 kg. geraniol desztillálása által ál
lítanak elő. 

Rózsagránit, szép, díszítőkőnek használt grá
nit ; rózsaszínét a kvarc idézi elő. 

B.özsaQuba.cs,rózsaszivacs,rózsamoha,rózsa-
bozont, rózsaalma, bedeguár (spongia cynosbati, 
fungus rosarum, növ.), a Rhodites Rosae L. nevű 
gubacsdarázs (1. o.) szúrása folytán vadrózsák 
leveleiből keletkezik. Gumónemü alapja van, 
hosszú zöld v. piros mohaforma, bodros szálak 
nőnek ki belőle. Belsejében számos fiókja, s ezek
ben a gubacsdarázs lárvája van. Valamikor offl-
cinális volt, álomálmának is nevezték s a gyer
mek vánkosa alá tették, hogy jól aludjék. V. ö. 
Paszlavszky, A R. fejlődéséről (Természetrajzi 
Füzetek 1882). 

Rózsaháború, 1. Fehér és piros rózsa-párt. 
Rózsahal (áiiat), a rózsás márna (Barbus vul

gáris Flemm.) népies neve. L. Márna. 

Rózsahegy (Ruéomberok, Rosenberg), 1908 
óta rend. tan. város Liptó vm. R.-i j.-ban, a Vág 
mellett, szép fekvésben. A régi, hajdan bástyák
kal körülvett városrész, a mai Főtér, hosszan 
elnyúló dolomitelőfokon, az újabb városrész a Vág 
és Revucza síkján terül el. A főtéren (Ring) áll a 
régi kat. plébánia-templom (a XIV. sz. elejéről), 
mellette a vármegyei múzeum, továbbá a ke
gyesrendiek rendháza és főgimnáziuma szép 
kerttel. Nevezetes a XVI. sz.-ból való Zsófia-
kastély (ma törvényszék), mely 1586. Illésházy 
István tulajdona volt. Ipara igen jelentékeny, 
óriási fonógyára s több más gyára van. Kereske
delme és forgalma is élénk. Vasúti állomás. 
1910-ben 12,249 lakosa volt. R. környéke már az 
őskorban lakott volt; a várost valószínűleg a 
XI. sz.-ban szepességi szászok és zólyomi bányá
szok alapították; a tatárjárás után IV. Béla tiroli 
bányászokat hívott be. 1318 óta oppidum, mely 
a hussziták óta szlávok betelepülése folytán szász 
jellegéből kivetkőzött. A nemzeti felkelések ide
jén sokat szenvedett. 1707-ben az evangélikusok 
itt zsinatot tartottak (1. Formula concordiae), 
1708. a kurucok főhadiszállása volt, de 1709. a 
labancok foglalták el. 1849 januárban Görgey a 
stureczi átkelés után R.-en át vonult Lőcse felé. 
Az 1920 jún.4. kötött trianoni békeszerződésCseh-
Szlovákországnak Ítélte oda. 

Rózsahegyi,l.^tíacíár,orvos,szüLNagykállóban 
1855., megh. 1896 jan. Tanulmányait Budapesten 
végezte, 1881. a budapesti egyetemen magántanár, 
1882. a kolozsvári egyetemen a közegészségtan 
rendes tanára lett. Magyar és német orvosi lapok
ban, valamint természettudományi folyóiratokban 
több értekezése jelent meg. Önálló művei: Az 
asztrakánipestisjárvány' (1879); Az állati jár
ványok (1882); A baktériumokról (1887). 

2. B. Kálmán, színész, szül. Bndrődön (Békés 
vármegye) 1873 okt. 6. Szini pályáját 1893. kez
dette Debreczenben. 1897-ben a megnyíló buda
pesti Magyar Színház szerződtette tagjai közé, 
1900. óta a Nemzeti Színház tagja, hol bonvi-
vant, naturbursch és komikus szerepeket játszik. 
Természetes és magyaros előadás és jóízű hu
mor jellemzik. Főbb szerepei: Matyi (A bor), 
Scapin, Gruniio (Makrancos hölgy), Mascarüle, 
Pry Pál, Síi-ásó (Hamlet), Gonosz Pista (Falu 
rossza), Ragendan (Cyrano de Bergerac) stb. 

Rózsaillat, rózsapomádé borszeszes kivonata, 
melyet mósusz-szeszszel állandósítottak. A kü
lönböző rózsafajták (moharózsa, tearózsa stb.) 
illatát egyéb virágkivonatok és illanó olajok 
hozzákeverése által idézik elő. 

Rózsakakadú (állat), 1. Papagályok. 
Rózsakámfor, 1. Rózsaolaj. 
Rózsakél v. rózsakáposzta (Brassica oleraeea 

L. var. gemmifera DC, növ.), 1. Káposzta. 
Rózsakeresztesek, a német Rosenkreuzer (1. 

o.) fordítása. 
Rózsakirálynő, 1. Rózsaünnep. 
Rózsakvarc, 1. Kvarc. 
Rozsály, a Gutin-hegység 1307 m. magas-

csúcsa Nagybányától ÉK.-re, ahonnan hat óra 
alatt mászható meg, szép kilátás nyílik róla. 

Rozsály, kisk. Szatmár vm. csengeri j.-ban, 
(1920) 685 magyar lak. 

Rózsafüzérdió. 
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Rózsamáli bor, 1. Erdélyi borok. 
Bózsaméh vagy rózsaszabóméh (áiiat), 1. Me-

gach ile. 
Rózsaméz (mel rosatum), rózsaolajjal szago

sított méz. Orvosságok izének és szagának javí
tására használjuk. 

Rózsamoha (növ.), 1. Rózsagubacs. 
Rózsaolaj, éterikus olaj, melyet a rózsavirág

ból készítenek. Vastag, sárgásszínű, édeskés ízű, 
kellemes, erős szagú, fajsúlya 20 C°-nál 0-855— 
0865, 15—22 C°-nál megolvad, meleg alkohol
ban könnyen, vízben keveset oldódik, 18—21°-nál 
irizáló kristályok válnak ki az olajból (rózsa
kámfor). L. még Illatszer-növények. 

Rózsapallag (Prilog), kisk. Szatmár vm. avasi 
j.-ban, (i9io) 750 román és magyar lak. (Tr. R.) 

Rózsapatak (Rusor), kisk. Szolnok-Doboka 
vm. kápolnokmonostori j.-ban, (1910) 425 román 
lak. (Tr. R.) 

Rózsapirók (Carpodacus roseus Pali., áiiat), 
a Pintyek családjába tartozó madárfaj. Barnás-
azilrke színű, hasa fehéres, a him feje, torka és 
melle rozsdavörös. Szárnyán két fehér haránt sáv
val. Hossza 15, szárnya 8-7, farka 7, csüdje 1*2 cm. 
Északi madár; hazája Kelet-Szibíria, Kina és 
Japán. Magyarországban nagyon ritka; a M. 
Nemzeti Múzeumban van egy tojó példány, me
lyet a budai hegyekben 1850. fogtak. 

Rózsarigó (állat), a pásztormadár (Pastor ro
seus L.) népies neve. 

Rózsás acél, 1. Vas. 
Rózsasirály (Rodostethia rosea Macgilb., aiiat), 

u Sirály-félék egyik, talán legszebb faja. Körül
belül akkora, mint a kis sirály. Háta. és köpenye 
szUrke; feje, nyaka, hasa és farka fehér; tarkó
ját a torkon is átmenő fekete örv díszíti. Tolla-
zatának fehér részeit gyönyörű rózsaszínű árnya
latok teszik igazán bájossá. Csőre fekete. Lábai 
skarlátvörösek. Az északsarki tájakon honos. 

Rózsáskert (Der Rosengarten), a német hős
monda két költeménye: 1. A nagy R. (Grosser 
Rosengarten) Berni Detre tizenkét hősének har
cát mondja el azokkal a daliákkal, akik Worms-
ban Krimhilda R.-jét őrzik. Több kézirata van, 
köztük alnémet is. A költeményt kiadták: W. 
Grimm (1836); Müllenhoff, Deutsches Helden-
buch-jában (6 köt.); Holz, Die Geschichte vom 
Rosengarten zu Worms (Halle 1893). — 2. A kis 
R. (Der kleine Rosengarten), 1. Laurin. 

Rózsás kiütés, 1. Rubeóla. 
Rózsás márna (állat), 1. Márna. 
Rózsásszeg, kisk. Zala vm. novai j.-ban, (1920) 

351 magyar lak. 
Rózsás törpepapagály (Agapornis roseicol-

lis Vieill., állat), a Papagály-félék egyik faja. 
Alapszíne felül és alul fűzöld, oldalain sárgás 
árnyalattal; szemöldöke, homlokpántja vörös ; 
kantára, pofa-, fül- és toroktájéka őszibarack
virágszínű vagy halvány rózsaszínű; farka ég
színkék. Hossza 15-7—17-5, szárnya 8-9—10-5, 
farka 4-4—5 cm. Dél-Afrikában honos. 

Rózsaszabóméh, 1. Megachile. 
Rózsaszállás (Rnziná), kisk. Nógrád vm. 

gácsi j.-ban, (1910) 546 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Rózsaszeutmárton (azelőtt: Fancsal), nagyk. 

Hevesvm. hatvani j.-ban. (1920)1671 magyar lak. 

Rózsaszínű seregély (állat), 1. Seregélyfélék. 
Rózsaszínű szarvasgomba, 1. Medvefarok

gomba. 
Rózsaszőllő v. beregi rózsás, Tokajhegyalján 

és a szomszédos vármegyékben honos szőllőf ajta, 
fürtje tömött, kékesvörös színű gömbölyű bogyók
kal, bora zamatos. Aradhegyalján R.-nek hívják 
a piros bakatort (ménesi rózsa). L. még Boros 
szöllő. 

Rózsatő (áiiat), 1. Agancs. 
Rózsaünnep, Franciaországban, XIII. Lajos 

idejében keletkezett népünnep, mely onnan hoz
zánk is elterjedt. Rendesen jun. 8. tartják. Nádas 
községben pünkösd hétfőjén van R., melyen a leg
tisztább életű hajadonok egyikét megjutalmazzák 
és rózsakirálynővé koszorúzzák. (V. ö. Résö, 
Magyarországi népszokások.) Ilyen R. a Kará-
tsonyi Guidó gróftól Pilisvörösvár ós Solymár ré
szére alapított erény díj óvenkin ti ünnepe is. A fő
városi szegénygyermekkert - egyesület szintén 
szokott évenkint R.-et rendezni. A R. római ere
detű (Rosaria). 

Rózsavasárnap, 1. Laetare és Aranyrózsa. 
Rözssmvöér (véna saphena). Kettő van az em

ber egy-egy alsó végtagján: a nagy és kicsi (v. 
saph. magna et parva). A nagy a lábhát hüvelyk
részéből szedődik egybe, nevezetesen a lábháti 
vivőeres récéből (v. rete dorsale) s a lábszáron fel
felé futva, ennek, valamint innét a combcsont 
belső bütykének mentén a combra halad s ennek 
bőréből is felvévén a vért, a lágyékszalag alatt 
levő combvivőérbe (v. cruralis) beomlik. A kis 
R. a láb külső, kis ujja szélétől eredve, a külső 
boka tájáról megy a térdhajlásba s a láb és alszár 
bőréből veszi fel a vért, s nevezett helyen átfúr
ván a térdalji pólyát, beomlik a térdalji vénába 
(v. poplitea). 

Rózsavíz, a rózsaolajgyártásnál kapott mel
léktermék. Mesterségesen úgy állítják elő, hogy 
1 liternyi langyos vízbe 4 csepp rózsaolajat önte
nek és erősen összerázzák. 

Rózsavölgy (Rosindol), kisk. Pozsony vm. 
nagyszombati j.-ban, (1910) 961 szlovák lak. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Rózsavölgyi, 1. Gyula, Budapest volt alpol
gármestere, szül. Nagykanizsán 1851 márc. 30. 
Jogi tanulmányainak végezte előtt 1869. a honvé
delmi minisztérium, 1874. a főváros szolgálatába 
lépett. 1891-ben tanácsnokká választották. Ki
váló érdemeket szerzett a főváros tanügyének 
előmozdítása körül a községi felső kereskedelmi 
iskolák önállósításával, sok új iskola építésével, 
a községi tanszemélyzet illetményeinek rendezé
sével, kisdedóvó létesítésével. 1897 óta Budapest 
alpolgármestere volt. 1915 végén nyugalomba 
vonult s ez alkalommal az udvari tanácsosi cí
met kapta. 

2. R. Márk, magyar zeneszerző, szül. Balas
sagyarmaton 1787., megh. Budapesten 1848 jan. 
23. Kereskedőnek készült. 1806-ban ügynökös
ködött Budapesten, de emellett szenvedélyes he
gedűjátékos volt, aki megpróbálkozott magyar 
táncok szerzésével. Később nyilvánosan is föllé
pett, a közönség tetszéssel fogadta, mire ott
hagyta a kereskedöpályát és hangversenykörútra 
ment. 1814-ben Baján telepedett meg, de 1819. a 
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tűzvész elpusztítván házát s mert gyermekei ne
veléséről is gondoskodni akart, Pestre költözött 
s innen rándult ki hangversenyekre. 1837-ben a 
Nemzeti Színházhoz szerződtették, de rövid ideig 
maradt a zenekar tagja, ismét körútra ment s 
többnyire csak a maga szerzeményeit játszotta. 
Nagy szükségben halt meg. Emlékét Petőfi köl
teményben örökítette meg. Szerzeményeit Bartay 
Ede átiratában 1850 után fia, Gyula, a Rózsa
völgyi-cég alapitója adta ki. 

Rózsavölgyi és Társa, zenemükereskedő és 
kiadóvállalat, alapította 1850. Rózsavölgyi Gyula 
és Grinzweil Norbert. 1908-ban tulajdonost cserélt 
a cég, amely 1912. a zeneműkereskedést könyv
kereskedéssel és könyvkiadóhivatallal egészítette 
ki. Kezdettől fogva a legkiválóbb hazai és kül
földi zeneszerzők, újabban a modern magyar zene
írók műveit vette föl kiadásainak sorozatába, 
amelyeknek száma meghaladja az 5000-et. A kül
földdel való szorosabb kapcsolat végett Lipcsé
ben fióküzlete van. 

Rózsay József, orvos, szül. Lakompakon (Sop
ron vm.) 1815., megh. Balatonfüreden 1885 máj. 
20. Tanulmányait Budapesten és Bécsben vé
gezte. Előbb a bécsi közkórház segédorvosa volt, 
majd 1843. Budapesten lett orvos; 1848. a ma
gyar kormány tábori kórházi főorvossá nevezte 
ki. 1850-ben Pest városa szegényházának főor
vosa lett. 1880-ban a M. Tud. Akadémia tagjául 
választotta. 1881-ben muraközi előnévvel ma
gyar nemességet kapott. Számos értekezést irt 
magyar és német szaklapokba ; több értekezése 
és emlékbeszéde külön is megjelent. Önállóan 
megjelent főbb munkái: Gyógyászat a héberek
nél és zsidó orvosok a középkorban (1863); A 
pekleniczai hegyi kátrány (1863); A véredény
rendszer, és a légzőszervek aggkori változásai 
(1864); Észleletek az aggkor élettani és kórtani 
változatai köréből (1865); Adatok a járványok 
oktani viszonyaihoz (1868); Adatok a hagymáz 
oktanához (1868); A hullák elégetéséről (1874); 
Börtönügy (1879). 

Rozsda. 1. így nevezik általában véve a külön
féle fémek felületén oxidáció folytán képződő 
réteget. Közönséges értelemben R. alatt rend
szerint a vastórgyakon képződő R.-t értik. Meg
jegyzendő azonban, hogy a R.-képződésben igen 
gyakran nemcsak a levegő oxigénje, hanem az 
abban foglalt széndioxid és vízgőz is közremű
ködnek. A mondottakból érthető, hogy azok a 
fémek rozsdásodnak meg legkönnyebben, ame
lyeknek rokonsága az oxigénhez igen nagy ; az 
iparban használt fémek közül ilyenek főként a 
vas meg a réz, amelyek annál gyorsabban rozs
dásodnak meg, mennél érdesebb a felületük. A 
rozsdásodást nagy mértékben elősegítik a külön
féle savak és sók (konyhasó stb.). A rozsdásodás 
meggátlása végett szokás a vastárgyakat festék
kel v. zománccal bevonni, v. beónozni, benikke
lezni, mert e fémek az említett behatásoknak 
nagy mértékben ellenállának. — Nemes R. 
(patina), 1. Fémek színezése. 

2. JR. a rozsdagombák által a növényeken elő
idézett betegség. L. Rozsdagomha. 

Rozsdabetegségek, 1. Rozsdagomba. 
Rozsdabura (növ.), 1. Ledum. 

Rozsdafarkú vagy füstfark (Phoenicurus, 
Rutioüla, illat), régebben a Poszáta-, újabban a 
Légykapófélék családjába sorolt madárnem. Teste 
karcsú; csőre áralakú, kissé kampós hegyű, de 
felső káváján hiányzik a fogszerű kivágás; 
hosszú, hegyes szárnyain az első evezőtoll az első
rendű evezőknek megfelelő fedőtollaknál valami
vel hosszabb, a 2. jóval rövidebb a 3.-nal; farka 
meglehetős hosszú s színe a két középső toll ki
vételével vörhenyes (innen ered neve). A palaeark-
tikus-övben és Indiában honos. 13 faj ismeretes s 
közulök a következő három él hazánkban: 1. Kö
zönséges rozsdafarkú v. házi füstfark (Ph.phoe-
nicurus L.); hazánkba áprilisban érkezik s okt. 
közepéig marad; hossza 15, szárnya 7-5—83, farka 
6—6-5, csüdje 1-9—2-1 cm. 2. Hegyi rozsdafarkú 
(Ph. ochruros gibraltariensis Gin., régi tud. 
néven : Riüicilla tithy Scop.); nálunk a hegyes 
vidéken honos, de vonulása alkalmával a lapályos 
helyeket is felkeresi; márc.-ban érkezik és nov. 
első feléig marad ; hossza 15, szárnya 7-9—8'2, 
farka 6-5, csttdje 2-2 cm. 3. Kaukázusi rozsda
farkú (Ph. mesoluca Hempr. et Ehrb.); Kauká
zusban és Algériában honos; de nagyon ritkán 
elvetődik hazánkba is. 

Rozsdagomba (Uredinales, növ.). Parányi nö
vényi szervezetek, melyek magasabb rendű nö
vények testében élősködnek. Miceliumuk sűrűn 
elágazó, sejtes fonálhálózat, mely többféle sza
porító képletet, ű. n. spórát hoz létre. A gazda
növény testét olykor teljesen eltorzítja. Pl. az 
Uromyces pisi, a borsó R.-ja, a kutyatej növé
nyét torzítja el. Bizonyos szegfüfélék R.-ja a 
jegenyefenyő hajtásait módosítja, azokat ú. n. 
boszorkányseprövé (1. Bábaseprő) alakítván át. 
A R. spórái a következők : spermatiumok, aeci-
diospórák, uredospórák, teleutospórák és sporidiu-
mok. A spermatiumok konidiumok (1. o.) módjára 
apró tartókban (pycnidiumokban, spermogoniu-
mokban) keletkeznek nagy számban. A gazda-
növényen mint parányi pontszerű pörsenések je
lentkeznek, és mindig megelőzik az aecidiospórá-
kat.Aspermatiumokrendeltetésétmégnemismer-
jük. Az aecidiospórák egysejtűek, vastagfaluak és 
érdesek v. tüskések. Faluk színtelen, tartalmuk 
azonban rendesen élénk aranysárga v. narancs
sárga. Az aecidiospórák láncsorban keletkeznek 
igen nagy mennyiségben a gazdanövény epider
misze alatt, majd azt felrepesztvén, a szabadba jut
nak. Az aecidiospórák telepét aecidium-nak mond
ják ; rendesen erős falú sejtek alkotta burok, pseu-
doperidium veszi körül. A burokkal ellátott aeci-
dinmnak alakja lehet csészeszerü v. csőszerű. A 
burok nélküli aecidiumokat caeoma-nak mondják. 
Olykor a burkotparaflzisekből álló koszorú helyet
tesíti. Az aecidiospórák alkalmas gazdanövényen 
csíráznak és olyan miceliumot hajtanak, amelyik 
uredospórákat fog fejleszteni, v. egyes esetekben 
ismét aecidiospórákat. Az uredospórák egysej
tűek, rendesen tojásdadalakúak, szemcsések v. 
tüskések. Többnyire rozsdabarna színűek. Nagy 
mennyiségben keletkeznek egymás mellett a 
gazdanövény epidermisze alatt. Nyári spórák
nak is szokták őket nevezni, mert a nyár ele
jén jelennek meg. A R. szaporítását nyáron át 
az uredospórák folytatják, amennyiben belőlük 
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olyan micelium keletkezik, mely ismételten is 
uredospórákat hoz létre, végül pedig teleuto-
spórákat. A teleutospórák vagy téli spórák 
alakja igen változatos. Lehetnek egysejtűek (Uro-
myces-félék), kétsejtűek (Puceinia-félék) és sok-
sejtüek (Phragmidium-félék). Színük sötétbarna, 
tömegben ezért sokszor feketéknek látszanak. 
Faluk vastag, miért is áttelelni képesek. Csírá
zásukkor a spóra minden egyes sejtjéből egy-egy 
promicelium ered, melyen parányi testecskék, az 
ú. n. sporidiumok keletkeznek és az ezekből ki
csirázott micelium, miután behatolt a fiatal gazda
növénybe, gondoskodik arról, hogy a R. immár a 
második esztendőben is megkezdje élete folyását, 
melynek egyes szakaszai tehát a következők: 
spennatiumok képzése, aecidium, uredospórák, 
teleutospórák és végül sporidiumok létrehozása. 

Nem mindenik R. hozza létre az összes itt fel
említett spórákat. Gyakran marad el az aeci
dium ós az uredo képzése. A legtöbb R. vala
mennyi spórafajtáját egy és ugyanazon a gaz
dáján fejleszti ki. Az ilyen R. tehát fejlődésének 
minden szakát egy és ugyanazon a gazdanövé
nyen éli át. Ezeket autoecikiis R.-nak nevezzük. 
Ilyen pl. a napraforgó R.-ja (Puccinia helianthi 
Schw.), a spárga R.-ja (Puccinia asparagi DC). 
Számos R. életének csak egy bizonyos részét 
tölti el az egyik gazdanövényen, míg fejlődésé-
uek más szakát más gazdanövényen éli át. Eze
ket heteroeciktis R.-nak mondjuk. Ilyen pl. a ga
bonarozsda (Puccinia graminis), melynek uredo-
és teleutospórás szaka a gabonaféléken él, míg 
aecidiuma a sóskacserjén (Berberis vulgáris) fej
lődik ki. A sás rozsdája (Puccinia caricis [Schum.] 
Rebent.) az uredo- és a teleutospórákat a sás
féléken fejleszti ki, míg aecidiumát a csalánon 
hozza létre. A példákat nagy számban idézhet-
nők. A R.-ák gazdáik megválogatásában nagy 
állhatatosságot tanúsítanak. Sok olyan R.-t is
merünk, mely alaki tulajdonságaiban miben sem 
tér el egy másiktól, de a saját gazdanövényéhez 
annyira ragaszkodik, hogy más gazdára nem 
megy át. Az alaki tulajdonságokban egyező és 
csak gazdáikban különböző R.-ákról mondjuk, 
hogy biológiai fajokat v. fajtákat képviselnek. 

Mintegy 2000 R.-t ismerünk. Nagy részük csak 
a tudóst érdekli. Van azonban sok olyan is, mely 
hasznos növényeinken élősködik. Járványszerű 
megjelenésük gyakran óriási károkat okoz. 

A R.-k fontosabb génuszai: Uromyces, Puc
cinia, Melampsora, Melampsorella, Coleosporium, 
Öymnosporangium. 

Védekezés. Az eljárás aszerint módosul, hogy 
milyen növény megvédéséről van szó. Dísznövé
nyeken mészkénlévol való permetezéssel meg
akadályozhatjuk a rozsdapenész kifejlődését. 
Gazdasági növényeinknél a permetezéssel való 
védekezést annak költséges és a gyakorlatban 
keresztül nem vihető volta miatt nem gyakorol
hatjuk. Ezek közül a búza szenved legtöbbet a 
R.-tól; a rozsnak, árpának, zabnak és a tengeri
nek is megvannak az ő különleges rozsdagom
báik, de ezektől nálunk nem szenvednek károkat. 
Itt csak a búza károsodására lehetünk tekintettel. 
A búzarozsda ellen közvetlen védekezési mód 
nincsen, csakis közvetve, megelőző módon lehet 
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ellene némiképpen küzdeni általánosságban azzal, 
hogyha elkerüljük mindazt, ami a búza fejlődé
sét gyengíti és elkerüljük azokat az okokat 
is, amik a búza érését késleltetik. A R. ellen 
tehát tapasztalatilag legjobb megelőző és közve
tett védekezési módok lesznek: a legfejlettebb, 
legjobb vetőmag használása, kellő megmunká
lásban részesült és elegendő termőerőben levő 
talajba való vetés, a vetésnek sorvetővel való 
végzése, a termőhely földrajzi és helyi fekvése 
szerint inkább korai vetés, a vetésre később ke
rülő földeknek szuperfoszfáttal való trágyázása, 
még pedig a vetés késése szerint fokozódó (200— 
250 kg.) arányban; tapasztalati tény az, hogy a 
szuperfoszfát arányával csökken a rozsdakár. 
Közvetlenül istállótrágya után ne vettessék búza, 
a nitrogéntrágya alkalmazása sem ajánlatos, 
mert buja levólfejlődést okoz, ami késői éréssel 
jár; de ha bármi okból leromlott búzavetést, pl. 
rossz telelés után, nitrogénfejtrágyázással erőre 
segíteni akarunk, a hatás beállta után szuper
foszfát fejtrágyázást is kell adnunk, ha a föld a 
vetés előtt ilyen trágyázásban nem, vagy nem 
eléggé részesült volna. A mély művelés is későbbi 
érést okoz, tehát ilyen talajon is tanácsos a szu
perfoszfát adagolása. Másik módja a védekezés
nek az, hogy a rozsdának ellenálló búza magját 
használják a vetésre; ilyen a hazánkban az árpád-
halmi uradalomban nemesítési eljárással rozsda
állóvá fejlesztett búza (Székács-féle búza), amely 
törzskönyvezve is van s magasabb terméshoza
mokat is ad. 

Irodalom. P. et H. Sydow, Mcmographia Uredinearum; Ed. 
Fischer, Die Uredineen der Schweiz, 1904; H. Klebahn, Dia 
wirtwechselnde Rostpilze, 1904; Kulturversuche mit Rost-
spilzen;HazsliDSzky Frigyes, Magyarhon üszökgombái ós ra
gyái : J. Eriksson ós E. Henning, Die Getreiűeroste, ihre Ge-
schichte nnd Natúr, sowie Massregeln gegen dieselben, 1896. 

Rozsdamérgezés. Közönséges értelemben a 
rozsdás szög okozta karcolás nyomán kifejlődő 
gyuladást nevezik így. Nem rozsdamérgezés, ha
nem fertőzés közönséges genyesztő baktériu
mokkal. L. Vérmérgezés. 

Rozsdasárga, tartós festék, melyet pamuton 
állítanak elő. Pl. a portékát ferroacetáttal áz
tatva, klórmészoldaton húzzák át, majd óvato
san szárítják s krétaiszapba mártogatják. Ily 
módon a kiválasztott ferrihidroxid mennyiségé
hez mérten a legvilágosabb nanking-sárgától 
kezdve a legsötétebb rozsdabarnáig menő szín
árnyalatokat tudnak előállítani. 

Rozsdesztvenszkij, Szinovi Petrovics, orosz 
tengernagy, szül. 1848 okt. 30., megh. Szent-
Pétervárott 1909 jan. 14 1865-ben lépett a hadi
tengerészetbe. Az 1877-iki török-orosz háborúban 
a kis Vesta hajón vakmerő támadásával tüntette 
ki magát. A kinai-japáni háború idején (1895) az 
oroszok csendes-tengeri hajóraját vezényelte. Az 
1904—1905 évi orosz-japáni háborúban a balti 
hajóraj parancsnoka volt és azzal a feladattal 
küldték ki, hogy a japáni hadsereget vágja el 
anyaországától. Révaiból és Libauból 1904 okt. 
elején indult el az Északi-tengerbe, hol okt. 21. 
éjjelén a Dogger sekélyek felett halászó angol 
halászflottát lődöztette. Anglia fenyegetőleg kö
vetelte a hibás tisztek megbüntetését. R., ki idő
közben folytatta útját, avval mentette ki magát, 
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hogy japáni torpedónaszádoknak vélte őket. Anglia 
újabb fenyegetéseire nemzetközi vizsgálóbizott
ság tárgyalta az ügyet Parisban, ennek ítélete 
Oroszországot 65,000 angol fontnyi kártérítésre 
kötelezte. R. hosszabb megállapodásokkal szakít
ván meg útját, csak 1905 májusban ért a kinai 
tengerre, innen Vladivosztok felé tartott a koreai 
tengerszoroson át, de Togo japáni tengernagy a 
Cu Sima szigetek mögül máj. 27. meglepőíeg 
rátört. R. már a csata elején többszörösen súlyo
san megsebesült, stilyedő vezérhajójáról, a Knyáz 
Szuvarovról egy torpedónaszádra vitték, mely 
Korea partján keresett menedéket, de R.-vel 
együtt japáni fogságba esett. A békekötés után 
R. hazakerülvén, hadi törvényszék elé állították, 
de végül fölmentették. 

Rozsfalva (Bohovce), kisk. Gömör- és Kis-
Hont vm. rozsnyói j.-ban, (1910) 450 szlovák és 
magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Rozsfóreg (állat), a lóbagócs (Gastrophilus 
equi F.) lárváinak népies neve. 

Rozshagyma, 1. Gyöngyhagyma. 
Rozsnok (növ.), 1. Bromus. 
Rozsnyai János (Joannes de Rozenaw). festő, 

tőle való a nagyszebeni nagytemplom szentélyé
ben a keresztrefeszítést ábrázoló nagyméretű és 
gazdag kompozíciója falkép, amelyet 1445. festett. 
V. ö. Arch. Értesítő 30. köt. 100.1. 

Rozsnyay Mátyás (marosjárai), gyógysze
rész és kémikus, szül. Szabadszálláson 1831 máj. 
14., megh. Aradon 1895 aug. 5. Fiatalabb korá
ban (1859) megírta A sakkjáték elemei címen az 
első magyar sakkönyvet. A magyar orvosok és 
természetvizsgálók nagygyűlésének pályadíját: 
miképen lehetne a kinin keserű Izét elvenni, 
hogy a gyermekeknek is adhassák, ő nyerte el, 
de találmányából nem csinált titkot, hanem díj
talanul a közegészségnek engedte át. B készít
mény Ghininum tannicum insipidum Rozsnyay 
néven a magyar gyógyszerkönyvben hivatalos és 
úgyszólván az egész világon el van terjedve. 

Rozsnyó 1. (Roznava, Rosenau), rend. tanácsú 
város Gömör vmegyóben, a Sajó mellett. A vá
ros központja a Rákóczi-tér, melyen a kat. 
diáktemplom, a régi városi harangtorony és 
gr. Andrássy Dénesné márványszobra (Horvai 
és Szamovolszky műve, 1905), a városháza a 
városi múzeummal, a püspöki székház, a hajdani 
pénzverőház és a püspöki zárda áll. A Ferenc-
rendi-templom mellett kiágazó Betléri-úton van 
a XIV. sz.-beli gót székesegyház, odább volt a 
kat. főgimnázium és premontrei rendház, mely 
előtt Szabó István hellenista mellszobra áll (Holló 
Barnabástól 1897), szemben a volt püspöki szemi
náriumon (most kaszárnya) túl a nagysétatér. 
A Kossuth-utcában van a régi ev. főgimnázium 
épülete (most cseh-szlovák reálgimn.) és az ev. 
templom, a Berzétei-úton a Franciska-menház, 
bányászmuzeum és bányásziskola. R. szépen fej
lődő város, r. kat. püspök (1775 óta), káptalan ós 
szentszék, a R.-i járási szolgabírói hivatal, já
rásbíróság, közjegyzöségszéke; van a régi r. kat. 
(premontrei) és ág. evang. főgimnáziuma helyett 
1919. megnyílt áll. cseh-szlovák reálgimnáziuma, 
irgalmasrendi és ág. hv. evang. polgári leányisko
lája, bányásziskola, püspöki és ág. hv. ev. árva

háza, közkórháza, több kolostora, 4 takarékpénz
tára, vasúti állomása. Lakóinak száma (1919) 5688. 
A lakosok földim'veléssel, vasércbányászattnl 
(1000 munkás) és iparral foglalkoznak. Iparvál 
lalatai közül kiemelendő bőrgyára és villamo-
telepe. A várostól félórányira a szép csúcsom i 
völgyben fekszik a R.-i fürdő, melynek vas-
gálicos vizét sikerrel használják. 

Története. A várost a XII. sz.-ban felnémet 
bányászok alapították. II. Endre szászokat tele
pített ide. III. Endre Ladomér esztergomi érsek
nek adta. I. Lajos a városok sorába emelte. A XV. 
sz. elején összes birtokait a nürnbergi Ventlwame-
rer foglalta el, aki ellen Zsigmond király vette 
pártfogásába. Majd a csehek hatalmába került. 
A Sajó partján állott egykori erősségét I Mátyás. 
mások szerint meg Hunyadi János foglalta el. 
1553 után R. hol a Bebekek szövetségesévé szegő
dött, hol a töröknek fizetett nagy harácsot. A pol
gárság legnagyobb része 1550. protestáns hitre 
tért. Lippay érsek (1659) jezsuitákat telepített 
ide, akiknek társháza később a püspök reziden
ciája lett. A XVII. sz. szabadságharcaiban a város 
sokat szenvedett. II. Rákóczi Ferenc 1706 őszen 
innen küldött követséget a lengyel és svéd király
hoz és levelet az angol királynőhöz. 1919 jan. 25. 
megszállták a csehek. Az 1920 jún. 4. kötött 
trianoni békeszerződés Cseh-Szlovákországnak 
ítélte oda, V. ö. Mikulik József, Magyar kis
városi élet 1526—1715 (Rozsnyó 1885); Hazs-
linszky Rezső, Kalauz R. és vidéke számára 
(Rozsnyó 1910). 

2. R. (Rdfnov, Rosenau), nagyon szép, ren
dezett és vagyonos nagyk. Brassó vm. felvidéki 
j.-ban, a Bareza vize mellett és a Barczaság szé
lén, pompás vidéken, (1910) 4887 román, német 
(szász) és magyar lak., a XIV. sz.-ból való evang. 
templommal. A község fölött festői hegyen fek
szik R. vára, egy hatalmas parasztvár, mely 
részben még ma is lakható; 144 m. mély kútja 
1625-40. készült. (Tr. R.) 

Rozsnyói hegység, a Gömör-Szepesi Érchegy
ség egyik csoportja Gömör és Szepes vmegyék 
határán, a Gölnicz, Sajó, Csermosnya és Szomol-
nok völgyei közt. Ny.-on Dobsina vidékén kez
dődik, ahonnan DK.-re húzódik, eleinte Szulova-
hegység név alatt, 1258 m. magasságig emel
kedve ; Rozsnyótól É-ra van a Pozsáló v. Ökör
hegy (Volovec 1290 m.) nevű része, ezt az uhor-
nai nyereg (1000 m.) választja el a tőle K.-re 
levő Pipitykétől (1226 m.). Legmagasabb kiemel
kedése a főgerinctől É.-ralevő Aranyasztal (1318 
m.). A hegységet túlnyomóan erdők borítják, a 
magasabb és szélesebb hátakon nagy kiterjedésű 
havasi legelők is terülnek el. (Tr. Cs.-Szl.) 

Rozsnyói püspökség ós káptalan. A püspök
séget 1776. Mária Terézia alapította, kiszakítván 
a nagy kiterjedésű esztergomi egyházmegyéből 
egész Gömör és Torna vármegyét, továbbá Sze
pes, Abaúj ós Nógrád vármegyék egy részét. Első 
püspöke volt Galgóczy János, előbb esztergomi 
nagyprépost. A rozsnyói káptalan, mely hat kano
nokból áll, a püspökséggel egyidejűleg létesült. 

Rozsnyórudna (Rudnik), kisk. Gömör és Kis-
Hont vm. rozsnvói j.-ban, (1910) 503 magyar és 
szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
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Rozsólis, 1. Rosoglio. 
Eozsomák (Gulo gulo L., állat), a Menyét-

félék családjába tartozó emlősállat-faj. Bundája 
fején, hátán, oldalain és lábain barnásfekete, 
szlirke szőrökkel vegyítve ; hasa barnás ; orrán 
a szőr rövid és ritka, törzsén hosszú és bozontos, 
combjai körül, a világos oldalsávokon és a far
kán szálkás és feltűnően hosszú, lábain erős és 
fényes. Szeme és füle közt világosszürke folt van 
8 ugyanilyen színű sáv halad a vállától a törzse 
oldalán végig. Déli Norvégiától és Finnországtól 
kezdve egész Észak-Ázsián és Észak-Amerikán 
át Grönlandig honos. Elterjedésének déli határa 
a rénszarvas-korban Európában délebbre, egé
szen az Alpokig terjedt. Falánksága közismert; 
erről a tulajdonságáról kapta a torkos borz és 
a német «VieIfrass» nevet. Húsevő; a dögöt is 
megeszi. Prémje becses, mert na_gyon szép fé
nyű. A R. kövlilve Európa és Észak-Amerika 
pleisztocén-rétegeiben fordul elő. A szegyostyeli 
és bánlakai barlangokban (Bihar m.), továbbá a 
hámori Puskaporos barlangban (Borsod m.) talál
ták meg pleisztocénkori maradványait. A R. finn 
neve kampi. 

Rozsonda (Buja, Bősein), nagyk. Nagy-Kü-
kiillő vm. szent-ág'otai j.-ban, (Í9ÍO) 1093 német és 
román lak. (Tr. R.) 

Rozsonymitta (Bozuové Mitice), kisk. Tren-
csón vm. báni j.-ban, (1910) 291 szlovák lak. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Rozsonynepröd (Boznová Neporadza), kisk. 
Trencsén vm. báni j.-ban, (i9io) 313 szlovák lak. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Rozs-sziget, a középkorban a Duna szent
endrei szigetének neve. 

Rozs-szipoly (Anisoplia segetum Hbst., állat), 1. 
Szipolyok. 

Rozstalaj, általában laza természetű, gyorsan 
kiszáradó, homokos és meszes talaj, melyen a 
gabonafélék közül csak a rozs terem mog; tágabb 
értelemben mindama homokos, kavicsos, márgás 
és meszes talajnemeket számítják ide, melyeken 
más gabonaféléket is lehet termelni, de ezek kö
zül a rozs legjobban sikerül, habár másféle agya
gosabb talajokon a rozs is nagyobb termést ad. 
L. még Bozs. 

Röber, 1. Boeber. 
Röbling, Johann August, német hídépítő, 

szül. Mülhausenben 1806 jún. 12., megh. New-
Yorkban 1869 júl. 22. Berlinben tanult és azután 
kiment Amerikába, ahol drótkötélhidak (kábel-
hidak) építése terén úttörő munkásságot fejtett 
ki. Mesterműve a New York és Brooklyn közt 
épült óriás East-River-hid, 486-3 m., középső 
nyílással, melyet fia, R. Washington ezredes fe
jezett be. 

Röchling, Kari, német festő, szül. Saar-
brückenben 1855 okt. 18., megh. Berlinben 1922 
okt. 25. Karlsruhéban és Berlinben tanult. A 
német-francia háborúban gyermekkorában nyert 
benyomások hatása alatt csataképfestő lett és a 
német-francia háború sok mozzanatát örökítette 
meg. Egyéb művei közül említendő a poroszok 
danzigi bevonulását ábrázoló falfestmény a dan-
zigi városházán, az állami megbízásból festett 
Oermans to the front (a kinai boxer-háborúból) stb. 

A. v. Werner és Bracht mellett közreműködött a 
sedani csata berlini és a chattanoogai ütközet 
amerikai panorámájának megfestésében. Nép
szerű történeti könyvekhez illusztrációkat ké
szített. 

Rőczei hegycsoportba Gömör-Szepesi Érchegy
ség egyik csoportja; É.-on a Garam és Gölnicz 
közti nyereg választja el az Alacsony-Tátra ki
rályhegyi csoportjától. A hegységet a murányi, 
jolsvai, Sajó, Dobsina-völgyek bontják föl több 
részre. Az így keletkezett részek az 1398 m. magas 
Tresznyikből indulnak ki; legkisebb és legala
csonyabb a Dobsina-Sajó közti vonulat, ezzel 
párhuzamos a Sajó-Csetnek közti ág (legmaga
sabb csúcsa az 1480 m.-es Stolica), amely a Sajó 
felé a Nadabula melletti I vágyó-hegyben (954 m.) 
végződik, a gencsi hágón túl a 10 km. széles pel-
süczi mészkőplató csatlakozik hozzája. A csetneki 
és jolsvai völgy közti ágat a murányi hágó 
(965 m.) választja el a murányi fensíktól; leg
magasabb csúcsa a Kakas (v. Kohút, 1411 m.); 
odább DK. felé gyorsan ereszkedik alá s mészkő-
fensík csatlakozik hozzá. (Tr. Cs.-Szl.) 

Rőd (Beoiu), kisk. Kolozs vm. kolozsvári j.-ban, 
(1910) 1750 román lak. (Tr. R.) 

Röder, a Fekete-Elster 82 km. hosszú balol
dali mellékfolyója Szászországban; Elsterwerda 
közelében 2 ágban (Kis- és Nagy-R.) torkollik. 

Röder, Martin, zeneszerző és karmester, szül. 
Berlinben 1851 ápr. 7., megh. Cambridgeben 
(Boston mellett) 1895 jún. 10. 1875-ben Milanó
ban megalapította a Societá del Quartetto Co-
ralet. 1887-ben Dublinban a zeneakadémia igaz
gatója lett. Kamarazeneművei kiválóak. Misz
tériumai : Santa Maria appie della Croce (Tasso 
szövegére), Marié Magdalene (saját szövegére). 
Operái: Pietro Candiano IV., Judith, Vera. Irt 
elméleti munkákat is. 

Röderer, 1. Boederer. 
Rödöny (Biedlingsdorf), kisk. Vas vm. felső

őri j.-ban, (1910) 1565 német lak. (Tr. A.) 
Rőf, régebbi hosszmérték szövetárúk mérésé

nél, mely hosszát a kar hosszúságától nyerte. 
Igen különböző értékei voltak, melyekből legin
kább a brabanti R. legáltalánosabb elterjedésü. 
Ennek értéke 69-5 cm. volt. Nálunk az osztrák 
R. volt elterjedve 778 cm. értékben. A poroszR. 
= 667 cm., a bajor R. = 83-3, a svájci R. = 60, 
a dán R. = 62-8 cm. stb. 

Röfögő békahal (áuat), 1. Békahal-félék. 
Rőfös szakállú, 1. Hétsing szakállú. 
Rög, összeálló nagyobb földdarab, mely az 

agyagos talajok kiszáradása után végzett szán
tásoknál képződik. L. Hant. 

Rögaprítók, olyan mezőgazdasági gépek, me
lyek a magvak elvetését, kikelését, v. a növény
zet fejlődésót akadályozó hantok és rögök aprí
tására, szétmorzsolására szolgálnak. L. Borona, 
Ekeszerü gépek, Henger és Weeder. 

Rögesedés (UÖV.), 1. Elrögesedés. 
Rögeszme (fixa idea), 1. Téves eszme. 
Rögtönbiráskodás (lat. statárium), kivételes 

büntető bíráskodás, amelynek hivatása a közbiz
tonság megrendülésekor súlyos bűncselekmények 
elszaporodását gyors és elrettentő szigorúságú 
megtorlással meggátolni. E célból a R. mellőzi 
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a bűnvádi eljárásnak a vádlott érdekeit biztosító 
legfontosabb intézményeit (birói vizsgálat, vád 
alá helyezési eljárás, fellebbvitel) és részben az 
anyagi büntetőjog büntetéseit is szigorítja. A R.-t 
a jogrend fenntartására szolgáló végső eszközül 
kell tekinteni. Az 1912: XXXIII. t.-c. XXVI. fe
jezete határozza meg, mikor van helye R.-nak a 
katonai bíráskodásban előzetes kihirdetés után 
és mikor kihirdetés nélkül. Az 1912: LXIII. t.-c. 
12. §-a értelmében a polgári R.-t a hadviselés 
érdekeit érintő bűncselekmények közül a hűtlen
ségre, a lázadásra, a gyilkosságra, a szándékos 
emberölésre, a közegészség ellen halál okozásá
val elkövetett bűntettre, a rablásra, a gyujtoga-
tásra, a vízáradás okozásának bűntettére, a vas
pályákon, távirdákon (távbeszélőn) vagy hajókon 
elkövetett közveszélyű cselekmények bűntettére 
lehet elrendelni. Az 1920: VI. t.-o. 1. §-a értelmé
ben a E. az ország belső rendjének és közbizton
ságának, valamint külső politikájának érdekeit 
érintő bűncselekményekre is kiterjedhet. Az 
1920: XXXVIII. t.-e. pedig a R. körét kiterjesz
tette a felségsértésre, valamint a hatóságok és 
magánosok elleni erőszak, a magánlaksértés és 
zsarolás bizonyos eseteire. A háború esetére szóló 
kivételes hatalom megszűntekor (1922 július 26.) 
a lázadásra és gyujtogatásra volt R. elrendelve. 
A polgári R. szabályait a 9550/1915. számú igaz
ságügyminiszteri rendelet II. része, a katonai 
R.-éit az 1912: XXXIII. t.-c. XXVI. fejezete sza
bályozza. Az egész eljárás az együttülő rögtön
ítélö bíróság előtt folyik le. A rögtönitélő bíróság 
egyhangúság esetében a huszadik évét meghala
dott vádlottra rendszerint halálbüntetést szab ki 
és csak kivételesen hosszú fegyházbüntetést. A 
büntetést rendszerint azonnal végrehajtják. Ha 
az eljárást háromszor 24 óra alatt nem lehet be
fejezni, az ügy a rendes eljárásra kerül. 

Rögtönítélö bíróság, 1. Rögtönbíráskodás. 
Rögtönítélő eljárás, 1. Rögtönbíráskodás. 
Rögtönzés, 1. Rögtönző. 
Rögtönző (olaszul improvisatore) általában 

mindaz, aki valamilyen feladatot egyszerre, min
den előkészület nélkül elvégez. Szorosabb érte
lemben a művészetek — zene, festészet, költé
szet — terén vannak R.-k.; igazi hazájuk Olasz
ország, ahol manap is gyakori pl. a rajzoló R., 
aki krétával, faszénnel az utcák gyalogjárójára 
pár pillanat alatt fölrajzolja a kivánt képet. Sa
játosan R.-nek az olyan költőt nevezték, aki 
valamilyen feladott témáról rögtönözve (ex im-
proviso) verset írt s azt elszavalta vagy hang
szer kísérete mellett elénekelte. Virágkoruk a 
XV—XVI. sz. volt, de föntartották magukat a 
legújabb időkig. A rögtönzés művészetén alapult 
a commediadeü' arte. — A zenében rögtönzésnek, 
improvizációnak nevezik azt a képességet, mely-
lyel valaki bárminő hangszeren (orgonán, zongo
rán, hegedűn) előre átgondolás nélkül játszik egy
másba kötött dallamokat, kisebb-nagyobb formává 
kialakított zenei gondolatokat. A R.-uek a közép
korban, a trubadúrok és mesterdalosok korában 
nagyobb volt a fontossága, mint ma, mikor a 
rögtönzést főkép csak az egyházi zenében (korá-
lok előjátékainak rögtönzésénél, az ú. n. korái
improvizációknál) művelik. 

Rögzítés, a fonalkelme festésénél és színnyo
másánál használatos művelet, mellyel a pácot a 
textilanyaghoz lekötik. 

Rögzítő kötés (kontentiv-kötés), a sebészi kö
téseknek az a módja, amellyel egyes testrésze
ket bizonyos kivánt helyzetben huzamos időn át 
mereven tartunk. A rögzité3 történhetik sínek
kel vagy körkörös kötésekkel. A sinek a tört 
testrész körzetének csupán egy részét fogják kö
rül s a testrészhez pólyával rögzíttetnek. A si
nek alkata igen különböző. Vannak merev sinek 
iából, fémből, drótból, kaucsukból, celluloidból, 
amelyekhez az illető testrészt egyszerűen odaköt
jük, kellő párnázassál gondoskodva, hogy a bőrt a 
sin ne törje. Vannak alakitható sinek is valamely 
olyan anyagból, mely rugalmasságánál v. lá
gyuló képességénél fogva megengedi, hogy a 
sínt a testrészhez alakítsuk, a sin utóbb megke
ményedve rögzíti az illető testrészt. A régebben 
használatos nemezpapirt, drótszövetet, gutta-
percha-sineket líjabban teljesen kiszorította a 
gipsz-sin. A rögzítés második módja körkörös 
kötés, amely az illető testrészt minden oldalról 
körülfogja. A régebben használatos csirizes, 
enyves, vizüveges kötések helyett csaknem ki
zárólag a gipsz- és keményítős kötések használa
tosak. Ezek úgy készülnek, hogy a pólyát meleg
vízben felpuhítjuk, a kivánt helyzetbe hozott, 
jól körülpárnázott végtagot a teljesen lágy, ala
kítható pólyával körülkötjük. Az egymásra fek
tetett pólyamenetek összetapadnak s megmere
vednek. 

Rögzött sík, 1. Elemi projekció-módszerek. 
Röl i l . , 1. RoeM. 
Röhlinghausen, porosz falu az arnsbergi köz

igazgatási kerületben, d9io) 13,266 lak., jelentős 
kőszénbányászattal és vegyészeti gyárral. 

Röhr, 1. Hugó, német zeneszerző és karnagy, 
szül. Drezdában 1866 febr. 13. 1896-ban a mün
cheni udv. opera karnagya lett. Nevezetesebb 
müvei: Dalok; Bkkehard (oratórium); Vater unser 
(opera, Possart szövegére, München 1904). A fele
sége : Brajnik Sophie, kiváló drámai énekesnő 
(szoprán), 1887—92-ig a berlini udv. opera tagja 
volt. 

2. R., Johann Friedrich, a prot. racionaliz
mus főképviselője, szül. Rossbachban (Naumburg 
mellett) 1777 j íl. 30., megh. Weimarban 1848 
jún. 15., ahol 1820-tól udvari főlelkész, egyete
mes püspök s 1837-től az egyházi főtanács he
lyettes elnöke volt. Főbb munkái: Briefe über 
den Rationalismus (Zeitz 1818); Grund- und 
Glaubenssatzo der evangelisch-protestantischen 
Kirche (Neustadt a. 0.1832,4. kiad. Plauen 1860). 

Röhricht, Reinhold, német történetíró, szül. 
Bunzlauban 1842 nov. 18., megh. Berlinben 1905 
máj. 2. A berlini Humboldt-gimnázium tanára 
volt 1876 óta. Művei: Beitrage zur Geschichte 
der Kreuzzüge (Berlin 1874—78, 2 köt.); Biblio-
theea geographica Palaestinae (u. o. 1890); Stu-
dien zur Gesohichte des fünften Kreuzzugs (Inns
bruck 1891); Die Deutschen im heiligen Lande 
(u. o. 1894); Geschichte des Königreichs Jerusa-
lem (u. o. 1898); Geschichte des ersten Kreuz-
zuges (u. o. 1901); Geschichte der Kreuzzüge im 
Umriss (u. o. 1898). 
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Röjtök, kisk. Sopron vmegye kapuvári j.-ban, 
(1920) 677 magyar lak. 

Rökk Szilárd, nagy emberbarát, szül. Előszállás 
pusztán (Fejér vm.) 1799 aug. 21., megh. Buda
pesten 1888 szept 25. Az egyetemet Pesten vé
gezte. 1820-ban ügyvédi szigorlatot tett és iro
dát nyitott Pesten. A rendkívül szerény életű 
polgár végrendelete szerint 750,000 forint
nál nagyobb összegű vagyonát kulturális és jó
tékony célokra bagyta. Nevezetesen kerek szám
ban 100,000 frtot bagyott a kat. és prot. egyhá
zak és iskolák, a múzeum részére és a csángók 
betelepítésére. 200,000 frtot az árvák és szenve
dők, a rabok és lábbadozók, a hülyék és vakok, a 
siketnémák, menedékházak, kórházak stb. ré
szére. A M. Tud. Akadémia részére 10,000 frtot, 
a Tudományegyetem számára 30,000 frtot, a tu
dományok és művészeti célok fejlesztésére a köz
oktatásügyi miniszter kezeihez 200,000 frtot s 
az igazságügyminiszter kezeihez 65,000, össze
sen a tudományok és művészetek előmozdítására 
300,000 frtot, az állatvédő egyesületnek 50,000 
frtot. 

Rőkönyödés, a nyáron döntött és kéregben 
hagyott fa nedveinek erjedése által előidézett 
állapot, mely a korhadás első fokának tekint
hető. Ez a kéregnek részben v. egészben való el
távolítása és a fának szellős helyen való rak
tározása által akadályozható meg. — Átvitt ér
telemben népiesen a. m. megijedés. 

Roll, Moritz Franz, osztrák állatorvos, szül. 
Bécsben 1818 szept. 17., megh. Grazban 1907 
máj. 19. 1849-ben a belorvostan és járványtan 
tanára lett a bécsi állatorvosi főiskolán és az 
állatjárványtan tanára az egyetemen. 1851-ben 
Mutter tanárral egyUtt alapította a Vierteljahr-
sehrift f. wissensch. Veterinárkunde című folyó
iratot. Önálló művei: Lehrbuch der Pathologie 
u. Therapie für Tierárzte (melynek első kiadása 
1856 jelent meg két kötetben s azóta még há
rom kiadást ért meg); Die Tierseuchen (Graz 
1881) című müvét Rózsahegyi Aladár 1882. ma
gyarra is lefordította: Az állati járványok címen. 

Röm (Romö), Schleswig-Holstein porosz tarto
mányhoz tartozó, 13 km. hosszú és 4 km. széles 
sziget, a fríz szigetek közt a legészakibb, 1200 
lak., tengeri fürdőkkel. 

Römer, félgömbalakú zöldes üvegből fúvott 
boros pohár, zömök, hengeres szárral és tölcsér
alakú talppal. A R. Németalföldről a XVI. sz.-ban 
terjedt el, főleg Németországban. 

Römer, 1. Ferdinánd, német geológus, szül. 
Hildesheimben 1818 jan. 5., megh. Boroszlóban 
1891 dec. 14. 1845-ben Észak-Amerikába ment, 
hol különösen Texasban és Tennesseeben geoló
giai tanulmányokkal foglalkozott. 1848-ban a 
bonni egyetemen, 1855. a boroszlói egyetemen 
tanár. Alapvető munkákat irt Tennessee szilur 
faunájáról (Breslau 1860) és Texas krétarétegei
ről (Bonn 1852). Megírta Vesztfália krétaképződ
ményeit (Bonn 1854), továbbá Pelső-Szilézia 
geológiáját, nagy atlasszal (Breslau 1870). Egyik 
legbecsesebb alkotása a Lethaea geognostica, 
amelynek I. kötetét atlasszal Stuttgartban 1876. 
indította meg. Százat megközelítő értekezése fő
kép a Zeitschrift d. Deutsch. Geol. Ges. és a 

Neues Jahrb. f. Mineralogie c. folyóiratokban 
jelent meg. 

2. R., Friedrkh Adolf, német geológus, R 1. 
bátyja, szül. Hildesheimben 1809., megh. 1869 
nov. 25. A klausthali bányászakadémia igazga
tója volt. Főmunkái: Die Versteinerungen des 
norddeutschen Ooliten-Gebirges (Hannover 1836— 
1839) és Die Versteinerungen des norddeutschen 
Kreidegebirges (atlasszal, Hannover 1841). 

3. R., Johann Jákob, 1. Röm. et Schult. 
4. R., Olaf vagy Ole, dán csillagász, szül. 

Aarhusban 1644 szept. 25., megh. 1710 szept. 19. 
1671—81-ig Parisban a danphin tanítója és az 
adakémia tagja, majd Kopenhágában a mate
matika tanára és a csillagvizsgáló igazgatója. 
Polgármester és államtanácsos is volt. Felfedezte 
1676. a Jupiter-holdak fogyatkozásaiból a fény
terjedés sebességét, feltalálta a passageműszert. 
Értékes megfigyelései 1728. a csillagvizsgáló 
égése alkalmával majdnem teljesen elvesztek. 

5. R., Róbert, német jogász és politikus, szül. 
Stuttgartban 1823 máj. 1., megh. u. o. 1879 okt. 
29. 1846—1852-ig Tübingenben egyetemi tanár. 
1871-ben a lipcsei kereskedelmi főtörvényszók 
birája. Főművei: Erlöschend. klágerischenRechts 
nach der Einleitung des Processes (Stuttgart 1852); 
Die bedingte Novation nach dem römischen und 
heutigen gemeinen Recht (Tübingen 1863); Die 
Leistung an Zahlungsstatt (u. o. 1866); Die Ver-
fassung des Norddeutschen Bundes und die süd-
deutsche Freiheit (u. o. 1867); Abhandlungen aus 
dem römischen Rechte, dem Handels- u. Wechsel-
recht (u. o. 1877.) 

Römerbad (Teplitza), fürdő Cilii stíriai kerü
leti kapitányságban, 36—38°-os meleg források
kal. R.-ot már a rómaiak is ismerték. 

R ö m c n u o i i a t (ném., a. m. római hónap), a 
régi német-római birodalom közjoga értelmében 
az az egység, mely szerint a rendek által a csá
szárnak felajánlandó hadiadót kivetették. 

R ö m . et Schult . , latin növénynév után Rö-
tner (Rg,emer) Johann Jákob és Schultes Josef 
August nevének rövidítése. Römer szül. Zürichben 
1763., megh. u. o. mint a botanika tanára 1819. 
Schultes, bécsi, majd landeshuti botanikus, szül. 
Bécsben 1773 ápr. 15-én, megh. Landeshutban 
1831 ápr. 21. Együtt adták ki: Caroli a Linné 
Systema vegetabilium (Stuttgart, 16. kiad., 1817— 
1830, 7 köt.). 

Römplen, Alexander, német színész, szül. Ber
linben 1860 márc. 12., megh. Bécsben 1909 dec. 
18. Pályáját Frankfurtban kezdte, 1889 óta a bécsi 
Burgtheater tagja volt s 1894 óta udvari színész. 
Derült kedélyével, jóizű humorával, sőt elhízott 
termetével is egyike volt a legvidámabb komikus 
színészeknek. Főbb szerepei: Kapucinus (Wallen
stein tábora), Tiepenbrink (Journalisták) stb. 

Rön, középnómetországi hegy, 1. Rhön. 
Rönkő. Midőn a szálfákat a gyakorlatban szo

kásos gerenda- és deszkahosszuságoknak meg
felelő hosszúságokra feldarabolják, R.-t v. rönkö-
fát, mások szerint tönköt v. ramaszt (1. o.) kap
nak. — R.-kocsi, rácsfürószgépeknél a fa-R. alá
támasztására való négykerekű alacsony vaskocsi, 
oldalain a R. megkötésére való fogószerkezettel. 
Rendesen kettő szokott lenni egy-egy fürészgép-
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nél, egy elül, egy hátul. Néha hátul kettő van. — 
R.-szán, régi szerkezetű vizi, de félkeretes újabb 
fűrészeknél, sőt nagy kör- és szalagfürészgépek
nél is fa- v. vasszerkezetű különböző módon moz
gatott szánszerkezet, mellyel a farönköt befogják 
és a szerszám mentén végigvezetik. 

Rönne, Bornholm dán sziget fővárosa, (1921) 
10,336 lak., kikötővel, hajógyárral. 

Rönne, Ludwig von, német jogtudós, szül. 
Glückstadtban (Holstein) 1804 okt. 18-án, megh. 
Berlinben 1891 dee. 22. 1842-ben a hirschbergi, 
1836. a boroszlói, 1859. a glogaui főtörvényszék 
birája, 1861. országgyűlési képviselő. Fő müve: 
Das Verfassungsrecht des Deutschen Eeiehs (Glo-
gau 1872, 2. kiad.), újabban Das Staatsrecht des 
Deutschen Eeiehs (u. 0. 1876—1877, 2 köt.) e. 
alatt a német államjognak első rendszeres össze
állítása. 

Röntgen, 1. Július, zongoraművész és zene
szerző, szül. Lipcsében 1855 máj. 9., ahol a konzer
vatóriumot is elvégezte. Kiváló zongoraművész 
és számottevő zeneszerző. Az amsterdami konzer
vatórium tanára. Művei: kamarazenemüvek, da
lok, népdalfeldolgozások, operett (Agnete 1914). 

2. R., Wilhelm Konrád, német fizikus, szül. 
Lennepben 1845 mára 27., megh. Münchenben 
1923 febr. 10. Több német egyetemen működött; 
1899—1920. a müncheni egyetemen a fizika 
tanára volt. Pontos méréssel meghatározta a 
gázok kétféle fajmelegének viszonyát; vizsgálta 
a rugalmasság, a kapillaritás jelenségeit, a hő 
vezetését kristályokban, a hősugarak elnyelését 
gázokban és gőzökben, az elektromos jelenségek 
egész sorozatát és 1895. felfedezte a róla elneve
zett sugarakat (1. Röntgen-sugarak). 1901-ben 
megkapta a Nobel-dijat. 

Röntgen-eljárás a. m. Röntgen-technika (1. o.). 
Röntgen-fotograíálás, 1. Röntgen-sugarak. 
Röntgenográfia, 1. Röntgensugarak. 
Röntgenogramm, 1. Röntgen-sugarak. 
Röntgen-sugarak (1. a képmellékletet) akkor 

keletkeznek, ha a katódsugarak valamely aka
dályba ütköznek. A katódsugarak erősen4éghi jjas 
csövekben magas feszültségű elektromos áramok 
kisülésekor keletkeznek és lényegükre nézve igen 
apró (a hidrogén atomjainál kétezerszer kisebb) 
elektromos töltésű anyagi részecskék, u. n. elek
tronok, melyek a fény sebességét megközelítő 
gyorsasággal röpülnek. Tovahaladásuk elektro
mos áramnakfelelmeg, a velük szemben felállított 
fémlapba az ú. n. antikatódba való beleütközésük 
alkalmával (1. Röntgen-technika) tehát az áram 
megszakad, aminek következtében egy szakítási 
indukció-hullám keletkezik, amely felette rövid 
hullámhosszúságú elektromágneses éter-rezgés 
alakjában terjed tova. Ez a Röntgen-sugár. 

A E.-at Röntgen W. K. (1. o.) 1895 végén fedezte 
fel, amikor Lénárdnak a katódsugarakra vonat
kozó kísérleteit ismételte. Azt tapasztalta ugyanis, 
hogy ott, ahol a katódsugarak a kisülési cső üveg
falába ütköznek, új fajta sugarak keletkeznek, 
amelyek áthaladnak a cső fénymentesen záró 
papir-borítékán és hatásukra a közelben álló 
báiium-platincianürrel bevont fluoreszkáló ernyő 
felvilágit még akkor is, ha közbe fényre átlátszat
lan tárgyakat, fát, v. emberi testrészeket állítunk. 

Az ernyőn ilyenkor a kézcsontok árnyékai jelen
nek meg. Eöntgen az új sugarakat X-sugarak-
nak nevezte el és róluk három közlemény kerete-
ben számolt be. Később a sugarakat a felfedező 
tiszteletére hivatalosan R.-nak nevezték el. 

A R.-nak a fénysugarakkal való analógiáját 
már az első időben sejtették, de még sem merték 
őket mindjárt az eddig ismeretes elektromágne
ses éterrezgések csoportjába besorozni, ahova n 
drótnélküli telegráfla sugarai, a hő-, a fény- é-
az ultraibolyasugarak tartoznak, mert a E. a fény
törés és visszaverődés tüneményeitnemmutatják, 
hanem egyenes irányukat mindig szigorúan meg
tartják. M. Laue-nak. 1913. E.-on kristályos anya
gok átsugárzása közben, a kristály szabályosan 
elrendezett atomjai közt való sugáráthaladás al
kalmával sikerült interferencia és sugárelhajlást 
kimutatni, amivel a E. elektromágneses hullám
természete be volt bizonyítva. Laue az elhajlás
ból a E. hullámhosszúságát is meghatározta. 
Azóta tudjuk, hogy a minden körülmények közt 
való egyenes haladás a E. felette rövid hullám-
hosszuságának a következménye. Ezenkívül a 
R. a fénysugarakkal mindenben egyeznek. Terje
dési sebességük is ugyanaz (300 ezer km. mp.-kint). 
Ujabban simán repesztett kristályfelületekre na
gyon ferdén beeső sugarak interferenciájával a 
E. teljes spektrumát is sikerült lefotografálni. 

A E. hatására fluoreszkáló anyagok felvilági-
tanak. Fotografáló lemezekre úgy hatnak, mint 
a rendes fény (Röntgenográfia). Az érzékeny 
lemezen előállított képet Röntgenogramm-nak 
nevezik. A R. legfontosabb tulajdonsága, hogy 
mindenféle anyagon, fán, izomzaton, csontokon, 
fémeken stb. keresztülhaladnak. A sugarak át
hatolási képessége szigorúan arányos az átsugár
zott anyag atómsúlyával, fajsúlyával és réteg
vastagságával. Az áthaladásra ezenkívül azanyag-
nak semmi egyéb tulajdonsága (szín, optikai át
látszóság, keménység, halmazállapot stb.) befo
lyással nincs. A sugarak fekete, fehér, kemény 
vagy lágy anyagokon egyformán haladnak át, 
áthatolásukat csupán a fenti 3 tényező befolyá
solja. A sugarak hullámhosszúsága 12-0—0-02 
Angström-egységig terjed (Angst.-egység = egy-
tízmilliomod mm.). A nagyobb hullámhosszúságú 
sugarak áthatolási képessége kisebb, ezeket lágy 
sugaraknak nevezik. Ezzel ellentétben a rövidebb 
hullámúak fokozott mértékben haladnak át, ezek 
a kemény sugarak, amelyek még vastagabb ólom
lemezeken is jórészben áthaladnak. A legkemé
nyebb R. a rádium gamma sugaraival azonosak. 

Az anyagokon való áthaladásuk kö,zben a E. 
részben szabálytalanul szétszóródnak. így kelet
kezik a szekundér vagyis másodlagos sugárzás. 
A másodlagos sugár kétféle : 1. egyszerűen szórt 
sugár, amelynek hullámhosszúsága olyan, mint 
az eredeti beeső sugáré és 2. a jellemző, vagyis 
karakterisztikus másodlagos sugár (nevezik 
fluoreszcencia-sugárnak is), amelynek hullám
hosszúsága nem a beeső sugár hullámhosszúságá
tól, hanem az átsugárzott anyag atomsúlyától 
fUgg és arra jellemző. Ezeket a sugarakat főleg 
fémeken tanulmányozták (fémsugarak). 

A R.-nak ez a mindenféle anyagokon való át
haladási képessége az, amely őket az anyagok 
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belső szerkezetének technológiai v. orvosi átvizs
gálására alkalmassá teszi. A sugarakat optikai 
képpé összegyűjteni nem lehet, mert egyenes 
irányukat mindig megtartják, de különböző faj
súlyú anyagokon való áthaladásuk közben külön
böző elnyeletést szenvednek és így megkapjuk a 
testek árnyékát, amelyet v. fluoreszkáló ernyőn 
teszünk láthatóvá, v. lefotografálunk. 

A R.-at az orvosi tudományban kiterjedten 
használják diagnózisok felállítására és betegsé
gek gyógyítására. Diagnosztikai célokból a beteg 
testrészt átvilágítjuk v. lefotografáljuk. A kép-
melléklet 4. ábrája a kéztő csontjai mellett be
tört tű képét mutatja. Az 5. ábrán a kar izom
zatában serétszemek láthatók. Lényegében a 
Röntgen-kép árnyékkép, amely csak azt mutatja, 
hogy az átvilágított részek nagyobb v. kisebb 
fajsúlyúak-e, de nem mutatja azt, hogy a testrész 
gyulladásban van-e v. egyéb betegség által meg
van támadva. Erre csak az árnyékdifferenciák
ból kell következtetni, ami nem minden esetben 
lehetséges. így pl. epeköveket nem lehet diag
nosztizálni, mert azok éppen olyan árnyékot ad
nak, mint a máj s ezért a környezettől nem ütnek 
el. Más esetben, pl. tüdőgyuladásnál, izzadmány 
rakódik le oda, ahol levegőnek kellene lenni s 
azért útbaigazító képet kapunk. Tüdővészes gó
cok, mellhártyaizzadmányok, vesekövek, arc-
üreggenyedések, csonttörések, fegyvergolyók és 
egyéb idegen testek, flcamodások, csontritkulá
sokkal járó csontvelőgenyedósek, csontládák, el
halt csontok (sequester), csontalaki eltérések stb. 
direkt láthatók, mert a kóros képződmény sűrűbb 
v. ritkább (nagyobb v. kisebb fajsúlyú), mint az 
azon helyen levő ép testrószlet s így árnyéka is 
sötétebb v. világosabb. Arra is van sokszor eset, 
hogy egyes szervek v. elváltozások feltünteté
sére műfogásokkal élünk. Pl. a gyomrot látni nem 
lehet, mert fajsúlya nem üt el a környezetétől. 
A gyomorbeteggel tehát kását etetünk, amelybe 
méregmentes nagy fajsúlyú anyagot keverünk 
(bizmut), akkor látjuk a gyomor alakját, emésztő-
mozgásait, kiürülését stb. Ha a kása a bélbe át
ment, vizsgálhatjuk annak különböző szakaszait, 
aszerint, amint a kása emésztés közben oda érke
zik. Sipolyokat a jó árnyékot adó jodoformmal 
tölthetünk meg. Igen fontos a sebészetben a bár
milyen rejtett csonttörésnek kínzó kézfogások 
nélkül való megállapítása. A testbe jutott idegen 
test pontos helyének megállapítása (loealisatio) 
több irányban való átsugárzással történik. A rönt-
genezés azonban egymagában igen sokszor nem 
adja meg a diagnózist, hanem a többi klinikai 
tüneteket is számba kell venni. 

Gyógyítás R.-kal (Röntgen-terápia). Már rég
óta észrevették, hogy a R. hatásának gyakorta 
kitett testrészek (orvosok kezei) bizonyos idő 
múlva gyuladásba jönnek s még később súlyos 
és nehezen gyógyuló fekélyedéseket és egyéb oly 
elváltozásokat szenvednek, melyek tovaterjedé
sének elég gyakran csak amputációval lehetett 
elejét venni. Az orvosok ma már ólomkeztyükkel 
és ólomfalakkal védik magukat. A sugarak hatá
sának állatokon és embereken végzett alapos ta
nulmányozása arra vezetett, hogy az ilyen rönt
genbalesetek ma már biztosan elkerülhetők és 

hogy a R. kellő megválasztásával és pontos ada
golásával igen sok eddig gyógyíthatatlannak tar
tott betegség eredményesen kezelhető. Sok bajt, 
melynél eddig az operáció volt az egyedüli re-
medium, ma R.-kal gyógyítunk. Ide tartozik sok 
makacs bőrbaj: bőrf arkas, eczemák, psoriasis stb. 
Ide tartozik sok női baj: méhvérzések, idült 
méhlobok,méhdaganatok,myoma,flbroma ós má
sok. Rákoknak a gyógyítása is sok év tapaszta
latai után eredményesnek Ígérkezik. Az ilyen 
esetekben a röntgenkezelést rádiumkezeléssel 
szokás kombinálni. V.ö.Gocht,Handbuclider Rönt-
genlehre (7. kiad. Stuttgart); Fortschritte auf 
dem Gebiete der Röntgenstrahlen (folyóirat 1897 
óta); Assmann, Klinische Röntgendiagnostik (2. 
kiad. Leipzig); Rieder-Rosenthal, Röntgenkundo 
(3 kötet, u. o.); Lehmanns medizin. Atlanten 
(V., VI., VII. kötet, München); Holitsch, A Rönt-
genezés tankönyve (Budapest); Oudin et Zim-
mem, Radiotherapie (Paris); Krönig u.Friedrich, 
Physikal. und biolog. Grundlagen der Strahlen-
therapie (Berlin); Kirstein, Die Röntgentherapie 
in der Gynakologie (u. o.); Hirsch u. Arnold, 
Taschenbuch der Röntgenologie f ür Aerzte (u. o.). 

Röntgen-technika (1. & Röntgen-sugarak cikk 
képmellékletét). R. alatt azokat az eljárási mó
dokat értjük, amelyek a Röntgen-sugarak gyakor
lati alkalmazásánál használatban vannak. Az első 
technikai tökéletesedések a Röntgen-lámpákat 
illették. A legrégibb lámpáknál egyszerűen pár
huzamosan haladó katódsugarak a kisülési cső 
üvegfalába ütköztek. (L. Röntgen-sugarak.) Ily 
módon széles kiterjedésű sugárzó felület képző
dik és a keletkező képek elmosódott határuak. 
Ennek az elkerülésére ma a lámpa közepén, a 
katóddal szemben platina-lapot, ú. n. antikatódot 
alkalmaznak, a katódnak pedig vájt gömbhéj 
alakot adnak. A katód felületéről merőlegesen 
kiinduló katódsugarak ennek következtében az 
antikatód felületén egy pontban találkoznak és 
így a Röntgen-sugarak is egy pontból, az ú. n. 
fókuszból indulnak ki és éles képet adnak. 

Az antikatódba való ütközéskor az összes ener
giának csak egy kis része alakul át Röntgen
sugárzássá, a többi meleggé lesz. Hogy a nagy 
melegtől az antikatód platinája meg ne olvadjon, 
a platinalapot kívülről benyúló jó hővezető fém-
rudakkal hűtik. Vannak bordahűtős, vízhütős stb. 
lámpák. 

A Röntgen-sugárzás keménysége, vagyis át
hatoló képessége a lámpa levegő tartalmától függ. 
A lámpában használat közben fémporlódás lép fel, 
ami a lámpának kellő fokban ritkított levegőjét 
abszorpció által még ritkábbá teszi. Ezáltal a 
lámpa mindinkább keményedik és végül használ
hatatlanná lesz. E zért a modern lámpákba toldalék 
csövekben oly anyagokat forrasztanak be, ame
lyek hevítésre, vagy elektromos átáramoltatásra 
levegőt adnak le a lámpa üregébe. Ezek az ú. n. 
regenerációs készülékek, amelyek által a lámpa 
élettartama lényegesen meghosszabbodik. 

A legújabb szerkezetű Lilienfeld és Coolidge-
féle lámpák az elérhető legnagyobb fokig lég
ritkítottak. Ezen extrém vákuumban bármily 
magas feszültségű áram bekapcsolására sem ke
letkezik katódsugár. Ezeknél a katódsugarakat 
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egy a lámpába forrasztott és külön áramforrás 
által táplált izzó fémszál szolgáltatja. Izzó fém
szálak t. i. légüres térten katódsugarakat bocsá
tanak ki. Ha a szál izzítása közben kapcsoljuk 
be az áramot, a keletkező katódsugarak az áram 
feszültségének változtatásával különböző fok
ban gyorsulnak meg és különböző keménységű 
Röntgen-sugarakat szolgáltatnak. Ily módon tet
szés szerint változtathatjuk egy és ugyanazon 
lámpa keménységét. Különösen alkalmasak ezek 
a Röntgen-sugarakkal való gyógyításra, amely
nél a legkeményebb sugárzásokra van szükség. 

A Röntgen-sugarak által adott képet vagy a 
báriumplatincián-ernyőn létrejövő fluoreszkálás 
által tesszük láthatóvá (átvilágítás), vagy fekete-
papirba csomagolt érzékenylemezen lefotografál-
juk (Röntgen-felvétel). Hogy átvilágításkor a 
termet ne kelljen elsötétíteni, régebben ú. n. 
kriptoszkópokat is szerkesztettek, melyeknél a 
fluoreszkáló ernyő egy fénymentesen zárt karton
ládában volt elhelyezve. Ezek nem bizonyultak 
célszerűnek, mert az ernyőkép oly gyenge vilá
gosságú, hogy finomabb részleteit csakis a teljes 
sötét helyiségben hosszasan kinyugodott szem 
képes észrevenni. 

A Röntgen-lámpát tápláló magas feszültségű 
áramothatalmasinduktorokszolgáltatják,meiyek 
nagy áramerő mellett, egy-két százezer Volt fe
szültségű, 30—50 cm. hosszú szikrákat adnak. 
Az induktorba vezetett városi áram szaggatá
sára kiterjedten a Wehnelt-féle szakltót hasz-
náiják.Ez egy szigetelőporcellánburokban 20%os 
kénsavba merülő platinadrót, mely az áram pozi
tív sarkával van összeköttetésben. A drótnak csak 
a vége áll ki a csőből. A negativsarkot egy nagy 
ólomlemez képezi. Az áram megindításakor a 
platinacsúcson az áram sűrűsége igen nagy, azért 
ott nagy meleg fejlődik, ami a kénsavas vizet el
párologtatja. A keletkező gőz buborék alakjában 
körülveszi a platinacsúesot, amire az áram meg
szakad. De a szakítás pillanatában magas feszült
ségű önindukció keletkezik, ami a buborékot 
szikra alakjában átüti, mire az áram ismét meg
indul, erre rögtön újabb gőzbuborék keletkezik 
és így tovább. A szakítások száma másodpercen-
kint egy-két ezret is meghaladhat. Újabban a 
gáz-szakítók jöttek divatba, melyeknél egy mo
toros szerkezet egy higanysugarat forgat körben. 
A sugár forgás közben hol vezető, hol szigetelő 
részekre fecskend, ami által az áramot zárja és 
nyitja. A világítógáz, amitől a szakító a nevét 
nyerte, arra szolgál, hogy a szakításkor keletkező 
szikrákat elnyomja. 

Készítenek újabban szaggató nélküli berende
zéseket is, amelyek váltóáramot magas feszült
ségűvé transzformálnak és azt forgókészülékek 
segítségével egyenirányítják. A gyógyításra szol
gáló nagy teljesítésű készülékek közt legelterjed
tebbek, a Radio-silex, Symmetrie és Intensiv-
reform, a rádium y-sugaraival egyező sugarakat 
is képesek szolgáltatni. 

A képmelléklet 1. ábrája egy hűtés és regene
ráció nélküli lámpát mutat. A 2. ábrán egy viz-
hűtős, csillámregenerációs lámpa látható. A 3. 
ábra lámpájának antikatódját egy beforrasztott 
masszív fémrúd hűti. Toldalékcsövében ugyancsak 
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csillámregeneráció, másféle elrendezésben. A 10. 
ábra egy kénsavas edényben három Wehnelt-
szaggatót mutat. A 11. ábra egy régebbi szerke
zetű kisebb teljesítésű Ruhinkorff-induktor képe 
kalapáes-szakítóval. A 12. ábra Röntgen-beren
dezés akkumulátorral. —V. ö. azokkal a müvekkel, 
amelyek a Röntgensugarak címszónál vannak 
felsorolva. 

Röntgen-terápia, 1. Röntgen-sugarak-
Röperő, 1. Centrifugális erő. 
Röperőgép, 1. Centrifugális gép. 
Röpirat, olyan n yomtatvány (füzet, könyv), me

lyet azon célból írnak és terjesztenek, hogy a köz
véleményt valamely aktuális—jobbára politikai v. 
társadalmi — kérdésben befolyásolják. A hírlap
irodalom kifejlődése előtt a R.-ok voltak a nyil
vánosság sajtóorgánumai. Irodalmunkban II. Rá
kóczi Ferenc híres kiáltványa (Recrudescunt . . . 
1703) és Zrínyi Miklósnak ugyanakkor közrebo
csátott Áfiuma tekinthetők a R.-ok első jelent
kezéseiül. A szatmári béke után következő idő
szak politikai dermedtségével nem kedvezett a 
R.-irodalomnak, majd a cenzúra tette lehetetlenné, 
de mikor II. József megenyhítette a cenzúra szi
gorát, a XVIII. sz. 80-as éveiben egyszerre hihe
tetlen mértékben fölvirágzott, százával termettek 
magyar, német, latinnyelvü R.-ok, melyekacsá
szár intézkedéseihez kapcsolódva, főként politi
kai és vallásos tárgyakat feszegettek. Utána 
megint teljesen elhallgatott a R.-irodalom a csak 
a 4Ö-es években lett gazdagabb. A politikai napi
sajtó és a szakfolyóiratok megerősödésével a R.-ok 
sokat vesztettek jelentőségükből s újabban meg
ritkultak, csak a közvéleményt nagy mértékben 
izgató kérdések (polgári házasság, hadsereg, 
Ausztriával való viszonyunk, általános választó
jog stb.) hívnak életre időnkint többé-kevésbbé 
értékes R.-okat. 

Röpítő akna, 1. Akna és Pattogó akna. 
Röpítőgép. Tengelye körül gyorsan forgó lika

csos dob (kosár), amellyel szilárd anyagokból, pl. 
szövetekből, a folyadékot eltávolítjuk. 

Röpívek, egyes nyomtatott lapokon közzétett 
versek vagy kiáltványok, sokszor politikai tar
talommal. Divatjuk a könyvnyomtatással kezdő
dött ; a hírlapok terjedése azonban kiszorítja őket. 
Nálunk a múlt században sok röpív jelent meg, 
épp úgy a szabadságharc idején is. 

Röpkedők v. kézszárnyúak (állat), a Denevérek 
rendjének régibb neve. 

Röppentyű, 1. Rakéta és Hadi röppentyűk. 
Röppentyükészülék v. kötélvetökészülék, ha

jótöröttek megmentésére szolgáló készülék, 1. 
Mentés. 

Röpülési pálya, a kilőtt lövedék útja a térben. 
L. Lövés és Repülési pálya. 

Röraas (Röros), bányaváros mintegy 3000 
lak. Söndre Throndhjem norvég kerületben, híres 
rézbányákkal és nagy ércolvasztóval. 

Rördam, Valdemar, dán költő, szül. Dalbyban 
(Seeland) 1872szept. 23. Lírai költeményeket, elbe
széléseket ós verses regényeket írt, melyek határo
zott modern életfelfogásukkal és tökéletes formai 
szépségeikkel általános feltűnést keltettek. Ellen
kezéssel csak Gudmn Dyre (1902) c. verses re
génye találkozott, melyet a szabad szerelem di-
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osőítésével vádoltak. Verses elbeszélések gyűjte
ménye Den gamle Kaptajn (Az öreg kapitány, 
1906—W8,3 köt.); lírai költeményeket tartalmaz
nak Tre Strenge (Három húr, 1897); Dansk Tunge 
(Dán nyelv, 1901); Kaerlighedsdiget (Szerelmi 
költemények, 1903); Under aben himmel (Szabad 
ég alatt, 1908) c. müvei. A Beowulf e. angolszász 
eposzt Bjovulf e. (1899) felülmúlhatatlan szép
ségű versekben dolgozta át. 

Rörstrand, kis svéd falu Stockholm közelében. 
Az 1728-ban alapított s többnyire német vezetés 
alatt álló fayence-gyára meglehetős hírre tett 
szert. Virágzásának tetőpontjára Elias Magnus 
Ingman vezetése alatt jutott. Ma hatalmas por
cellángyár működik a helyén. 

Röslau (Rösla), az Eger jobboldali mellékfo
lyója Csehországban. 

Rösler, Róbert, német regényíró, álnevei: Jú
lius Rösler-Miihlfeld v. Július Mühlfeld, szül. 
Cötlienben 1840 jan. 6., megh. Königsbergben 
1881 máj. 18-án. Könyvkereskedő és szerkesztő 
volt.Nevesebb regényei: Éhre (Wien 1862,4köt.); 
Unterm Verhangnis (Leipzig 1864, 2 köt.); Páter 
Bernhard (Anklam 1865, 2 köt., 3. kiadás Zerbst 
1871); Fürs Vaterland (Jena 1866, 2 köt.); Bis 
zumSchaff ott (Leipzig 1868); 1866 (u.o. 1888); Preie 
Bálin (u. o. 1869, 3 köt.); lm Bann der Schuld 
{Gumbinnen 1871, 3 köt.); Matthisson und Ade-
laide (Berlin 1872); Die alté Durchlaucht (Leipzig 
1877); Die Érben v. Moosdorf (Berlin 1887). Össze
gyűjtött munkái Berlinben jelentek meg (1888,5 
kötet). 

Rössel, az ugyanily nevű járás székhelye Kö-
nigsberg porosz kerületben, (1919) 3992 lak., gaz
dasági gép- és sörgyártással. 6 km.-nyire Heilige-
linde búcsujáróhely, pompás katolikus templom
mal. 

Röszkeszentmihálytelek, Szegedhez tartozó 
puszta Csongrád vármegyében, (1910) 3491 magyar 
lakossal. 

Röszler, 1. Emil, német jogtörténész, szül. 
Brilxben (Csehország) 1815 jún. 5., megh. Sig-
maringenben 1863 dec. 5. 1846-ban Bécsben mint 
első tartott jogtörténeti előadásokat. 1848-ban 
beválasztották a frankfurti parlamentbe s politi
kai szinvallása miatt, mert a Hohenzollernek 
alatti német császárságra szavazott, Németor
szágban maradt, mint göttingeni magántanár, 
utóbb udvari könyvtárosSigmaringenben.Főmű
vei ; Über das Ausgedinge auf Bauerngütern(Prága 
1842); Deutsche Rechtsdenkmaler aus Böhmen 
und Máhren (2 köt., u. 0. 1845 és 1852); Über die 
Bedeutung und Behandlung der Geschichte des 
Rechts in üstorreich (u. 0. 1847). 

2. S., Kari, német író, szül. Bécsben 1864 máj. 
25. Drámái: Derreiche Jüngling(1905); DasLe-
bensfest (1906); Hinterm Zaun (1908); Wolken-
kratzer (Ludw. Hellerrel együtt 1908; magyarra 
ford. így szép az élet c. alatt Karinthy Frigyes 
1910); Der Feldherrnhügel (Roda Rodával együtt 
1910; magy. ford. Keltái Jenő Csákó és kalap c. 
alatt 1910); Die fíinf Frankfurter (1912; magy. 
ford. MolnárFerenc A frankfurtiak c. alatt 1912); 
Rösselsprung (1913); Der Jüngling mit dem Ellen-
bogen (1915); Die beiden Seehuude (1917); Eselei 
(1918); Der pathetisehe Hut (1920). 

Rőtfalva (Rattersdorf), kisk. Vas vm. kőszegi 
j.-ban, (1920) 3599 lak.; nevezetessége régi iker
temploma, mely korai gótízlésű templomból (en
nek mellékhajója 1207, főhajója és szentélye a 
XIV. sz.-ban épült) és a melléje épített XV— 
XVI. sz.-i renaissance-templomból áll, mindkettő 
közös tetőzettel. 

Rötíejü réce (Nettarufina PalL, állat), a Réce
fél ék családjába tartozó madárfaj. Házi réce nagy
ságú. Feje, torka és nyakának felső része rőtszínű 
(innen kapta nevét); háta szürkésbarna, hasa 
barna (a tojóé barnás szeanyeB-f ehér), csőre, lábai 
és ujjai vérvörösek, úszóhártyái feketék. Elterje
dése Spanyolországtól kelet felé Közép-Ázsián át 
Turkesztánig nyúlik. Nálunk ritka s tavaink mel
lékén csak elvétve költ. 

Röthlisberger, Ernst, svájci jogtudós, szül. 
Burgdorfban (Bern kanton) 1858 nov. 20. Tanul
mányai végeztével 1881. a bogotai egyetem (Co-
lombia) tanára lett, de a kitört forradalom miatt 
elhagyta állását. 1888 óta az irodalmi és művé
szeti művek védelmére, valamint az ipari tulaj
don védelmére alakult nemzetközi Uniók berni 
irodájának titkára, majd alelnöke, 1921 óta pe
dig elnöke. 1906 óta a berni egyetem rendes 
tanára. Főművei: Eldorádó (Bern 1898); Geisti-
ges Eigentum und geistige Produktion in der 
Schweiz (Bern 1898); Die Gesetze über das Ur-
heberrecht in allén Lándern (Leipzig 1902); Der 
interné und der internationale Schutz des Ur-
heberrechtes (Bern 1904); SUdamerikanische 
Streitfragen (1904); Die Bemer Übereinkunft zum 
Schutze von Werken der Literatur und Kunst 
(1906); Die Sonderliterarvertrage des Deutschen 
Reiches (Bern 1909); Das Plagiat (Bern 1916.) 
Két évtized óta szerkeszti a Le Droit d'Auteur 
e. folyóiratot, ebben és más folyóiratokban számos 
tanulmánya jelent meg szerzőjogi kérdésekről. 

Rötscher, Heinrich Theodor, német drama
turg ós kritikus, szül. Mittenwaldeban 1803 szept. 
20-án, megh. Berlinben 1871 április 9. 1845 óta 
Berlinben teljesen a dramaturgiának élt. Művei: 
Abhandlungen zur Philosophie der Kunst (5 köt., 
Berlin 1837—47); Kunst der dramatischen Dar-
stellung (3 r., u. 0. 1841—46, 2. kiad. Leipzig 
1864); Shakspere in seinen höchsten Charakter-
gebilden (Dresden 1864); Dramaturgische und 
ásthetische Abhandlungen (Leipzig 1864 és 1867). 

Rőtszakállú (Barbarossa), I. Frigyes német 
császár (1152—90) mellékneve, melyet az ola
szoktól kapott. L. Frigyes, 44. 

Rőt tejgomba, Lactaria rufa (Scop.) Schröt. 
(növ.), közepes nagyságú, gyakori gomba, melyet 
egyesek mérgesnek, mások ehetőnek mondanak. 
Kalapja 5—8 cm. szeles, sírna, barnás-veres színű. 
Jellemzi a középen kiemelkedő hegyes csú-
csocska. Húsa vastag és kemény, fehér, tejnedve 
is fehér, csípős ízű. Tönkje 5—8 cm. magas, 0-5— 
15 cm. vastag, a kalap színénél világosabb 
színű. Lemezei sűrűn állók, a kalap színénél vi
lágosabbak. Főképen fenyvesekben terem, ren
desen nagy mennyiségben, júniustól késő őszig. 
Kellő forrázással elveszti mérgező hatását. 

Röttih (ruttee), keletindiai nemes fém- és 
drágakőmértók. A bombay-i R. = 194-4 mg., a 
kalkuttai R. = 197-6 me. 
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Röttisit (ásv.), a garnierithez hasonló vaskos 
smaragd- vagy almazöld víztartalmú nikkelszili-
kát; lelőhelye Röttis (Reichenbach közelében) 
Vogtlandban. 

Rőtvad, a szarvas- és őzfélek vadászneve, mert 
szőrük nyáron rőt, vörös színű. 

Rövidárúk, a legkiilönbözőhb apróbb árúk 
mindenféle anyagból: fémekből, fából, üvegből, 
csontból stb. Mivel nálunk ezek legnagyobb része 
Nürnbergből kerül forgalomba, nürnbergi árúk
nak is nevezik. 

Rövidcsápúak v. Rövidcsápú kétszárnyúak 
(Brachycera, állat), a legyeknek egyik csoportja. 
L. Kétszárnyúak. 

Rövidfarkú csincsilla (áiiat), 1. Csincsilla. 
Rövidfarkú egér (állat), 1. Egér-félék. 
Rövidfarkú rákok, zsebrákok v. tarisznya

rákok (Reptantia, Brachyura, áiiat), a Tizlábú rá
kok (Decapoda) rendjének egyik alrendje. Testtik 
zömök, rövid; nyelén ülő szemeik a homlok alatti 
üregekbe húzhatók vissza; fejtoruk rövid, szé
les, majd négyszögletű, majd zsemlyeforma, majd 
pedig többé-kevésbé háromszögű; potrohúk a tor
nál is rövidebb és nyugalmi állapotban a tor alsó 
részén levő barázdában fekszik, a hímeknél kes
keny, a nőstényeknél ellenben széles és a peték 
befogadására boltozott. Legnagyobb részük tenge
rekben él. Petéikből Zoea-lárvák és ezekből Mega-
lopa-alakok közvetítésével fejlődnek a teljesen 
fejlett R. Fajaik a következő öt csoportra osztha
tók : 1. Négyszögletes tarisznyarákok (Gatome-
topa), négyszögletes fejtorral. Az idetartozó fajok 
közül tengeri kagylókban él a kagylóör-rák (Pin-
notheres); a szárazföldi tarisznyarák (Gecar-
cinus) nedves, árnyékos erdőket kedvel, a homoki 
tarisznyarák (Ocypoda) pedig kizárólag száraz
földi állat. További fajok az JJca (Gelasimus), 
Grapsus és Pachyprapsus nemekbe tartoznak. 
2. ívelt páncélú tarisznyarákok (Gyclometopa), 
íves fejtorral. Idetartoznak a nagy és kis vagy 
közönséges tarisznyarák (Cancer pagurus L. és 
Garcinides [Carcinus'J maenas L.), mely az 
Északi-tengerben, illetőleg az európai tengerekben 
honos; a Portunus-, Potomon- (Telphusa-) és 
Neptunus-fajok. 3. Háromszögű páncélú ta
risznyarákok v. tengeri polcok (Oxyrhyncha), 
háromszögű fejtorral. Legismertebb a Földközi-
tengerben és az Atlanti-óceánban gyakori tengeri 
•pök (Maja squinado Latr.). 4. Szögletesszájú 
tarisznyarákok (Oxystmnata). Szájuk három
szögletes keretű; fejtoruk kerekded. Ide tartoznak 
a Dorippe- és Galappa-nemék fajai. 5. Lábasfejű 
tarisznyarákok (Notopoda). Két utolsó pár járó
lábuk kisebb és a hátoldalra húzódott. Fajai közül 
a Dromia-íajok (pl. gyapjas rák = Dr. vulgáris 
M. Edw.) az európai tengerekben is közönségesek 
ós arról nevezetesek, hogy szivacsokból (Sube-
rites, Sarcotragus stb.) védő tetőt cipelnek ma
gukkal. 

Rövidfejűség (brachikefáliav.brachikránia), 
1. Kurtafejííség és Koponyajelzö. 

Rövidhajtás (növ.), a hajtás egyik alakja, 
amelyen a szártagok rövidek, a csomók egymás
hoz közel esnek, mert a hajtás növekedése kor
látolt. A R. bizonyos idő multán mint hosszú
hajtás, nyúlt szártagokkal folytatódhatik. 

Rövidítés (abbreviatura), az írásban valamely 
gyakran használt szó részben való elhagyása, 
mint pl, v. p. = például, t. i. = tudniillik; a ró
maiaknál igen sok R. volt használatban, melyek
ből valóságos gyorsirási rendszer alakult ki (1. 
Gyorsírás); a nyelvészetben valamely hang idő-
mértékének megfogyasztása, pl. patkói helyett 
patkol; ellentéte a nyújtás, 1. Hangváltozások, 
Hangtörténet. 

R. a zenében a hangjegyírási és előadási jelek 
egyszerűsítése. Legismertebb R.-ek a hangjegy-
Írásban: 1. az ismétléseket jelzők: 
egész tételeknél 

egyes részeknél 

egyes ütemeknél : 

egyes hangok ismét
lésénél: 

figurák ismétlésénél 

2. a nyolcad (oktáva) hozzáfűzését követelő 
coll'ottava (col 8) jelzés, 

3. vezérkönyvekben, ha a gordonka ugyanazt 
játssza, mint a gordon, v. a hegedű ugyanazt, 
mint a fuvola, egyiknél sem írunk semmiféle 
hangjegyet, hanem a partituraszólamba beírjuk 
a col. basso, ill. col. ftauto szavakat. Az elő
adási jegyek (F = forte, p — piano, rf = rin-
forzando stb.) a megfelelő címszavaknál talál
hatók. 

Rövidített szorzás és osztás, 1. Szorzás és 
Osztás. 

Rövidlátás, 1. Közellátás. 
Rövidlélegzet, 1. Diszpnoe. 
Rövidnyelvü gyíkok (Brevilinguia, állat), a 

Gyíkok egyik csoportja, melyre jellemző, hogy 
nyelvük rövid, tövén vastag, hegyén vékonyodó 
és többé-kevésbbé kimetszett. A Magyarországon 
előforduló fajok közül idetartozik a törékeny 
kuszma és a régen Gymnophthalmi nevű külön 
családba sorozott magyar gyík (Ablepharus 
pannonicus Fitz.). 

Rövid parlament (ang. Short parliament), 
I. Károly angol király negyedik parlamentje, 
mely 1640 ápr. 23-tól máj. 5-ig ülésezett. Ellen
zéki magatartása miatt oszlatta fel a király, de 
már 1640 nov. 3-ra kénytelen volt összehívni az 
ú. n. hosszít parlamentet (1. o.). 

Rövidszárnyfedős bogarak (állat), 1. Staphy-
linidae. 

Rövid tartamú szabadságvesztés-bünteté
sek újabb időben erős megtámadás tárgyai. A 
kifogás az, hogy a javítás céljának meg nem 
felelnek, sőt mivel teljes magánelzárásban a 
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szükséges helyiségek hiánya miatt végre nem 
hajthatók, inkább erkölesrontó hatással birnak. 
Hogy ez a kifogás nem egészen alaptalan, el kell 
ismerni, de azért eltörlésük sem helyes, mert az 
elrettentés céljának elérésére alkalmasak s oly 
büntetést, mely azokat teljesen pótolhatná, nem 
fedeztek fel. A R. helyett a pénzbüntetést s köz
munkának elzárás nélkül teljesítését, továbbá 
a feltételes elítélés intézményét szokták java
solni. 

Rövidület, 1. Távlati látszat. 
Rövidzárlat, 1. Elektromos rövidzárlat. 
Rövidzárlati fék. Elektromotorok fékezésére 

használjuk. Ha pl. egy mellékáramkörü motor 
armatúrájának áramkörét a hálózatból lekap
csoljuk, megállásig elektromosan úgy fékezzük, 
hogy az elektromágneseket változatlanul mágne
sezve hagyjuk, s az armatúra áramkörét ellen
állással zárjuk. Leghatásosabb a fékezés, ha az 
armatúrát rövidre zárjuk; a fejlődő erős áram 
ugyan pillanatra megmelegíti a drótokat, de a 
motor gyorsan megáll. A főáramkörű vasúti mo
tort ugyanabban a forgásirányban, mint generá
tort, úgy működtetjük, ha a hálózatról lekaposol-
juk, aztán a motoron átkapcsolást végzünk s a 
még mozgásban levő kocsi által hajtott motort, 
mint generátort ellenállásra dolgoztatjuk. 

Rözse, favesszőkből álló köteg. A rőzsét hasz
nálják mocsaras területeken töltött utak készíté
sére is, amikor a felázott talajra sűrűn egymás 
mellé rőzsekötegeket fektetnek le s erre készítik 
a feltöltést. Használják továbbá ideiglenes duz
zasztó müvek készítésére, szintén kötegekben; 
továbbá az árvízgátak oldalának a hulláincsapás 
ellen való megvédésére, amikor a gát rézsűjén 
egy rétegben elhelyezik és lekötik a fűzvavessző-
ket. Ahol egyszerű kőburkolatot nem lehet léte
síteni, mivel a víz mozgása oly sebes, hogy a 
rendelkezésre álló legnagyobb köveket is elmoz
dítja, ott rőzsehengereket töltenek meg kővel, jól 
összekötik s így sülyesztik le a kérdéses helyen. 

Rőzseburkolat, 1. Eözse. 
Rözsefa, a fa 5 cm.-nél vékonyabb gallyai és 

az erdőben volt cserjék és fiatal hajtások fa
anyagai, melyeket tüzelésre, partvédelmi stb. mű
vekre használnak. 

Rözseutak, 1. Dorong-út és Erdei útépítés. 
Rőzsevágó, 30—40 cm. hosszú, 8 cm. széles, 

erős pengéjű kés, amely rözse feldarabolására, 
ágak lenyosésére való. 

Rőzsöny (halászat), az a kainpósrúd, amellyel 
a rohonyt lékről lékre hajtják. 

R. P. (franc), táviratokon a nemzetközi nyel
ven a. m. réponse payée azaz: válasz fizetve. 

Rp . v. Re. v. Rec, a mai orvosi recepteken a 
praeseriptio kezdetén baloldalt felírott rövidített 
jegy, ami annyit jelent, hogy recipe (végy) s a 
gyógyszerésznek szól. A régi időkben titkos jegy 
volt, némelyek szerint Aesculaphoz vagy Jupiter
hez fohászkodást jelentett, a mivel kezdték az 
orvosok rendeléseiket írni. 

RPDs = x szóig fizetett sürgős válaszú táv
iratok külön jelzése. 

Rpr., 1. Rupr. 
RPx (frano. a. m. réponse payée), x szóig fize

tett válaszú táviratok külön jelzése. 

R P x B X P , olyan távirat külön jelzése, amely
ért a válasz x szóig meg van fizetve és az fize
tett küldönccel kézbesítendő. 

r. r., a latin reservatis reservandis (a fen-
tartandók fentartásával) rövidítése. 

R. S., az angol Royal Society (1. o.) rövi
dítése. 

Rssm. , állatnevek után Rossmassler A. E. 
(1. Rossm.) nevének rövidítése. 

R t . , az angol Right szó rövidítése a cfmek 
előtt: Rt. Hon.: Right Honorable, a. m. igen 
tiszteletreméltó, predikátuma a grófoknak, állam
minisztereknek, a legfelsőbb bíráknak, a londoni 
lord-majornak; Rt. Rev.: Right Reverend, a. m. 
főtisztelendő, a püspökök címe. 

r. t. a. m. részvénytársaság. 
Rth . , 1. Roth. 
Rtzb. , állatnevek után Ratzeburg J. T. (1. o.) 

nevének rövidítése. 
R n , a ruténium (1. o.) kémiai jele. 
Ruabon (ejtsd: ruebta), község Denbighshire wa

lesi eountyban, (19Ü) 23,929 lak., jelentékeny vas-
és szénbányákkal. 

K u a d e (franc, ejtsd: TÜ&A) a. m. aló kirúgása; 
durva támadás. 

Ruaha, afrikai folyó, ]. Rtifidzsi. 
Ruanda, a volt Német-Kelet-Afrika ÉNy.-i 

részén elterülő plató. Hans Meyer szerint, aki 
1911. járt ezen a vidéken, magassága átlag 1000— 
1500 m., füves puszta szelidlejtőkkel, itt-ott mo
csaras talajjal, fa kevés van rajta. A nagy kiter
jedésű fensik legmagasabb kiemelkedése a Vi-
runga vagy Kirunga vulkán (3470 m.), a Kivu-tó 
mellett. A fensik agyagpalából, kvarcitból és pa
lából áll, itt-ott gránit is bukkan elő. A Niga-
rongo és Namlagira csúcsain ma is észlelhető vul-
kános működés. A fensikon elég sűrű népesség 
van; Götzen gróf járt ott először (1894) s rend
kívül magas termetű törzset talált, amelyet wa-
shinginiánák nevezett el, lakói vatusszi és va-
hutu négerek. Ugyancsak ott járt 1900. Kandt, 
1901—1902. Herrmann. A világháborúban 1916 
máj. 8. a belgák szállták meg, miután a kisebb 
számú német védőcsapat kénytelen volt vissza
vonulni. Most Belgiumé. V. ö. Götzen, Durch 
Afrika (Berlin 1895); Mitteilungen aus den deut-
schen Schutzgebieten (1901 és 1904., Kandt és 
Herrmann tudósításai). 

Ruapuki (Ruapuke), sziget, 1. Foveaux. 
Ruas, 1. Roas. 
Ruatán (Roatan), sziget, 1. Bdhia-szigetek. 
Rub, egyiptomi űrmérték, 1. Robba. 
Rubaga, Uganda négerország egykori népes 

fővárosa a Viktoria-Nyanza közelében; ma tel
jesen elpusztulva, elhagyottan áll. 

Rnbato , olasz zenei műszó, az időmérték ki
sebb-nagyobb módosítását értik alatta az előadás 
élénkítésének és a dallam kifejezőképességének 
fokozására. 

Rubecula (állat), 1. Vörösbegy. 
Rubefac i en t ia (lat.), 1. Hólyaghúzó szerek. 
Rubel, orosz pénzegység = 100 kopek. Ezüst

ből 1, V2. 'A- 'A. Vio> VÜO R.-érmek vannak for
galomban. Aranyból 10 (Imperiál) és 5 (félimpe-
riál) R. darabok. Kísérletet tettek platina R.-ek-
kel is, de ezek nem váltak be. 

.'.YiYíi iVaj/y Lexikmm. XVI. l;öt. 
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Rubel-imperiál, 1. Dukát-
Rubelián (ásv.), átalakult barnás- vagy tégla

vörös meroxén; hatszöges, át nem látszó merev 
táblák alakjában némely bazaltban ill. bazalt
tufában (Sehiina, Csehorsz.), lávában (Laachi-tó 
környéke) és melafirban fordul elő. 

Rubellit (ásv.), 1. Ttirmaliu. 
Rubempré Sándor, családi hagyomány szerint 

II. András magyar király ós Beatrix fia, ki 1248. 
Szent Lajos francia király seregében Dainiette-
uél ós Manszurahnál hősiesen harcolt s a Nílus 
partján egy szaracén vezért megölvén, a R. nevet 
kapta. Visszatérvén, flandriai Margit hűségében 
Valenciennest védelmezte. Feleségétől, Brienne 
Izabellától származó fiai (I. Balduin stb.) mái1 a R. 
uevet viselték. Azonban a családi monda tartha
tatlan, mert II. Andrásnak nem volt Sándor nevű 
fia, Izabellának pedig nem egy magyar herceg, 
hanem Grandpré Henrik francia őr volt a férje. 
A R.-család különben utóbb rokonságot kötött a 
Croykkal is. V. ö. Wertner, Árpádok (619—620). 

Riiben, egy zsidó törzs neve, amelynek terü
lete Gileád hegységben v. ettől D.-re feküdt. A 
régibb korban nagyon hatalmasnak kellett lennie, 
amiért is Jákob elsőszülöttének (Leától) nevezik. 
A történelmi korban alig emiitik. 

Ruben, Ghristian, német festő, szül. Trierben 
1805 nov. 30., megh. Bécsben 1875 júl. 9. Düssel
dorfban Corneliusnak volt tanítványa, azután 
Münchenben tanult. 1841-tól a prágai, 1852—72. 
a bécsi műv. akadémia igazgatója volt. Művei 
közül említendők: a Hohenschwangau-kastóly de
koratív festményei, továbbá az Amerika felfede
zését ábrázoló, annak idején híres képe. Nagy
sikerű volt tanító tevékenysége. 

Rúbend (perzsa) a. m. arckötő; a perzsa nők 
arcának lefátyolozasára használt ruhadarab. 

Rubens, Heinrich, német fizikus, szül. Wies-
badenben 1865 niárc. 30., megh. Berlinben 1922 
júl. havában. A berlini egyetemen a fizika tanára. 
A sugárzó energiára vonatkozólag sok, rendkívül 
értékes vizsgálatot végzett. Vizsgálatai kiter
jedtek a sugárzó energia minden fajtájára. Érzé
keny és pontos mérőeszközöket is szerkesztett. 

Rubens, Peeter Pauwel. flamand festő, szül. 
Siegenben 1577 június 28., megh. Antwerpenben 
1640 máj. 30. Első művészi nevelését Antwerpen
ben Tobias Verhaegts jelentéktelen tájképfestőtől 
nyerte, azután 4 éven át Adam van Noortnak 
volt tanítványa és ugyancsak 4 évig, miközben 
1598.a festőcéh-tagja lett, Ottó van Veennól dol
gozott. A romanista irányhoz tartozó mestereinek 
hatása alatt ós a kor szokásának megfelelően 
1600. Olaszországba utazott, ahol rövid velencei 
időzés után Mantuában Vincenzo Gonzaga szol
gálatába szegődött. Ura 1601. másolatok készí
tése végett Rómába küldte. Itt festett a Santa 
Croce in Gerusalemme számára 3 képet (most 
Grasseban, Dél-Franciaországban), amelyek még 
különböző hatások közt ingadozó, kiforratlan stí
lusát, de már figyelemreméltó készségét árulják 
el. 1603-ban Gonzaga Spanyolországba küldte 
E.-t. 1606-ban ismét Rómában tartózkodik és a 
Chiesa nuova számára megfesti Szent Gergely 
látomásának képét (grenoblei múzeum), amelyben 
a korabeli olasz festők, kivált Caravaggio hatása 

mellett is egyéni stílusa már kiütközik. 1608-ban 
anyja halálos betegségének hirére Antwerpenbe 
hazautazik és 1609. Albrecht ós Izabella főhercegi 
pár udvari festője és az antwerpeni művészeti 
élet középpontja lesz. Elhalmozzák megrendelé
sekkel, óriási tevékenységet fejt ki, tanítványok, 
segédek tódulnak műhelyébe. Stílusa, a ragyo
góan színes, megkapóan gazdag és mozgalmas 
barokk stílus, mind tökéletesebben alakul ki ós 
nemcsak a flamand festészetet hódítja meg, ha
nem Európa-szerte befolyást gyakorol. 

Antwerpeni korai munkái: A királyok imádása 
(1609—10 Madrid); Krisztus keresztjének felállí
tása (antwerpeni székesegyház); E. és felesége 
Izabella Brant kettős képmása (1609); A lelán
colt Prometheus (Oldenburg); azután a roppant 
mozgalmas, híres Krisztus levétele a keresztről 
(antwerpeni képtár); Romulus és Eemus (Eóma, 
capitoliumi képtár); Jupiter és Callisto (1613 Kas-
sel); Menekülés Egyiptomba (u. o.); Fagyoskodó 
Venus (1614 Antwerpen); Krisztus siratása (1614 
Bécs); Zsuzsanna (1614 Stockholm). Megrende
léseinek számánál fogva segédeinek közreműkö
dése elkerülhetetlen volt. A legkiválóbb volt köz
tük Anton van Dyck, aki 1620-ig dolgozott E. 
műhelyében, Frans Snyders, aki állatokat festett 
képeibe és Jan Wildens, aki a tájképi részeket 
festette. Kivált Van Dyck kezenyoma nem egy
szer felismerhető a mester műhelyéből kikerült 
festményeken. A század 2. évtizedében gyors egy
másutánban keletkeznek: két nagy oltárkép az 
antwerpeni jezsuita templom számára (Bécs); 
Krisztus a kereszten (Antwerpen); Lázár feltá
masztása (Berlin); Leukippos leányainak elrab
lása (München); Oroazlánvadászat (u. o.); Az 
utolsó ítélet (u. o., hozzá tanulmány a budapesti 
Szépművészeti Múzeumban); a nagyszerű Ama
zonok csatája (1620 körül, u. o.; 1. a kép
mellékletet) ; egész sereg mitológiai, bacchikus 
és gyermekkép, valamint egészen újszerű táj
képek, pl. Aeneas hajótörése (Berlin); Római 
tájkép romokkal (Louvre); Tél és Nyár (Wind-
sor) és az arcképek hosszú sora, köztük felesé
gének pompás képei. 

A következő évtized igen mozgalmas volt R. 
életében. Részben művészeti, részben diplomáciai 
megbízásokkal több ízben járt Parisban, Madrid 
ban és Londonban. 1626. meghalt felesége. Nem 
csökkenő, sőt fokozódó tevékenységének eredmé
nye a Medici Mária megbízásából a párisi Luxem
bourg-palota számára festett 21 hatalmas fest
mény a királyné életének allegóriái ábrázolásá
val (Louvre), a Királyok imádásának nagy képe 
(Antwerpen), majd ugyanilyen tárgyú kép a Louv-
reban, Mária mennybemenetele és Mária nevelése 
(Antwerpen) stb. és ismét a képmások egész sora, 
köztük E. híres önarcképe a brüsszeli Aremberg-
képtárban és két fiának képmása a bécsi Liechten
stein-képtárban. 

1630-ban vette el E. Heléne Fourment-t, aki
nek alakja ezentúl a mester képein minduntalan 
feltűnik. Nem győzte a ragyogó szépségű nő kép
mását a legkülönbözőbb formában megfesteni, 
meztelenül, reá teritett bundával (Bécs), mellkóp-
ben, kis fiát ölében tartva, apród kíséretével (Pa
ris, Rothschild), férjével sétálva (München), stb. 
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Rubeóla — 419 — Rubidium 

De egyházi és mitológiai festményein is szám
talanszor megjelenik. 

Ez utolsó korszak legnevezetesebb müvei: 
Szent Ildefonso oltára az adományozókat ábrá
zoló szárnyképekkel (Bécs); oltárkép R.-nek az 
antwerpeni Szt. Jakab templomban levő sírkápol-
nájában; Szent Cecília (Berlin); Bathseba (Drezda); 
Paris ítélete (London és Madrid); Diana vadászata 
(Berlin); Venus ünnepe (Bécs); Orpheus ós Eu-
rydike(Madrid). Jellemző R. ez utolsó korára nézve 
a genreszerü tárgyak felkarolása, pl. a Szerelem-
kertnek nevezett kerti ünnepélyek képei (pl. Mad
rid) ; Parasztok tánca (u. o.); az ellenállhatatlan 
lendületű Falusi búcsú (Louvre). Tájképeinek túl
nyomó része is ez utolsó évtizedből való, így az 
Odyssea-tájkép a firenzei Palazzo Pittiben; Nap
lemente (London); Szivárványos tájképek (Mün
chen, Szentpétervár). 

Irodalom. Rooses, l/oeuvre de P. P R.. histoire et des-
cription. Antwerpen 1886—189ü : Michel, I!., Paris 1900; 
Vischer, R., Berlin 1904 ; Burckhardt, Eriimerungeu aus R , 
Basel 1898 : Rosenberg, Rubensbriefe, Iieipüig 1881 ; n. a. 
R., Stuttgart 1905 ; Hymans, Histoire de la graviire dans 
l'écnle de R., Brüsszel* 1879. 

Rubeóla (lat), rózsás kiütés (németül Friesel)-
A kiütéssel járó fertőzéses betegségek között a 
legenyhébb. Csekély láz kíséretében apró foltú, 
halavány rózsaszínű (sonkaszínü) kiütés mutat
kozik az egész arcon, a mellkason, majd az egész 
törzsön és a végtagokon. A nyálkahártyákon alig 
észrevehető foltos pír van, a kötőhártyák kissé 
hunitosak. Jellegzetes e betegségre a bőr alatti 
nyirkmirigyeknek a megduzzadása, különösen a 
tarkótájon. A betegség néhány nap alatt lefolyik, 
néha csekély korpázás követi. Fertőző képessége 
nagy. 

Ruber József, jogi író, szili. Rozsnyón ((TÖIHÓI-

vui.) 1890 jún. 23. Egyetemi tanulmányait Buda
pesten végezte, hol 1914. subauspiciisRegis avat
ták doktorrá. 1913-ban kii', törvényszéki jegyző 
lett, 1914 óta az igazságUgyniinisztóriumban mű
ködik. 1922-ben Budapesten a jogbölcselet egye
temi magántanára lett. Jogi tanulmányai folyó
iratokban jelentek mes\ Önálló müve: Erkölcsi 
jog (Budapest 1922). 

Ruberithrinsav, C36H2SÜ4; a krapp (buzér-
gyökér) festőanyaga, mely fermentumok, savak 
vagy alkáliák hatására alizarinra és purpurinra 
bomlik. 

Ruberoid-lemez, az aszfalt- és kátránylemez-
hez hasonló gyártmány, melyet izolálásra és tető
fedésre használnak. 

Rubi, ókori város Apuliában, ma Ruvo. 
Rubi, a Kongó jobboldali mellékfolyója Közép-

Afrikában, más neve Itimbiri. 
Rubia L., buzér (nSv.), a Rubiaceae (Galaj-fé-

lék) család génusza; 35 a Földközi-tenger vidékén, 
Ázsiában, a Fokföldön, Dél- és Közép-Ameriká
ban honos, évelő fű. Szárukon, minthogy a pál-
hák lomblevólszerűek, gyakran levélörvök látha
tók. Csészenólküli, többnyire 5 tagú apró virá
guk bugában v. levélhónalji dichasiumban fejlő
dik. Termésük bogyószerü, húsos, leves. Európá
ban piros festőanyagot szolgáltató gyökerével 
ezelőtt jelentős volt a R. tinctorum L. (festőbuzér, 
festőgyökér, vörös festőgyökér, pirosító fű, festőfű, 
krapp, 1. a Festéknöcények mellékletén). Szára 

•4 élű, fogacskáktól érdes, levele rövid nyelű, pár
tája mézszinsái'ga, zöldes, bibéje buzogányalakú, 
bogyójasima, fekete. Alizarin (1. o.) festőanyagáért 
különösen Francia-, de Németországban is ter
mesztették, ma már nem érdemes, mert festőanya
gát kémiai úton a termesztésnél olcsóbban állítják 
elő. Hazánk D.-i részén itt-ott elvadult. Festő
anyagáért Kelet-Indiában a R. cordifolia L.-t 
termesztik. 

Rubiaceae , Galajfélék, Ragadvány fűfélék 
(oűv.), a forrtszirmú kétszikűek családja a Rubia-
les-sorozatban. 4500 faja túlnyomóan forró övi, 
körülbelül egyenlően megoszolva Amerika, Af
rika és Ázsia között; egyesek túlterjednek a Rák
téritőn. Füvek, cserjék, fák. Levelük osztatlan, 
keresztben átellenes, lomblevélszerű pálhák ese
tében örvök láthatók. A virágzat buga v. bogas. 
Viráguk 2—1 ivarú, csészelevél 3—6 (néha nincs), 
a párta 3—6 hasábú, tölcsér v. harangalakú, a 
porzók száma egyezik a pártahasábokéval, a pár
tával összefüggnek. A magház alsó állású, rende
sen 2 üregű, az egyik alcsaládban üregenkint sok, 
a másikban 1 magkezdeménnyel. A termés 2 rész
termésre hull szét, v. tok, v. bogyó, v. csonthéjas-
szerű. Nevezetes génuszok: Gmchona (kina-kó-
reg), Co/fea(kávé). Uragoga (ipekakuanha), Rubia 
(alizarin festőanyag), Gdlium (galaj) stb. 

Rubiacin a. m. purpurin (1. o.)-
Rubia les (nüv.), a forrtszirmú kétszikűek so

rozata. A virág rendesen 5 v. több tagú, sugaras 
v. részarányos, porzó annyi v. kevesebb, ahány 
pártahasáb. A magház alsó állású, 1 v. több üregű, 
1 v. több visszafordult magkezdeménnyel. Fás nö
vények, füvek, levelük átellenes, többnyire osz
tatlan. Ide tartozó családok: Rubiaceae, Gapri-
foliaceae. 

Rubiceü, drágakő; sárgás-vörös spinell. 
Rubico (helytelenül Rubikon), határfolyó volt 

a régi Itália ós Gallia Cisalpina között az Adriai
tenger mentén. Némelyek a mai Rugoneval, má
sok a Pisatelióval egyesülő Fiumicinóval azono
sítják, Riminitől É.-ra. A R.-n átlépve indította 
meg hadát Caesar Róma és a szenátusi párt ellen. 
L. Álca. 

Rubidium, az alkali-féinek csoportjába tar
tozó elem, amely vegyületeiben egy vegyértékű 
és erősen pozitív gyökként szerepel; kémiai jele 
Rb, atomsúlya 85'4 Az elemet spektrum-anali-
zis útján Bunsen és Kirchhoff fedezték fel a dürk-
heimi sós forrás elemzésekor 1861. A R. szabad 
állapotban a természetben nem található, vegyü
letei azonban meglehetősen el vannak terjedve, 
de mindig csak igen csekély mennyiségben for
dulnak elő; aránylag jelentékenyebb mennyiség
ben található a szászországi lepidolit nevű ás
ványban (közel 1%) és a Vulcano szigetén elő
forduló timsókőben ; ezenkívül nyomokban még 
sok más ásványban, ásványvizekben ós különféle 
növények, pl. kávé, dohány, tea, szőllő, cukorrépa, 
tölgyfafThan szerint'stb. hainujábaaA tisztafémet 
úgy készítik, hogy a R.-hidroxidot alumíniummal 
v. magnéziummal magasabb hőmérsékleten hid
rogéngázban redukálják. Ezüst fehér, erősen fénylő 
fém ; op. 385°, de még —10°-on is olyan lágy, 
mint a viasz, fs. l-53. Sajátságai leginkább a 
káliuméhoz hasonlók, de enuél pozitivabb; ezért 
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a levegőn igen gyorsan oxidálódik, sőt magától 
meggyulad és fakó ibolyaszínű lánggal R.-oxiddá 
ég el; hasonlókép meggyulad klórgázban, tov. 
bróm-, jód-, kén- és arzéngőzben; a vizet igen 
hevesen elbontja. Fontosabb vegyületei : 1. B.-
klorid, Rb Cl, a szabályos rendszerbe tartozó 
kristályokból áll, vízben, borszeszben igen köny-
nyen oldható; más fémkloridokkal vízben több
nyire nehezen oldható és szépen kristályosodó 
kettős sókat képez. 2. R.-bromid, Rb Br. Hexae-
derekben kristályosodik. Ammoniumbromiddal al
kotott kettős sóját (Rb Br. 3H4NBr) Karlovszky 
állította elő és Laufenauer mint antiepileptiku-
mot alkalmazta. Enyhe hipnotikum. 3. B.-szidfát 
(Rb2804) izomorf a káliumszulfáttal, de ennél 
könnyebben oldható vízben; e só is a legtöbb szul
fáttal kettős sót alkot, amelyek közül legfon
tosabb a B.-aluminiumszulfát vagy R.-timsó 
Rb A1(S04)212H,0, mely a közönséges timsóval 
izomorf, de annál vízben nehezebben oldódik 
(100 sr. vlz 17°-on 227 sr. R.-timsót old fel). 4. 
B.-karbonát (RbaC08), fehér, homokszerű por; 
vízben könnyen, borszeszben nehezen (135 sr.-ben) 
oldódik ós oldata erősen lúgos kémhatású. 5. B.-
hidroxid (Rb OH), a káliumhidroxidhoz hasonló, 
de annál erősebb bázis; vízben és borszeszben ol
dódik. 

Rubieh, régi török aranyérem 91/! piaszter ér
tékben. 

Rubikon, a BuUco folyó (1. o.) nevének hely
telen formája. 

Rubin (ásv.), tudományos értelemben a vörös 
színű nemes korundot jelöli (igazi v. keleti B.). 
A balas-B. (Bubis balais) halvány rózsaszínű 
spinell; a R.-spinell élénk vörös spinell; mind
kettő igen értékes drágakő. A cseh-, szász-, szilé
ziai-, kap-, ceyloni-, kolorado- és arizona-rúbi-
nok gránát-(pirop-)fólék; a rózsaszínű cseh-B. 
rózsakvarc; a szibíriai B. vörös turmalin; a 
brazíliai B. vörös topáz; az ibolya-B. ametiszt; 
a hamis B. vörös fluorit. 

Rubincsillám (ásv.), 1. Goethit. 
Rubinek Gyula (zsitvabesenyöi), politikus, gaz

dasági szakíró, szül. Óhajon (Bars vm.) 1865 szept. 
10., megh. Budapesten 1922 jan. 8. Gazdasági 
tanulmányait Magyaróváron végezvén, előbb 
gazdatiszt volt, 1889. a Borászati Lapok, 1891. a 
Köztelek gazd. lap szerkesztője, 1893-ban az Orsz. 
magyar gazdasági egyesület titkára, 1906. igaz
gatója ós a Köztelek főszerkesztője lett. 1898-ban 
megalapította a Magyar mezőgazdasági szeszter
melők orsz. egyesületét, melynek titkára lett s 
megindította a Magyar Mezőgazdasági Szeszter
melő c. lapot. 1901. orsz. képviselővé választották. 
Ugyancsak 1901. alapította meg a Gazdák biz
tosító szövetkezetét. 1908-ban magyar nemessé
get kapott, 1909. megalapította a Magyar Föld
műves c. népies szaklapot. Az 1913. megalakult 
Magyar mezőgazdasági vámpolitikai központ fő
előadója volt. Vezető szerepet vitt az orsz. gazda
kongresszusok szervezési és előadói munkálatai
ban. 1919-ben az új nemzeti kormány megalaku
lásakor elvállalta a földmivelésügyi tárcát s azt 
Huszár Károly és Simonyi-Semadam kormányá
ban is megtartotta 1920 decemberig; rövid ideig 
kereskedelmi miniszter és gr. Teleki Pál beteg- I 

sége alatt ideigl. miniszterelnök is volt. A nem
zetgyűlésre Kecskemét választotta képviselő
nek. Számos értekezése és felolvasása jelent meg-
szaklapokban és önálló füzetekben. Főbb művei: 
Cseléd- és munkáskérdés (Budapest 1894); Pa
rasztszocializmus (1895); Kiegyezésünk Ausz
triával (1896); A jövő vámpolitikája (1900); A 
búzatermelés költsége és a vámvédelem mérve 
(1902); A vámpolitika szociális hatása (1904); 
Telepítés és földbirtokpolitika (1905); Küzdelem 
a nemzetköziségekkel (1906); A mezőgazdasági 
érdekképviselet kérdése (1907); Jövő vámpoliti
kánk irányelvei (1911); A drágaság kérdése 
(1911); A balkáni kereskedelmi szerződésekről 
(1911); Hogy állunk a Balkánon ? (1913); Őrlési 
engedély és beviteli jegyek (1913); A német ke
reskedelmi szerződések megújításának szüksége 
és feltételei (1914); Mezőgazdaságunk kívánságai 
a vámszerzödés és vámtarifa tekintetében (1915); 
Kereskedelmi szerződésünk Ausztriával (1915). 

Rubini, Giovanni Battista, olasz tenorista, 
szül. Romanóban (Bergamo mellett) 1795 ápr. 7., 
megh. romanói kastélyában 1854 márc. 2. Mint 
kórista kezdte pályafutását, 1845. mint millio
mos tért vissza hazájába, ahol egy kisebb her
cegséget vett meg. Életének fontosabb állomásai: 
Nápoly, Paris, London, Szt.-Pétervár. 

Rubinkék, 1. Bealgár. 
Rubinlüszter, 1. Lüszteres agyagedények. 
Rubin-macskaszem (ásv.), 1. Korund. 
Rubin-spinell (ásv.), 1. Spinell. 
Rubinstein, 1. Akiba, orosz sakkmester, szül. 

Staviszkiban 1882 szept. 17. Több nemzetközi 
sakkversenyben első győztes lett, így Ostende-
ban, Boroszlóban, San Sebastianban, 1912. Pös-
tyónben is. 

2. B., Anton, orosz zongoraművész és zene
szerző, szül. Vehvotinecben (Jasszi mellett) 1829 
nov. 28., megh. Peterhofban 1894 nov. 20. A 
XIX. sz. második felének egyik legnagyobb 
zongoraművésze volt. 1840-ben Parisban lépett 
föl és alapította meg művészi hírnevét. 1842-ben 
Berlinbe, 1846. Bécsbe költözött ós Heindl fuvola
művésszel Magyarországon is hangversenykör-
utat tett. A negyvennyolcas mozgalmak elő! 
Oroszországba menekült, ahol Heléna nagyher
cegnőben bőkezű pártfogót talált. Több orosz 
operát is írt már ekkor, amelyek nagy sikerrel 
kerültek előadásra. 1854—58-ig hangverseny-
kőrúton volt Nyugat-Európában. 1859-ben a szent
pétervári Zenetársaság vezetője lett és 1862. 
megalapította a Zenekonzervatóriumot. De ez
után is többször ment hangversenykörútra, így 
Amerikába is. Mint zeneszerző, az egyházi zene 
kivételével minden műfajban kiválót alkotott. 
Operái: Die sibirischen Jáger (Weimarban mu
tatta be Liszt 1854); Die Kinder der Heide (1861); 
Feramors (Lalla Roukh), legkiválóbb dalműve 
1863. kertüt bemutatóra Drezdában; A démon 
(Szent-Pétervár, oroszul 1875); Die Makkabáer 
(1875); Nero (1879); Sulamith (1883). Kiváló 
oratóriumai: Der Turm von Bábel (1872); Das 
verlorne Paradies (1855); Moses (1887); Christus 
(1888). Ezenkívül több zenekari, számos kamara
zenemüvet, zongoradarabot és dalt írt. Zeneel
méleti és történeti munkái: Die Musik und ihre 
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Meister (1891); Eriiuierungeii aus 50 Jahren 
{oroszul 1892, németül 1895); Gedauken-Korb 
(1897); Meister des Klaviere (1899). Életrajzának 
írói közül említendők: IAssovskij (1889—90.); 
Mac Arthur (1890): Siverjeiv (Í889); Soidries 
(1895); Cavos-Degtarew (1895). 

3. B., Nicolai. az előbbinek öccse, szül. Moszk
vában 1835 júl. 2., megb. Parisban 1881 márc. 23. 
Kiváló zongoraművész volt, egyszersmind zene
szerző, ő alapította 1869. a moszkvai konzerva
tóriumot, melynek igazgatója lett. 

4. R., Susanne, német filozófiai irőnő, szül. 
Czernovitzban 1847., megb. Wtlrzburgban 1914. 
Filozófiai tanulmányainak befejeztével doktori 
oklevelet szerzett. Müvei: Über die sensoriellen 
und sensitiven Sinne (1874); 1878. Psych.-aest. 
Essays e. kötetet adott ki; 1884. Neue Folge; Aus 
der Innen welt (1888): Zur Natúr der Bewegun-
gen(1890); Bine Trias von Willensmetaphysi-
keni(1896); PsychologischásthetischeFragmente 
(1903). 

Rubint Dezső, altábornagy, szül. 1871 febr. 16. 
Salgótarjánban. A Ludovika-Akadémia elvégzése 
után 1890. a budapesti 1. bonvéd huszárezredhez 
nevezték ki hadapród-tiszthelyettessé. A hadiiskola 
elvégzése után a vezérkarnál teljesített szolgála
tot. A világháborúban 1915 máj. 1. ezredessé és a 
30. honvéd gyalogezred parancsnokává nevezték 
ki, amellyel dicsőségesen végigküzdötte a volhi-
niai harcokat. Később a 79., majd a 128. dandár 
parancsnoka volt. Az ellenség előtt tanúsított vitéz 
és eredményes magatartásáért több magas rend
jellel tüntették ki, sőt a Mária Terézia-rend káp
talanja a tiszti arany vitézségi érmet is odaítélte 
neki. A konunlln bukása után előbb Debreczenben 
teljesített szolgálatot, majd 1920 szept. 1. vezér
őrnaggyá lépett elő és a m. kir. hadilevéltár veze
tésével hízták meg, amelynek később ő lett első 
igazgatója. 1922-ben adta ki általános feltűnést 
keltett munkáját Magyarország összeomlásáról: 
Az összeomlás könyve. 1922 szept. 1. altábor
naggyá nevezték ki. 

Rubinüveg. A R. (rubinvörös üveg) kétféle, 
ú. m. aranyrubin és rézrubin. Mindkét üveg 
képződése azon alapszik, hogy az üveg magas 
hőfoknál fémeket is felold, melyek aztán az üveg 
gyors lehűtésekor oldatban maradnak, de lassú 
lehűléskor v. ha az üveget újból a megpuhu-
lásig felhevítjük, megint kikristályosodnak (1. 
Kristályosüveg). Az aranyrubin előállítására 
a kvarchomokot aranykloridoldattal leöntik, ki
égetik és az üveg többi nyersanyagaival össze
keverik. Ilyképen a szükséges igen kevés ara
nyat (1 s. r. arany elég 20.000 s. r. üveg meg
festésére), egyformán elosztják az egész tömeg
ben. Ennek a keveréknek megolvasztásakor szín
telen üveget nyernek, mivel az arany feloldódik. 
Az ilyképen nyert színtelen üveg újbóli felheví
tésekor — tehát feldolgozásakor — vörös színűvé 
lesz, mivel a finom elosztásban kiváló arany vö
rös színű (1. Aranybibor). A rézrubin előállítá
sára rézoxiddal festett zöld üveget olvasztanak, 
melyhez aztán redukáló anyagot (ónreszeléket, 
vassalakot) kevernek. Ez redukálja a rézoxidot 
rézfémmé, mely magas hőfoknál feloldódik az 
üvegben. Ez az üveg. mint az aranyrubin, gyors 

lehűléskor színtelen, de újbóli felhevítéskor ru
binvörös lesz. A rézrubin igen sötétszínü, miért 
csak az üveg átvonására használják (1. Üveg 
[szines üveg]). Nagyobb réztartalmú üveg átlát
szatlan vörös lesz (1. Hematinon): igen lassú 
lehűléskor pedig a réz kristályosan válik ki (1. 
Avanturinüveg). 

Rubinvörös, 1. Fukszin. 
Rabinyi Mózes, filológus, író, szül. Debreczen

ben 1881 ápr. 1. Középiskolai tanulmányait Deb
reczenben, a bölcsészetet Budapesten és Lipcsében 
végezte, doktori és tanári oklevelet szerezve. Már 
korábban (1900—901.) az Akadémia megbízásá
ból bejárta a romániai csángó-telepeket s ez út
járól gazdag nyelvjárási és népköltészeti anyag
gal tért vissza. 1903 óta Budapesten polg. iskolai, 
majd középisk. tanár. Mikszáth halála után sajtó 
alá rendezte a nagy író irodalmi hagyatékát 17 
kötetben. Kisebb magyar közleményei irodalom
történeti, nyelvészeti és más folyóiratokban je
lentek meg, a német nyelvűek pedig a Littera-
risches Centralblattban és a szakfolyóiratok
ban. Önálló munkái közül fontosabbak: Ada
lékok és Ujabb adalékok a moldvai csángók 
nyelvjárásához (1901,1902); Két tanulmány a 
nyelvészet s a nyelvmüvelés történetéből (1903); 
Révai Miklós élete és nyelvészeti törekvései 
(1904); Tanulmányok a romániai csángókról 
(1906); Általános Nyelvtudomány (1907); A 
világnyelv kérdése (1907, német nyelven 1914); 
Nyelvesztétika (1908, a magyar nyelvesztétikai 
törekvések megindítása); Mikszáth Kálmán stí
lusa és nyelve (1910); Az erdélyi magyar nyelv
művelő társaság története(19lí); Révai Miklós 
magyar nyelvi és irodalmi kézikönyve (1912, 
Akadémia, az első magyarul írott irodalomtörté
net kiadása; ugyancsak az ö indítványára adta 
ki az Akadémia Révai mondattanának tőle föl
fedezett kéziratát, 1907); A hangutánzás problé
májának története (1912,németül 1913); Mikszáth 
Kálmán élete és művei (Mikszáth összes müvei
nek bibliográfiájával 1917); Ibsen Henrik (az 
első magyar könyv Ibsenről, 1918); Vajda János 
(1922); Kiss József (1923). Munkatársa e Lexi
konnak is. 

Rubletzky Géza, szobrász, szül. Budapesten 
1881. Az Iparművészeti iskolában tanult min
tázni, aztán Róna, Ligeti, Holló műtermében 
dolgozott, majd három éven át Hódmezővásár
helyen munkálkodott s itt kezdte meg az anya
ság, a családi élet köréből vett jellegzetes ki
sebb szobormüveinek ciklusát. 1912-ben Firenzé
ben telepedett le, ahol hasonló munkáival elis
merést szerzett a kiállításon. Végül Aradon tele
pedett le. Az Anya csókja, a Madre eterna, a 
Madonna c. müveivel szerepelt müncheni, velen
cei, bécsi kiállításokon. Egyik ily művét meg
vette a székesfőváros. 

Rubner, Max, német orvos, szül. Münchenben 
1854 jún. 2. A marburgi egyetem tanára lett 
1885., azután Berlinben az egészségügyi intézet 
igazgatója. 1910—11-ig az egyetem rektora volt. 
1919-ben megválasztották a berlini tudományos 
akadémia titkárává. Főbb művei: Lehrbuch der 
Hygiene (7. kiad. Wien 1903); Unsere Nahrungs-
mittel u. die Ernáhrungskunde (Stuttgart 1904); 
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Das Problem der Lebensdauer (München 1908); 
Kraf t u. Stoff im Haushalte der Natúr (Leipzig 
1909); Wandlungen in der Volksernáhrung (1913). 

Rubó (Hrubov), kisk. Zemplén vm. mező-
laborczi j.-ban, (mo) 387 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Rubovics Márk, festő, szül. Budapesten 1867 
nov. 31. A Mintarajziskoíában kezdte tanulmá
nyait s Parisban folytatta, ahonnan hazatérve 
1890. festőiskolát nyitott Biharival és Karlovsz-
kyval. A Műcsarnokban számos kisméretű élet
képet állított ki, a Nemzeti Szalonnak pedig 
1898. műtárosa volt. 1912-ben a Nemzeti Szalon 
gyűjteményes kiállítást rendezett a müveiből, 
ezek közt feltűnt a Boquefort és alma c. csend
élet és a Margit c. arcképtanulmány. 

Rabr ica (lat.), 1. Bubrum; rubricator, 1. 
Miniatura. 

Rubrikák (a lat. rubrica-ból) a kat. egyház
ban azok az előírások (szabályok), amelyek sze
rint a szertartásokat általában, és különösen a 
szentmisét, breviáriumot stb. végezni kell. Nevű
ket onnan nyerték, mert rendesen vörös (ruber) 
betűkkel nyomják. Innen rubricistica, vagyis a 
R. magyarázata. Nevezetesebb rubricisták: Ga-
vanto, Merati, Cavalieri stb., újabban: de Herdt, 
Martinucci, Le Vavaseur stb. Magyarországon: 
Klinda Teofil, esztergomi prelátus-kanonok. A 
rubricisticának folyóirata 1887 óta az Ephemeri-
des liturgicae Rómában. 

Rubruui (lat.) a. m. veres. Régebben veres 
szinnel írták a címeket, feliratokat s így ezeket, 
valamint a felzetet (1. o.) hívták R.-nak. — Rub-
rica, valamely írás részeinek felirata s egyúttal 
maguk ezek a részek. 

Rubruquis(Guillaume de Buysbroeck), belga 
ázsiai utazó, szül. 1220 körül Brabantban, inegh. 
1290 körül. Papi rendbe lépve, 1252. S. Jean 
d'Acreban volt, midőn IX. Lajos francia király 
küldetéssel bizta meg az állítólag kereszténnyé 
lett Ilchi-Khatai nagykhánhoz. A hír nem volt 
való s a missziónak politikai eredménye sem 
lett, de R. értékes adatokat gyűjtött a mongol 
népről és országukról. Karakorumon, Szírián és 
Örményországon át tért vissza, megerősítve He-
rodotos állítását, hogy a Kaspi-tenger csak tó. 
Útjáról írt jelentésének kézirata Leydenben van: 
De Moribus Tartarorum. Itinerarium Orientis. 
Magyarul megjelent: Utam Tatárországban (ford. 
Brózik Károly, Budapest 1881). V. ö. B. Goblet 
d' Alviella, Voyages, découvertes, émigrations 
(Bruxelles, a Patria Belgica 1875. III. köte
tében). 

Kubus L., szeder, régibb alakja szederi (nSv.), 
a Rózsafélék génusza; 200 faja forró és mérsé
kelt övi vidékeken van elterjedve. Hazánkban is 
sok faja van, nagy változatosságuk mellett úgy
szólván minden vidéken eltérő alakok élnek. Kó
rok, cserjék, gyakran tüskések és kúszók. Leve
lük egyszerű, karélyos v. tenyeresen, szárnyasán 
összetett. A virágzat fürtös v. bugás, a virágnak 
külső csészéje nincs, többnyire fehér v. rózsaszínű; 
porzó sok; termőlevél sok, 2—2 magkezdemény-
nyel, 1—1 húsos csonthéjas terméske lesz belőlük, 
egy fejecske alakú csoporttermésben. A B. cha-
maemorus L. (törpe málna) csak 15—20 cm. ma
gas, karélyos levelű; virága magános, gyümölcse j 

narancsszínű, kellemes, de zamatja hamar múló. 
Északi faj, Lapplandban egész mocsarakat benő. 
Gyümölcséből a lapp nép sokat befőz, főzelékül 
eszi, de süly ellen is sikerrel használja. Ugyancsak 
északi, fűnemű a B. arcticus L., levele hármas, 
gyümölcse sötétpiros, kitűnő zamatjával a szeder-
gyümölcsök legjobbika. A B. odorat-us L. (illa
tos szeder) kétéves, l»/« m. magas, ttiskétlen, 
mirigyes bokor, levele nagy, 3 vagy 5 karélyú, 
puhaszőrű, sok szép piros virágot hoz, egész nyá
ron virít, nagyon kedves díszcserje. Ehető gyü
mölcsöt csak hazájában, Észak-Amerikában ér
lel. Hazai R.-aink többéves cserjék, gyümölcsük 
rendesen fekete. Leggyakoribb a B. fructkosus 
L., fekete gyümölcse ehető. Erőteljes, tüskés 
cserje. Néhol kertbe is ültetik. A B. caesius L. 
(hamvas v. seregély-szeder, kékbogyó) mezőn, 
szántóföldön gyakori, nehezen irtható gyom, nő 
továbbá cserjésekben, köves lejtőkön. Indája a 
földön kúszik, rövid virágzó hajtást bocsát, de 
csomóiból gyökeret és új kúszószárat. Gyümölcse 
hamvas, deres, ehető. Gyakori hegyvidéki er
dőkben, irtásokban a B. hirtiw W. et K. (borzas 
szeder). Kertben ültetett, de hegyvidéki erdők
ben, különösen irtásokban közönséges és töme
ges a piros, bársonyos, kellemes gyümölcsű B. 
idaeits L., a málna (1. o.). Egyes teltvirágú 
európai fajták kerti díszek. 

Ruca v. réce (áiiat), ]. Bécealakúak és Béce-
félék. 

Ruca, adók. Zágráb vm. nagygoriczai j.-ban, 
(1910) 617 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Rucaöröm (növ., 1. Sahdnia. — R.-félék, 1. Sal-
viniw.eae. 

Ruccellai (ejtsd: rucseiiai), Giovanni, olasz költő, 
Bernardónak, az Oricellariónak fia, szül. Firenzé
ben 1475 okt. 20., megh. Rómában 1525. A Me-
dici-családból való lévén, nagybátyjának pápává 
(Leo) történt választása után maga is a papi 
pályára lépett s VII. Kelemen alatt az Angyal
vár kormányzója lett. Itt írta Vergilius Georgi-
káinak 4. könyve után Le Api c. gyönyörű tanító-
költeményét (Roma 1539, Padova 1718, Milano 
1826). Rosmunda-t még 1515. írta (1525. nyom
ták Sienában); ez a legrégibb szabályszerű olasz 
szomorxijáték. Összegyűjtött művei a Mazzoni 
írta életrajzzal Bolognában 1887. jelentek meg. 

Rucellinus, 1. Boscellinus. 
Rucervus (mocsári szarvas, állat), a valódi 

szarvasok (Gervus) nemének egyik alneme. L. 
Szarvas-félék. 

R n c h e (franc), 1. Büs. 
Ruchrath, Johann v. (Johann v. WeselJ, né

met reformátor, szül. Oberweselben a XV. sz. 
első negyedében, megh. Mainzban 1481. Egy 
ideig, 1450 táján, Erfurtban tanárkodott, később 
prédikátor lett, valószínűleg Wormsban. Küzdött 
a bűnbocsánat tana, a böjt-tilalom és a hierarchia 
hatalma, valamint az egyházi tranezszubsztancio-
nális tan ellen. Ezért 1479. a mainzi dömések 
bepanaszolták és Diether mainzi érsek mint eret
neket elítélte és írásait elégettette. A máglya
haláltól csak úgy szabadult meg, hogy a mainzi 
székesegyházban visszavonta tanait. Azután egy 
kolostorba dugták, ahol be is fejezte életét. Mű
veiből csak kettő jutott reánk: De indulgentiis 
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és De potestate ecclesiastica (kiadta Walch, Mo-
numenta medii aevi c. vállalatában, Göttingen 
1757). V. ö. Ullmann, Reformátorén vor der Re-
formation (2. kiad., Gotha 1866). 

Ruckers (Rnqiieres), a leghíresebb zongora
csináló család Antwerpenben a XVI. és XVII. 
sz.-ban. A legnevezetesebb R. János (az idősebb), 
aki 1579 óta ismeretes, megli. 1640. Ő találta fel 
a esatlással való kettős mannalét a clavicemba-
lon, ami által képessé tette a forte és piano pro
dukálására. A tőle készített és nagyszámban fen-
raaradt zongorák többnyire gazdagon vannak fest
ményekkel díszítve. 

Rncksacfc (ném.) a. m. hátizsák v. turista
zsák. Vízálló szövetből készült zsák, melyet szí
jakkal hátára erősít a turista. Az 1914—1918. óvi 
világháborúban a katonaság is használta borjú 
helyett. 

Kuctus (lat.), 1. Böfögés. 
Rud (perzsa) a. m folyó. 
(tud., természetrajzi nevek mellett Rudolphi 

Kari Asmund nevének (1. o.) rövidítése. 
Rúd, 1. két igás állattól vont közúti járműnél 

egyrészt az elülső aljhoz, másrészt a vonó álla
tok nyakához csatolt kormányeszköz. Miután ká
tyús úton és fordulásnál nagy lökésnek van ki
téve, szívós és e mellett könnyűfából, pl. nyírfából 
készül. Egylovas kocsiknál rúdpárt használnak, 
melyek vékonyabb vasrudakból valók. A rúd al
kotórészei elől a rúdfej, hátul a rúd töve, a rúd-
karika és a rúdkapocs. 

2. R. a liajózásban (ném. Spriet, ol. boma, ang. 
sprit), csónakok nídvitorláinál és más vízi jár
műveknél használt vékony szálfa, mellyel a dü-
lényded alakú vitorlának külső szegélyvégét ki
tolják és ily módon a vitorlát kifeszítik. A rúd 
alsó végét az árbochoz kötik. 

3. R. (herald.), 1. Heroldalakok. 
Ruda, 1. kisk. Hunyad vm. brádi j.-bau,(i9io) 781 

román és magyar lak.; jelentékeny arany- és ezüst
bánya-vállalat. (Tr. R.) — 2. JB., kisk. Hunyad 
vm. vajdahunyadi j.-ban, (1910) 481 román lak. 
(Tr. R.) 

Ruda, l.falu Görz-Gradiska grófságban, Ronchi 
közelében, az Isonzó egy holt medre mellett. 1917 
novemberben, midőn a folyót kisórő holt medre
ket záporpatakok töltötték meg, Károly király 
automobilját elragadta itt a hirtelen megnőtt 
rohanó ár, ő maga is egy faágba kapaszkodva 
menekült meg. A falu most Olaszországhoz tar
tozik. — 2. R., falu Sziléziában, (mo) 20,115 
lak., téglagyártással, vas- és cinkkohókkal. Most 
Lengyelországhoz tartozik. 

Rudabánya, kisk. Borsod vm. edelényi j.-ban, 
(1920) 2476 magyar lak. Régi ref. templom. A bor
sodi bányatársulatnak itt jelentékeny vasérc
bányái vannak. 

Rudabányácska, kisk. Zemplén vm. sátoralja
újhelyi j.-ban, (1920) 653 tót és magyar lak. Fölötte 
emelkedik Széphalom, ahol Kazinczy Ferenc háza 
áll; születésének századik évfordulóját a Magyar 
Tud. Akadémia 1859 okt. 27-én ünnepelte meg, s 
ekkor létesült a Kazinczy-alap, melyből Kazinczy 
házát és kertjét helyreállították. R. v. Szépbánya a 
XIV. sz. végén Széphegy név alatt a kassai Knoll-
család birtoka volt; Knoll Péter erdélyi püspök 

és testvére, Miklós, Zsigmond király adományá
ból 1390. ahhoz bizonyos földterületet csatoltak; 
1430. R. a Knoll ok és az Ónodi Zudar-család közt 
pör tárgyát képezte ; 1450. Knoll János és só
gora, Kolman János Palóczi László országbíró
nak 900 aranyforintért eladta. R. régi bányá
szatáról szóló tudósítások nem jutottak korunkra. 

Rudacs, 1. Rúdérc. 
Rudály (Roandela, Ráutal), kisk. Nagy-

Küktillő vm. segesvári j.-ban, (1910) 604 német, 
román és cigány lak. (Ti1. R.J 

Rúdarany, 1. Rúdérc. 
Rúd-árbocozat, 1. Csónak. 
Rudas, így nevezik a kocsi jobb oldalára be

fogott lovat, a baloldalit nyergesnek hívják. — 
i2.-nak nevezik még a lekaszált s megszáradt 
takarmányrakást, melyet aládugott két rúdon 
két munkás elvihet. L. Petrence-

Rudas (Rudiiia. Rudinka), kisk. Trencsén 
vm. kiszuczaújhelyi j.-ban, (1910) 642 szlovák 
lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Rudas erdő, az oly fiatal erdő, melynek fái 
alsó, elszáradt ágaiktól már megtisztultak. Táv
írópóznákat, komlórudakat, tutajevezőket, kerék-
gyártórudakat, vékony szálfát szolgáltat a ren
des áterdőlés útján. 

Rudas golyó, régebben vagy rúddal összekö
tött két golyó, vagy egy golyó, amelyen fél- v. 
1 m. hosszú rudaeska volt átdugva. Célja az, ami 
a láncos golyóké, t. i. nem egy ponton, hanem 
hosszú vonalon csapatokra, palánkrastb.-rehatni. 
Hátránya, hogy a löveget rontotta, csekély tá
volságra járt, ezért a XVII. sz. vége felé, amikor 
a kartács általánossá kezdett lenni, mellőzték. 

Rudasmadár (állat), a szarka (1. o.) népies neve. 
Rudazat (hány.), több egymáshoz toldott fa v. 

vasrúd, v. vascső, mely erőátvitelre szolgál. — 
Szivattyú-R. Az akna felső részén elhelyezett 
hajtógépet az akna talpára állított szivattyúval 
köti össze. Ma már alig használatos. — Fúró-R. 
A mélyfúrásnál van alkalmazásban. A külszínen 
felállított fúrógéptől a fúrólyuk talpáig nyúlik 
le. Felső végén van az ütő v. forgató berende
zés, alsó végén a fúrás munkáját végző fúró v. 
véső. Rendesen csavarokkal egymáshoz toldott 
tömör vasrudakból áll, az öblögető fúrásnál pe
dig vastag falú vascsövekből, az öblögető víz be
vezetése céljából. 

Rudazó-ía, rudazókötél, 1. Csapórúd. 
Rúdbak (halászat), az őrös háló rúdjának kam

pója, amelybe a háló be van fogva. 
Rudbeck, Olof, svéd polihisztor, szül. Weste-

rásban 1630 szept. 13., megh. Upsalában 1702 
dec. 12. Előbb botanikus volt, később anatómus, 
upsalai egyetemi tanár s megalapította ott a nö
vénytani kertet. Főművei: Campus Elysii (a II. 
rész először Upsala 1701 ; az I. rész 1702) csak 
két példány maradt belőle. Az I. részből 1863. új 
kiadás jelent meg 20 példányban ; Nova exerci-
tatio anatomica (Westerás 1653); Hortus bota-
nicus (Upsala 1685). — Fia, R. Olof, szül. Up
salában 1660 márc. 15., megh. 11. o. 1740 máre. 
23. Az upsalai egyetemen az anatómia és nö
vénytan tanára volt. Müvei: Lapponia illustrata 
(Upsala 1701); Ichthyologia biblica (11. o. 1705— 
1722). 
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R u d b e c k i a L. (uBv.), a Compositae (Fész
kesek) család génusza; 30 faja az Egyesült-Ál
lamokban honos, 2 Mexikóban is. Évelő füvek, 
levelük váltakozó, olykor átellenes. Fészkük 
nagy, a nagy szélső, meddő nyelves virágok sár
gák v. vörösek, a torzsaszerű vackon ülő belső vi
rágok többnyire biborszinűek. Kaszaijukon a bó
bita 4 fogú kis koronácska v. pedig hiányzik. Ma
gas, kórótermetű fajok, számos fészkükkel kedvelt 
dísznövények. így különösen a R. laciniata L. 
(sallangos E.), melynek levele 3—7 sallangra 
osztott, szára kopasz, 2 m.-re is megnő. Lazán 
tömött, sárga fészkei napraforgóra emlékeztet
nek, sokáig virágoznak. A R. speciosa Wende-
roth alacsony növésű; virágágyban, csoportok
ban szokás alkalmazni. A R. maxima Nutt. 2 
m.-nél magasabb. Levele kékes, virága narancs
szín sárga. 

Rude, adók. Zágráb vmegye samobori j.-ban, 
(i9io) 1481 horvát lakossal. Réz- és vasércbányái 
már a XVI. sz.-ban művelés alatt állottak. (Tr. 
SzHSz.) 

Rude (ejtsd: rttd), Frangois, francia szobrász, 
szül. Dijonban 1784 jan. 4., megh. Parisban 1855 
nov. 3. Parisban Cartelliernél tanult és az Beole 
des beaux-artsnak volt tanítványa, 1812. pe
dig elnyerte a római nagy díjat. 1815—27-ig 
mint menekült Brüsszelben élt, elkészítette az 
ottani pénzverő épülete oromfalának szoborcso
portját, a színház óriási kariatidáit, Dávid festő 
mellszobrát (Paris, Louvre) stb. Visszatérve Pa
risba, csakhamar elérte művészetének tetőpont
ját. Egymásután keletkeztek legkiválóbb művei: 
A szárnyas saruit megerősítő Mercuiius bronz
szobra (1827, Louvre); A nápolyi halászfiú (1831, 
u. o.) stb. 1836-ban készült leghatalmasabb műve: 
az 1792-iki önkéntesek kivonulását ábrázoló dom
bormű a párisi Arc de Triomphe-on, a francia szob 
rászat egyik legnagyobbszerű alkotása, a harci 
hév megkapó erejű kifejezése. Utána keletkez
tek : XIII. Lajos mint gyermek (1842); Cavaignae 
síremléke (1847, a párisi Montmarte temetőben) ; 
Krisztus a kereszten; az orléansi szűz márvány
szobra ; Szász Móric márványszobra (mindhárom 
a Louvreban); Ney marsai szobra Parisban (1853); 
Napóleon a halhatatlanságra ébred (Fixin-park, 
Dijon mellett); Hébe: Zeus sasával; Ámor, a világ 
legyőzője (dijoni múzeum), stb. V. ö. Bertratid 
(Paris 1888), Fourcaud (u. o. 1904) monográfiáit. 

Rudelsburg, várrom Merseburg porosz kor
mányzósági kerületben, Naumburg járásban, 182 
m. magas sziklán, a Saale mentén. A XII. sz.-ban 
többször, legutoljára a harminc éves háborúban 
pusztították el. A rom előtt az 1870. és 1871-ben 
elesett diákok emlékoszlopa és az 1890. Vilmos 
császárnak a német diákoktól felállított szobra áll. 

R u d e r a (lat.) a. m. törmelék, omladék, rom. 
Ruderális növények, táplálkozásukban na

gyobb mennyiségű ammóniát v. nitrátokat szük
ségeinek, miért is a trágyadombok, szemétlera
kodó helyek közelében tenyésznek, pl. Atriplex-
fajok, Chenopodium-fajok, Datura stramonium, 
Solanum nigrum, Urtica stb. 

Rúdérc v. rúdfém (rudacs) a neve azoknak a 
körhenger-alakú arany- és ezüstrudaknak, ame
lyeket hiteles bélyegzéssel ellátva a nagy forga

lomban fizető eszközül használnak és amelyekben 
a jegybankok órckészletüket tartják. E K.-ek 
rendszerint rézzel vannak ötvözve és állami fém
jelző hivatalok bélyegei jelzik rajtuk a teljes 
súlyt és a finomságot. Fizetés alkalmával mind a 
mellett külön-külön lemérik minden egyes rúd 
súlyát, esetleg finomságát is meghatározzák ét-
ezek alapján állapítják meg értékét. 

Rúdezüst, 1. Rúdérc. 
Rúdfa, erdei termék fiatalabb fák törzseiből. 

10—15 cm. vastagságig. 
Rúdfém, 1. Rúdérc. 
Rúdgyakorlatok, a tornászatban társas szabad

gyakorlatok, amelyeknél a gyakorlatokat hosszú 
rudak használásával végzik a tornászok. 

Rúdhinta, tornaszer, 1. Függöszerek. 
Rúdhordó taliga, kévekötő aratógépekuél a 

vonórudat alátámasztó készülék, melyet azért 
alkalmaznak, hogy a vonóállatok a gép és a rúd 
önsúlyából keletkezett függőleges nyomástól és 
rázástól lehetőleg mentesítve legyenek. 

Rudimentális szervek (nsv.), olyan kevéssé 
differenciált képletek, amelyek a fejlődés kezdő
fokán maradtak meg, a redukált szervekkel el
lentétben, amelyek magasabb fejlődési fokról 
visszaestek. Wettstein R.-nek tekinti mindazokat 
a szerveket, amelyek már hivatás nélküliek, de 
amelyek megjelenése a növény öröklött saját
sága, amelyekből tehát az illető növény őseinek 
bizonyos alaktani jellemvonásaira következtetni 
lehet. L. még Csökevényes szem. 

R u d i m e n t u m (lat.), a. m. első kezdet, kísér
let. A biológiában R.-nak nevezik egy szervnek ki 
nem fejlődött, csenevész alakját. Rudimentár 
szervek, a visszafejlődött, elcsenevészett szervek. 
L. Csökevényes szervek. 

Rudini, Antonio Starrabba, marchese di R., 
olasz államférfiú, szül. Palermóban 1839 ápr. 6.. 
megh. Rómában 1908 aug. 7. Szülővárosának 
polgármestere lett 1866. és nagy eréllyel verte 
le a bourbon-pártiaktól támasztott forradalmat. 
1869-ben Menabrea kormányában rövid ideig 
belügyminiszter volt. A képviselőházban a jobb
oldalhoz tartozott s mint annak vezére buktatta 
meg Crispit 1891 jan. s annak helyébe a kor
mány élére állott és a külügyminiszteri tárcát is 
vállalta. 1891 nyarán megújította a hármas
szövetséget még annak lejárta előtt. Pénzügyi 
nehézségek miatt azonban 1893 máj. le kellett 
mondania. Ezután az ellenzék vezére volt Crispi 
újabb bukásáig, melyet az abesszíniai vereség 
idézett elő 1896 inára Ekkor ismét R. állott a 
kormány élére, de bár kormányát három ízben is 
rekonstruálta, 1898 jún. le kellett mondania, mert 
nem tudta az általános bajokat orvosolni. 

Rudio, Ferdinánd, német matematikus, szül. 
Wiesbadenben 1856 aug. 2. A zürichi technikai 
főiskola tanára. Több értekezésén kívül megírta 
Euler Leonhard(1884), továbbá Archimedes, Huy-
gens, Lambert, Legendre életrajzát s új átdolgo
zásban kiadta Euler összes müveit (1908—1922-iu 
18 köt.) 

R u d i s t a e Lamark, Rudisták (paieont). Fel
tűnően egyenlőtlen teknőjü, vastaghéj jú kagylók, 
melyek a meghosszabbított kúpalakú jobboldali 
teknőjük csúcsával helyhez nőttek; a baloldali 
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teknő lapos ós fedőszeríi. A sarokpánt belsőleg 
lép fel, de néha hiányozhatik is. A fedőteknő 
pachidont zára hatalmas csapszerü fogak segítsé
gével illeszkedik rá az alsóra, minélfogva csakis 
vertikális irányban volt mozgatható. Csakis a 
krétában honosak, valamennyi sósvízi forma. 
Ide tartoznak a Hippurites Lam. és a Radiolites 
Lain. génuszok. H. cornu vaccinum Goldfuss 
tömegesen a turoni krétában ; R. (Sphaerulites) 
cormi-pastoris D'Orb. hasonlóképen; R. (Sph.) 
angeoides Lam. a felső kréta Gosau-emeletóben. 
A K.-ak a mi bakonyi felső krétánkban szintén 
gyakoriak és kőzetalkotók. L. Hippurites. 

Rudista mészkő (geoi.), 1. Krétaszisztéma. 
Rúdkörző, 1. Körző. 
Rudló (Budlová), kisk. Zólyom vm. besztercze-

bányai j.-ban, (1910) 404 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Rudna, 1. nagyk. Torontál vm. módosi j.-ban, 

(i9io) 1728 szerb, magyar, román és német lak. 
(Tr. R.) — 2. B. Nagyrőczéhez tartozó vasgyár 
és bányatelep Gömör vm.-ben. (Tr. Cs.-Szl.) 

Rudnay, 1. Béla (rudnai és divékújfalusi), 
szül. Szeniczen 1857 okt. 1. Jogi tanulmányai vé
geztével Nyitramegyében közigazgatási pályára 
lépett; mint Nyitra vmegye főjegyzőjét 1892. 
országgy. képviselővé választották. Még ugyan
azon évben Komárom vm. ós Komárom sz. kir. vá
ros, 1894. Hont vm. és Selmecz-Bélabánya sz. kir. 
város és Nógrád vm. főispánjává, 1896. Buda
pest főkapitányává nevezték ki. 1906-ban a Fejér-
váry-kormány alatt rövid ideig Budapest kir. 
biztosa volt. Laszberg gróf főispánnak a pest
megyei székházba való bevonulása alkalmával 
tett karhatalmi rendelkezései miatt ellenzéki ol
dalról heves támadásoknak volt kitéve. A koalíció 
kormányraléptekor kir. biztosi tisztségétől föl
mentették. 1910-ben nemzeti munkapárti pro
grammal orsz. képviselőnek választották. A cse-, 
hek megszállván a felvidéket, R. a magyarság 
megszervezésében vett részt és ezért börtönbe 
került és 13 Va havi fogvatartás után a brünni 
esküdtszék elé állították, de az első napi esküdt
széki tárgyalás után látván, hogy a nagyobb 
számban német esküdtszék el nem ítéli, a tár
gyalást elhalasztották és néhány nap múlva csere 
útján szabadlábra helyezték, Csehszlovákiából 
azonban kitiltották. Vele együtt fogságba került 
fia Egyed is, de azt 3 hónap múlva szabadlábra 
helyezték. Családtörténeti műveket írt. Önálló 
munkái: A Zsámbokréthyak (1908); A Cser
menyek és aparasztság büntetőbíróságai aXVI. 
és XVII. sz.-okban (1909); Ujfalussyak és Bud-
nayakpöreia Petröczyek ellen 1513—91 (1910). 

2. B. Gyula, festő, szUl. Pelsüczön (Gömör vm.) 
1878 jan. 9. Budapesten az Iparművészeti iskolába 
járt, aztán négy évet töltött Hollósynál München
ben és Nagybányán, végül Rómában és Parisban, 
majd Rimaszombaton és Hódmezővásárhelyen 
dolgozott. Budapesten különösen hangulatos, 
mély érzésű képeivel keltett feltűnést, ily művek
ből 1911. külön kiállítást is rendezett; 1916. a 
Műcsarnokban a Ráth-díjat kapta, a legnagyobb 
elismerést azonban az Ernst-Muzeumban 1918. 
rendezett gyűjteményes kiállítása aratta, amely 
egy csapással legnagyobb művészeink sorába 
emelte a sokáig elvonulva és szinte észrevétlenül 

dolgozó művészt. Mély tónusú jellem- ós helyzet
ábrázolásai, komoly lirájú tájképei Budapesten 
kívül Amsterdamban, Stockholmban, Velencében 
is nagy sikert arattak 1921—22. Az utóbbi évben 
Csók Istvánnal együtt művészi vezetője volt a 
pécsi művésztelepnek, ahol egyúttal rézkarccal is 
kezdett foglalkozni. Művészi érdemeiért a Szinyei 
Merse Pál Társaság tagjává választotta 1921. 
Kiadósan míveli a crayon-rajzot is, ilynemű mun
kái többnyire a Művészetben jelentek meg. V. ö. 
Uj Idők 1918. II. 221.1. 

3. B. József né, 1. Veres Pálné. 
4. B. Sándor (rudnai és divékúj falusi), blbor-

nok, hercegprímás és esztergomi érsek, szül. 
Nyitra-Szt.-Kereszten 1760 okt. 4., megh. Eszter
gomban 1831 szept. 13. Pappá szentelték 1784., 
1788. Batthyány prímás udvari káplánja, 1789. 
nagyszombati érsekhelynöki titkár, 1790. kö
rösi plébános, 1805. esztergomi kanonok, 1815. 
erdélyi püspök, 1819. esztergomi érsek és herceg
prímás lett. Mint ilyen visszahelyezte 1820 máj. 
15. az esztergomi érseki széket Nagyszombatból 
Esztergomba (1. Esztergomi érsekség), egyúttal 
a káptalant is áthozta és hozzáfogott az új szé
kesegyház és primási palota építéséhez. 1822 ápr. 
23. tette le mindkettőnek ós a papnevelőintézet
nek (1. Esztergomi papnevelőintézet) alapkövét. 
Ugyanez évben szept. 8. Pozsonyba nemzeti zsi
natot hívott össze, mely az egyház érdekében 
üdvös határozatokat hozott, de a király azokat 
nem erősítette meg. 1828-ban bíbornok lett. Jelen
tékeny alapítványokat tett. Számos pásztorlevelén 
kívül tót nyelvű beszédei önállóan jelentek meg. 

Rudnik, közigazgatási kerület Szerbiában, a 
hasonló nevű hegy környékén, 1666 kma ter. és 
(1920) 76,094 lak., közelében vannak az egykor 
virágzó B. bányaváros romjai. 

Rudnok (Budno), kísk. Abaúj-Torna vm. csere
háti j.-ban, (1910) 637 szlovák és magyar lak.; van 
némi antimon- és aranyércbányászata és kis pri
mitív fürdője. (Tr. Cs.-Szl.) 

Rudnószabadi (Budnó Lehota), kisk. Nyitra 
vm. privigyei j.-ban, (mo) 454 szlovák lak. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Rudnyánszky, 1. Gyula, költő, szül. Özdögén 
(Nyitra) 1858 máj. 1. megh. Budapesten 1913 
dec. 8. Középiskoláit elvégezvén, Pozsonyban jo
got hallgatott, de tanulmányait 1876. félbesza
kítva, azóta egészen az irodalomnak élt. 1904-ig 
többnyire a fővárosban élt mint hírlapíró, ekkor 
Debreczenbe ment a Szabadság c. politikai napilap 
szerkesztőjének, de már a következő évben meg
válta laptól s nejével,RóthyLaura(l. o.)szinésznö-
vel kivándorolt Amerikába; itt szemidegsorva
dást kapott s megvakult, mire visszatért hazájába. 
Művelte az ifjúsági irodalmat, kis novellákat, 
gyermekverseket és gyermekszindarabokat írva, 
van több monológja, verses elbeszélése, A cigá
nyok (1886) komikus nemben, az Izáhél Byron 
modorában, regénye (Névtelen virág 1899) és el
beszélése ; legjelentősebb azonban lírája, ezen a té
ren inkább termékenységével, közvetetlenségé vei 
és szép technikájával tűnt ki. Érzelmes költemé
nyein, melyek közül legsikerültebbek nejéhez in
tézett dalai, Heine, Vajda János, Reviczky Gyula 
hatása érzik meg, hazafias versei gyakran a párt-
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politikai költészet terére csapnak. Önállóan meg
jelent versgyűjteményei: Fanny dalai (1877); 
B. Gy. költeményei 1876—82 (1882); Fényben-
ármjban 1876—1886 (1886); Jézus (karácsonyi 
ének, 1888); Mária-dalok és legendák (1885); 
Nyár (1886—89. írt költeményei, 1889): Költe
mények (1892); Szerelem (1894); B. Gy. új köl
teményei 1894—1904 (1904); 48 magyar vers 
(1906); Napszállat felé (1912); Fiúk-leányok 
verseskönyve (1913). 

2. B. József, beszterczebányai püspök, szül. 
Nagyszombatban 1788 okt. 28., megh. Pozsony
ban 1859 nov. 24. Pappá szentelték 1812. Káp
lán volt Léván, Budán s Ó-Budán, később érseki 
titkár, 1832. esztergomi kanonok. 1844-ben besz
terczebányai megyés püspök lett. Az 1848-iki 
szabadságharc kitörésével szívvel-lélekkel ka
rolta fel a nemzeti ügyet és körlevélben hívta 
fel papságát, hogy Kossuth rendeleteinek enge
delmeskedjék. A szabadságharc leveretése után 
hadi törvényszék elé állították és püspöki java
dalmától megfosztván, 6 évi várfogságra ítélték. 
1850 jan. 9. kegyelmet kapott ugyan, de püspök
ségébe vissza nem helyezték. 

3. B. József báró, a főrendiház élethosszig
lan megválasztott tagja, szül. Kolozsvárott 1855 
aug. 10. Jogi tanulmányai végeztével 1872. ál
lami szolgálatba lépett a vallás- és közoktatás
ügyi minisztériumnál; 1881. az államvasutak
nál felügyelő, 1886. ugyanott osztálytanácsos és 
vezértitkár lett, 1888—1910-ig pedig a vallás- és 
tanulmányi alapokra felügyelő bizottság előadója 
volt. 1878—1907-ig jegyzője volt a főrendiház
nak s ő szerkesztette a főrendiház házszabályait. 
1907-ben a főrendiház háznagyává választotta 
meg. Ezt a tisztséget ma is viseli: ugyanis a fő
rendiház törvényerejű házszabályai szerint az iij 
országgyűlés megalakulásáig ö hivatott a fő
rendiház ügyeit intézni s ebbeli kötelességét 1918 
november hó óta is — eltekintve az időközi rö
videbb erőszakos megszakítástól — teljesiti. 

Rudolf (ó-nómet nyelven Hroiidolf, «Ruhm-
\volf», a. m. dicsőségre vágyó), német férfinév ; 
helyettesitője a magyar Bezső név még nem vált 
általánossá. Több uralkodó és fejedelmi szemé
lyiség neve: 

[Magyarország.] 1. B., magyar király, mint 
német-római császár TI. B., II. Miksa fia, szül. 
1552 jul. 18., megh. 1612 jan. 20. Ifjúságát II. Fü
löp spanyol király udvarában töltötte. 1576 okt. 
12. kezdett uralkodni, de a kormányzattal nem 
igen törődött, hanem a prágai Hradsinban töltötte 
idejét, asztrológiai és alchimistabuvárlatokba me
rülve. Udvarában Tycho de BraheésKeppler híres 
asztronomusok is tartózkodtak. Azalatt a török 
egyre pusztított a Dunán túl és Horvátországban, 
a rendek fölterjesztései pedig sikertelenek marad
tak. Erdélyben Báthory Zsigmond fejedelem 1595 
jan. 28. szerződést kötött R.-fal, mely szerint örö
kösen birja Erdélyt, elismeri R. felségét és ha fia 
nem lenne, átadja az országot, amit a következő 
év elején meg is tett. Többszörös visszatérése és 
távozása után Mihály vajda Erdélyt mint R. 
helytartója kormányozta, R. most, hatalma tető
pontján, erélyesen akart fellépni a protestánsok 
ellen ós először is kassai templomukat záratta be 

1603 nov. 11., majd az 1604. évi országgyűlésen 
felterjesztett 21 törvénycikkhez még egyet csa
tolt, melyben a vallási sérelmek országgyű
lési tárgyalását megtiltja. Erre Boeskay maga 
köré gyűjtötte a hajdúságot, elfoglalta a felső' 
vidéket, és Morvaországot meg Sziléziai is csat
lakozásra szólította fel. Mikor R. a főhercegek 
gyakori felszólítására sem törődött Boeskay fel
kelésével, azok 1606 ápr. 25. Mátyás főherceget 
választották házuk fejévé, aki 1606. megkötötte 
Bocskayval a bécsi békét (1. Boeskay). Ezután R. 
1606 nov. 11. Zsitvatorokon 20 évre békét kötött 
a törökkel. Eszerint R. 200,000 tallért fizet és 
minden harmadik évben ajándékot küld aportára. 
R. 1607 elején megtudván a főhercegek szövetsé
gét, nem akarta végrehajtani a bécsi és zsitvato-
roki békét, mire a magyarországi törökök s a haj
dúk is lázongani kezdtek. Mátyás ekkor az 1608 
elején tartott pozsonyi országgyűlésen szövetsé
get kötött a magyar és ausztriai rendek között 
s ehhez 1608 márc. 7. a morva urak is csatlakoz
tak. R. erre a regensburgi birodalmi gyűléstől kért 
segítséget, Mátyás pedig 1608 ápr. bevonult Cseh
országba, mire R. átengedte Ausztriát, Magyar
országot és megígérte, hogy Mátyás fogja örökölni 
a cseh trónt. Mátyás ezzel be nem érve, máj. 19. 
már Prága előtt állott; a jún. 25. kötött egyesség 
szerint Mátyás Morvaországot meg is kapta, örök
lési joggal a cseh trónra, R. uralkodása alatt kez
dődött a birodalomban ama pártoknak alakulása, 
melyek néhány év múlva a harminc éves háború
ban szerepeltek. Már 1602. tett IV. Henrik francia 
király kísérleteket, hogy Habsburg-ellenes uniót 
hozzon létre, mely 1608 máj. 11-ón meg is lett a 
németországi protestáns fejedelmek közt Anhalti 
Keresztély égisze alatt. Ugyancsak 1608 jul. havá
ban teremtette meg Miksa bajor választó a kato
likus ligát. V. ö. Gindely, R. undseine Zeit (Prága 
1868): Bezold, Kaiseríl. und die heilige Liga 
(München 1885). 

[Magyarország és Ausztria.] 2. B. Ferenc 
Károly József, magyar és osztrák trónörökös, 
I. Ferenc ,7tóse/'egyetlen fia, szül. Laxenburgban 
1858 aug. 27., megh. Mayerlingben (Bécs mellett) 
1889 jan. 30. Gondos nevelésben részesült s mint 
a magyar trón várományosának, 1867 óta ma
gyar tanárai is voltak (Rimely Károly, Rónai 
Jácint püspökök, Bartos János min. tanácsos). 
Katonai és polgári tanulmányainak befejezése 
után 1877. nagykorúnak nyilvánították s 1878. 
belépett a hadseregbe. 1879-ben Spanyolország
ban és Észak-Afrikában, 1880. Egyiptomban és a 
Szentföldön tett nagyobb utazást. 1881 máj. nőül 
vette Stefánia hercegnőt, II. Lipót belga király 
leányát. 1883-ban altábornaggyá lépett elő, 1888, 
márc. pedig a gyalogság főfelügyelőjévé nevezte 
ki az uralkodó. 1889. jan. 30. eddig ki nem derí
tett módon erőszakos halállal múlt ki egy szű
kebb baráti kör társaságában a mayerlingi va
dászkastélyban. R.-ban felvilágosodott szellemű, 
a magyar nemzetet megértő és annak nyelvét 
tökéletesen beszélő jövendő uralkodóját veszítette 
el Magyarország. Szívesen foglalkozott tudomá
nyokkal (etnográfia, természetrajz) és irodalom
mal is. Nevezetesebb müvei: Fünfzehn Tagé auf 
der Donau (1879, 2. kiad. 1885, magyarra ford. 
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Faszhvszky József: Tizenöt nap a Dunán, Bu
dapest 1890); Eine Orientreise (Wien 1882,2 köt.: 
magyarra ford. Brankovics György : Utazás a 
Keleten, Budapest 1883). R. indította meg Az 
Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képbenc. 
nagy földrajzi és néprajzi munkát, mely magyar 
és német nyelven jelent meg (1886—1902, 21 köt.). 
R.-nak egyetlen leánya, Erzsébet főhercegnő (szül. 
Laxenburgban 1883 szept. 2.) Windischgraetz 
Ottó herceg felesége 1902 jan. 23. óta. 

[Ausztria.]3. II. B., osztrák herceg, Habsburgi 
Rudolf német király harmadik fia. szül. 1260 
körül, megh. 1290 máj. 10. Bátyjával, Albrecht
tel együtt kapta 1282. atyjától Ausztria és Ma
gyarország hübérbirtokát, de már 1283. lemon
dott a társuralkodásról. R. 1278. vette nőül II. Ot
tokár cseh király leányát, Ágnest, kitől János 
(Parricida) fia született. L. János 42. 

4. III. B.. osztrák herceg (1298-1307) és cseh 
király (1306—1307), Albert német király leg
idősebb fia, szül. 1281., megh. 1307 júl. 4. Mikor 
atyját német királlyá választották 1298., test
véreivel együtt megkapta Ausztriát és Stájeror
szágot. A Premysl-család kihalása után Csehor
szág trónjára pályázott s miután nőül vette Er
zsébetet, II. Vencel király özvegyét, a csehek 
királyukká választották 1306. A következő évben 
gyermektelenül halt el. 

5. IY. II, osztrák herceg (1358-64) II. Al
brecht herceg legidősebb fia, szül. 1339 nov. 1., 
megh. Milanóban 1365 júl. 17. Atyját 1358. kö
vette az uralkodásban s 1359. felvette a főhercegi 
cimet. 1353-ban IV. Károly német császár leá
nyát, Katalint vette nőül. 1363-ban Maultasch 
Margit lemondása után megszerezte Tirol birto
kát, 1364. Görz birtokára is igényt szerzett. R. 
két izben is szövetkezett Nagy Lajos magyar ki
rállyal (1359, 1362) és vele 1364. kölcsönös örö
kösödési szerződést kötött. R. alapította 1365. a 
bécsi egyetemet s ő kezdte meg a bécsi Szt. István 
templom építését. 

[Burgund.] 6 .1. B., burgundi király (888— 
912.), Konrád gróf fia volt a Welf-házból, megh. 
912 okt. 25. A burgundi főurak 888. királyukká 
választották s ő lett a megalapítója a felső-bur
gundi királyságnak. 

7. II. B., burgundi király (912—937), Itália 
királya (921-933), az előbbinek fia, megh. 937 
júl. 11. Adalbert ivreai őrgróf 921. Itália trónjára 
emelte s 923. legyőzte ellenfelét, friauli Beren-
gárt. 933-ban lemondott Itália trónjáról proven-
cei Hugó javára, ki viszont átengedte neki Alsó-
Burgundot. 

8. III. R., burgundi király (993-1032.), az 
előbbinek unokája, III. Konrád király fia, megh. 
1032 szept. 6. Ő volt Burgund utolsó királya, ha
lála után országát a Német-birodalomba kebe
lezte II. Konrád császár. 

[Csehország.] 9. R., cseh király (1306-1307.), 
1. B. 4. 

[Franciaország.] 10. R. (Baoid), francia ki
rály (923—936.), Rikárd alsóburgundi herceg fia, 
megh. 936. Mikor apósa, Róbert francia király 
923. elesett az Együgyű Károly király elleni 
harcban, annak liivei őt választottlik meg fran
cia királlyá. 

[Németország.] 11. R., a Sváb, né)net király 
(1077—80.), Rheinfeldeni Kúnó gróf fia, megh. 
1080 okt. 16. III. Henrik császár özvegyétől, Ág
nestől 1057. a sváb hercegséget kapta hübérbe. 
1073—75-ig IV. Henrik oldalán harcolt, bár kel
letlenül, a felkelő szászok ellen. IV. Henrik ki
közösítése után 1076. ő volt az elégedetlen né
met fejedelmek jelöltje a trónra, s bár IV. Henrik 
canossai vezeklése után kibékült VII. Gergely 
pápával, 1077 márc. 15. Forchheimben mégis 
megválasztották német királynak. Néhány győ
zelme után 1080. VII. Gergely is elismerte ki
rálynak. 1080 okt. 15. újból győzött Mölsen mel
lett, de a csatában levágták jobb kezét s kapott se
bében másnap meghalt Merseburgban; az ottani 
templomban temették el. R. egyik leánya, Adél-
heid 1078 körül Szt. László magyar királyhoz 
ment nőül (megh. 1090). 

12. R., a Habsburgi. német király (1273—91.), 
IV. Albrecht habsburgi gróf és Heilwig kyburgi 
grófnő legidősebb fia, szül. Limburg kastélyban 
1218 máj. 1., megh. Speyerben 1291 júl. 15. Atyja 
halála után 1239. Habsburg grófság felét örö
költe. 1245-ben nőül vette Hohenbergi Burkhard 
gróf leányát, Gertrudot s ezzel Ortenburg várát 
és más elszászi birtokokat kapott. Buzgó híve volt 
II. Frigyes császárnak, miért IV. Ince pápa két iz
ben is egyházi átokkal sújtotta. Az interregnum 
alatt folytonos harcokban gyarapította családi 
birtokait. Nagybátyjának halála után 1264. Ky-
burg grófságot is megszerezte és Dél-Német
ország egyik leghatalmasabb fejedelme lett. Corn-
walli Rikárd halála után a német fejedelmek 
Frankfurtban 1273 okt. 1. német királlyá válasz
tották és okt. 24. Aachenben meg is koronázták. 
Hogy a pápa elismerését megszerezze, több en
gedményt tett az apostoli széknek. Hatalmát csak 
II. Ottokár cseh király (1. o.) nem akarta el
ismerni, akit 1V. Kun László magyar király 
szövetségével 1278 aug. 26. a morvamezei csatá
ban, melyben Ottokár is elesett, levert. B győze
lem után Csehországot meghagyta Ottokár fiá
nak, Vencelnek, Ausztriát és Stájerországot el
lenben 1282. fiainak, Albrechtnek és .R.-nak aján
dékozta, így vetette meg alapját magyar segít
séggel a Habsburg-ház jövendő nagyságának. Ez
után több törvénnyel biztosította a Német-biro
dalom belső békéjét ós igen sok rablóvárat rom
bolt szót. Az a terve, hogy fiát, Albrechtet utód
jává választassa, nem sikerült, ügyszintén az az 
oklevele is hiábavaló volt, mellyel 1290 aug. 31. 
Magyarországot fiának, Albrechtnak adomá
nyozta. Közeledni érezvén halálát, Speyerbe lova
golt s az ottani székesegyház kriptájában temet
ték el. Róla szólanak Rost drámája: Kaiser R. in 
Worms és Kerner Justinus költeménye : Kaiser 
R.-s Rítt zuni Grabe. V. ö. Ottó, Die Beziehungen 
R.-s von Habsburg zu Papst Gregor X. (Innsbruck 
1895); Bedlich, R. von Habsburg (u. o. 1903). 

13. II. B., ne'met-római császár (1576—1612.), 
1. B. 1. 

Rudolf, 1. vonEms, v. von Holwnems, közép
felnémet epikus, a Montfort grófok szolgálatában 
állott és 1254 körül halt meg Olaszországban. 
Tanult ember volt és Strassburgi Gottfriedot utá
nozta. Művei irodalomtörténeti szempontból is 
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becsesek, mert majdnem minden költő kortársát 
említi benntik. Müvei közül fenmaradtak: Bar-
laam u. Josaphat, 1220—23 (kiadta Pfeiffer, Leip-
zig 1843); Der gute Gerhard, 1225 (kiadtaHaupt, 
u. o. 1840). V. ö. P. Krüger, R. v. Bms als Nachah-
mer Gottfrieds von Strassburg (Lübeck 1896). 

2. _R. von Fénis, v. von Neuenburg, svájci sze
relmi dalnok. Piatalon, 1196 előtt halt meg. Köl
teményeiben Polquet de Marseillet és Peire Vidalt 
utánozta. 

Rudolfswert (Neustadtl,Novomesto),&z ugyan-
ily nevű krajnai kerületi kapitányság székhelye 
a Gurk mellett, (1910) 2394 szlovén lak. Most a 
Szerb-Horvát-Szlovén királysághoz tartozik. 

Rudolf-tó (a benszülöttek nyelvén Basszo-
Narok, a. m. sötét víz), a keletafrikai árkok 
egyikének mélyedésében levő tó Abessziniától 
D-re, 380 m. (Leontieff szerint 840 m., Böttego 
szerint 680 m.) tengerszin feletti magasságban, 
legnagyobb szélessége 60 km., 275 km. hosszú, 
több kopár, meredek szigete van. D.-en partjai 
sziklásak s kopárak, É-on laposak és homokosak, 
itt ömlik beléje a Nianam v. Omo folyó, DNy.-on 
pedig a Turchwell. A tavat gróf Teleki Samu 
fedezte föl 1888 márc. 6.; utána 1896. Böttego, 
azután Cavendish, 1898. Austin (a Macdonald 
expedícióból), 1899. Leontieff, majd gr. Wicken-
burg és Donaldson Smith expediciója (1900) ku
tatták át a tó vidékét. V. ö. Teleki-Höhnel, A R.-
és Stefánia-tavakhoz (Budapest 1892). 

Rudolf trónörökös földje, a Ferenc - József
föld nevű É.-i sarkvidéki szigetcsoport egyik szi
gete az É. sz. 82° alatt. A Wilczek-földtől a Raw-
linson-sund választja el. Payer 1873,-i expedíció
jának ez volt a legészakibb pontja. 

Rudolphi, Kari Asmund, természettudós, 
szttl. Stockholmban 1771 jún. 14., megh. Berlin
ben 1832 nov. 29. Előbb Greifswaldban, majd 
Berlinben volt egyetemi tanár s ott megalapí
totta a zootómiai intézetet. Főbb müvei: Ento-
zoorum sive vermium intestinalium história na
turális (Amsterdam 1808, 3 köt.); Grundriss der 
Physiologie (Berlin 1821—28, 3 köt.) 

Rudolstadt, Schwarzburg-Rudolstadt volt né
met fejedelemség fővárosa, a Saale mellett, (1919) 
12,172 lak. XIII. sz.-ból való városi temploma a 
fejedelmi család temetkező helye. R. 800. Hersford 
kolostoré, 1227. az orlamündei grófoké volt és a 
XIV. sz. óta a schwarzburg-blankenburgi grófoké. 

Rudopolje, adók. Lika-Krbava várm. gracaci 
j.-ban, (1910) 1340 szerb és horvát lakossal. (Tr. 
SzHSz.) 

Rudorff, 1. Adolf August Friedrich, német 
jogtudós, szül. Mehringenben (Hannover) 1803 
márc. 21., megh. Berlinben 1873 febr. 14.1829-ben 
rendkívüli és 1833. rendes tanár lett Berlinben. 
Művei: Das Recht der Vormundschaft (Berlin 
1832—34, 3 kötet); Römische Rechtsgeschichte 
(Leipzig 1857-59, 2 köt.). Ő alapította 1861. a 
Zeitschrift für Rechtsgeschiohtet. 

2. R., Ernst, német zongoraművész, az előbbi
nek fia, szttl. Berlinben 1840 jan. 18., megh. 
Grosslichterfeldeben 1917 jan. 1.1869-ben a ber
lini Hochschule tanára lett. Kompozíciói minden 
műfajt felölelnek. Kiadta K. M. v. Weber leveleit 
Heinrich Liehtensteinhez (1900). 

Rúdra, a védák mitológiájában a pusztító vi
har istene. Vérszínű szörnyalaknak képzelték, ki 
tői minden nyavalya, betegség származik. 

Rúdugrás, a magasugrásnak az a neme, mely
nél az ugró az ugrórúd segélyével veti át magát 
az ugróléc felett. A R.-hoz szükséges szer a 250 
—3 m. hosszúságú, simára gyalult, könnyen át
markolható fenyőrúd, vagy ennél még jobb bam
buszrúd, melynek alsó vége a letüzhetés végett 
ki van hegyezve, illetve vasheggyel van ellátva. 
A R. jobb vagy bal lábbal való ugrással történik, 
jobb lábbal történő elugráskor a jobb kéz alul 
alsó fogással és hajlított karral, a bal kéz felül, 
szintén alsó fogással, de kinyújtott karral nyug
szik a rúdon; az elugrás pillanatában a jobb kar 
feltolja a testet, a bal kar felhúzza s az egész 
test balra félfordulatot végez, mikorra az ugrás 
befejeztetett; a bal lábbal való elugrásnál a bal 
kéz van alul s a jobb kéz fent s a test jobbra tesz 
félfordulatot. A R. nagy mértékben testképző s 
e mellett mutatós tornagyakorlat, s egyike a leg 
kedveltebb versenyeknek. 

Rúdvas, rúdalakú kovácsvas a legkülönbö
zőbb keresztmetszettel. A kereskedelmi forgalom
ban nem formás R. az, melynek keresztmetszete 
derékszögű négyszög vagy kör, formás R. az, ha 
a keresztmetszet az említett két egyszerű mér
tani idomtól eltér; ilyen a szegletvas (L), t-vas 
(T I ) , u-vas(U)stb. 

Rue (franc, ejtsd : rtt), út, utca. 
Rue, Warren de la, 1. De la Rue. 
Rueda, Lope de, spanyol drámaíró, szül. Sevil

lában, megh. Córdobában 1567. Eleinte arany
műves volt, később szinész lett. Irt négy vígjáté
kot, két pásztori beszélgetést és tizenkét pasót 
(a későbbi entremesek: felvonásközök előf utárjai). 
A spanyol népszínműnek ő a megalapítója. Szín
műveit barátja Timoneda Jüan adta ki (Valencia 
1567, Sevilla 1576, majd Logrono 1588). Némely 
darabjai Böhl de Paber Teatro antiguo espanol 
(Hamburg 1832) ós Ochoa Bug. Tesoro del teatro 
espanol (Paris 1840) s a Biblioteca de autores 
espanoles c. gyűjteményben (2 köt.) jelentek meg. 

Rueff, Adolf, német állatorvos, szül. Stutt
gartban 1820 jún. 2., megh. u. o. 1885 okt. 9. 
1846-ban a hohenheiini gazdasági akadémián az 
állattan és állatorvostan tanárává, 1869. a stutt
garti állatorvosi iskola igazgatójává nevezték 
ki. Főbb müvei: Über Bau und Verrichtungen 
des Körpers unserer Haustiere (3. kiad., Stuttgart 
1870); Rasse, Haar u. Gang des Pferdes (u. o. 
1874); Die Rassen desRindes (u. o. 1876, 32 táb
lával); Allgem. Tierzuchtlehre (Berlin 1878); Das 
Áussere des Pferdes (Stuttgart 1885). 

Rueil (ejtsd: rüej), város Seine-et-Oise francia 
départementban, (1911) 13,203 lak. Templomában 
vannak Joséphine császárnő s leánya, Hortense 
királynő síremlékei. Közelében van Malmaison 
(1. 0.) kastélya, DK.-re az egykori La Fouilleuse-
kastély, ma leányfegyintézet. 

Ruelens (ejtsd: röionsz), Estelié (leánynevón Cré-
vecoeur), belga írónő, szül. 1828 máj. 27., megh. 
Brüsszelben 1878 márc. 20-án. 1848 óta R. Charles 
(megh. 1890.) brüsszeli könyvtáros felesége volt; 
Garoline Graviére álnéven 1876 óta egy sereg 
regényt tett közzé, amelyekben a nyárspolgárok 



Ruelle — 429 — Rugalmas rostok 

furcsaságait és a nemesség előitéleit ostorozta 
(L'énigme du docteur Burg, Gentilhommerie d'au-
jourd'hui, Choses recucs, Une Parisienne a Bru-
xelles, Mida stb.). 

Ruelle (ejtsd: rfiei), falu Charente francia dé-
partementban, (191D 4187 lak., 1750. létesített 
nagy haditengerészeti ágyúgyárral. 

Ruellia Jj. (uöv., Aubletia Neck), az Acan-
thíweae család génusza, melynek mintegy 200 
faja főleg a trópusokon él. Viráguk csészéje öt 
fogú, néha ajakos, pártája elől kiszélesedő, néha 
felfúvódott, csöves, 5 cimpája van. Füvek vagy 
cserjék, ép szélű vagy kevéssé bemetszett leve
lekkel. Szép, élénk szinti virágukért több fajuk 
kedvelt üvegházi növény (R. farmosa Andr., 
Brazília, skarlát-piros virágú). 

Ruemann (Rümann), Wilhelm von, német 
szobrász, szül. Hannoverben 1850 nov. ll.,megh. 
Ajaccióban 1906 febr. 6. Münchenben Wagmül-
lernek volt tanítványa. Nagyszabású művei: 
Rückert emlékszobra Schweinfurtban, Mayer Ró
berté Heilbronnban, Luitpold uralkodó hercegé 
Nürnbergben, Ohm természettudósé Münchenben, 
I. Vilmos császár emlékszobrai Heilbronnban és 
Stuttgartban, Pettenkofer emléke Münchenben. 
Mellszobrai közül említendők Bismarck és Moltke 
mellszobrai a német birodalmi gyűlés palotájá
ban ; egyéb művei közül: meztelen ülő leány 
finom márványszobra a berlini Nationalgalerie-
ben. A müncheni művészeti akadémia tanára volt. 

Rnepp. , latin állatnevek után Rilppel Eduárd 
nevének rövidítése. 

Ruffinyi Jenő, bányamérnök, szül. Dobsinán 
1846 márc. 3. 1872-ben a dobsinai városi bányák 
igazgatója lett; e mellett az ottani bányaiskola 
igazgatását s a város mérnöki munkáit is vé
gezte. Dobsinát az ő tervei szerint rendezték és 
csatornázták. Ö fedezte föl 1870. a dobsinai jég
barlangot, amelyet 1873—74-ig kikutatva és föl
mérve, a közönség részére hozzáférhetővé tett s 
körülötte nyaralótelepet létesített. 1907-ben nyu
galomba vonult. 

Ruffy Pál (királyházai), jog-tudós, ügyvéd, 
ezül. Csehiben (Komárom vm.) 1854 dee. 15. Jogi 
tanulmányainak végeztével Bars vm. szolgála
tába lépett, 1886. főjegyző, 1895. alispán lett. 
1896-ban orsz. képviselővé választották. 1900-ban 
mint kormánybiztos az akkor rendszeresített köz
igazgatási tanfolyamokat szervezte s a budapesti 
tanfolyam vezetője lett. Az állami gyermekmen
helyekről szóló törvény végrehajtásának szerve
zésével 1901. szintén őt bízta meg a kormány, s 
ugyanakkor min. tan. címet kapott. 1903-ban a 
király kinevezte a gyermekmenhelyek országos 
felügyelőjévé, minek következtében képviselői 
mandátuméról lemondott s azóta egész munkás
ságát az állami gyermekvédelemnek szenteli. 
1923-ban megkapta az államtitkári címet. Gyer
mekvédelmi és közigazgatási irodalmi mun
kái közül főbbek: Közegészségügy és szociális 
politika (Budapest 1897); Közigazgatás és sze-
gényügy (1899); Községi háztartás (1900); A 
gyermekvédelem Magyarországon (1901); Bars 
vármegye gazdasági leírása (1901); A gyermek 
az államigazgatásban (1904); Az állami gyer
mekvédelemről (1906); L'assistance publique de 

l'enfant en Hongrie (1906); Staatlicher Sáuglings-
schutz (Berlin 1911); Küzdelem a leánykereske
delem ellen (1914); a Magyar Közigazgatás c. 
szaklapnak felelős szerkesztője. Munkatársa e 
Lexikonnak is. 

Rufiasz (Rufia), folyó, 1. Alpheios. 
Rufidzsi (Lufidzsi, Rufiji, Lufiji), folyó a volt 

Német-Kelet Afrikában. Ered az UlangaésLiwego 
egyesüléséből Mahengében, fölveszi a Ruahát, a 
pangani sellőkkel áttör a Tunduszi hegyeken és 
65 km. széles deltával torkollik az Indiai-óceánba. 
Gőzbárkákkal hajózható Gungunóig. Torkolatába 
menekült 1914 okt. 30. a Königsberg nevű német 
kis cirkálóhajó, mely Adenban több angol hajót 
elsülyesztett. Az angol cirkálók üldözték és egy 
elsülyesztett szeneshajóval elzárták az útját. 1915 
júl. 11. aztán angol folyami monitorok elpusztí
tották a Königsberg-et. 

Ruíinus, keletrómai államférfiú, ki Galliából 
került I. Theodosius udvarába, hol Kr. u. 392. 
praefectus praetorio és a császár fiával, Arca-
diusszal együtt konzul is volt. Midőn Theodosius 
394. nyugatra vezette hadait, R.-ra és Arca-
diusra bízta a keleti birodalom kormányát, s a 
császár halála után (395.) Arcadius nevében to
vább is R. kezelte. Midőn a nyugati gótok fel
lázadtak, visszautasította Stilicho támogatását, 
s ezzel nagy kárt okozott az országnak, mire 
Gaina8, a Konstantinápolyba hívott katonák ve
zére, még 395. megölette. 

Ruíinus (aquilejai), egyházi író, szül. Júlia 
Coneordia városban (Áquileja mellett) a IV. ez. 
közepe táján, megh. Szicíliában 410. Mint kate-
kumenus 370 körül felvette a keresztségét. 
373-ban Egyiptomba ment és részint Alexandriá
ban, részint a nitriai pusztában tartózkodott. 
Ezután Palesztinában az olajfákhegyi remeték 
elüljárója volt, hol János püspök pappá szentelte. 
397-ben visszatért Itáliába. Később Origenes 
hívének vallotta magát. Művei legnagyobbrészt 
fordítások görögből: Ifcpi ap/öjv (Origenes műve, 
sok kihagyással és az erősebb részek enyhítésé
vel) ; lefordította Flavius Josephus, Basilius, Na-
zianzi Gergely, Evagrius stb. műveit és Eusebius 
egyháztörténelmét, melyhez két könyvet csatolt 
folytatásképen a 395. évig. 

Rufisque (ejtsd: rttüszk), a benszülöttek nyelvén 
Tangetet, kikötőhely francia Szenegambiában a 
Verde-fok közelében, (i9i?) 11,414 lak. 

Rufu (v. Ruvu), két afrikai folyó neve, 1. Kin-
gani és Pangani. 

Ruíus, 1. Curtius, 1. Curtius 2. — 2. R. Festus, 
római történetíró, Kr. u. 369. irta Breviárium re-
rum gestarum populi Romani című, Valens csá
szárnak ajánlott kézikönyvét Livius és Eutropius 
nyomán. Kiadta Pörster (Wien 1874) és Wagner 
(Prag 1886). — 3. R. Valgius, 1. Valgius. 

Ruga, IMCÜIS Icilius, 1. Icilius. 
Rugalmas rostok (fibrae elasticae), a kötő

szövet (1. o.) egyik eleme. Különböző vastagságú 
(0-5—10 fi), rendesen kanyargós, éles határú, 
erősen fénytörő, savaknak és lúgoknak ellenálló, 
gyakran hálózatot és lemezeket képező rostok. 
Valószínű, hogy nem sejtekből, hanem a kötő
szövet alapanyagából keletkeznek. A test igen 
sok részén, csaknem minden rostos kötőszövet-
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ben előfordulnak s néha nagy mennyiségükkel a 
kötőszövet uralkodó és jellemző elemei; például 
az erek rugalmas hártyájában. 

Rugalmasság, az az ellenszegülés, melyet a 
testek a külső erők okozta alak- v. térfogatvál
tozással szemben tanúsítanak. Mivel a cseppfo
lyós és gáznemű testek önálló alakkal nem bír
nak, R.-uk csak összenyomásukat célzó erők
kel szemben nyilvánul. A szilárd testek R.-a 
azonban a bennük rejlő kohézió-erő nagysága 
miatt az alak- és térfogatváltozással szemben 
érvényesül. Az erő, mely ezt az alak- v. térfo
gatváltozást előidézi, egyúttal mértéke az ellen
szegülésnek, v. R.-nak. Ez annál nagyobb, men
nél kisebb a változás, melyet a külső erő létre
hozhat. A közönséges életben éppen ellenkezőleg 
azt a testet tekintik rugalmasabbnak, mely na
gyobb változást szenved. A tapasztalás azt mu
tatja, hogy a rugalmas test, ha a reá ható erő bi
zonyos határon alul marad, az erő megszűnté
vel visszakapja eredeti alakját és térfogatát; a 
változás tehát csak múlékony s ez éppen jellemző 
azon testekre, melyeket rugalmasaknak neve
zünk. Az az erő, mely már állandó változást idéz 
elő, a R. határa. Amilyen könnyű ezt így meg
állapítani, olyan nehéz annak mérése. Kis erő, 
mely nagyon sokáig hat, már állandó változást 
okozhat; az is határoz, volt-e a test már válto
zásnak alávetve v. sem. Ezért a technikában rúd 
v. drót megnyíljtására nézve azt a kilogrammok
ban kifejezett súlyt tekintik a R. határának, 
mely 1 m. hosszú és 1 mm2 keresztmetszetű dró
ton Oö mm.-nyi állandó megnyúlást okoz. Az erő 
behatása szerint a R.-ot különböző névvel jelölik 
meg. A nyújtáskor érvényesülő R.-ot abszolút R.-
nak nevezik, az összenyomáskor fellépőt vissza-
hatőnak, a hajlításkor érvényesülőt relatívnak, 
a. csavaráskor mutatkozót torzió-R.-iVAk. A nyúj
tás- vagy nyomáskor bekövetkező megnyúlás, 
illetve megrövidülés arányos a hatóerővel, a test 
hosszával, fordítva arányos keresztmetszetével 
és függ a test anyagi minőségétől. Az a meg
nyúlás, melyet az egységnyi erő az egységnyi 
hosszúságú és keresztmetszetű testen (pl. dróton) 
előidéz, a test lineáris R.-i koefficiense. Ennek 
megfordított (reciprok) értéke az az erő, mely az 
egységnyi keresztmetszetű testet saját hosszával 
nyújtaná meg, ha a test azt kibírná s ezt R.-i 
modulusnak nevezik. Ez a megnyúlásból kiszá
mítható s az anyagra jellemző adat. így pl. az 
acél R.-i modulusa 22,000 kg./mm2 (kg. a mm3-nyi 
keresztmetszetre); a vasé 20,870 kg./mm2; a ke
mény rézé 12,450 kg./mm2; a kemény platináé 
17,040 kg./mm' stb. A hajlításkor érvényesülő 
R.-ot különösen vízszintes fekvésű gerendák, 
rudak terhelésekor veszik igénybe. Leginkább 
három eset fordul elő: 1. a rúd egyik vége meg 
van erősítve (pl. befalazva), a másik szabad és erre 
hat a hajlító erő; 2. a rúd mindkét vége meg van 
erősítve s a teher a rúd közepére hat; 3. a rúd két 
vége csak alá van támasztva s a teher szintén a 
rúd közepén hat. A rúd minden esetben meg
hajlik. Az első esetben a felső rétegek megnyúl
nak, az alsók megrövidülnek. A két réteg között 
kell olyannak lennie, melynek hossza nem vál
tozik ; ez az ú. n. neutrális réteg. Végpontjának 

elhajlása a vízszintestől a hajlítási nyíl s ezt lut
rik. A nyíl nagysága arányos a terhelő súllyal, 
arányos a rúd hosszának köbével, fordítva ará
nyos a rúd szélességével és vastagságának köbé
vel. Ez utóbbi méret a hatóerő irányába esik. A 
lehajlás még a rúd anyagi minőségétől (R.-i koef
ficiensétől) is függ. Ha egyugyanazon rudat az 
előbb említett három módon elhelyezve ugyan
azon megterhelésnek vetnek alá, a meghajlások 
úgy aránylanak, mint: 4: ' / l s : 4/4. Legnagyobb 
a meghajlás, ha a rúd egyik vége szabad, leg
csekélyebb, ha mindkét vége meg van erősítve. 
Ha valamely rúd vagy drót egyik vége meg van 
erősítve, míg a másik szabad s ezt csavarásnak 
vetik alá, a torzió-rugalmasságot veszik igénybe. 
Az elcsavarás szöge arányos a csavarást létesítő 
erőpár nyomatékával, a drót hosszával, fordítva 
arányos a drót sugarának (vastagsága felének) 
negyedik hatványával és függ a rúd vagy drót 
anyagi minőségétől. A torziórugalmasságot elő
nyösen használják igen kis erők mérésére (1. 
Csavarást mérleg). A R. többi fajtája is széles
körű alkalmazást nyer, pl. a rugókban, hogy ál
taluk bizonyos állandó nyomás gyakoroltassék. 
vagy heves lökések hatása hosszabb időre fel-
osztassék s így enyhíttessék; az órák spirális 
rugóiban, amidőn mint hajtóerő és mint mozgás-
szabályozó működnek; a, rugós mérlegekben, 
erőmérőkben, aneroid-barométerekben stb. 

Irodalom. Lamé, Lecons sur la théorie de l'élasticité, 
2. kiad., Paris 1866; Clebseh, Theorie der ElastizitSt íes-
ter Körper, Leipzig 1862 ; Beér, Einleitung in die Theo
rie der ElastizitSt und Kapillaritíit, u. o. 1869: Klein. 
Theorie der B., Akustlk und Optik, u. o. 1877: Neumann, 
Vorlesungen über die Theorie der E. fester Körper und 
des LichtStuers, u. o. 1885 : Bach, Elastizitat und I'estig-
keit, 4. kiad., Berlin 1902; Voigt, Kompendium der 
theoretischen Physik, Leipzig 1895. 

Rugalmasságmérő (elaterometer), különböző 
alakban szerkesztett készülék, mely ritkított v. 
sűrített gázok v. párák rugalmasságának méré
sére szolgál. 

Rugalmas testek, 1. Rugalmasság. 
Rugalmas utóhatások, a rugalmas testeken 

észlelhető jelenségek, melyek lényege az, hogy 
a rugalmas test külső erő behatására nem éri el 
rögtön az erőnek megfelelő alakváltozást és az 
erő megszűntével nem nyeri vissza- rögtön ere
deti alakját. Az utóhatás annál tovább észlelhető, 
mennél tovább tartott a külső erő behatása. 

Rugalmas üveg, l. Üveg. 
Rugásd, kisk. Baranya vm. szentlőrinczi j.-ban, 

(1920) 201 magyar lak. 
Rugby (ejtsd : rögM), város Wíirwickshire angol 

countyban, (wii) 21,762 lak., híres középiskolá
val, amelyet 1567. Lawrence sheriff alapitott. 

Rugby (ang., ejtsd: rögbi), a labdarugó játék 
egyik neme, amelyben a labdát kézzel is szabad 
megkapni és tovavinni. Nevét Rugby várostól 
kapta, amelynek tanuló-ifjúsága határolt terüle
ten ily módon játszotta a footballt. 

Ruge, 1. Arnold, német filozófiai és politikai 
író, szül. Bergeuben (Rügen szigetén) 1802 szept. 
13., megh. Brightonban 1880 dec. 31. Az ú. n. 
Jünglingsbundban való részessége miatt 6 évi 
fogságot szenvedett. 1837-ben Echtermeyerrel 
a Hallesche Jahrhücher f ür deutsehe Kunst und 
Wissenschaft c. lipcsei közlönyt alapította, mely 
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.a hegeli irányt képviselte. A cenzúra által tá
masztott nehézségek miatt átalakította azt a 
Deutsche Jahrbüciier című radikális közlönnyé, 
melyet 1842. a szász kormány betiltott. R. azután 
Parisba ment és Zwei Julira in Paris c. iratában 
a szocializmussal szemben állást foglalt. 1846— 
1858. megjelent tőle: Gesammelte Schrif ten 
(Maniilieim, 10 köt.). Időközben Zürichben Frö-
bellel irodalmi kiadóhivatalt alapított, 1847. pedig 
Lipcsében a Verlagsbureau c. vállalatot, amelyet 
.a kormány 1851. beszüntetett. Az 1848-iki mozga
lomban demokrata szellemben vett részt. Berlin
ben és Lipcsében a Reform c. lapot szerkesztette. 
Boroszlóban a birodalmi gyűlésbe választották és 
mint képviselő Frankfurtban a szélsőbalt szer
vezte. Kiutasítása folytán 1850. Londonba ment, 
ahol Ledru-Rollinnal, Mazzinival és másokkal az 
európai demokrata bizottságot alapította, melytől 
azonban Kossuth belépése alkalmával visszavo
nult. 1852 óta Brightonban élt. Munkái közül még 
niegemlítendők: Politische Bilder aus der Zeit 
(2 köt. 1847—48): Revolutionsnovellen (két rész, 
Leipzig 1850); emlékiratai: Aus früherer Zeit (4 
köt., Berlin 1862—67); Reden über Religion, ihr 
Entstehen und Yergehen (u. o., új kiad. 1875); 
Geschichte unserer Zeit (u. o. 1881). A Junius-
levelek jeles német fordítását ő írta (3. kiad. 
Leipzig 1867); Arnold Ruge's Briefweehsel und 
Tagebuchblátter aus den Jahren 1825—1880. 
<kiadta Nerrlich P., 2 köt., Berlin 1866). 

2. R., Sophus, német geográfus, sztil. Dóriim
ban (Hannover) 1831 márc. 26., inegh. Drezda 
mellett 1903 dec. 23. 1874 óta a drezdai technikai 
főiskolán a földrajz ós néprajz tanára, 1863. meg
alapította Andree-val a drezdai földismereti tár
saságot. Főművei: Christoph Kolumbus (Dresden 
1892); Geschichte (les Zeitalters der Bntdeckungen 
(Berlin 1881—83); Die Entwicklung der Karto-
graphiein Amerika bis 1570(Gotha 1893).Több ér
tékes földrajzi tankönyvet is írt. A földrajz törté
nelmének terén szaktekintély volt. V. ö. Hantzsch 
cikkét a Geographische Zeitschrift-ben (1894). 

Rugendas, német művészcsalád. Tagjai: R, 
Geory Philipp, szül. Augsburgban 1666 nov. 27., 
megti. u. o. 1742 máj. 10. Bécsben tanult, Velen
cében és Rómában járt. 1695-ben hazatért és fő
leg csataképeket festett. Ily művei a braun-
schweigi és hamptoncourti képtárakban vannak, 
a budapesti tört. képcsarnokban egy kuruc lovast 
ábrázoló akvarellje. Nevezetesebbek rézkarcai, 
hántoló modorban készített lapjai, így a lovaso
kat, parasztokat ábrázoló Capricci (6 lap), XII. 
Károly és Eugén herceg lovasképei. A kuruc kor 
jellegzetes alakjait, viseleteit feltüntető müvei 
nagy történeti értékűek. 1710-ben az augsburgi 
műv. iskola igazgatója lett. Fiai: R. Georg 
Philipp (1701—1774), R. Christian (1708-81) 
és R. Gottlob Jeremiás (1710—72) is ügyes 
rézmetszők voltak, kik főleg csata- és viselet
képeket készítettek, lizt az irányt még a 19. szá
zadban is folytatta dédunokája, R. Johann 
Lorenz (1775-1826). linnek fia, R. Moritz 
(1802—58) Münchenben Albrecht Ádámnak volt 
tanítványa. Sokat utazott Dél- és Északameriká-
ban, honnan 1847. tért vissza Münchenbe. Utazá
sain készített több ezerre menő rajzait, tanuliná-

Rúgó 

nyait, festméuyeit a bajor állam vásárolta meg. 
Kőnyomatban Malerische Reisen in Brasilien 
címen megjelent 100 rajza. — V. ö. Gráf Still-
fried, Lében und Kunstleistungen des Malers und 
Kupferstechers G. Ph. R. und seiner Nachkom-
men (Berlin, 1879). 

Rugeri, két hegedűkészitő családi neve. Leg
inkább Amati mintái után dolgoztak Gremonában 
és Bolognában a XVI. és XVII. sz.-ban. 

Ruggiero, szicíliai uralkodók, 1. Roger. 
Ruggyanta a. m. kaucsuk (1. o.). 
Rúgna (Riigila). 1. Roas. 
Rugiusok (Rugii). germán néptörzs a mai 

Rügen szigetén és az Odera és Visztula alsó fo
lyása között, majd a gótokhoz csatlakozva, a 
Duna középfolyásánál telepedtek le s Attilának 
hódolva, vele Galliába is betörtek. Attila, halála 
után a mai Ausztriában laktak, egy részük a ke
leti gótokhoz csatlakozva Itáliába költözött s 550 
körül velük együtt pusztult el. 

Rúgó, valamely gépnek, készüléknek, eszköz
nek v. tárgynak az az alkotó része, mely anya
gának rugalmassága következtében eredeti alak
jának nyomással, húzással és csavarással való 
változtatásakor munkát fejt ki v. munkát gyűjt. 

Különféle vúgók. 

Azt a rugót, mely felhalmozott munkájával vala
mely szerkezetet (pl. órát, automatákat, játék
szereket) hajt,nevezzük hajtó rugónak: azt, amely 
a szerkezet eredeti helyéről eltávolított egyik
másik részét ismét visszahozza, visszaható vagy 
reakciós rugónak: azt, amely állandó nyomásá
val a szerkezet valamely részét helyén tartja, 
nyomó-, s amely kiemelni igyekszik, v. feszítő v. 
húzó •rugónak : azt, amely testek tartására való. 
tartó rugónak (kocsirúgó); azt, amely erők méré
sére szolgál, erőmérő v. dinamometrikus rugó
nak : s végül azt, amely ütve hangot hallat és 
zenei célokra használható (hangvilla), ütő rugó
nak nevezzük. A rugók anyaga igen sokféle, leg
inkább kalapáccsal keményített fémeket, de kü
lönösen edzett acélt használnak, mert a fémek a 
nyomást, húzást és csavarást a legjobban állják. 
A húzó erők munkájának felhalmozására külö
nösen a levegő igen alkalmas. A merev anyagok
ból (acél, sárgaréz, fa) való rugókat rudacskák v. 
lapok, esetleg ezek nyalábjai, v. tekercs v. kos-
szarvszerüeu csavart szalagok v. sróf alakban 
csavart drótok alkotják. Az ábra több ily rúgó-
alakot láttat. Az 4-val jelölt az első csoportba 
(lapos nyaláb), a D-vel jelölt a másodikba (kos
szarv-alak) és a B C-vel jelölt a harmadikba (sróf-



Rugódeszka 432 — Ruházat 

alak) tartozik. Az AéeD nyomásra, a B húzásra, 
nyomásra v. csavarásra és a G húzásra, való. Az 
órarúgókat 1. Óra. 

Rugódeszka, tornaszer, az ugrás magasságá
nak növelésére szolgál. A R. mintegy l-60 m. 
hosszú és 80 cm. széles rugalmas deszkalap, 
amelynek alsó vége a földön nyugszik, felső széle 
pedig két alacsony tönkre támaszkodó rúdra van 
erősítve. Célja az, hogy a rajta véghez vitt ugrá
sokat úgy testtartás, mint magassági eredmény 
tekintetében emelje és látványossá tegye. A R.-t 
ló-, bak-, nyújtó-, asztal- és magasugrásnál egy
aránt lehet alkalmazni; de csak képzett torná
szoknak való. 

Rúgómérleg, így hívják azt a gőzkazánokon, 
de főleg lokomotív- és hajókazánokon látható 
szerkezetet, mely a biztonsági szellentyűk lenyo
mására szolgál az ú. n. függő súly helyett. A szel-
lentyűt ugyanis a gőznyomás emelni iparkodik s 
hogy ez mindaddig meg ne történhessék, míg 
csak a kazánban a gőz feszültsége a megengedett 
határon túl nem ment, a szellentyüt bizonyos erő
vel le kell szorítani. Erre a célra rendesen egy 
kétkarú emeltyű szolgál, melynek hosszabb kar
jára tesszük a függő súlyt v. pedig a R.-et. 

Rugonf alva, kisk. Udvarhely vmegye székely-
keresztúri j.-ban, (i9io) 669 magyar lak. (Tr. R.) 

Rugósa (Tetracorallia, ínat). 1. Virágállatok. 
Rugós barométer, 1. Barométer (aneroid-

barométer). 
Rugós körző, 1. Körző. 
Rugós mérleg, 1. Mérleg. 
Rugós motor, erőkifejtő gépezet, melyben egy 

megfeszített rúgó hajtóerőként szolgál. Nagyobb 
munka fölhalmozására alkalmas rugók készítése 
igen nagy nehézségekkel jár és így oly R. szer
kezete, mely egyszeri felhúzás után órákon át 
pl. az emberi hajtó erőt helyettesíthetné, még 
nem sikerült. Minden óraszerkezet, mely vala
mely más szerkezetnek, pl. zenélő műnek, hajtá
sára szolgál, sőt maga az óra is R.-nak tekinthető. 

Rugós óra, az olyan óra, melynek hajtó ere
jét nem súlynak esése, hanem összecsavart rúgó 
rugalmassága szolgáltatja. 

Rugós szőllő, így nevezi a magyar nép az 
olyan szőllötőkéket, amelyek csak virágzanak, de 
gyümölcsöt vagy nem, vagy csak gyéren hoznak. 
Egynéhány magyar szőllőnél a rúgás oly gyakori, 
hogy fajta-, illetve változattulajdonságnak tekint
hető, amidőn e tulajdonság a virágok abnormi-
tására vezethető vissza, pl. a bakator, a vörös 
dinka, a madelaine, a furmintnak egy változata, 
amelyet éppen ezen tulajdonságánál fogva ron
gyos szigetinek is neveznek. De beáll a rúgás a 
normális tőkéken is akkor, ha a virágok megter
mékenyítése valamely okból, pl. kedvezőtlen, fő
leg esős időjárásnál, vagy a tőke rossz táplálko
zásánál, elmarad. 

Rugvicza, adók. Zágráb vm. dugoselói j.-ban, 
d9io) 761 horvát lak. (Tr. SzHsz.) 

Rugyinócz (Ruzsinosz), kisközség Krassó-
Szörény vm. temesi j.-ban, (1910) 369 román lak. 
(Tr. R.) 

Ruha, 1. Ruházat. 
Ruhaegres (Agri0, kisk. Torda-Aranyos vm. 

alsójárai j.-ban, (1910) 758 román lak. (Tr. R.) 

Ruhamoly (Tinea biseliellattamm.,másként 
T. crinella Tr., áiiat). A házimolyok legkisebbje, 
12—14 mm. szárnyterjedelemmel. Feje vörhenyes, 
mellső szárnyai agyagsárgák, selyemfényűek, ;i 
hátsók fehéresszllrkék; rajzolat a szárnyakon 
nincs. Hernyója a megtámadott posztó, bársony v. 
egyéb szövet felszínén finom fehér szálból messzi Í 
vezető csatornát sző, ebben él és bábozódik is be. 
Évente legalább két nemzedéke van; állandóan 
fűtött helyiségben mintegy szakadatlanul rajzik. 

Ruhanda, afrikai vidék, 1. Ruanda. 
Ruhataiota, 1. Selyem. 
Ruhatár, a színházak ama helyiségei, melyek

ben a jelmezes darabokhoz szükséges ruházat van 
csoportonkint elhelyezve. Ez a csoportosítás rend
szerint a darabok sorrendjében történik, külön 
a férfi- s külön a női jelmezek. Minthogy azon
ban egy korban s egy nemzet körében játszó dara
bok jelmezei közösek, ilyen újabb darabok fel
szerelésénél a leltárban meg van jegyezve, hogy 
mely darab mely szerepének ruháját alkalmaz
zák az új darab valamely szerepében. Máshol 
korok szerint vannak a kiváló becsű jelmezek 
csoportosítva (Meiningen), a egy R.-i felügyelő 
őrizetére bízva. 

Ruhatetü (Pediculus corporis de Geer, áiiat), 
a Tetvek (Anoplura) rendjébe tartozó rovarfaj. 
Az emberen élősködik. Rendesen a ruhában tar
tózkodik és vérszívás céljából a hajas és szőrös 
testrészek elkerülésével az ember testének felüle
tét keresi fel; különösen kedveli a nyak és tarkó 
tájékát és főleg a felnőtt embereket és gyakran az 
elaggottakat lepi el. Szúrása helyén erős viszketés-
gyötri az áldozatot. Ha sok tetű hosszabb időn át 
élősködik az emberen, a szúrások után következő 
viszketés heves vakarózást okoz; az ilyen ember 
testének egész felülete fel van vakarva s a vaka
rás okozta sebekhez genytüszők, kelevények, ótvar 
és ekcéma járul. A hím hossza 3 mm., a nőstény 
4'25 mm.-t is elér. A peték hossza 08 mm., me
lyeket a nőstény a ruhák rostjaira erősít. Egy 
nőstény 80 petét is rakhat. A lerakott petékből 
3—4 nap alatt bújik ki a tetű s a fiatal ruhatetvek 
teljes kifejlődéséhez 2—3 hét kell. A R. vesze
delmes betegségek terjesztője. A világháború fo
lyamán végzett szabatos vizsgálatokból kiderült, 
hogy a R. a vérrel együtt a kiütéses tífusz (foltos 
láz) kórokozóit is felveszi testébe, ezek azután 
benne néhány napon át szaporodnak és virulens 
állapotban maradnak; az így fertőzött tetű tovább 
terjeszti a kiütéses tífuszt. A világháború folya
mán gyűjtött tapasztalatokból az is kiderült, hogy 
a ruhatetvek terjesztik a visszatérő lázat, az öt
napos lázat és az ü. n. lövészárok-lázat. 

Ruhatisztító föld v. pecsétföld, 1. Bolus. 
Ruházat, mesterséges takaró, melyet testün

kön hordozunk, hogy azt az éghajlati és légköri 
behatások ellen védjük. R.-nál főleg az erkölcsi, 
esztétikai, egészségügyi és célszerűségi szempon
tok a mértékadók, figyelembe veendő ez okból a 
R. színe, anyagának minősége és a szövet vas
tagsága is. A R. alsó és felső ruhák csoportjára 
osztható. Az alsó ruháknál főleg csak az egész
ségügyi szempontok a mértékadók, a felső ruhá
nál ezeken kívül számba kell venni a célszerűségi 
föltételeket, esztétikai tekinteteket, amelyeket a 
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gyakran szeszélyes és a célszerűséggel nein mindig 
törődő divat is igyekezik érvényesíteni. Célszerű
ségi szempontból a szövet anyagának megválasz
tásánál figyelembe kell vennünk, hogy a gyapjú- és 
selyemszövet sokkal tartósabb, de sokkal drágább 
is a pamutnál, továbbá, hogy a selyem- s gyapjú
szövet sokkal rugalmasabb a pamutszövetnél, 
miért is jobban adja vissza a szabást, szebben si
mul és szebben szedhető ráncokba a pamutszövet
nél. Felső ruháknál tehát a szín és az anyag- minő
ségén kivül a szabás, vagyis a ruha alakja is tekin
tetbe jő. Az alak választásánál a célszerűséget 
főleg az egyenruháknál vesszük figyelembe, a 
többi esetben a célszerűség csak másodrendű sze
repet játszik s első sorban a divat szeszélyét vagy 
a hagyományokat — népszokásokat — és az esz
tétikai és erkölcsi szempontokat veszik figye
lembe. L. Kosztüm és Magyar viselet. 

A K. az egészségtan szempontjából az ember 
mesterséges védekező berendezése, mely véd: 1. 
lehűlés ellen, különösen hideg levegő és szél, to
vábbá túlságos hősugárzás ellen; 2. átnedvesedés 
ellen; 3. sugárzó hő és fényhatások ellen; 4. 
mechanikai sérülések ellen (különösen cipőtalp, 
lábszárvédö stb.); 5. rovarok ellen; 6. szennyező
dés ellen (különösen keztyű és cipő). 

A ruha legtöbb egészségtani tulajdonsága in
kább a szövet tulajdonságaitól, mint a nyers
anyag minőségétől függ. A lehűlés ellen védő 
hatását a R. rossz hővezető voltának köszöni, 
mert egyrészről magának a szövetnek az anyaga 
rossz hővezető, másrészről a fonalak által közre
fogott s igy bizonyos fokig megkötött levegő 
képez a hőmérsékletkülönbség kiegyenlítődését 
megnehezítő burkot. A szövetben lévő levegő 
mennyisége, vagyis a pórusok térfogata, a fla
nelben 90%, a trikóban és posztószövetekben 
75—80%, vászon- és gyapotneműben 50%. A 
keményített és vasalt szövetekben alig van le
vegő. Ha a ruha pórusaiban a levegő helyét víz 
foglalja el, a hővezetőképesség jelentékenyen ja
vul, s a R. védő hatása elvész. A R. alapanyaga 
nedvességszívó (higroszkópikus) s így nedves le
vegőből vizet vesz föl. 100 rész teljesen száraz 
gyapjú páratelt levegőből 25—28%, selyem 
16'5%, gyapot 11'6%-nyi vizet vesz föl. B tulaj
donság egyik következménye, hogy a nedves le
vegőben a hideget inkább érezzük, mint száraz 
levegőben, mert a gyapjú hővezető képessége 
109-8%, a selyemé 41%, a gyapoté 16%-al nőtt. 
Vízbe mártva, a szövet teleszívja magát vízzel, 
s a víz kifacsarással nem távolitható el egészen. 
Minél kevesebb az el nem távolitható víz, annál 
jobb a szövet az átázás elleni védelemre, mert ez 
a tulajdonság méri, hogy mennyi levegő marad 
a pórusokban a benedvesedés dacára is. A szöve
tek e tulajdonsága elsősorban a szövés módjától 
függ, s kevésbbé a szövet anyagától. 

A pórusok térfogata: 
szárazon nedvesen 

Gyapjúflanel - -
Gyapotflanel _ 
Selyemtrikó . 
Gyapjútrikó _ 
Gyapottrikó ... _ 
Lentrikó ._.'_„ 
Vatta (sima) 

Révai Nngy Jtí.ei7;oíio. XVI. Jcöt. 

923 
888 
833 
832 
747 
733' 
520 

803 
723 
612 
501 
617 
S18 

A nedves szövet a bőrhöz tapad, s ezáltal is 
kevesebb a védő levegőréteg, s a hőelvonás igen 
közvetlenné válik; legkevésbbé tapad a flanel és 
a trikó. 

Az egészségtan szempontjából igen nagy fon
tosságú a szövetek levegőátbocsátó képessége. 
A levegőt könnyen átbocsátó szövet kevéssé véd 
a szél ellen, a túlságosan záró szövet pedig meg
akadályozza a R. szükséges szellőződését s külö
nösen a veríték elpárolgását, miáltal fülleszt és 
melegben veszedelmessé lesz. A szövetek szellő-
ződése függ az alapanyagtól, a szövés módjától 
és a szövet vastagságától. A legkevésbbé szellő
ződnek a gummival itatott és a keményítve va
salt szövetek. A keményített ingmell és gallér 
egészségtelen, gummiruha csak vízben dolgozók
nak való. 

A R. höszabályzó hatását mutatják a követ
kező adatok: 

A levegő hőmér
séklete 
100"C 
12 0°C 
17-5»C 
25-6'C 

Hőmérséklet a 
bőrön 
29'0"C 
29-2«C 
29-50C 
81-8»C 

Hőmérséklet a 
R. fölszinén 

18'3"C 
19-30C 
23-OOC 
266"Ó 

Vagyis a helyes R. hidegben jelentékenyen 
visszatartja a meleget, de melegben a test szük
séges hővesztését nem gátolja a kelleténél job
ban. A hőkisugárzás ellen és a napsugárzástól 
való fölmelegedés ellen jobban véd a sima szövet, 
mint a bolyhos, jobban a száraz, mint a nedves, 
jobban a világos, mint a sötét. A R. hőszabályozó 
hatása következtében szervezetünk még hűvös 
levegőben sem kénytelen hőtermelését jelenté
kenyen fokozni. A ruha tehát energia-, illetőleg 
táplálékmegtakaritást jelent. 

Ruháink súlya nyáron 2-5—3 kgr., télen 6—7 
kgr. (nb.: egy 5 kgr.-os kutya bundája csak 70 
gr.). A középértékben 8 mm. vastag R. átlag 146 
rész szilárd anyagból és 854 rész levegőből áll. 

Veszedelmes lehet az egészségre minden olyan 
ruhadarab, amely szorít, mert egyrészt a vér
keringést gátolja (pl. harisnyakötő), másrészt el
torzulásra vezet, így a fűző és a rosszul szabott 
cipő, vagy fontos szervek működését gátolja, igy 
a fűző, mely a lélegzőszervek és az emésztőszer-
vek épségére közvetlenül veszedelmes lehet. Fon
tos az egészségtan szempontjából a ruha tisztít
hatósága. A mosható ruha mindenkor előnyösebb, 
mint a nem mosható. Piszkot és ezzel baktériumo
kat felszedő képessége a különböző szöveteknek 
különböző. Az ember bőréről több baktériumot 
szed föl a trikó, mint a vékony gyapjú- vagy 
vászouszövet. A durva fölszinű szövet három
szor annyira fertőződik, mint a sima. Veszedel
mes az oiyan ruhaviselet, mely az utcai port be
viszi a lakásba, pl. a hosszú szoknya. Veszedel
mes lehet a ruha festékanyaga is, ha rosszul kö
tött — esetleg vizben oldható — alakban mérges 
anyagot tartalmaz (arzén, antimon, mérges kát
rányfestékek). 

A művészetben a R. igen fontos részlet, amelynek 
sikeres megoldása a művészi hatás jelentős ténye
zője. W'inckelmann szerint a R. a művészetben a 
«test visszhangja», amivel azt akarta kifejezni, 
hogy éreztetnie kell a test formáit ésmozdulatait is, 
ami a legnehezebb feladatok egyike és sikere a 
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testet eltakaró kelme helyes elrendezésétől,redőzé-
sétöl (drapéria) függ. Ezt a szobrász vagy festő 
csak eleven mintán végezheti el helyesen s csak mi
után mozgás közben kellően tanulmányozta, lesheti 
el, hogy milyen helyzetben juttatja a R. az alak for
máit és mozdulatait legjobban érvényre. A görög 
és római szobrászat mesterei nem egyszer nedves 
lepelbe burkolták eleven mintájukat, hogy a dra
périát a legjobbnak talált elrendezésben megrög
zítsék. A R. redőzése a művészetnek korok sze
rint is igen jellemző sajátsága. A legrégibb görög 
szobrokon a R. párhuzamos és vékony redőzetü s 
alján csipkézett vonalat mutat, pl. Athene alakja 
az eginai oromfal szobrai közt (München). A gö
rög szobrászat virágkorában, mint pl. a Parthenon 
oromfalainak alakjain, a R. elrendezése a tökély 
legmagasabb fokát éri el. A római képmásszobrok 
is kiválók e nemben. A bizánci művészet a R.-ban 
antik hagyományok után indul,de a ráncok hosszú, 
csőszerű és csigás alakításával csakhamar modo
rossá lett. Itáliában Giotto szakít először ezzel s 
a nagyszerű, de természetes redőzet ismét Michel
angelo, Lionardo ós Rafael alakjain válik tökéle
tessé. Az Alpokon innen a középkorban a gyűrött, 
megtört redőjű nehéz R. jellemzi a szobrászatot 
s ennek hatása alatt a festészetet. Pl. Vau Dyck, 
Schongauer. Ezzel a testet elrejtő R.-tal csak Itália 
hatása alatt szakít az északi művészet, mint Ru
bens klasszikusan redőzött R.-ú alakjain. A XVIII. 
sz.-ban a R. kezelése egyre felszínesebb, korunk 
művészetében teljesen egyéni. 

Ruhbe (El R.), 24 km. hosszú, 5—6 km. szó
les oázis a Harra kősivatagban Szíriában, Da
maszkusztól DK.-re. A rómaiak egykori uralmá
ról tanúskodik a Nemara (ókori Namara) kastély 
romja és Dzsebel Szeisz mellett (a R.-tól É.-ra) 
egy sereg lakóházrom. 

Ruhland, Gustav, német agrárpolitikai író, 
szül. Hessenthalban 1860 jún 11., megh. Tölzben 
(Bajorország) 1914 jan. 4. Az 1880-as évek ele
jétől kezdve kiválólag a mezőgazdasági hitel 
reformjával foglalkozott, 1888. Bismarck világ
körüli közgazdasági tanulmányútra küldötte ki. 
1904-ben a zürichi műegyetem, majd a freiburgi 
egyetem tanára. A német gazdák nagygyűlésein s 
a nemzetközi gazdasági kongresszusokon (nálunk 
Budapesten 1896.) általános elismerést keltett elő
adásaival és fejtegetéseivel. Irodalmi munkái kö
zül a legkiválóbb : System der politischen Oeco-
nomie (Berlin 1907, 3 köt.). Müveiből magyarul 
megjelent: A papirosbúza hatása a gabonaárakra 
(ford. Árkövy Richárd, Budapest 1904). 

Ruhmkorff (Ruhmkorff), Heinrich Dániel, 
német mechanikus, szül. Hannoverban 1803 jan. 
15., megh. Parisban 1877 dec. 20- Parisban tele
pedett le és ott alapította mechanikai műintéze-
tót, melyet most Carpentier vezet. R. 1844-ben 
termoelektromos készüléket és 1849. elmés mű
szert szerkesztett a polarizáció-sík mágneses 
elforgatásának kimutatására. Szikrainduktorát 
először az 1855. évi nemzetközi kiállításon mu
tatta be. 

Ruhmkorff-féle induktor. Az indukciós ké
szülékek általában az ú. n. primer- és szekunder-
tekercsből állnak. Az első rendesen vastagabb 
drótnak nem túlságos sok menetéből áll, míg a I 

másodikat vékony drótnak rendkívül sok menete 
alkotja. Ez utóbbi drót hossza kilométerekre rúg. 
Mindkét drót, de főleg a vékony, szigetelő bur
kolattal van ellátva; ez utóbbira nagy gond for
dítandó. A R. szintén két drótcsóvóből áll. A 
szekunder-tekercs körülveszi az elsőt. Végei kö
zött mennek végbe a szikra-kisülések. A primér-
tekercsbe gyors megszakítással áramot külde
nek. Minden áramzárás ós nyitás pillanatnyi in
dukciós-áramot gerjeszt a szekunder-tekercsben. 
Az aramszakítást az eszközre szerelt Neef-féle 
kalapács vagy Foucault-féle áramszaggató, vagy 
Wehnelt-féle elektrolitikus áramszaggató esz
közli. Mivel az áramnyitáskor és záráskor ke
letkező indukciós áram egymással ellenkező 
irányú, a R. szikraárama váltakozó áram. A 
műszerhez kapcsolt kondenzátorral, mely a fő
áramkörben keletkező nyitási különáram hatá
sát tönkreteszi, elérhető, hogy csak a nyitási 
indukciós áram érvényesül, míg a záráskor ke
letkező alig észrevehető hatású. Ezzel állandó 
sarkok létesülnek s a szikraáram, mint irányát 
nem változtató aram használható fel a katód
sugarak, Röntgen-sugarak gerjesztésére. A R. 
főleg azóta terjedt el rendkívüli mértékben, mi
óta a Röntgen-sugarak és a azikratáviratozás 
céljaira használják. 

Ruhnken, Dávid, német klassz, filológus, szül. 
Stolp mellett (Hinterpommern) 1728 jan. 2., megh. 
Leidenben 1798 máj. 14-én. 1761. az ékesszólás, 
történelem és régiségtan tanára. Hollandia egyik 
legkiválóbb kritikusa és latinistája. Fő müvei: 
Epistolae criticae (Leiden 1749—51); Timaeos 
Lexicon vocuoa Pindaricarum átdolgozása (Lei
den 1754, új kiad. Kochtól, Leipzig 1828—33); 
Homeri Hymnus in Cererem (Leiden 1780); Ru-
tilius Lupus a híres História eritica oratorum 
Graecorummal (u. o. 1768, új kiad. Protschertől, 
Leipzig 1831); Velleius Paterculus (Leiden 1774); 
kiadta még Muretus müveit és Hesychiost. For
mailag és tartalmilag kitűnő emléket állított 
hírneves tanárának az Elogium Heinsterhusii c. 
életrajzban (1768). Halála után jelent meg: Opus-
cula oratoria, philologica, eritica (Leiden 1798). 
Előadásai közül is megjelentek a Dictata in Te-
rentium, in Ovidii Heroidas, in Suotonium. V. ö. 
Wyttenbach, Vita Ruhnkenii (Leiden 1799, újab
ban Freiberg 1846); Ruik, Hemsterhuis und 
Ruhnken (Königsberg 1801). 

Ruhondo-tó, a volt Német-Kelet-Afrika Ru
anda nevű vidékén, 1907. fedezte föl Adolf Frigyes 
meeklenburgi herceg expediciója. 

Ruhr, 1. a Rajna 235 km. hosszú, legfontosabb 
jobboldali mellékfolyója Poroszországban. Ered 
Amsberg kerületben a Ruhrkopf É.-i oldalán s 
Ruhrortnál torkollik. Vlzterülete 4470 km3, alsó 
75 km. szakaszán Wittenig hajózható 11 zsilipon 
át. Mellékvizei: jobbról a Möne, balról a Henne, 
Röhr és Lenne. Herdeckétől Mühlheimig keresz
tülszeli a híres ós iparilag oly nevezetes rajna-
vesztf áliai szénterületet (Rheiniseh-Westf alisches 
Kohlenbecken v. Ruhrkohlenbecken). — 2. R., a 
Maas mellékfolyója, 1. Roer. 

Ruhrort, előbb önálló város Düsseldorf porosz 
kerületben a Ruhr torkolatánál, 1909. Duisburg 
városba kebelezték be. 
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Ruhr-vidék, máskép Rajna-vesztfáliai szén
vidék, mintegy 4500 km3 terjedelmű dombvidék a 
Eajna-tartomány BK.-i és Vesztfália ÉNy.-i sarká
ban, amelyet a Euhr folyó szel át s a Rajnai-
hegység B.-i lejtőjéhez csatlakozik. Öt nagyobb 
medencére oszlik, amelyeket Walsum, Dinslaken, 
Recklinghausen, Hamm, Unna, Schwerter, Ra-
tingen városok határolnak. Németországnak szén
ben leggazdagabb vidéke, az összes németországi 
szénbányák termékeinek kétharmadrószét szol
gáltatja ; a széntelepek mélyebbre nyúlnak 1500 
méternél s a szénmennyiséget több mint 130 mil
liárd tomiára becsülik. A szénbányászat és a vele 
kapcsolatos vasmüvek fejlesztése rendkívül nagy 
munkástömeg letelepedését vonta maga után; az 
aránylag csekély terület lakossága meghaladja 
a négymilliót, Essen, Dortmund, Gelsenkirchen, 
Duisburg rohamosan nagy városokká fejlődtek. 
Amíg 1850. még csak 1,700.000 tonna szenet ter
meltek, 1900. már 59 millió, 1913-ban 114 millió 
tonnára rúgott a termelés, de a háború után csök
kent, 1921-ben 90 millió tonna volt a termelés. 
A vasöntés teljesítménye is Németország nyers
vas- és acéltermelésének 61—65 százalékára rúg. 
A versaillesi békeszerződés kényszere alatt az 
entente részére tetemes szónmennyisóget és kok
szot kellett szállítania Németországnak, amely 
1921-ben 18 millió tonnára, 1922 jan.-tól nov.-ig 
16 millió tonnára rúgott. Franciaország nem elége
dett meg ezzel, s a jóvátételi kötelezettség nemtel-
jesítósót használván ürügylil, már 1922 végén ké
születeket tett a R. megszállására. Minthogy ebben 
a kérdésben Anglia és Olaszország nem mindenben 
értettek egyet Franciaországgal, ennek kormánya 
Belgiummal együtt önállóan kezdte meg a kény
szerítő eljárást. 1923 jan. 10. a két ország nagy
követe jegyzéket adott át a német kormánynak, 
amelyben tudatta, hogy a jóvátételi bizottság 
megállapította Németország mulasztását s a két 
ország mérnököket ós hivatalnokokat küld a 
R.-re, hogy a jóvátételi kötelezettség végrehajtá
sát biztosítsa. A jegyzék szerint ez nem katonai 
jellegű megszállás és csak a mérnökök misszió
jának védelmére szükséges katonaságot küldik, 
[''raueiaország mégis nagy katonai erőt mozgósí
tott, ami nagy elkeseredést okozott Németország
ban^ a bányavidék lakossága elhatározta a passzív 
ellenállást. 1923 jan. 11. már nagyobb francia csa
pat szállotta meg Essent s az összes megszálló 
csapatok főparancsnokává Degoutte tábornokot 
nevezték ki. A francia csapatokhoz belga csapatok 
is csatlakoztak; ellenben Olaszország kijelentette, 
hogy csak mérnököket küld, de katonát nem. Majd-
nom egyidejűleg szállották meg Qelsenkirchent, 
Werdent és több más várost. Az összes német pár
tok képviselői Berlinben tiltakoztak az erőszak és 
jogsértés ellen. A rajnai tartományok megszállá
sában addig résztvett amerikai csapatokat az 
Kgyesült-Államok kormánya tüntetőleg vissza
rendelte. A polgári hatóságok a megszállt terüle
ten óvást emeltek s megkezdték a passzív ellen
állást, mire a francia parancsnokok életbe léptet
ték a legerőszakosabb intézkedéseket. A lakossá
gon nagy izgalom vett erőt s már az első napok
ban fegyveres összeütközések történtek; a mun
kások egyelőre csak félórás sztrájktüntetést ren

deztek. A helyzet hamar elmérgesedett. Január 
16. a franciák megszállták Dortmundot. Ugyanaz
nap a bányatulajdonosok megszüntették Francia
ország felé a szénszállítást, mire a franciák több 
igazgatót elfogtak és rekvirálást rendeltek el; 
később számos családot is kiutasítottak a megszállt 
területről. A franciák katonai törvényszékeket 
állítottak föl s a vonakodó közigazgatási és bánya
tisztviselőket, majd a vasúti tisztviselőket is fog
sággal és óriási bírságokkal sújtották; de meg 
nem félemlíthették őket Január 19. már általános 
sztrájkkal válaszoltak a bányamunkások, akikhez 
a vasutasok is csatlakoztak, s az egész forgalom 
fennakadt. A német birodalmi kormány most már 
hivatalosan is támogatta az ellenállást és megtil
totta, hogy szenet küldjenek Franciaországba v. 
Belgiumba. A franciák a maguk embereit rendel
ték ki a vonatok elindítására, de a német vasuta
sok megrongálták a pályaberendezóseket, s a fran
ciák szándéka kudarcot vallott. A munkabeszün
tetés súlyosan érintette a R.-en dolgozó idegen 
munkásokat is, január végén 60.000 olasz munkás 
volt kénytelen keresethiány miatt visszatérni ha
zájába. A szénszállítások elmaradása sok francia 
vasöntőgyárat is válságba sodort; egyre-másra 
kellett kioltaniok a pesteket. Nem sikerült az ellen
állást megtörniök a franciáknak azzal sem, hogy 
a megszállott területet vámvonallal zárták körül 
s az egész területre ostromállapotot rendeltek el; 
sőt megtorlásul még több badeni várost is meg
szálltak. Az angol közvéleményben egyre több 
hang kezdett emelkedni a franciák túlkapásai el
len, sőt a parlamentben Bonar Law miniszterelnök 
is kijelentette, hogy nem helyesli Franciaország 
erőszakos politikáját; mindamellett az angol kor
mány kénytelen volt kímélni fegyvertársának 
érzékenységét; ellenben nem hivatalos úton tá
mogatta azt a megindult mozgalmat, hogy 
Franciaország és Németország közt közvetít
sék a megegyezést. Eközben a megszálló csa
patok garázdálkodása egyre nagyobb mértéket 
öltött; a városokra százmillió márkáig terjedő 
bírságokat vetettek ki, a bankok betétjeit s a 
szünetelő mnnkások részére küldött pénzadomá
nyokat lefoglalták. Mára 6. a német birodalmi gyű
lésen Cuno kancellár újra hangsúlyozta Német
ország kitartását, de megjegyezte, hogy a kor
mány nem vonakodik a megegyezési tárgyalás 
útjától, ha megszabadítják a külső nyomástól s 
joggal és belátással találkozik ezen az úton. 
Ugyanakkor az angol parlament iparos-tagjai 
emlékiratot terjesztettek elő a Németországnak 
adandó fizetési kedvezményekre és moratóriumra 
vonatkozólag. Poincaré a francia hadügyminisz
terrel Brüsszelbe ment a belga kormánnyal való 
tanácskozásra, s kijelentéséből, hogy csak akkor 
csökkentik a megszállást, ha Németország komoly 
garanciákat nyújt a jóvátételre, már Parisban is 
arra következtettek, hogy nemsokára tárgyalásra 
kerül a sor Németországgal. Titokban folytak is 
a tapogatózó tárgyalások angolok és amerikaiak 
részéről; az angol kormány csak annyit jelentett 
ki, hogy hivatalosan nem közvetít és nem is báto
rítja hivatalosan Németországot az ajánlattételre. 
Ezalatt egyre több véres összeütközés, sőt gyil
kosság is történt a R. egyes városaiban, így 
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Bochumban, de különösen Essenben. A nagy
iparos Stinnest, majd Krupp von Bohlen-Hal-
Dachot is letartóztatták a franciák, az utóbbit 
május 8-án a katonai törvényszék 15 évi fegy
házra és óriási pénzbirságra ítélte. Áprilisban a 
jóvátételi bizottság elnöke, Barthou dolgozott ki 
javaslatot a Németországgal való megállapodásra 
nézve, majd Curzon lord parlamenti beszédében 
hívta föl Németországot ajánlattételre, s május 2. 
a német kormány meg is tette ajánlatát; de ezt a 
francia minisztertanács Belgiummal egyetértően 
elfogadhatatlannak jelentette ki; mindamellett 
angol részről a tárgyalásokat tovább folytatták. 
Az angol és az olasz kormányok is elégtelennek 
jelezték a német ajánlatot; az angol kormány fel
szólította Németországot, hogy nagyobb jóváté
teli összeget ajánljon föl és a garanciákat is sza
batosabban jelölje meg. 1923 május havában újabb 
francia megszállásokon kívül még több helyen, 
főleg Gelsenkirchenben véres harccá fajult kom
munista mozgalmak is súlyosbították a R. hely
zetét. Minthogy közben több francia tisztet meg
gyilkoltak, a franciák még kegyetlenebb kényszer
eszközökkel sújtották a lakosságot, ezenkívül a 
német birodalmi bank fiókjának pénzkészletét is 
elvitték. Junius 7-én Németország az angol fel
szólításra új ajánlatot tett, amelyben a többi közt 
a fizetendő összeg megállapítására pártatlan nem
zetközi bíróságot javasolt; de Poincaré megint 
elfogadhatatlannak jelentette ki az ajánlatot. Hajt-
hatatlansága feszültséget idézett elő a francia és 
angol kormány között. Az angol kormány kife
jezte szándékát, hogy meg akarja akadályozni 
Németország gazdasági összeomlását s kész külön 
tárgyalást kezdeni Németországgal. Jún. 27. a pápa 
is nyilt levélben fejezte ki a megegyezés sürgető 
voltát, kijelentvén, hogy a R.-i események nem 
felelnek meg az igazság követelményeinek. 

Ruijsdael (Buysdael, ejtsd: rajszdái), l. Jacob 
van, hollandi festő, szül. Haarlemben 1628 v. 
1629., megh. u. o. 1682. Atyjának, R. Isaacknak 
(megh. 1677) és nagybátyjának, R.2.-nek tanítvá
nya ; nyilván Vroom Cornelis befolyása alatt is 
állott. Haarlemben 1648. a festőcéh tagja lett; 
itt és Amsterdamban élt. R. művészetében éri el 
a hollandi tájképfestés tetőpontját. Rendkívüli 
biztossággal, festői erővel ábrázolja a hollandi 
síkságot és tengerpartot, a német erdővidéket, 
Bverdingen hatása alatt a vízeséseket. A termé
szettől ellesett motívumokat rendesen szabadon 
kombinálja és erős hangulati tartalommal ruházza 
föl, teljesen kihasználván a légkör tüneményei
nek benyomásait. Mintegy 500 képe közül a leg
híresebbek az amsterdami és hágai, a berlini és 
szentpétervári képtárakban, főleg azonban a drez
dai képtárban vannak (itt a Zsidó temető, mely 
Goethét R. als Dichter c. cikkére lelkesítette) és 
az Erdei út (1. a képmellékletet). A Budapesti 
Szépművészeti Múzeumban van Erdei tó és Víz
esés e. 2 képe, továbbá (Pálffy-gyüjt.) Amster
dam gyönyörű látképe, egy tájképe a budapesti 
Ráth György-múzeumban. Tíz rézkarcát ismer
jük. V. ö. Michel, Jacob van R. et les paysagistes 
de l'école de Haarlem (Paris, 1890). 

2. R., Salomon van, hollandi festő, az előbbi
nek nagybátyja, szül. Haarlemben 1600 körül, 

megh. u. o. 1670. Főleg Molijn és van Goyen ha
tása alatt fejlődött, 1623. tagja, 1648. elöljárója 
lett a haarlemi festőcéhnek. Többnyire folyópar
tokat, országutakat, falukat ábrázoló képei, ren
desen gazdag staffage-zsal, javakorában a hol
landi tájképfestés legjobb alkotásai közé tartoz
nak. Igen termékeny mester volt, kinek müvei a 
nagy képtárakban nem ritkák. A budapesti Szép
művészeti Múzeumban képeinek egész sora talál
ható : a korai kitűnő Eső után (1631); A korcsma 
(1649); Haarlemi korcsma előtt (1664); Korcsma 
a hattyúhoz (1662); Tájkép hintóval (1661); 
Korcsma előtt (1662, a két utóbbi a Pálffy-gyüj-
teményben). Fia, Jacob van R. (1630 kör. —1681), 
szintén tájképfestő volt, egy képe a budapesti 
Szépműv. Múzeumban van. 

Ituina (lat.) a. m. rom, enyészet; ruinál, 
tönkretesz. 

Ruinart, Tliierry, teológus és egyháztörténet
író, maurinus szerzetes, szül. Rheimsben 1657 
jún. 10., megh. 1709 szept. 27. 1674-ben lépett a 
maurinusok közé. Mabillon magához vette, hogy 
irodalmi munkáiban segítségére és egykor utódja 
legyen. Művei: Acta primorum Martyrum etc. 
(1689., utolsó kiadása 1859.), a régi egyháztörté
netemhez nélkülözhetetlen forrás; História per-
secutionis vandalicae etc, mintegy folytatása az 
előbbinek (1694); S. Georgii Florentii Gregorii 
Eppi Turonensis opera omnia etc. (1699); Acta 
Sanctorum Ordinis s. Benedicti (Mabillonnal, 
1701); Apologie de la Mission de S. Maur etc. 
(1702); Ecelesia Parisiensis vindicata (1706). 

Ruitcr . hollandi pénz, 1. Rijder. 
Ruiter, Michiel Adriaanszoon de, 1. Ruyter. 
Ruiz , a Piemonti-Alpokban a gleccser neve. 
Ruiz (ejtsd: ruisz), Jnan, spanyol költő (Arci-

prestre de Fita v. Hita), szül. Alcalában, a XIV. sz. 
közepe táján élt. A toledói érsek büntetésből Hi-
tába helyezte át, ahol R. fogságában 1343. Poesins 
cím alatt egy körülbelül 7000 verssort tartalmazó, 
keretes epikus költeményt írt, amelyben életo 
eseményeit és tapasztalatait beszéli el, feldíszítve 
azt számos fabulával, hasonlattal és lírai köl
teménnyel. Ez utóbbiak az ó-spanyol líra leg
ragyogóbb gyöngyeihez tartoznak. Ü az első, aki 
a keritönő spanyol tipikus alakját megfesti a 
Trotaconventos személyében, melyet a későbbi 
írók többször kidomborítottak. E költeményeket 
először Sanchez adta ki a Colección de poesias 
castellanas anteriores de siglo XV. című válla
latban (Madrid 1790); megvannak a Biblioteca de 
autores espaiíoles 57. kötetében is (u. o. 1864). 

Ruiz Aguilera (ejtsd: ágiiéra), Venhira, szül. 
Salamancában 1820., megh. 1881. Orvosnak ké
szült, de újságíró, költő, majd a madridi régé
szeti múzeum igazgatója lett. Irt hazafias verse
ket, népdalokat, elégiákat, vallásbölcselmi, sza
tirikus és idilli költeményeket. Költészetét mu
tatványok kíséretében magyarul Körösi Albin 
ismertette A XIX. sz. spanyol költői és a spanyol 
költészet gyöngyei c. műveiben. 

Ruiz et Pav . , v. R. et P-, latin növénynév 
után Ruiz Lopez Hipolito és Pavon (1. Pav.) ne
vének rövidítése. Ruiz Lopez szül. Beloradában 
1754., megh. Madridban mint a botanikuskert 
adjunktusa 1815. Dombeyvel Perut és Chilét ku-
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tatták 1779—88. Müvük : Florae Peruvianae et 
Chilensis prodromus (Madrid 1794). 

Raiz Zorilla, Manuel, spanyol politikus, szül. 
üiirgo de Osmában (Ó-Kasztilia) 1834., megh. 
Burgosban 1895 jiiu. 13. Ügyvéd volt Madridban 
8 1856. beválasztották a cortesbe, hol a pro-
gressziata párthoz tartozott. 1866-ban száműz
ték, de 1868 szept. visszatért s az ideiglenes 
kormányokban kereskedelmi, majd igazságügyi 
miniszter lett. Amadeusz király alatt két Ízben 
(1871 és 1872) állott egy radikális kormány élén. 
Amadeusz lemondása után 1873. ő is elhagyta 
Spanyolországot és Parisban, majd Genfben élt. 
Innen több ízben támasztott köztársasági felke
léseket Spanyolországban, amiért 1884. távollé
tében halálra Ítélték. Később kegyelmet kapott 
és 1894. visszatért Spanyolországba. 

Rujevac, adók. és pk. Zágráb vmegye dvori 
j.-ban, (1910) 1125 szerb lak. 

Ruk, mesebeli madár, melyre alapot valószínű
leg a kihalt Aepyornis adott. L. Aepyornis. 
, Rukarara, a Kagerának s igy a Nílusnak is 
forrásfolyója a volt Német-Kelet-Afrika Ruanda 
vidékén, 1. Alexandra-Nüus. 

Rukavina György (vidovgradi) báró, osztrák 
táborszernagy, szül. Tornov'ácon (Határőrvidék) 
1777 márc. 21., mogh. Temesvárott 1849 szept. 9. 
Mint határőrvidéki tiszt harcolta végig 1795— 
1814-ig az összes francia háborúkat, 1824. ma
gyar nemességet kapott «vidovgradi» előnévvel, 
1836. a 61. sz. (temesvári) gyalogezred tulajdo
nosa lett, 1840. bárói rangra emelkedett, 1844. 
pedig már mint altábornagyot Temesvár parancs
nokává nevezték ki. Ebben az állásában érte őt 
1848 nyarán a szabadságharc kitörése. R. az okt. 
3-iki manifesztum után szintén szembeszállott 
a magyar kormánnyal s nagy tevékenységet fej
tett ki a Délvidéken a magyar tígy ellen. Nem
csak Temesvárt látta el hosszú időre élelemmel, 
hanem Aradvárának is több izben segítséget 
nyújtott. 1849 ápr. végén kezdték a magyar ha
dak Temesvárt szorosabban körülvenni, de a vár 
teljes körülzárása és rendszeres ostroma csak 1849 
máj. 15. kezdődött. R. 8800 főnyi őrseregével 
szívósan védte magát, több rohamot visszavert. 
De helyzete, különösen Aradvár kapitulációja 
óta (júl. 1.) egyre rosszabbra fordult. Aug. elején 
már a legnagyobb ínségben volt a betegségektől 
is megfogyasztott őrség, míg végre Haynau a 
győzelmes temesvári csata (aug. 9.) után felmen
tette a várat. R. a Mária Terézia-rendet kapta hő
sies kitartásáért, de már egy hónap múlva ó is a 
ragálynak esett áldozatul. 

Rukerc (I>ÖV.), 1. Százszorszép. 
Ruki, a Kongó (1. o.) baloldali mellékfolyója. 
Rukkor (Bücar, Rickendorfj, kisk. Fogaras 

vmegye alsóárpási j.-ban, (1910) 654 román lak. 
(Tr. R.) 

Ruksi, 1. Cyatheaceae. 
Ruk-szigetcsoport (Rook, Ruck. Truk), vul

kánikus szigetekből álló csoport a Vilmos-császár
föld és Új-Pomeránia közt. A Karolina-szigetek
hez számítják. Német gyarmat volt, most Japán 
igazgatása alatt áll. 

Ruku (növ.), 1. Festéknövények és Orleánfa. 
Rukuga (Rukva), 1. Leopold-tó. 

Ruland, Kari, művészettörténész és Goethe-
kutató, szül. Majna-Frankfurtban 1834 júl 15., 
megh. Weimarban 1907 nov. 13. Tübingenben és 
Bonnban tanult, 1859—76-ig Londonban ólt, mint 
a királyi pár magántitkára és könyvtárosa. Vik
tória királynő megbízásából tett tanulmányútjai
nak eredménye: The works of Raphael as repre-
sented in the Raphael Collection in the Royal 
Library at Windsor Castle (London 1876). 1876— 
1906-ig a weimari múzeum és 1885. a 'weimari 
Goethe-múzeum igazgatója lett, amelynek anya
gából sokat publikált. 1899-ben a Goethe-társaság 
elnöke lett. 

Rulandus, 1. János Dávid, orvostudományi 
író, bölcselettudós, szül. Regensburgban 1585, 
megh. Pozsonyban 1618. Wittenbergben végezte 
tanulmányait, később pozsonyi főorvos lett. 1622. 
magyarnemességet kapott. Művei: Pharmacopoea 
novainquarepositasuntstercora etc. (Lőcse 1644): 
ezenkívül: Bmpyrologia, atyjának félbenmaradt 
müve, mit ő fejezett be. Kiadta C. Rayger po
zsonyi orvos a Thesaurus medicus c. gyűjtemény
ben (Frankfurt 1691). 

2. R. Márton, orvos, író, 1569—1611. Fő műve: 
De perniciosae luis Ungaricae tecmarsi curatione 
tractatus (Frankfurt, 2. kiad. 1660): De morbo 
Ungarico (u. o. 1600, Lipcse 1610, Stettin 1651). 

Rule Br i tannia (ang.), angol nemzeti dal, 
melynek kezdő verssora így szól: Rule Britan
nia, rule the waves (Uralkodj Britannia a ha
bok felett). Szövegét Thomson, zenéjót Arne 
(1. o.) írta. Magyarra Könyves Tóth Mihály deb-
roczeni lelkész fordította le olmützi várfogsága 
idején. 

Rulikovszky Kázmér, 1848—49-iki vértanú, 
szül. Zwiahelben (Volhinia), megh. Nagy-Vára
don 1849 aug. 28. Mint dzsidás-kapitány szolgált 
a Magyarország ellen küldött orosz seregben. 
Lengyel létére annyira rokonszenvezett a ma
gyar üggyel, hogy a hadjárat vége felé átszökött 
Görgey seregébe. A világosi fegyverletétel után 
Paszkjevics Nagy-Váradra hozatta s ott mint 
szökevényt főbe lövette. Sírja fölé, mely 1870-ig 
jeltelenül maradt, 1899. a nagyváradi polgárság 
díszes emléket emelt s a város egyik utcáját is 
róla nevezte el. 

Rulman Merswin, német misztikus, «Isten ba
rátainak)) egyike a XIV. sz.-ban, szül. Strassburg-
ban 1307., megh. 1382 jul. 18. Kereskedő volt, 
1366. megvásárolta a Strassburg mellett levő 
Wörth-szigeten a régi kolostort s az «Isten bará
tainak)) menedékhelyévé alakította át, ahol ezek 
bizonyos szabály szerint éltek. R. legnevezete
sebb műve: Buch von den neuen Felsen, melyet 
Schmidt adott ki (Leipzig 1859). Rieder szerint 
ezt a könyvet Nikolaus v. Löven strassburgi jo-
hannita írta R. halála után. V. ö. Rieder, Der 
Gottesfreund vom Oberland (Innsbruck 1905). 

Rulul (ROUHIUS roulroul Scop., állat), a Tyúk
félék családjába tartozó bokrétás v. bóbitás fürj 
(Rollulus) nemének egyik faja. Elterjedési köre 
Dél-Tenasszerimtól és Nyugat-Sziámtól a Maláji-
fólszigeten át délre a Nagy Szunda-szigetekig 
(Szúrnatra, Jáva, Borneo) nyúlik. Húsa ízletes. 
Hossza 25—27, szárnyhossza 14, farka 6 cm. 
hosszú. A kakas fejét üstökszerü tollak díszítik, 



Rum 

ez az Üstök a tyúk fején nincs meg. Nevét a kakas 
hívogató hangjától kapta. 

Rum, szeszes folyadék, mely a cukornád me-
laszából (1. Szesz) olyképen készül, hogy ezt víz
zel hígítva, élesztő hozzáadása nélkül, tehát ön-
erjedés által erjesztik és desztillálják. A legjobb 
ram csakis a melaszból készül. Készítenek rumot 
a habból és a cukorhulladékból is, de ezt a ter
melési hely lakossága fogyasztja el. Ennek íze 
erósen savanyú. Angol- és Franciaországban a 
rumot taffiának is hívják, Madagaszkárban pe
dig guildivenek- A rumgyártás középpontja Ny.-
India, a legtöbb rumgyár van Jamaica, Cuba, 
Trinidad, Guadeloup stb. szigeteken. Az erjedés 
kb. három nap után befejeződik és a szesztartalmú 
cefrét mielőbb desztillálni kell, mert igen köny-
nyen megsavanyodik. Először egy gyenge alkohol
tartalmú folyadékot nyernek, mely ismételt le
párlás után már a rumot adja. Ennek alkohol
tartalma 70—75°/0. A rum aromájának emelése 
céljából különféle levelekkel, fahéjakkal v. ana
násznedvvel szokták keverni. A jamaica-rum a 
legjobb, ezt úgy készítik, hogy az erjedő folya
dékhoz bizonyos mennyiségű cukornedvet, sőt 
cukornádat adnak. A fiatal rum íze nyers. Hosz-
szabb idei raktározás után értékesebb lesz. Ere
deti színe csak hordókban való állás után jő létre, 
azonban festék hozzáadása által is szokták barna 
színét előidézni. Valódi rum a kereskedelemben 
ritkán fordul elő, a legnagyobb része hamisított. 
A finomabb rumutánzat úgy készül, hogy a szeszt 
vízzel és kevés eredeti rummal keverik éa lepárol
ják, annyira, hogy szesztartalma megfeleljen a 
ruménak. A mesterséges rum (facon-rum) vagy 
egyáltalában semmi valódi rumot, vagy ebből 
igen keveset tartalmaz. A mesterséges rum alko
holból, vízből és rumolajból készül. A rumolaj 
ecetéter, vajsavéter, hangyasavéter stb. anyagok 
keverékéből áll. 

Rum, kisk. Vas vm. vasvári j.-ban, (1920) 1359 
magyar lak. 

Rum (esftsd: romm), a belső Hebridák egyike Skye 
szigettől D-re, Argyle skót grófsághoz tartozik. 
Rum területe 121 km2, lakóinak száma kb. 90. 
Csaknem az egész sziget vadászterület. 

Búm (Rúmí), a mohammedánoknál a kelet
római (bizánci) birodalom alattvalóinak elneve
zése ; aztán általában: keresztény vagy európai. 
Most leginkább a görög népre és egyházra értik. 
Közép-Ázsiában a török császárt rúm pádisáhi, 
vagy szultáni rumnak nevezik. Innen a Rumélia 
(Rumili) elnehezés, mely Rúm-tartomány t jelent. 

Ráma, adók. Szerem vm. R.-i j.-ban, a Fruska
gora tövében, (1910) 12,148 lak.; élénk gabona-, 
gyümölcs- és bortermeléssel, lótenyésztéssel. (Tr. 
SzHSz.) 

Ruii iüuit , 1. Borostyánkő. 
Rumburg, az ugyanily nevű cseh kerületi ka

pitányság székhelye a szász határon, (1921) 8985 
német lak., jelentékeny vászon-, továbbá gyapjú-
és pamutszövéssel. 

Rumburgi vászon, 1. Lenvászon. 
Rumcouleur a. m. cukorcouleur (karamel), a 

rum festésére használják. 
Rumélia, a török Rum-Ili (azaz a rómaiak 

országa) elnevezés változata s kezdetben a Tö-

Rumford 

rökbirodalom európai részeit értették alatta. Ké
sőbb csak a Balkántól délre eső tartományokat 
nevezték R.-nak, míg 1864. végleg megszűnt ez 
az elnevezés. A berlini kongresszus 1878. felélesz
tette a R. elnevezést, amennyiben Kelet-R. néven 
a Balkántól délre eső bolgár földet egy, a szul
tántól függő, autonóm tartománnyá tette. Kelet-R. 
keresztény kormányzóját a szultán nevezte ki, 
székhelye Plovdiv (Filippopol) lett. Első kormány
zója Aleko pasa (1879—84.) volt, kinek letétele 
után 1884. Gavril pasa következett, de ez sem 
tudta megakadályozni, hogy 1885 szept. 17. for
radalom útján Kelet-R. egyesült Bulgáriával. A 
szultán belenyugodott e változásba s előbb Bat-
tenberg Sándor, majd Koburg Ferdinánd bolgár 
fejedelmeket nevezte ki Kelet-R. kormányzójává. 
A további fejleményeket 1. Bolgárország. 

R u m é n (lat.), 1. Bendő. 
Ruméter, 1. Hangyasav. 
Rumetha, fejlődő városka Kis-Azsia Bagdad 

vilajetjében, az Eufrátesz partján. Központja és 
gyűjtőhelye az Eufrátesz-folyón való hajózásnak. 

R u m e x L., sóska, lósóska, lőrom (növ.), a 
Polygonaceae (keserüfűfélék) család génusza; 
mintegy 200 faja főkép az É.-i mérsékelt öv nö
vénye, egyesek a forróövön v. a D. i félgömbön. 
Évelő v. ritkábban 1 éves füvek, félcserjék, szá
ruk bütykös. Alsó leveleik nyelesek, a felsők 
szórt állásúak, ülők, osztatlanok, szívesek vagy 
dárdásak, csöves pálhával ellátottak. Viráguk 
ágtetőző virágzatban áll, pirosas, leple 6 levelű, 
porzó 6, bibeszála 3, a termés 3 élű és a belső 
lepellevelektől be van takarva, ezek igen válto
zatos kialakulásuak, terjesztő eszközül szolgál
nak (szél, víz, állat által). A magas, kórós, nem 
savanyú levelű alakok helyenként seregesen nő
nek és a jobb növényzetet elnyomják (lósóska a 
nép nyelvén). Egy részük korosodás előtt jó ta
karmány, pl. a R. obtusifolius L. (réti lósóska), 
ezért édes lapunak is nevezik. A savanyú leve-
lűekben sok sóskasav van, ezt azelőtt a levelekből 
kifőzték, ma gyári úton olcsóbban állítják elő 
(1. Oxálsav). Réten, nyirkos erdőben gyakori a 
R. acetosa L. (sóska, sóska lórom, sós lórom). 
Alsó levelei hosszúkás tojásdadok, nyilas ala
púak. Fiatalon belőlük készül a sóskamártás. 
Főzeléknek is jó; termesztik is. Paréj készül a 
R. ipatientia L. (angol spenót v. spinét) leveléből; 
sok helyen, különösen Angolországban termesz
tik. Közönséges nálunk a mezőkön és erdős tá
jakon a R. acetosa-n&l kisebb, keskenyebb levelű 
R. acetosella (juhsóska). Hegyi tájainkon nem 
ritka a széles levelű sóska (R. arifolius Áll-, 
hegyi v. francia spenót). 

Rumford (ejtsd: römiörd), Benjfimin, gróf, an
gol fizikus, szül. Woburnban (Észak-Amerika) 
1763 mára 26, megh. Auteuilben (Paris mellett) 
1814 aug. 21. Neve eredetileg Thompson volt; 
a R. nevet akkor vette fel, mikor német biro
dalmi gróíi rangra emelték. Részt vett az észak
amerikai szabadságharcban, aztán az angol had
seregben szolgált, majd Bajorországba került, 
hol magas állami állásokban működött. 1799-ben 
Angolországba tért vissza, hol a kísérleti kuta
tás fejlesztésén fáradozott; megalapította aRoyal 
institútiont. Bajorországba visszatérve, egy ideig 
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a távollevő választófejedelem helyett vezette az 
ország ügyeit. 1799-ben végleg elhagyta Bajor
országot és Franciaországban telepedett le, hol 
élete végéig maradt. Mint fizikus főleg a hőtan 
terén szerzett érdemeket. Munkái közül megem
lítjük a következőket: Recherches sur la chaleur 
(Paris 1804—13); Recherches sur le bois et le 
charbon (u. o. 1813). A hőtanra vonatkozólag 
sok értekezést irt. Münchenben 1895. szobrot ál
lítottak neki. 

Rumford-iéle fénymérő, 1. Fotométer. 
Rumicin a. m. chrysophansav (1. o.). 
Rum-Ili, Rumélia (1. o.) török neve. 
Rum-Ili Hisszár, 1. Boszporusz. 
Rumilly (ejtsd: nimiji), falu Nord francia dé-

partementban, Cambray közelében, (1910) 2186 
lak.; 1917. és 1918. kemény harcok szinhelye a 
kanadai angol csapatok és a németek közt. 

Rumina Juno, Rumimis Juppiter mellékneve; 
majd külön válva R. a gyermekek és állatok 
szoptatásának istennője (ruma = mamma, emlő), 
kinek tejáldozatot mutattak be a palatinusi Lu-
percalhoz közel levő szentélyében a Picus (fügefa) 
mellett, mely alatt a farkas Romulus és Remust 
táplálta volt. 

Ruininaut ia (állat), 1. Kérődzők. 
Rnininatio (lat.) a. m. kérődzés; ruminál, 

kérődzik, erkölcsi értelemben meghány-vet, meg
gondol. 

Rumjancov (Romancov), Péter Alekszandro-
vics, gróf, orosz hadvezér, szül. 1725., megh. 
1796 dec. 19. A hétéves háború folyamán kitűnt 
a kunersdorfi csatában (1759 aug. 12.) és 1761. 
elfoglalta Kolberg várát. 1770-ben, mint az orosz 
sereg fővezére, megverte a tatár khánt a Larga 
folyó mellett (júl. 18.), majd a török nagyvezér 
felett aratott fényes győzelmet a Kagul folyónál 
(júl. 31.). 1774 nyarán átkelt a Dunán s a nagy
vezér seregét Sumla mellett bekerítvén, a szul
tánt a kilcsük-kainardzsii béke elfogadására 
kényszerítette. Érdemeiért a Szadunajszhj (a 
Dunán átkelő) nevet kapta nagy birtokkal és tá
bornaggyá nevezték ki. Életét megírta Gsicsa-
gov (Szent-Pótervár 1849). 

Rumkivonat, különböző illanó olajok keveréke, 
melynek csekély mennyisége tiszta borszeszben 
oldva rumot ad. Különféle illanó olajok keverési 
arányának változtatásával brazíliai v. cuba-rumra 
emlékeztető ízű és szagú mesterséges rumot lehet 
nyerni. Használható rendelvény a következő : 
2 deka ananászéter, 2 deka szamócaéter, 5 csepp 
cejloni fahéjolaj, 5 csepp eitromolaj, 20 deka han
gyasavéter, 10 deka ecetéter, 0*5 g. vanília. Ha az 
így előállított egész R.-hoz még 30 lit. erős finom 
borszeszt és azután 20 lit. vizet és kellő színezé
sig karamelt keverünk, 50 lit. mesterséges rumot 
kapunk. 

Rummelv. Rhumel, az ókori Ampszaga (alsó 
folyásán Uadi-el-Kebir), folyó Alger francia 
afrikai gyarmatban. Ered Constantinetől DNy.-ra, 
és Szaba Rusztól (hét foktól) DNy.-ra a Földközi 
tengerbe torkollik. 

Rumohr, Kari von, német művészettörténész, 
szül. Roinhardsgrimmában 1785 jan 6., megh. 
Drezdában 1843 júl. 25. Göttingenben tanult, Drez
dában Tieckhez csatlakozott, azután ismételt uta

zásokat tett Olaszországban. Olasz tanulmányai
nak eredménye az olasz művészet történetére 
nézve úttörő műve: Italienische Forschungen (3 
köt., Berlin 1826—31). Egyéb, vegyes tárgyú 
iratai közül kiemelendő: Zur Geschichte und 
Theorie der Formschneidekunst (Leipzig 1837); 
Geist der Kochkunst (2. kiad., Stuttgart 1832). 

R u m o r (olasz) a. m. lárma, zajongás, láza
dás, civódás. 

Rumpelmaier, Johann, osztrák-német író, 1. 
Nordmann. 

Kuuipf, Rumph, latin növénynév után Rumpf 
(Rumph) Georg Eberhard neve. Szül. Hanaubán 
1627., megh. Amboinán 1702. mint holland alhely-
tartó.Pliniusíndicusnak iselnevezték. Műve: Her
bárium amboinense (Amsterdam 1750). 

Rumpüt (ásT.), leptoklorit-féleség, vaskos,flnom 
pikkelyes, szemcsés, zöldesfehér halmazok, mikro
szkopikus áttetsző hatszöges pikkelyek. Nem ol
vad, savak meg nem támadják. Magnézium-alu-
miniumhidroszilikát: H6MgAl4Sia014. Lelőhelyei: 
Stájerországban St.-Michaeluél a magnezit üre
geiben, a Hauselbergen Leoben mellett és a 
Veitschban. 

Rumpler,iSdmM«d, mérnök, szül. Bécsben 1872 
jan. 4. Berlinben 1909. megalapította a R.-féle 
repülőgépgyárat, Augsburgban 1916. a bajor R.-
repUlőgépgyár r. t.-ot; építette az egyfedelű R.-
Taube repülőgépet, egy kétfedolüt és egy kéfr-
motoros nagyrepülőgépet. 

Rumpód, kisk. Vas vm. kőszegi j.-ban, d?io) 
241 horvát, német és cigány lak. (Tr. A.) 

Kuiiip p a r l i a m e n t (ang.), 1. Csonka par
lament 

R n i u p s t e a k (ang., ejtsd: römmpszték), sült vagy 
abált marhahús, leginkább a vesepecsenyéből. 

Rumun a. m. román, 1. Oláhok. 
Rumunyest (Romanesti),kisk. Krassó Szörény 

vm. facsádi j.-ban, (1910) 712 román lak. (Tr. R.) 
Rumy Doroszló, I. Henrik bán fiánál Ivánnál 

III. András király szabadon bocsátásáért sokat fá
radozott, sőt egyik fiát is odaadta kezesül. Fiai, 
Gergely és Doroszló, az ország számos hadjára
tában harcoltak. Gergely fiai: János (Német) és 
Miklós. Előbbi az első nápolyi hadjáratban tűnt 
ki; utóbbi az osztrákokellen vívott harcban esett 
el Loránd vasvármegyei főispán seregében 1322. 
Mühldorfnál. 

Rumy Károly György, gazdasági tanár és 
író, szül. Iglón (Szepes) 1780 nov. 18., megh. Esz
tergomban 1847 ápr. 5. Lőcsén és Iglón tanár 
volt. 1813—16-ig a keszthelyi Georgiconban, ez
után pedig Karlóczán tanított, 1821. a pozsonyi 
ev. liceum másodrektorává választották, de 1824. 
állását elhagyva, Bécsbe ment, s itt a katolikus 
vallásra tért át, mire Rudnay prímás 1828. Esz- * 
tergomban jogtanaira nevezte ki. Főbb művei: 
Populáres Lehrbuch der Oekonomie (Wien 1808, 
2 köt.); Agricola experimenta (1813); Erdei in
strukció (1813); Gemeinnützige Belehrung für 
Haushaltungen (Pest 1816); Anleitung zum Bier-
brauen (Wien 1826); Újonnan felfedezett módja a 
lóetetésnek széna nélkül (Kassa 1833); Verzeich-
niss und Beschreibung der Carpathischen Blatter-
schwámme im Zipser Komitate (1834); Karlovicz 
flórája. Kiadta a következő gyűjteményt: Monu-
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menta hungarica sermone nativa scripta, vagyis 
a magyaroknak magyar nyelven írt emlékezetes 
írásaik (Pest 1815—17, 3 köt). 

Run (ang., ejtsd: rönn) a. m. futás, rohanás. 
Rendszerint lóversenyen, de most már másutt is 
használják «megrohanás» értelemben. Például a 
tőzsdén R. a kurzusra, az ajánlattevőre, vagy 
színházban R. a jegypénztárra. Nagyobb gazda
sági válságok idején, v. egyéb aggodalmat okozó 
pénzügyi hirek hallatára a közönség legtöbbször 
siet betéteit a bankokból kivonni és bankjegyeit 
arannyá beváltani. Ezt a pánikszerű futást, mely-
lyel a bankokat megtámadják, nevezik R.-nek. 

Rúna, állítólag a Volga (1. o.) forrásfolyója. 
Rúnák, a germánok legrégibb írásjelei. Való

színűleg a latin, némelyek véleménye szerint a 
görög betűkből származnak. Hosszabb és rövi
debb betűrendet különböztetünk meg és mind
kettőt a kezdő rúnák után fuiharknak nevezik. A 
régibb 24 betűből áll (f, u, th, a, r, k, g, w; h, n, 
i, j , eu, p, z, s; t, b, e, m, 1, ng, o, d) és a VII. 
sz. közepéig több germán törzsnél használatban 
állt; az újabbi, amely 16 rúnából áll, csakis 
Skandináviában található. Később 27 betűre bő
vítették ki és a középkor végéig maradt fenn. Az 
V. sz.-tól kezdve a latin betűk szorították ki a 
R.-at először a délgermánoknál, azután az an
goloknál, végre az északi népeknél. Már ülfllas 
bibliafordításánál a görög és latin betűk segít
ségével összeállított új ábécét használt. A R. neve 
is (gót rima a. m. titok, ófelnémet rima mormogás, 
bűvös cselekedet, felirat) arra mutat, hogy ere
detileg bizonyos titokzatos képzetek fűződtek hoz
zájuk, hogy vallásos, szent célokra s varázsesz-
közökül használták őket. A skandináv monda 
szerint maga Ódin isten volt a feltalálójuk, ő 
közölte őket az emberekkel. Tacitus a Germania 
10. fejezetében részletesen leírja, hogy a germá
nok hogyan jósoltak a vesszőkre vésett R.-ból. 
A legrégibb R. a IV. sz.-ból maradtak reánk, főkép
pen fémtárgyakon, míg a falapokra (bók a. m. 
Buche) metszett levelek hamar tönkremehettek. 
Ezekről azonban sokszor történik említés, így pl. 
az Edda szerint Gudrun R.-kal figyelmezteti bur
gund testvéreit az őket Attila részéről fenyegető 
veszélyre. Később emlékkövekbe és sziklákba is 
véstek R.-kat, főképp Skandináviában, ahol ilye
neken rövid mondai történeteket, v. halottak rö
vid életrajzát is találjuk. Az északi germánoknál 
a XVII. sz.-ig fordulnak elő szórványosan R.-kal 
írt feljegyzések. V. ö. L. Wimmer, Die Runen-
schrift (Berlin 1887); E. Sievers, Runen und Ru-
neninschriften (a Paul-féle Grundriss der germ. 
Phil. I. köt.-ben), ahol a teljes irodalom fel van 
sorolva. 

Run-a-muclc , 1. Amok. 
Runciman (ejtsd: röuszimen), Walther, angol 

politikus, szül. 1870. Cambridgeben végezte az 
egyetemet s társtulajdonosa volt egy hajósválla
latnak. 1899-ben az alsóház tagjául választották, 
1907. a kincstári hivatal pénzügyi titkára lett, 
1908. közoktatásügyi, 1911. föídmlvelésügyi, 
1915—16. kereskedelemügyi miniszter volt s élénk 
részt vett a világháború alatt az entente államai
nak a központi hatalmak ellen irányuló gazdasági 
tanácskozásaiban. 

Runcorn (ejtsd: rönnkorn), város Cheshire angol 
countyban, (1911) 17,354 lak., vasöntéssel, hajó
gyártással és szénbányával. 

R u n d l e t (ejtsd.- röndiet) v. runlet, angol folya
dékmérték = 18 gallon = 81-78 liter. 

Runeberg, 1. Johan L'udvig, finnországi svéd 
költő, szül. Jakobstadban (Finnország) 1804 febr. 
5-ón,omegh. Borgában 1877 máj. 6. 1837—57. a 
borgái gimnáziumban tanár. Bellman és Tegnér 
mellett R. a legzseniálisabb svéd nyelvű költő. 
Művei: Dikter, összegyűjtött kisebb költemények 
(3köt.,Helsingfors 1830-43); Algskyttarne(Rén
szarvasvadászok, 1826) és Hanna (Helsingfors 
1836) idillek; Julkvállen (Karácsonyest,u. o. 1841) 
idill; Kung Fjalar (Fjalar király, u. 0. 1844) 
románc-ciklus; Fánrik Stáls Sagner, hazafias 
balladák. Összegyűjtött munkái (Samlede Skrif-
ter) több ízben jelentek meg. V. ö. Beschier, J. 
L. R., ein sclrwed.-flnn. Dichter (Stuttgart 1881). 
r 2. R., Walter, finn szobrász, li. 1. fia, szül. Bor
gában 1839 dec. 29., megh. Helsingforsban 1920 
dec. Sjöstrandnak.majd Kopenhágában Birsennek 
volt tanítványa. 1861—64. Rómában tartózkodott 
és utóbb is itt faragta márványból több müvét 
(Ilmarinen a holdat kovácsolja, Apolló és Marsyas, 
Alvó Ámor, Psy che). 1877-ben Parisban telepedett 
le és főleg portrészobrászattal foglalkozott (Per 
Brahe, II. Sándor cár, Björnson, Lie Jonas kép
másai). Tőle való II. Sándor cár emlókszobra Hel
singforsban. R. Finnországban a klasszicizmus 
kiváló képviselője (1. Finn művészet). 

Rung, Frederik, dán zeneszerző, szül. Kopen
hágában 1854 jún. 14., megh. u. o. 1914 jan. 22. 
Dán, cseh, francia és német dalokat irt, balletet: 
Aditi, zenét Molbeck A fáraó gyűrűje és Drach-
mann Hodger Ezeregyéj c. színműveihez, Det 
hemmelige Selskab c. operát, egy szimfóniát és 
egy zenekari suite-t, antik stílusban. 

Runga (Dar Runga), néger ország Közép-
Afrikában, Vadai és Dar Banda közt. Az orszá
got 1873. Nachtigal ismertette. 

Runge, 1. Paul, német zenetudós, szül. Hein-
richsfeldben (Posen) 1848 jan. 2., megh. Kolmar-
ban 1911 júl. A troubadourok és Minuesangerek 
kottaírásának nagykészültségü megfejtője. Ne
vezetes művei: Die Sangeswoisen der Colmarer 
Handschrift und die Liederhandschrift Donau-
eschingen (1896); Die Lieder von Hugó von Mon-
fort mit den MelodiendesBurgMangoldt(1906); 
Die Notation des Meistergesanges (1907); Die 
Lieder Mulichs von Prag (Batkával együtt 1905). 

2. R., Phüipp Ottó, német festő, szül. Wol-
gastban 1777 júl. 23., megh. Hamburgban 1810 
dec. 2. Hamburgban, később Drezdában tanult, 
a legnagyobb hatást azonban a dán Juel Jens 
gyakorolta reá, kinek Kopenhágában tanítványa 
volt, míg Drezdában Friedrieh Kaspar Dávid 
festő és az irodalmi romantika fejei, főleg Tieck 
voltak döntő befolyással művészetére, amely, 
ámbár többnyire csak kisebb terjedelmű v. befe
jezetlen müveket hozott létre, a német romanti
kának legjellemzőbb kifejezése a festészet terén. 
Művei, amelyek nagyrészt a hamburgi Kunst-
halleban vannak, mély hangulati tartalmuk, a 
bennük nyilvánuló misztikus érzés mellett sok 
tekintetben a XIX. sz. festői problémáit is elő-
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Ruotsinsalmi (svédül: Sicenksund), tenger
szoros Finnország D.-i partja mellett, Kotka ki
kötőnél. Nevezetes az 1789,-i és 1790.-Í tengeri 
ütközetekről; az elsőben az oroszok, a második
ban a svédek győztek. 

Rupel, belga folyó, 1. Dyle. 
Rupella, 1. Rochelle. 
Rupel-szoros, hegyszoros a Strnma mellett, 

20 km.-re a Strumicának a Strumába való tor-
kolásától, Szalonikitól ÉK.-re, görög területen. 
1916 máj. 28. bolgár és német haderők szállották 
meg; a görög csapatok, hogy a semlegességet 
meg ne sértsék, az erődből kivonultak. Déli kijá
ratát a bolgárok erős hadállássá alakították, me
lyet a francia repülők többször bombáztak. 

Ruperto-Carolina (újabban Ruperto-Carola), 
aheidelbergi egyetem neve, alapítója,l.Ruprecht 
választófejedelem után. L. Heidelberg. 

R u p e r t s - R i v e r (ejtsd: rupertsz - rívvr), 4 8 0 k m . 
hosszú folyó Kanadában; ered a Misztasszini-tó-
ból és a Jaines-öbölbe, a Hudson-öböl egyik ágába, 
torkollik. Hajózhatatlan, torkolatában van a kb. 
1674. alapított Rtqwrt's house kis telep. 

Rupertus (RnprecM, Rudbert, Hrodbert), 
szent, Salzburg első püspöke, a kereszténység 
apostola Bajorországban, szül. 650 körül frank 
királyi családból, megh. Salzburgban 715 márc. 27. 
Püspök volt Wormsban. II. Theodor bajor herceg 
696. országába hítta. Térítését a Duna mentén 
egész Lorchig folytatta. Salzburgban, amelynek 
ő adta e nevet, püspökséget alapított. Kmlék-
ünnepe márc. 27. 

Rupestris-szőllő. A Vitis rupestris Scheele 
amerikai szőllőfaj neve, mely a Riparia után a 
legelterjedtebb alauyszőllő hazánkban. A R. vad 
állapotban leginkább az amerikai Egyesült-ÁUa-

készítik, amelyeket különben R. irataiban is 
•(Hinterlassene Schriften, 2 köt., Hamburg 1840) 
fejtegetett. V. ö. Aubert, R. und die Romantik. 
(Berlin 1909). 

Runheuda, az ó-északi költészetben vég-
rímes strófa és költemény neve. A dróttkvaett 
(1. o.) mellett sűrűn használt formája a drápa-
nak(l.o.). 

Rnnk, 1. R. (Aranyosronk, Ríme), kisk. Torda-
Aranyos vm. toroczkói j.-ban, (1910) 606 román lak. 
Közelében van a festői R.-i sziklaszoros és csepp
kőbarlang. (Tr. R.) — 2.R. (Erdöhátrunk, Runcu-
Mic), kisk. Hunyad vm. vajdahunyadi j.-ban, (1910) 
115 román lak., vasérc-, ólom- és mangánércbá
nyászat ; környékén cseppkőbarlang van. (Tr. R.) 
— 3. R. (Runcu), kisk. Besztercze-Naszód vm. 
naszódi j.-ban, (1910) 1224 román lak. (Tr.R.) 

Runkelstein, egykori császári vár Bozen mel
lett Tirolban, meredek porflrsziklán, a Sarn-völgy 
bejáratánál; nevezetes, régi, többnyire Tristanra 
és Isoldera vonatkozó freskókkal, amelyek 1385-ből 
valók. Az 1237. épült várat 1884—88. Sehmidt 
bécsi építőmester restaurálta. 

Runksor (Runcfor), kisk. Hunyad vm. maros-
Hlyei j.-ban, (1910) 292 román lak. (Tr. R.) 

Runlet, angol mérték, 1. Rundlet. 
Runnemede (ejtsd: rönnimíd), kis mező a Themse 

egyik szigetén Staines város közelében, Surrey 
augol countyban, ahol a hagyomány szerint Já-
uos király 1215 jún. 18. szabadságlevelet adott 
az angol nemességnek. B szabadságlevél (Magna 
Charta, 1. 0.) az angol alkotmány alaptörvénye 
mai nap is. 

Runucr (ang.-amerik., ejtsd.- rSnner) a. m. 
szaladgálok, New Yorkban azok az alsórangú 
ügynökök, akik különösen az újonan érkezett 
bevándorlók kizsákmányolásával foglalkoznak. 

Running (ang., ejtsd: rönning) a. m. futó, ro
hanó. Embersportban gyorsfutó, míg a távgya
logló: walking. R.-sport a galoppverseny, az 
ügetős: trolting. R.-család a telivórtenyésztés-
ben a Bruce Lowe rendszere szerint 1, 2, 3, 4 és 
5-tel jelzett ág. Ezek szolgáltatták a legtöbb klasz-
szikus nyerőt. 

Runo (finn) a. m. vers, népdal, 1. Finn nyelv 
és irodalom. 

'Rxsno(Runö, Ruhnosaar,Rohni sa/í^,Livonia 
volt orosz kormányzósághoz tartozott sík felületű 
sziget a Rigai-öbölben, 11 km2 területtel, kb. 300 
lak., akik a svédek maradékai és halászattal fog
lalkoznak ; világító toronnyal. A világháborúban 
a szigeten levő orosz repülőállomást 1916 szept. 
(i—7. német repülők bombázták, 1917 szept. 15. 
pedig a németek megszállották a szigetet. Most 
Lettországhoz tartozik. 

Runya (Rumince), kisk. Gömör- 03 Kis-Hont 
vm. tornaijai j.-ban, (1910) 481 magyar lak. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Runzoro, v. Runszoro, hegy, 1. Ruvenzori. 
Ruo, a Sire (l. o.) mellékfolyója a 60 in. ma-

sas Zoa vízeséssel, Portugál-Kelet-Afrika és 
Nyassza brit-dél-afrikai protektorátus határán. 
1891. Buchanan expedíciója járt ezen a vidéken. 

Ruotger, középkori német krónikás, megírta 
Brúnó német kancellár és kölni érsek (1. Brunó 
1.) életrajzát (Vita Brunonis). 

Rupestris monticola levele. 

mok déli államaiban, főleg Texasban (hol Sugár 
grapenék, cukorszőllő, nevezik) s Misszuriban van 
elterjedve. Törzse zömök, erős, növése rendesen 
bokorszeríi, hajtásai nem igen hosszúak, de vas
tagok, rövid ízületüek, s szinük rendesen piros. 
Levelei a kajszinbarack leveleire emlékeztetnek, 
simák, többnyire pirosas erekkel és levélnyéllel. 
A fürt laza, apró fekete, leves, sötétvörös húsú 
bogyókkal. A fllloxerával szemben épp annyira 
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ellenálló, mint a Riparia, amely fölött az a ki
váló előnye van, hogy a talajban nem olyan vá
logatós. A E.-nek több mint 100 változata van. 
Legkitűnőbb változata közé tartozik s a meszet 
valamennyi között a legjobban elviseli a R. mon
ticola (1. az ábrát); ez hímvirágú szőllő, erőteljes 
törzsén és venyigéin kívül főleg az jellemzi, hogy 
bőrnemü, fémfényű leveleinek vállöble • nines; e 
változat Franciaországban nagyon sok név alatt 
van forgalomban, így R. du Lot, R. Phénoméne stb. 

Rúpia (ang. rupee), Kelet-Ázsiában általá
nosan elterjedt pénzegység. Az angol Indiában 
hivatalosan megállapított R. = 16 anna á 12 
pice. Arany pénz a m o h u r = 1 5 R . Ezüstből 2, 
1) V2, iU, Vs R- érmek veretnek, utóbbi kettő 
váltópénz. 

R ú p i a (rhypia), a bőrgyógyászatban oly bő
ven genyedó fekélyt jelent, melyet vastag, az 
osztriga héjára emlékeztető, gyűrűszerű rajzolat
tal és kúpos alakkal biró pörk borit. Alatta a seb 
rendesen alávájt szélű, karélyos, nagyobb szövet
elhalásokkal. Régebben igen veszedelmes jelen
ségnek tartották; főleg elhanyagolt szifilisznél 
fordul elő. 

Kupicapra (állat), 1. Zerge. 
Rnpoly-Ujvár, Kaposvár régi neve. 
Knpp, 1. Jakab (nyílhegyi), érmész, szül. Bu

dán 1800 ápr. 13., megh. 1879. 1821-ben a ma
gyar udvari kamara levéltárának tisztviselője 
lett. Fő müve: Numi Hungáriáé c. 2 kötetes mun
kája, mely Magyarország ekkorig ismeretes 
pénzei címen Érdy-Luczenbacher János fordításá
ban jelent meg magyarul 1842.es 1846. Más neve
zetesebb műve: Budapest és környékének hely
rajzi története (1868). 

2. R. Kornél, irodalomtörténetíró, szül. Ercsi
ben 1865 máj. 25., megh. Budapesten 1900 jún. 
25. Középiskolai tanulmányait Pécsett, a filozófiát 
Budapesten végezte, 1885 óta mint a premontrei 
rend tagja. Tanított Szombathelyt és Keszthelyen, 
majd 1891. nagyobb utat tett külföldön. 1893 ki
lépett a rendbőí s 1894. a budapesti ref. f őgimn. ta
nára s a Tanulók Lapja c. ifjúsági lap szerkesz
tője lett. Esztétikai és irodalomtörténeti dolgoza
tain, tárcákon és költeményeken kívül önálló tu
dományos müvei, melyek a XVI—XVIH.sz. ma
gyar irodalmával foglalkoznak, a következők: 
Ovidius és Gyöngyösi (1891); Telegdi és Bor
nemissza (1898) {tanulmányok a XVI. sz. val
lásirodalmából (1898). Kiadta a Régi Magyar 
Könyvtárban Gyöngyösi Csalárd üupidóját, Te
legdi Feleletét (1898) és Faludi Téli éjtszakáit 
(1899). 

Rupp, Július, a német szabad egyházközségek 
első alapitója és vezére, szül. 1809 aug. 13., megh. 
Königsbergben 1884 jul. 11. 1841 jan. 19. barát-
jaival egy szabad protestáns községet alapított, 
aztán a szászországi protestáns barátokkal egye
sült. A szabad vallási eszme érdekében írta mü
veit is : Von der Freiheit, ein Zeugnis für das 
Evangélium vom Standpunkt des prot. Dissiden-
tentums (Leipzig 1856, 2 rész); Das Sektenwesen 
und die freie Gemeinde (Königsberg 1859). Reli-
giöse Reform c. lapot is adott ki. 

R u p p . , latin növénynév után Ruppius Hein-
rich Bernhard neve. Szül. Giessenben 1689., 

megh. Jenában 1719. (Flóra Jenensis 1718,1726, 
1745.) 

Ruppin (Neu-R.), város Potsdam porosz kerü
letben, a R.-i tó mellett, (I9i9) 17,215 lak., több 
szép templommal és középülettel, II. Frigyes Vil
mos és Schinkel építész szobrával, jelentős gyár
iparral és élénk állatvásárokkal. — A B.-i csa
torna a kremmeni tónál kezdődik s Oranienburg 
mellett a Havelig húzódik; 3 zsilippel van ellátva. 1 
Közepes mélysége 1*5 m., hossza 15'5 km. Légin- | 
kább azért ásták (1787—88), hogy Rhinluchból 
a turfát könnyebben szállíthassák Berlinbe. 

Rupprecht, 1. Ruprecht. 
Rupr . v. Rpr., latin növénynév utón Ruprecht 

Franz J. nevének rövidítése. Szül. Prágában 1814., 
megh. Szent.-Pétervárott mint a herbárium őre 
1870. Beutazta a Kaukázust. Művei: Flóra bore-
ali uralensis (Szent-Pétervár 1854); Flóra ingrica 
(a. 0. 1860); Flóra Caucasi (u. 0. 1869). 

Ruprecht , a német mitológia alakja, erede
tileg démoni szellem, később, a kereszténység 
terjedésével, mind több emberi vonással föl
ruházva. Szolga képében lép fel mint a gyerme
keknek jóindulatú barátja, különösen a Jul ün
nepe táján. Sokban hasonlít a mi mikulásunkhoz. 

Ruprecht, szent, 1. Rupertus. 
Ruprecht (Rupprecht), több uralkodó és feje

delmi személy neve: 
[Bajorország.] 1. R. Mária Luitpold Ferdi-

nánd, volt bajor trónörökös, szül. Münchenben 1869 
máj. 18., mint a későbbi III. Lajos bajor király 
legidősebb fia. Katonai tanulmányai mellett jogot 
is hallgatott, 1899. Indiában utazott, 1902—3. 
földkörüli utazást tett, 1906. az 1. bajor hadtest 
parancsnoka lett. 1913 nov. 5. óta volt trónörö
kös. Atyjával együtt, aki magyarországi birto
kos volt, többször megfordult Magyarországon. 
1913-ban a német császár vezérezredessé nevezte 
ki; a világháborúban a franciákon az első győ
zelmet ő vívta ki 1914 aug. 20—22. a Metz kö
rüli csatában; még ez évben átvette a főparancs
nokságot a dél-flandriai hadsereg fölött, 1916. 
vezértábornagy lett, 1917. a nyugati hadsereg
csoport főparancsnoka. Midőn az 1918-iki köztár
sasági mozgalomban visszavonult, de a trónról le 
nem mondott atyja, III. Lajos király Sárváron, 
Magyarországon meghalt, 1921 nov. 5. prokla-
mációt bocsátott ki a bajor néphez, amelyben ki
jelenti, hogy atyja jogaiba lép. R. könyvet is irt 
utazásairól: Reiseerinnerungen aus Ostasien 
(München 1905). Neje volt Mária Gabriella, 
Károly Tivadar bajor herceg leánya (szül. 1878 
okt. 9.), aki azonban 1912 okt. 24. meghalt. 1918. 
eljegyezte Sarolta luxemburgi nagyhercegnőt, 
de a háború végeztével az eljegyzést felbontotta 
és 1921 ápr. 7. nőül vette Sarolta nagyhercegnő 
testvérhúgát, Antónia luxemburgi hercegnőt. 

[Németország.] 2. R. Klem (Clemens), német 
király (1400—10.), II. Ruprecht pfalzi választó
fejedelem legidősebb fia, szül. Ambergben 1352 
máj. 5., megh. Landskron kastályban 1410 máj. 
18. Atyját 1398. követte a pfalzi választófejedelmi 
méltóságban. 1400 aug. 21. négy német választó
fejedelem a letett Vencel helyébe német királlyá 
választotta. Megkoronáztatása után 1401. Itáliába 
vonult, hogy a milanói hercegséget visszasze-
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rezze a Németbirodalom számára, de Visconti 
Oiangaleazzo milanói hercegtől Breseia mellett 
1401 okt. 21. vereséget szenvedett. 

[Pfaiz.] 3. _R., pfalzi herceg, V. Frigyes pfalzi 
választófejedelem és cseh király harmadik fia, 
szül. Prágában 1619 dec. 27., megh. Londonban 
1682 nov. 29. Előbb a 30 éves háborúban harcolt 
Orániai Frigyes Henrik hereeg vezérlete alatt, 
1641. Angliába ment nagybátyjához, I. Károly 
királyhoz. Itt az 1642—45-iki polgárháborúban 
mint jeles lovasvezér tűnt ki. A király legyőze-
tése után Franciaországba menekült, majd 1649— 
1654. kalózhajókkal háborgatta Anglia partjait. 
A Stuartok visszatérése után 1663. tengernagy 
és Windsor kormányzója lett. 1665—66-ban és 
1673. 6 volt az angol flotta vezére a hollandiak 
ellen. 

Ruptura (lat.) a. m. megrepedés; pl. B. uteri 
a. m. méhrepedés; B. vesicae urinariae, 1. Ht'igy-
hólyagszakadás. 

Rnpununi, az Essequibo (1. o.) mellékfolyója. 
Ruqueres, 1. Buckers. 
Kuralis (lat.) a. m. mezei, falusi. 
Ruremonde, 1. Boermond. 
Rurik (Rjurik), az orosz birodalom megalapí

tója, megh. 879. Normann (varég) vezér volt, ki 
testvéreivel,&wettS2és Tnwor-ral a finn és szláv 
benszülóttek meghívására 862. elfoglalta Novgo 
rodot s innen kiterjesztette hatalmát a Dnyepr 
és Volga felső vidékein lakó szláv törzsekre. Utó
dai több mint 700 évig uralkodtak Oroszország 
felett. A R.-család Rettenetes Iván fiában, Fedor 
cárban halt ki 1598. Egyes előkelő orosz csalá
dok magukat a R.-ház mellékágától származtat
ják. V. ö. Gutzeit, Die skandinawischen Namen 
im anfánglichenRussland (Riga 1880); Marquart, 
Osteuropáische u. ostasiatisehe Streifziige (Leip-
zig 1S03). 

Rurik-expedició (1815—18.), 1. Tengeri tudo
mányos expedíciók. 

Rurki (Éoorkee), város a brit-indiai egyesült 
tartományok szaharanpuri kerületében, kb. 15,000 
lak. Itt van a Thomson-kollegium mérnökök ré
szére, egy protestáns misszionárius-iskola, jól fel
szerelt csillagvizsgáló, katonai állomás. 

Rurutu (Betoroa), a Csendes-óceánban fekvő 
Tubuai-szigetek egyike. Cook fedezte föl. Lord 
Byron természeti szépségei miatt The Island köl
teményének színhelyévé tette. Francia gyarmat. 

Rusadir, spanyol város, 1. Melitta. 
RuSani, adók. Verőcze vm. verőczei j.-ban, (1910) 

1573 magyar és horvát lak. (Tr. SzHSz.) 
Rusbroek, Jan, 1. Buysbroek. 
Ruschek Antal, katolikus egyházi iró és szó

nok, szül. Győrött 1851 márc. 5., megh. u. o. 1914 
jan. 30. Pappá szentelték 1873., 1875. györszékes-
egyházi hitszónok éskáptalandombi lelkész, 1879. 
gyórszigeti, 1894. győrnádorvárosi esperes-plébá
nos, 1901. győri kanonok. Irodalmi munkássága: 
Rafael (ford. Limpp Jánossal, 1872); Kolping 
Adolf (1887); A katolikus legényegylet magyar 
földön (1887); Szent Mónika élete (ford., Győr 
1889,2. kiad. 1894); A mi Urunk Jézus Krisztus 
élete (ford., 1895); Győr Kisfaludynak (1892); 
Zalka János győri megyés püspök (magyar, 
német és horvát nyelven, 1892); Dicsőséges 

Szent Lászlókirály (diszmű, 1896); Győr jubilá
ris püspökei (diszmű, 1896); Betegségünk és or
vosságunk (nagyböjti beszédek, Ö. kiadás Buda
pest 1894); A keresztény nő (1898); Alkalmi 
beszédek (1901); Emlékezés Deák Ferencről 
(1903); Az esti csillag (tört. elbeszélés 1906) stb. 

Ruácica, adók. Pozsega vm. brodi j.-ban, (i9io> 
447 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Rusconi-féle üreg, a Kétéltűek (Amphibia} 
bélcsirájában (gastrula) lévő ósbélüreg neve. 

Ruscsuk, város, 1. Buszcsuk. 
Ruscus L., csodabogyó (növ.), a Liliaceae (Li

liomfélék) család génusza; 3 faja van. Földalatti 
szárukról hajtások emelkednek, levél módjára ki
szélesedett ágakkal (cladodium, phyllocladium), 
amelyeken virág és aztán termés fejlődik. Ala
csony örökzöld növények. Levélszerű ágaik felső 
oldalán, mely azonban oldalra v. lefelé is lehet 
fordítva, 1 v. néhány virág fejlődik a középen. 
A virág 2 lakú, a porzósban 3 porzó van szá
lával rövid csővé összenőve, a termősben a ter
mőt a 3 összenőtt meddő por
zószál csöve takarja. A ter
més 1—2 magvú bogyó. A B. 
aculeatus L. (szúrós csoda
bogyó, egértövis, spárgatövis, 
torokfü, pera; 1. az ábrát), 1 
m. magasságot is elérő cserje, 
tojásdad, épszélű ágai szúrós 
hegyűek; 1—2 virággal, kis 
hártyás murva hónaljában. 
Jókora piros bogyója van. 
Hegyvidéki erdőkben Dunán
túl, hazánk D.-i részén (Bihar 
és a Marostól D.-re) bokros he
lyeken. Olaszországban sep
rőnek használják. Néhol kerti 
dísz; régebben vizelethajtó or
vosság volt. A B. hypoglos-
sum L. (nyelves csodabogyó, 
csapfü, lónyelvű fű, nyak 
csapja és az előbbi nevek) le- < * * & £ ^ o s o " 
vélszerű ágai mindkét végű- dott ágon. 
kön kihegyezettek, nem szú
rósak ; fűnemű; hártyás murvahónaljában több 
virággal. Erdőkben: Dunántúl, Pozsony, Teines. 
Krassó-Szörény vm. Kertben is látni. 

Rusellae, ókori etruszk város, 1. Grosseto. 
Rusevac, adók. Belovár-Körös vm. kapronczai 

j.-ban, (i9io) 954 horvát és szerb lak. (Tr. SzHSz.) 
Rusevo, adók. és pk. Pozsega várm. pozsegai 

j.-ban, (i9io) 701 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 
Kusli (ang., ejtsd: rBss), sportkifejezés, jelenti a 

rendkívüli végsebességet, előrerohanást. Ha va
lamely ló a versenyben a cél előtt nagy sebesség
gel előretör, azt mondják, hogy nagy R.-ben jön. 

Rushden (ejtsd :rösdn), város Northamptonshire 
angol countyban, (1911) 13,354 lak. 

Rnsigen, orosz város, 1. Bosszieni. 
Ruskin (ejt«d: röszan), John, angol író, szül. Lon

donban 1819 febr. 8., megh. Conistonban 1900 
jan. 20. Az oxfordi egyetemen tanult. Gyermek
korában igen sokat utazott Nyugat-Európában, 
rajongó szeretettel a természet és régi művészet 
szépségei iránt. 1843-ban lépett föl Modern Pain-
ters c. nagy művének tkp. Turner védelmére irt 
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1. kötetével, amelyet 1860-ig még négy követett. 
Már e művében kitűnik szellemének sajátos 
iránya, mely széles alapon, kitérésekkel, sokszor 
szónokias hévvel hirdeti a természet szépségét, 
a művészet őszinteségét, szociális tövekvésekkel 
kapcsolatban. Rendkívül nagy irodalmi tevékeny
sége mindvégig ezt a célt szolgálja. Munkái kö
zül, amelyek világszerte igen nagy hatást gya
koroltak, R.-t a XIX. sz. legbefolyásosabb Írói
nak egyikévé tették ós újabban sok kiadásban je
lentek meg, a legkiválóbbak: Seven Lamps of 
Architecture (1849); Stones of Venice (3 köt., 
1851—53, magyarra ford. Geöcze Sarolta: Ve
lence kövei, Budapest 1897—98); Pre-Raphaeli-
tism (1851), amellyel a prerafaelita irány védel
mére kelt; Unto this Last (1862 ; magyarra ford. 
Ibos József: Az utolsónak is annyit, mint neked, 
Budapest, 1904), lényegében közgazdasági tarta
lommal : Sesame und Lilies (1865; magyarra 
t'ord. Farkas Klára: Szezámok és liliomok, Bu
dapest 1911); Pors Clavigera (8 köt., 1871—84); 
Aratra Pentelici (1872), a szobrászatról; Mornings 
in Plorence (1875—77); Ariadné Fiorentina (1876); 
St. Mark's Rest (1877—79, 1884); The Bible of 
Amiens(1884) stb. Életrajzi följegyzéseit Praete-
rita c. adta ki (3 köt., 1885—89). A R.-re vonatkozó 
óriási irodalomból kiemelendök: Mather, Life 
and teaching of John R. (6. kiad., London 1902); 
Collingu'ood, The life and work of John R. (5. 
kiad., u. o. 1905); R. de la Sizeranne, R. et la re-
ligion de la beauté (6. kiad. Paris 1904); Ölemen, 
John R. ILeipzig 1900); Saengcr. John R., sein 
Lében u. Lebenswerk (Strassburg 1901); M. v. 
Bunsen, John R., sein Lében u. sein Wirken 
{Leipzig 190.3); Gook, JohnR. (London 1911). Ma
gyarul : Geöcze Sarolta, R. élete és tanítása (Bu
dapest 1900); Kriesch Aladár, R.-ről s az angol 
praerafaelitákról (u. o. 1904). 

Ruskovac, adók. Belovár-Körös vm. garesni-
cai j.-ban, (taio) 524 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Ruskovica, adók. Belovár-Körös vm. kutinai 
j.-ban, (i9io) 507 horvát és cseh lakossal. (Tr. 
SzHSz.) 

Rusma, 1. Rhusma turcorum. 
Rusnov, Adolf, kiváló horvát jogi író, szül. 

Varasdon 1847 márc. 31. A zágrábi hétszemélyes 
tábla ülnöke volt; 1909. nyugalomba vonult. A 
fontosabb horvát törvényeket magyarázatokkal 
ellátva adta ki. Nagyobb ilyfajta munkái: Tu-
mac opc. gradj. zakoniku (Az általános pogári tör
vénykönyv magyarázata, Zágráb 1891, 1893, 2. 
köt.); Tumac gradj. parb. postupniku (Magyará
zat az általános polgári perrendtartáshoz, u. o. 
1894): Pomocnik za odvjetnike, biljeznike i sudee 
(Ügyvédek, közjegyzők és birák segédkönyve, 
u. o. 1896). 

Rusor (Rdufor), kisk. Hunyad vm. puji j.-ban, 
<i9io) 503 román lak. (Tr. R.) 

Rusot (növ.). 1. Berberis. 
Ruspoli, Eugenio, herceg, olasz afrikai utazó, 

szül. Rómában 1866., megh. Afrikában 1893 dec. 
4. Beutazta a Kaukázust, Egyiptomot ós Mo
zambikot, 1891. expedíciót vezetett a Galla-tar-
tományokba. 1892—93 iki expedícióján Berberá-
ból Gubba Legendáig jutott, három napi járó
földre a Stefánia-tótól, ahol halálos vadászsze

rencsétlenség érte. Munkája: Nel paese della 
mirra (Roma 1892). 

Russ (Rusi)i kisk. Hunyad vm. hátszegi j.-ban, 
(1910) 347 román és magyar lak. (Tr. R.) 

Russ Viktor, alezredes, egyike a világháború 
legérdekesebb alakjainak. Magánköriilinényei még 
a háború előtt a különben kiváló vezérkari tisztet 
a rangjáról való lemondásra kényszerítették s így 
R. a háború kitörésekor mint közlegény vonult be 
csapatjához. Hősiességével, csodálatraméltó bá
torságával csakhamar annyira kitüntette magát, 
hogy nemsokára őrmesterré nevezték ki, miköz
ben az összes legénységi harctéri kitüntetéseket 
is megszerezte. 1915-ben hadnagy, majd főhad
nagy lett és parancsnoka annak a romantikus, 
eleinte kicsiny, de később egyre gyarapodó és az ő 
nevéről elnevezett különítménynek, mely a buko
vinai guerilla-harcokban és Bukovina felszaba
dításában jelentékeny szerepet játszott. 1915 aug. 
29. a király a 32. honvéd gyalogezredhez tartalé
kos századossá nevezte ki. A következő évben 
már soronkivüli őrnagy, 1918 februárban pedig 
alezredes lett R., aki a nagy ezüst, az arany vitéz
ségi érem, a kardokkal díszített bronz katonai 
érdemérem, a III. oszt katonai érdemkereszt és a 
III. oszt. vaskorona-rend tulajdonosa volt. Meg
halt 1918 dec. 30. 

Russ, 1. Kari, német ornitológus, szül. Balden-
burgban 1833 jan. 14., megh. Berlinben 1899 szept. 
30. Eleinte gyógyszerész volt, aztán orvostant 
tanult Berlinben. Nagyon sok érdeme van a ma
darak életének ismertetése körül. Művei: In der 
freien Natúr (1. köt., 2. kiad. Berlin 1875, 2. köt. 
u. o. 1868); Meine Preunde (u. o. 1866, 2. kiad. 
u. o. 1879); Durch Peld und Wald (2. kiad. Leip-
zig 1875); Natúr- und Kulturbilder (Breslau 1868) ; 
Deutsche Heimatsbilder (Berlin 1872); Handbuch 
für Vogelliobhaber, -züchter und -hándler (1. köt., 
3. kiad. Magdeburg 1887; 2. köt., 2. kiad. 1881); 
Der Kanarienvogel (4. kiad. Hannover 1885); Die 
Brieftaube (u. o. 1877); Premdlandische Stuben-
vögel (u. o. és Magdeburg 1875—88, 4 köt.); 
Vögel der Hennát (Leipzig 1866—88); Der Wel-
lensittich (2. kiad. Magdeburg 1866); Sprechende 
Papageien (2. kiad. u. o. 1887); Lehrbuch der 
Stubenvogelpflege (u. o. 1888); Die Amazonen-
Papageien (1896); Die Grau-Papageien (1896). 

2. R., Róbert, osztrák festő, szül. Bécsben 
1847 jún. 7., megh. u. o. 1922 márc. 16. A bécsi 
akadémián Zimmermann Albert tájképfestőnek 
volt tanítványa, azután beutazta Tirolt, Német
országot ós Hollandiát, majd Velencében és Rómá
ban tartózkodott hosszabb ideig. Finom, hangu
latos képei közül a legkiválóbbak: Eisenerzi 
részlet; Mais, Tirolban (mind a kettő a bécsi aka
démia képtárában); A heidelbergi kastély egyik 
részlete ; Pürstenburg Bugeis mellett (a 2 utóbbi 
a bécsi udv. múzeumban); Rotterdam; Hollandi 
csatorna; Zivataros táj Dél-Tirolban; Meran, 
esti hangulat; Kora tavasz Penzingben (1887, 
bécsi akadémiai képtár); Malom Dél-Tirolban: 
Szélvihar a hegyek között stb. A bécsi Burg-
szinház étterme számára 12 díszítő lünettát,az ud
vari természetrajzi múzeumba 10 falképet festett. 

3. R., Melchior, svájci krónikás, szül. Luzern-
ben 1450 körül, megh. 1499. Mint követ járt 1479. 
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és 1488. Mátyás király udvarában, ki őt lovaggá 
ütötte. 1480—88 közt írta meg Luzerni króniká
ját, melyben 1412-ig beszéli el a svájci esemé
nyeket. Ez a legrégibb svájci történeti munka, 
mely a Teli-mondát említi. Kiadták Schneller, 
Kopp és Wurstemberger (Bern 1832—38). V. ö. 
Bernoulli, Die Luzerner Chronik des Melchior 
R. (Basel 1872). • 

Russegger József lovag, geológus és utazó, 
szül. Salzburgban 1802 okt. 18., megh. Selmecz-
bányán 1863 jún. 20. 1826-ban a selmoczbányai 
akadémián oklevelet nyerve, Gastein mellett 
kapott bányászati állást. 1835-ben az egyiptomi 
alkirály megbízásából kutató utat tett Afrika 
belsejében. Utazását igen vonzóan írta le: Reisen 
in Európa, Asien und Afrika (Stuttgart 1841—50, 
4 köt.). Visszatérve, az udvari kamaránál bánya
tanácsosi ranggal alkalmazták. Tanulmányozta 
az erdélyi és bánáti részeket is. 1843-ban a mo-
denai hercegséget kutatta át, később a halli 
(Tirol), majd a wieliczkai sóbányák és 1850. a 
selmeczbányai akadémia igazgatója lett. Dolgo
zatainak nagy része a bécsi akadémia kiadásá
ban jelent meg, melynek 1848 óta tagja volt. 

Russel, latin állatnevek után Bussel Patrick 
(1726—1805) keletindiai angol orvos neve. Huza
mosabb ideig Bengáliában tartózkodott s itt a 
csúszómászókat és halakat tanulmányozta. Művei: 
Account of Indián serpents (1796, folyt. 1801—03) 
és Fiehes of the coast of Coromandel (1803,2 köt.). 

Russel (ejtsd: rCsszei), H. Bertrand, angol filo
zófus, szül. 1872. A cambridgei egyetem tanára. A 
matematikai logikának és a reláció-elméletnek 
egyik legkiválóbb művelője. A háború alatt paci
fista és szocialista agitációi miatt emlegették a 
nevét. Müvei: Principles of Mathematics (Vol. I., 
Cambridge 1903); Philosophical Bssays (New 
York 1910; magyarul: A filozófia alapproblémái, 
ford. Fogarasi B., Budapest 1918). 

Russell (ejtsd: rosszéi), normann eredetű angol 
főnemesi család, melynek elsőszülött tagjai 1550 
óta a Bed ford grófi, 1694 óta pedig a Bedford 
hercegi címet viselik. A család jelenlegi feje 
Herbrand ArthurB-, Bedford 11. hercege (szül. 
1858febr.l9.). A család régibb tagjai közül emlí
tendők : 

1.1?.. William. earlof Bed/'on/,sztil.l639szept. 
29., megh. 1683 júl. 21. II. Károly uralkodása 
alatt az alsóházban az ellenzék egyik legkiválóbb 
vezére volt. A whig-párt többi vezéreivel együtt 
(Sidney, Essex) őt is belekeverték az ú. n. rozs-
házi-összeesküvésbe (1. Rye house) és igazságta
lan ítélet alapján a Towerben lefejezték. III. Vil
mos trónralépése után 1689. az ítéletet megsem
misítették s R. atyja 1694. a Bedford hercegi 
címet kapta. 

2. R.,John, lord, Amberley viscount-ja, angol 
államférfiú, Bedford 6. hercegének harmadik fia, 
szül. 1792 ang. 18., megh. 1878 máj. 29. Az alsó
házba 1813. választották be s itt csakhamar a whig 
(liberális) párt legkiválóbb vezére lett. Szakadat
lan küzdelmet folytatott a parlament reformja és 
a katolikusok emancipációja érdekében. Ezeknek 
megvalósítása után ismét az ellenzék vezére volt 
Peel kormánya ellen. A wjgh-párt újabb uralomra 
jutása után 1836 ápr.-ban belépett a Melbourne-

kabinetbe s annak lelke volt 1841-ig. Ettől fogva 
megint az ellenzék élén harcolt Peel második 
kormánya ellen s annak bukása után 1846 jú
liusban ő állott az új kormány élére. 1852-ben 
Palmerston külügyi államtitkár erőszakos eltávo
lítása miatt neki is le kellett mondania. Derby 
rövidéletű kormánya után még azon év decem
berében belépett Aberdeen lord koaliciós kormá
nyába, hol előbb külügyi államtitkár, majd a 
titkos tanács elnöke volt. Állásáról még a kor
mány bukása előtt lemondott 1855 januárban s 
a következő Palmerston kormányában kis ideig 
gyarmatügyi államtitkár volt. Palmerston má
sodik kormányában 1859 júniustól 1865 novem
berig ismét a külügyi tárcát viselte, de több 
diplomáciai kudarc érte. Palmerston halála után 
1865 nov. 6. másodízben állott a kormány élére, 
de már 1866 jún. 26. le kellett mondania a párt-
hívétől, Gladstonetól benyújtott reform-bili el
vetése miatt. Ezután a felsőházba vonult. Művei: 
Essay on the history of the English government 
and constitution (London 1821, új kiad. 1873); 
Memoirs of the affairs of Europe, from the peace 
of Utrecht to the present time (u. o. 1824—29, 
2 köt.); Life and times of C. J. Fox (u. o. 1859— 
1867, 3 köt.) és R. 1. (1. fent) életrajza. R. élet
rajzát megírták Walpole (London 1889, 2 köt.), 
Williamson (u. o. 1894) és Beid (u. o. 1906, 4. 
kiad.). 

3. jR., Odo William Leopold, angol diplomata, 
1. AmpthiU. 

Russell (ejtsd: rosszéi), 1. Qeorge, angol író és 
politikus, szül. 1853 febr. 3. Élénk} tevékeny
séget fejtett ki a politikai élet terén, különösen az 
Örményország és Kréta javáért folytatott mozgal
makban. Megírta Gladstone (1891), Matthew Ar
nold (1904), S. Smith (1905) életrajzait. Collee-
tions and recolleetions c. müve 1898. jelent meg. 

2. jR., Israel Cook, amerikai geológus, szül. 
Garratsvilleben (New York-állam) 1852 dec. 10., 
megh. 1906 máj. 1. Ő vezette 1889. az alaskai 
geológiai expedíciót; 1892. a Michigan-egyete-
men tanár lett. Főbb müvei: Existing glaciers oí 
the United States (1883); Glaciers of North Ame
rica (Boston 1897); Volcanoes of North America 
(New York 1897); Lakes of North America (1897); 
Rivers of North America (1898). 

3. B., William Howard, sir, angol hírlapíró, 
szül. Lilyvaleban 1821 márc. 28., megh. London
ban 1907 febr. 10.1843-ban a Times szolgálatába 
állt. 1853-ban a krimi hadjáratban részt vett s 
hadi tudósításaiban az angol hadsereg visszássá
gairól adott megdöbbentő képet (History of the 
Crimean war, 1855; bővítve, The British expedi-
tion to the Crimea, 1858). Ö alapította az Army 
and Navy Gazette-t. Népszerű iratai közül leg-
olvasottabbak voltak: Diary in India 1858—59 
(új kiad. 1875); My diary in North and South 
(1862); My diary in the East (1869); The Prince's 
of Wales tour in India (1877); Indián mutiny 
(1884); The great war with Russia; retrospect of 
Alma etc. (1895). 

Russó (Hrasové), kisk. Nyitra vm. vágújhelyi 
j.-ban, (1910) 419 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Russu la Pers. (növ.), a kalapos termetű Hyine-
nomycetes gombák génusza. Állománya húsos, 
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tejet nem bocsát magából. Lemezei vastagok, tö
rékenyek, élesek. Fátyola nincs. A spórapor fe
hér. Mintegy 100 faj tartozik ebbe a génnszba. 
Egy részük mérges, többségük ehető v. legalább 
is ártalmatlan. Mérges a hánytató galóca (1. o.). 
Ehető a kék galambica (1. o.); a zöld galam
bica (1. o.). 

Russu l ina Schröt. (pirókgomba, n6v.), gomba-
génusz, mely a Russulától csak abban különbözik, 
hogy spórapora okkersárga. Az idetartozó 30 faj 
között van néhány igen jó gomba. Ilyen a K. 
alutacea (Pers.) Schröt.; a B. integra (L.) Schröt. 

Russu Sirianu János, román hírlapíró, szül. 
Világoson 1864., megh. Bukarestben 1909 dec. 
28. Az aradi Tribuna Poporului szerkesztője volt. 
1905-ben Kisjenőa nemzetiségi programmal orsz. 
képviselőnek választották. Magyarellenes a Ro-
manii dia statnl ungar (a magyar államban élő 
románok) és a Jobagia című munkája, ez utóbbi 
miatt az ügyészség pörbe fogta, de ennek tár
gyalása előtt R. Bukarestbe menekült. Elbeszélé
seiből Moara din vale címen egy kötet jelent meg. 

Russworm, Hermann Ghristoph, gróf, csá
szári hadvezér, 1. Buszivurm. 

Russze, város, 1. Buszcsuk. 
Russzománia, az oroszok kedvelése; russzo-

fil, oroszbarát; russzofób, oroszgyülölö. 
Rust, 1. Friedrich Wühelm, német hegedű

művész és zeneszerző, szül. Wörlitzben, De3sau 
mellett, 1739 júl. 6., megh. Dessauban 1796 
már 28., ahol 1766—1775-ig hercegi zeneigaz
gató volt. Kiváló művésze volt a hegedűnek ós a 
lantnak. Hegedűszonátákat irt. 

2. B., Wühelm, német orgonaművész és zenei 
író, B. 1. unokája, szül. Dessauban 1822 aug. 15., 
megh. Lipcsében 1892 máj. 2. 1870-ben megala
pította a berlini Bach-Vereint. 1878-ban a lipcsei 
Thomaskirehe orgonása, 1880. kántora lett. 1853. 
Bach J. S. összes müveinek kiadását szerkesz
tette. Egyházi énekeket írt. 

Rnst ica (olasz, ejtsd: rusztika), a quáderozás-nak 
XI. o.) egy neme, amidőn a kockaköveket — quáde-

ábra. Profilozott rnstica. 

-reket — külső fölületükön durván munkálják 
meg (1. az 1. ábrát), v. profilozással veszik körül 
(1. a 2. ábrát). Római eredetű, de az olasz renais-
sanceban virágzott leginkább (toscanai palazzók). 
L. Bossage, Quáder. 

Rnst ica l ingua (lat.) a. m. mezei, falusi 
.azaz népnyelv, ellentétben a római irodalmi nyelv
vel. Belőle alakultak a neolatin vagy román 
nyelvek. 

Rust i c i ta s (lat.) a. m. parasztosság. 
Rustige, Heinrkh von, német festő és költő, 

szül. Werlben 1810 ápr. 12., megh. Stuttgartban 
1900 jún. 16. A düsseldorfi akadémián tanult. 
Sokat utazott, Magyarországon is járt. 1845— 

1887. a stuttgarti művészeti iskolának tanára és 
a württembergi állami képtárnak felügyelője volt. 
Tájképei közül említendő az Ima a viharban és az 
Árvíz (berlini Nationalgalerie); történelmi képei 
közül: Álba herceg Rudolstadtban (stuttgarti kép
tár) ; II. Ottó császár holttestének Németországba 
való szállításai H. Frigyes és palermói udvara 
stb. Költészettel is foglalkozott. Lírai költemé
nyeken kívül történelmi drámákat írt (Filippo 
Lippi, 1852 ; Attila, 1853, stb.). 

Rnst iqueS l lgul i l ies (ejtsd: Hisztik flgülín), 
így nevezik a franciák a Palissy-tálakat. L. Agyag
ipar (története). 

Rust Roest, álnév, 1. Elltem. 
Rusz, az oroszok legrégibb elnevezése, mely

nek eredetét kétfélekép magyarázzák. Az első 
vélemény szerint a Burik vezetése alatt 862. 
megjelent normann hódítókat (varjágokat) ne
vezték R.-ok-nak a szláv benszülöttek, a másik 
szerint úgy hívtak minden rendű és rangú var-
jág katonát. A R. elnevezést később általánosí
tották s így hívták azokat az oroszokat is, akik 
a varjágokkal együtt katonáskodtak. A R. ere
detileg politikai hovatartozást jelentett, mint pl. 
ma az osztrák név. Volt pl. Kievszkája R., Nov-
gorodszkája R. stb. Idővel átment a politikai el
nevezés a népre is és ma ez a gyűjtőneve a keleti 
szlávoknak, vagyis az oroszoknak. V. ö. Bonkáló, 
A szlávok (Budapest 1915). 

Rusz, a Memel (Nyemen) É.-i torkolati ága Ke
let-Poroszországban. 

Ruszálka, az oroszoknál vízi tündér; víg ter
mészetű, tréfás mondai lény, melyet mezterenül, 
szétszórthajjalképzelnek. Némely helyen aR.-nak 
ünnepnapot is szentelnek, rendszerint a pünkösdöt. 
A kis-oroszok hitregéje szerint a R.-k keresztelet-
lenül meghalt gyermekek. 

Ruszanda, tó és fürdő, 1. Melew.ze. 
Ruszcsuk (Buscsuk,Bussze), 1. bolgár kerület, 

területe 7591 kin", (1920) 304,654 lak. — 2. B. fő
városa az ugyanily nevű kerületnek, bolgár érsek
nek és örmény püspöknek székhelye, a Duna és 

Lom összefolyásánál, (1920) 41,574 
lak., ékszerkészitéssel, élénk ke
reskedéssel, különösen gabona
kivitellel ; 29 mecsettel, több bol
gár és örmény templommal. R.-
ról először az 1503-iki török
magyar békekötésben történik em 
lítés. 1640. már öttornyú vár vé
delmezte. 1673-tól 1755-ig egy kis 
ragusai kereskedelmi telep volt 

benne. II. Katalin cárnő hadai ellenében nagyon 
megerősítették. 1810 szept. 27. hosszas ostrom 
után az oroszok kezébe került, akik azonban 1811 
júl. 26. fölégették és elhagyták. 1877. újabb erő
dítményekkel látták el, amelyek közül a Levent 
Tabia volt a legjelentékenyebb. Ugyanazon évben 
az oroszok újra ostrom alá fogták, de az Ahmed 
Kaiszerli pasától védett város csak 1878 febr.21. 
adta meg magát. 19 L6 aug. 28. a románok bom
bázták. 

Ruszék József, bölcseleti ós nyelvészeti író, 
veszprémi kanonok, szül. Pápán 1779 márc. 1., 
megh. Veszprémben 1851. Teológiai tanár, koszt
helyi plébános, 1834. veszprémi kanonok lett. Né-

1. ábra. Dnrva rustica. 
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hány bölcsészeti munkát adott ki : A filozófiá
nak előljáró értekezései (1812); A filozófiának 
summás rajzolatjavagyis encyclopédiája (1811) 
és A filozófiának rövid históriája (1811, mind
három Veszprémben). Nagy ellensége volt a nyelv
újításnak, része volt a Mondolat (1. o.) közrebo
csátásában 1813. 

Ruszka, a Pojána-R. hegység másodmagas
ságú csúcsa (1359 m.) Ruszkicza-telep fölött; 
déli lejtőin levő vasércbányáit drótkötélpályák 
kötik össze Ruszkiczával. (Tr. R.) 

Ruszka (Rusca), kisk. Kraasó-Szörény vm. 
teregovai j.-ban, (1910) 1472 román lak. (Tr. R.) 

Ruszkabánya (Rusca-montana, Ruskberg), 
kisk. Krassó-Szörény vmegye karánsebesi j.-ban, 
(1910) 2601 román, német, magyar és szlovák lak., 
vasúti állomással; jelentékeny vashámorai van
nak. Hozzá tartozik Ruszkicza-telep (1. o.). R. 
szélén van Maderspach Károly né emlékoszlopa, 
azon a helyen, ahol 1849. az osztrákok őt hazafias-
sága miatt megvesszőzték (mellszobra a templom 
fölötti Mozsárhegyen, 1909). (Tr. R.) 

Ruszka-Krajna. A Magyar Népköztársaság 
kormánya az 1918. évi X. Néptörvényben Márama-
ros, Ugocsa, Bereg és Ung vármegyék ruténlakta 
részoiböl autonóm jogterületet (kormányzósági 
területet) alakított R. néven. Krajna határvidé
ket jelent, mivel azonban a magyarországi ruté
nek saját nyelvükön azokat a nagy uradalmakat 
is krajnáknak nevezték, amelyekre a XIII—• 
XVII. sz.-ok folyamán birtokosi meghívás folytán 
letelepedtek, az 1918 dec. 6. budapesti rutén nagy
gyűlés az egész magyarországi ruténlakta terü
letet R.-nak nevezte el s az akkori kormány ezt 
a nevet az akkor még meg nem szállott fenti 4 
megyére hivatalosan elfogadta. A trianoni béke
szerződés a magyar kormány által megadott és 
tényleg élvezett autonómiát kénytelen volt figye
lembe venni a ennek tulajdonítandó, hogy R.-t 
csak ideiglonoson s mint autonóm területet csa
tolta a pittsburgi egyezségre való hivatkozással 
a Cseh-Szlovák Köztársasághoz azzal a fentar-
tással, hogy a ruténeknek később jogukban fog 
állani törvényes képviseletük útján végleges ál
lami hovatartozásuk iránti óhajukat kinyilvání
tani. A csehek R.-t hivatalosan Ruszinszko-nak 
és Podkarpatszkij Ruszj-nak (Kárpátalji Orosz
ország) nevezik. Területe 12,694 km2,(i92i) 605,731 
lakossal. V. ö. Domokos h., R. a népek Ítélőszéke 
•előtt (Budapest 1919); Bonkáló S., A magyar 
rutének (u. o. 1920); A. Bonkáló, Die ungarlan-
dischen Ruthenen (Ungarisehe Jahrbllcherl., Ber
lin 1921). 

Ruszka-Pojána, hegység, 1. Pojána-Ruszka. 
Ruszkatő (Rusca), kisk. Krassó-Szörény vm. 

facsádi j.-ban, (1910) 698 román és magyar lak. 
<Tr.R.) 

Ruszkiczatelep (Ruschifa), Ruszkabányához 
tartozó telep Krassó-Szörény vm. karánsebesi 
j.-ban, (t9io) 558 magyar, német, szlovák és román 
lak. R. a Pojána-Ruszka hegység vasércbányá
szatának egykori központja. A község közelében 
szobrászati célokra alkalmas márványtelep van. 
(Tr. R.) 

Ruszkij, Nikoláj Vladimiromcs, orosz tábor
itok, szül. 1854 márc. 6., agyonlőtték 1919 már

ciusban. Az 1877—78-iki török háborúban meg
sebesült, 1904—5. a japán háborúban a 2. orosz 
hadsereg vezérkari főnöke, majd parancsnoka 
volt. 1914-ben Varsónál és Prasznysznál a 3. 
orosz hadsereget vezényelte, az első lemhergi 
csatát ő döntötte el az osztrák-magyar hadsereg 
vereségével. 1916—1917-ben Kuropatkin helyett 
az oroszok északi harcvonalának főparancsnoka 
volt, de a forradalom kitörése után az új orosz 
kormány elmozdította. 1919 márciusban Radko-
Dimitriev tábornokkal és mintegy száz tússzal 
együtt a szovjet-kormány Szvjatigoszkban agyon
lövette. 

Ruszkin (Ruskinorce), nagyk. Szepes vmegye 
lőcsei j.-ban, (1910) 588 német és szlovák lak. 
A Zsigmond magyar király által elzálogosított 
16 szepesi város egyike. (Tr. Cs.-Szl.) 

Ruszki Put, a Keleti-Beszkidek egyik, 1311 
m. magas hegye Bereg vmegye és Galícia ha
tárán. D.-felé a Huszlába (1405 m.) megy át. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Ruszkoje Usztye, 1. Indigirka. 
Ruszköj, 1. Kesan. 
Ruszli (állat), 1. Csótány. 
Rusznyákok, a rutének v. kis-oroszok hazai 

neve, 1. Oroszok, Orosz nyelv és irodalom. 
Rusznyúl (állat), a tengeri nyúl (Lepus cwaicu-

lus L.) dunántúli népies neve. Egyéb nevei: bos
nyáknyúl és patkánynyúl. 

Ruszopulosz, Ruszosz, 1. Rkousopoulos. 
Ruszt, sz. kir. város címmel felruházott rend. 

tanácsú város Sopron vmegyében, a Fertő Ny.-i 
partján; (1910) 1535 lak. Régi város, ódon csúcs
íves Szt. Egyed-templommal (1384), középkori 
városházával és 1614-ből való kerítőfállal. R. 
helyén a rómaiak idejében Ulmo állott; a XIV. 
sz.-beli okmányokban Szil név alatt fordul elő. 
1681-ben emeltetett sz. kir. várossá. Lakóinak fő 
foglalkozása már ősidők óta a szőllőmívelés és 
bortermelés, mely országos hírűvé tette a várost 
(1. Ruszti bor). Vasúti állomása a várostól 4 
km.-re fekszik. (Tr. A.) 

Ruszti bor, főleg a furmint szőllőből állítják 
elő. A szüretelést kiváló gonddal október második 
felében végzik ós jó években tokaji módra aszú
borokat is készítenek. Sok ruszti aszú készül 
azonban külföldi mazsola-szőllőből is. Az igazi 
ruszti aszú ma már ritka. A szőllők felújítása óta 
vörösbor-termelés is van Ruszt környékén. Erre 
főként a kék frankos szőllőfajtát ültetik. 

Ruszti hegylánc, 1. Fertömelléki hegylánc. 
Rusztika, 1. Rustica. 
Ruszwurm (Russworm), Hermann Ghris-

toph, gróf, császári hadvezér, szül. Frauen-
breitungenben (Szász-Meiningen) 1565., megh. 
Prágában 1605 nov. 29. A császári seregbe lépve 
1593 óta részt vett a magyarországi török há
borúban s a legkiválóbb alvezőrek közé tarto
zott. 1599-ben Schwarzenberg fővezérrel össze
tűzött és visszahívták. 1601-ben altábornagy lett 
és Mercoeur herceg mellett főrésze volt Székes
fehérvár visszafoglalásában 1601 szept. 20. Az
után a Sárrét mellett okt. 15. visszaverte a vár 
visszavételére jövő török sereget. Innen a Kani
zsát ostromló császári sereg segítségére ment, 
de a felmentő sereg elől ő is kénytelen volt 



Rút 448 Rute 

visszavonulni. 1602-ben az összes császári hadak 
fővezérévé nevezte ki Rudolf király. R. azonban 
későn indult meg Győrből s nem tudta megaka
dályozni Székesfehérvár visszavételét. Erre Pest 
ellen ment, melyet 1602 szept. el is foglalt, de 
Buda ostromával a rossz időjárás miatt nem 
boldogult. 1603-ban újból Buda ostromát ter
vezte, de megelégedett Hatvan visszavételével. 
Ellenfeleinek, Bástának és Belgiojosónak áskáló-
dásai folytán 1604. kegyvesztett lett Rudolf előtt. 
Bocskay felkelésének sikerei és Básta kudarca 
következtében 1605. Rudolf újból fővezérré tette 
R.-ot, sőt Felső-Magyarország főkapitányává és 
gróffá nevezte ki. Ellenfelei azonban újból meg
buktatták ; s mikor R. egyik katonája Belgiojoso 
öccsét megölte, főbenjáró pert indítottak ellene. 
E gyilkosságért és más régibb vádak alapján 
halálra ítélték. Rudolf ugyan megkegyelmezett 
régi érdemes hívének, de a R. ellenfeleitől meg
vesztegetett Láng komornyik a kegyelmezés 
iratát elkésve juttatta a vesztőhelyre, amikor 
már R.-ot lefejezték. V. ö. Stauffer, Herm. Christ. 
Gráf v. R. (München 1884). 

Rút (észt.), nemcsak tökéletlenség és hiba, mely 
a szépre törekvő művész fogyatkozásaiból ered, 
hanem önálló esztétikai fogalom, az esztétikai 
hatásnak egyik tudatosan és szándékosan alkal
mazott tényezője. Rút első sorban az, ami a szép
ség formai föltételeit (elrendezettség, arányos
ság, egység és változatosság, összhangzatosság) 
nem elégíti ki, de a fogalom s a név, mint a 
szépnek ellentéte, a jelenségek tágabb köreire is 
kiterjed. (Riítnak mondjuk az erkölcsi elv meg
sértését is. Rút a bűn.) Ha a művészet feladatát 
a szép létrehozásában keressük, a rútnak nem 
lehet benne jogosultsága. Mégis alkalmazták 
mindig a szép kiemelésére, a változatosság ked
véért stb., a képzőművészetben kevésbbé, mint a 
költészetben. (Lessing : Laokoón.) A romanticiz
mus elterjedése óta a szép rovására az egyéni 
vonások visszaadása lépett előtérbe. A realiz
mus valóságtisztelete az igaznak és jellemzetes-
nek tág kaput nyitott s ezen a rút is benyomult 
a művészetbe. A naturalizmus az érdekesség jel
szava alatt meg éppen a rút kultuszát űzte, ami 
nyilvánvaló túlzás. 

Rút (Euth), egy ó-testamentomi bájos idillnek 
hősnője, az ugyanily című iratban, mely a birák 
könyvének függelékéül tekinthető. R. moabita 
nő, aki férje, egy júdeai ember halála után anyó
sával Noémivel annak szülővárosába Betlehembe 
költözködött, ahol meghalt férjének egyik rokona 
Bóaznőül veszi. Ebből a házasságból származtat
ták Óbedet, Dávid nagyatyját. 

Ruta, a heroldalakok egy faja. Ferde vonalak 
által történt osztásnál származik és nem más, 
mint a metszési pontok között fekvő négyszög. 

Ruta L. (növ.), a Rutaceae-család génusza; 40 
faja a Földközi tenger környékén és innen Kelet-
Szibiriáig van elterjedve. Évelő füvek, félcserjék, 
minden külső részük mirigyes, illatos; levelük 
váltakozó, egyszerű vagy különbözöképen össze
tett; húsos. Viráguk sárga, 4—5 tagú, van vas
tag vacokpárnája és ez alól kiinduló 8—10 por
zója. A magház és a tok sugarasan 4 - 5 cikkü, 
az utóbbi a csúcsán alig nyílik fel. A B.graveolens 

L. (szagos v. kerti ruta, virnánc) 9 dm. magas, ham
vas, mirigyesen pontozott, erős szagú, keserű ízű. 
Levele 2—3-szor szárnyas, kékeszöld, a levélkék 
fordított, hosszúkás tojásdadok. Virágai kettős 
bogokban. Füvét (herba rutae hortensis) régen 
idegbajok esetében használták, a rómaiak étvágy
javítófűszerül termesztették. Ma is orvosi növény. 
Keserű kivonatán kívül csípős, balzsamos, illanó 
olaja van, mely frissében a bőrön orbáncf éle gyu-
ladást okoz. Hazája Dél-Európa, másutt kertben; 
ugyanitt, de Észak-Afrikában Abessziniában is 
megvan a B. dialepensis L., mely olyan hatású, 
mint az előbbi; Dél- és Közép-Amerikában is hasz
nálatos. A E. montana Clus. (hegyi ruta) az előb
bieknél erősebb szagú, izgatóbb, csipősebb, külső
leg heves gyuladást okozhat. A Földközi tenger 
körül terem. 

Rutaceae , Butafélék (növ.), a szabad szirmú 
kétszikűek családja a Geraniales sorozatban; kép
viselve van minden földrész meleg vidékein, csen
des- és indiai-óceáni szigeteken.Többnyire cserjék 
és fák, ritkábban kórok és füvek, közös tulajdon
ságuk, hogy részeikben lizigén v. többsejtű olaj-
mirigyek vannak. Levelük egyszerű, osztott, 
1—3-szor szárnyas, mirigyeit átlátszó pontok je
lölik, pálhátlan. A vi
rág (1. az ábrát) 2—5 
(többnyire 4—5) tagú, 
porzója 8—10; a por
zók és a magház között 
változatos vacokpárna 
(discus) van kialakulva, 
olykor a magházat vi
selő nyéllé meghosz-
szabbodva. A termő felső állású, a rendesen 4— 5 
termőlevél ugyanennyi szabad magházképen 
csak a bibeszállal v. bibével függ össze, más
kor meg egészen összenőnek 4—5 üregű mag
házzá ; termőlevelenkint ritkán több, rendesen 2 
v. 1 magkezdemény. A termés tok, csonthéjas v. 
bogyó (citrom, narancs). Olajuk és keserű anya
guk, gyümölcsük v. fájuk révén hasznot hajta
nak az embernek. Ide tartozik a Buta, Dictam-
ii us, Citrus, Ptelea stb. 

Rutafélék (növ.), 1. Rutaceae. 
Rutakorona-rend, szász királysági érdem

rend, Frigyes Ágost szász király 1807 július 20. 
mint a királyság házi rendjét alapította. Egy 
osztálya van. 

Rutakoszorú, mai alakjában egy harántge
renda, mely felső oldalán 
zöld levelekkel van dí
szítve, olyanformákkal, mint 
régebben a koronákon voltak 
alkalmazva. Manapság a 
szász és az anhalti címerek
ben fordul elő (1. az ábrát). 

Rutaolaj, a Buta grave-
olens leveleiből párolt illanó 
olaj. Illatos szerekre hasz
nálják. 

Rnte,német hosszmérték, 
1. Euthe. 

Rute, székhelye R. járásnak Córdoba spanyol 
tartományban, (1910) 11,110 lak., márványbányák. 

Rute, Maria, 1. Battazzi. 

A Ruta virága. 

Rutakoszorú. 
(Szász címer.) 
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Rutebeuf (ejtsd: rittböf) v. Bustébuef, francia 
költő, szül. 1230 kör. IX. Lajos korában Parisban 
élt, mint hivatásos hegedős, költői hagyatéka 
két hosszabb legenda (Erzsébet, egyiptomi Mária), 
egy dráma (Theophilus), néhány állatmese s több 
politikai dal meg szatíra, melyek főleg a kol
duló szerzetesek ellen irányulnak. Legutoljára 
Kressner adta ki müveit (Wolfenbüttel 1885). 
V. ö. Cléiat, R. (Paris 1898). 

Rutenberg, Christian, német Afrika-utazó, 
szül. Brémában 1851 jún. 11., megh. Madagasz
kárban 1878 aug. 25. Haeckel tanítványa volt, 
kivel 1872. Dalmáciába és Montenegróba tett 
utat. 1877-ben Dél-Afrikába, majd Madagaszkárba 
ment, hol benszülött szolgája megölte. Úti jegy
zetei megjelentek a Deutsche Geographische Blát-
ter 3. köt. (Bremen 1880). 

Rutének (rtithének), 1. Oroszok, Orosz nyelv 
és irodalom. 

Ruténium (ruthenium). A platina-csoportba 
tartozó fémes elem; kémiai jele Bu, atomsúlya 
101*7. Az elemet Claus fedezte fel 1845., de léte
zését Osann vizsgálatai alapján már 1828. gya
nította és hazája (Oroszország) tiszteletére R.-nak 
nevezte el. Előfordul kis mennyiségben a pla
tinaércekben és előállítása a platina készítésé
nél kapott s királyvízben oldhatatlan maradékból 
történik. E maradékból, a benne levő más platina
fémek (ozmium, irídium, rodium stb.) eltávolí
tása után, a R.-ot mint ammoniumklororuteniá-
tot (íL^N^RuC^ leválasztják és ezt kiizzítják. Az 
ilyen módon kapott szivacsszerű R.-ot ólommal 
összeolvasztják és a kihűlt tömeget salétrom
savban feloldják, ilyenkor a R. fénylő kristályok
ban visszamarad. Káliumhidroxiddal és salétrom
mal összeolvasztva káliumnianganáttal analóg 
összetételű kálivmruteniát •* K3Ru04 keletkezik 
belőle. Zöldes csillogása fekete prizmák. A tiszta 
R. fehér, fénylő, igen merev, porrá zúzható fém; 
fs. 12*26. A legmagasabb hőmérsékleten sem 
olvad meg, de részben elillan. Sajátságai leginkább 
az ozmiuméhoz hasonlítanak. 

Rutén nyelv és irodalom, 1. Orosz nyelv és 
irodalom. 

Ruth, 1. Bút. 
Ruthardt, Alfréd, német zeneszerző és peda

gógus, szUl. Stuttgartban 1849 febr. 9. 1886— 
1914-ig a lipcsei konzervatórium zongoratanára 
volt. Elméleti müvei közül legnevezetesebb: Das 
Klavier, ein geschichtlicher Abriss (1888). Irt szá
mos kitűnő pedagógiai művet, zongoraetüdöt és 
zongoradarabot. 

Ruthe v. Bute, Németországban régebben el
terjedt hosszmérték különböző értékekben, álta
lában 3— 4 m. körül. 

Ruthének (rutének), 1. Oroszok, Orosz nyelv 
és irodalom. 

Rutlieii ium. 1. Ruténium. 
Rutherford (ejtsd: röthertörd), Ernest, sir, angol 

fizikus és kémikus, szül. Nelsonban (Új-Zeeland) 
1871 aug. 80.1898-ban Montrealban egyetemi ta
nár, 1907 óta pedig a manchesteri egyetem ta
nára és fizikai intézetének igazgatója. Dolgoza
tai a radioaktivitás körébe vágnak. Sokat foglal
kozott a Röntgen- és Becquerel-sugarak ionizáló 
hatásával. A radioaktivitás segélyével sikerült a 

nitrogén atomjait részeire bontania. 1908-ban a 
kémiai Nobel-dijat kapta. Munkái: Radioaetivity 
(1904,2. kiad. 1905); Radioactive transformations 
(New York 1906). 

Rutherford hőmérője, 1. Hőmérő-
Rutherfordin (ásv.), az uránszurokérc mállása 

révén keletkezik és sárga okkerszerü kérget alkot. 
Igen erősen radioaktív. Uranilkarbonát: UC06. 
Lelőhelye: Lukwengule-csillámbánya az Uruguru-
hegységben, a volt NémeMtelet-Afrikában. 

Rutherford (ejtsd: rötherfűrd), Lewis Morris, 
amerikai asztroíizikus, szül. Morrisaniában 1816 
nov. 25., megh. New Yorkban 1892 máj. 30. Ügy
védi pályáját 1849. abbanhagyta és obszervató
riumot rendezett be magának New Yorkban. 1864. 
konstruálta az első távcsövet, melynek tárgylen
cséje a kémiailag hatékony sugarakra volt for
málva, amellyel azután kitűnő fotográfiákat ké
szített a Napról, Holdról, csillaghalmazokról, szín
képekről. 1890-ben összes müveit és fotográfiáit 
a new-yorki Columbia-egyetemnek ajándékozta. 
V. ö. Butherfurd, Stellor Photographs (New-
York 1898.) 

Rutherglen V. BuglenWitsA -. rbthergleiiu v. rögglen), 
város Lanark skót grófságban, (1910) 24,411 lak., 
közelében szénbányákkal és vasmüvekkel. 

Ruthner, Atiton von, osztrák geográfus, szül. 
Bécsben 1817 szept. 21., megh. Salzburgban 1897 
dec. 17. Főleg az osztrák Alpok felkutatása körül 
fejtett ki tevékenységet, évekig az Österreich. 
Alpenverein elnöke volt. Müvei: Aus den Tauern 
(Wien 1864); Aus Tirol (u. o. 1869). Fő müve: 
Das Kaisertum Österreich (u. o. 1879). 

Ituticilla(állat), a. in. havasi csalogány. — B. 
plioenicurus, 1. Kerti csalogány és Bozsaafarkú. 

Rutigliano (ejtsd: rutuiyáno), város Bari olasz 
tartományban, (1911) 10,137 lak. 

Rutil (ásv.), titándioxid, Ti03 vagy a cirkonnal 
való izomoríia miatt helyesebben titántitanát: 

TiTi04 
Kémiailag a R.-lalazonosabrookitésaz anatász. 
Gyönyörű négyzetes oszlopokban kristályosodik, 
izomorf az ónkő-, cirkon-, polianit- és plattnerit-
tel. A kristályok többnyire rostozottak, gyakran 
tüszerűek, görbültek vagy töredezettek. Kétféle 
ikerösszenövés ismeretes: 1. ú. n. térdalakú ik
rek, amelyek ismétlődve háromszögletű rácsoza-
tot alkothatnak (Sagenit); 2. szivalakú ikrek. 
Előfordul vaskos tömegekben és görgetegekben a 
folyókavicsok között is. A prizmák szerint kitű
nően hasad. Fajsúlya nagy: 4*2—4*3; vörösbarna, 
jácintvörös, vérvörös, cochenille-vörös, sárgás
barna, okkersárga, fekete (a vastartalmú nigrin), 
karca sárgásbarna; fémes gyémántfényű; át
tetsző, át nem látszó; fénytörése igen erős. Főkép 
a kristályos palákban, gránitokban és szemcsés 
mészkőben van elterjedve; Oláhpián (Szeben vm.) 
a palák kvarcában, Porumbák (Fogaras várm.), 
Nagyrőcze (Gömör vm.); Saualpe Pfitsch-völgy, 
Modriach, Stájerország; St. Gotthard, Binnental ; 
kilónyi kristályokban a Graves Mountban Geor
giában ; az Ural, Arendal. Mikroszkopikus tűkben 
igen gyakori a fillitekben, csillámpalákban, amfl-
bolitokban, agyagpalákban. Finom hajszerű fo
nalak alakjában a hegyi kristályban. A Tavetsch-
völgyben a vascsillámmal szabályosan össze van 
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nőve. Az ilmenorutil fekete és ll«/o vasoxidot 
tartalmaz; a miascitban (Ilmen-tó) fordul elő. 

Rutilius, 1. Claudius Namatianus, Galliából 
való római költő, Honorius császár alatt Róma 
praefectusa. Vonzó költeményben (De reditu suo, 
2 könyvben) irta meg Rómából Galliába való ten
geri útját Kr. u. 416., mikor a gótok inváziója 
következtében Rómából hazamenekült. Kiadta 
Baehrens (a Poetae latini minores V. kötetében). 
Magyarra fordította Fábián Gábor(Kisfaludy-tár-
saság Bvlapjai 1874). V. ö. Gyulai Pál, Lord By
ron és R. (Budapesti Szemle 1874.) 

2. B. Publius Lupus, római rétor a Kr. u. 
I. sz.-ban. A Cicero korabeli Gorgias rétornak a 
figurákról szóló munkáját dolgozta át. Kiadta 
Halm (Rhetores latini minores, Lipsiae 1863). 

Rutin, 1. Eoutine. 
Rutin, rutinsav, melin, C^il^O^-^-SH^O. Szá

mos növénynek (rózsa, komló stb.) levelében ós 
virágjában található sárga színű kristályos test, 
amely forró vízben és borszeszben, úgyszintén hí
gított lúgokban könnyen oldódik. Lúgos oldata 
vöröses-sárga színű. 

Rutland (ejtsd.- rótiend), John James Róbert 
Manners, B. hercege, angol államférfiú, szül. Bel-
voir-Castleben (Leicestershire) 1818 dec. 13., 
megh. u. o. 1906 aug. 4. Az alsóházban 1841 óta 
foglalt helyet s a legszélsőbb konzervatívokhoz 
tartozott. Disraeli (1874-80.) és Salisbury (1885) 
első kormányában főpostamester, Salisbury 2. 
kormányában (1886—92.) Lancaster hercegség 
kancellárja volt. R. mint író és költő is kitűnt. 
Művei: The Spanish match of the XIX. century 
(London, 1846); Notes of an Irish tour(n. o. 1849); 
English ballada and other poems (u. o. 1850). 
Pia, Henry Manners (szül. 1852 ápr. 16.) a R. her
cegi család jelenlegi feje. 

Rutlandshire (ejtsd: rötiendsír), Anglia egyik 
legkisebb countyja, Lincoln, Northampton és Lei-
cester közt, 384 km» ter., (1921) 18.368 lak. Szék
helye Oakham, (1911) 3668 lak. 

Rutscher (német), tánc, 1. Galopp. 
R u t t e e , 1. Böttih. 
Ruttka (Vrutky), kisk.Turócz vm.turóezszent-

mártoni j.-ban, (1910) 6262 szlovák, magyar és 
német lak.; igen fontos, nagyforgalmú vasúti 
csomópont, ahol a magyar királyi államvasutak 
egyik fővonala a kassá—oderbergi vasúttal ta
lálkozott. Az utóbbi vasútnak nagy javító mű
helye működött itt. 1918 nov. elején a csehek 
megszállták; a magyar csapatok ugyan kiverték 
őket és a Károlyi-kormány tiltakozott a meg
szállás ellen, de később az entento parancsát 
elfogadva, a magyar csapatokat visszavonta, 
mire nov. 15. a csehek újra megszállták. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Rattkay Vilmos (alsó- és felsöruttkai), poli
tikai és diplomáciai író, szül. Budapesten 1869 
szept. 29. A budapesti egyetemen befejezvén tanul
mányait, ügyvéd lett s mint ilyen Kairóban, az 
egyiptomi nemzetközi bíróság előtt működött. 
Később a magyar kereskedelemügyi kormány ki
küldöttje volt Londonban, a hol 13 évig műkö
dött s ő szervezte 1906. az Eighty Club és az an
gol kereskedelmi kamarák szövetségének útját. 
Visszatérve, oszt. tan. lett a kereskedelmi minisz

tériumban. Később követségi tanácsos lett a kül
ügyminisztériumban és ebben a minőségében a 
londoni magyar kir. követséghez osztották be. Szá
mos cikket irt külföldi lapokba. Önállóan meg
jelent művei: A világháború. I. Német-angol ver
sengés (Budapest 1915); II. Olaszország, a Bal
kán és Ausztria-Magyarország (u. o. 1915); Az 
olasz- és a Balkán-háború kulisszatitkaiból (u. o. 
1916). 

Ruttkayné Kossuth Lujza, 1. Kossuth. 
Ruttkay-Rothauser Miksa (írói nevén Butt-

kay György), drámaköltő és hírlapíró, szül. Vá-
czon 1863 szept. 25., megh. 1913 júl. 19. Tanul
mányait Budapesten ós Bécsben bevégezve, 1881. 
hírlapíró lett. 1890-től a Pester Lloyd tárcaírója 
és kritikusa volt; igen nagy része volt abban, 
hogy az új magyar színdarabok előtt megnyíltak 
a külföldi színházak. Sok magyar szépirodalmi 
terméket fordított németre smár 1888 óta maga 
is írt eredeti magyar drámai müveket, eleinte 
operett- ós operaszövegeket, később színműveket, 
melyek részben szép sikert arattak. Ezek: Pe
king rózsája (daljáték, először a Népszínházban 
1889); Holtomiglan (színmű, először a Népszín
házban 1896); Moharózsa (opera, zenéjét szerz. 
Hubay Jenő, Operaház 1903); Sötétség (szinmü, 
Nemzeti Színház 1903); Vénusz (vígjáték, u. o. 
1906); Az első és a második (szinmü, Nemzeti 
Színház 1913). — Fia: György, író, szül. 1890 
jún. 1. Színházi cikkeket írt napilapokba és folyó
iratokba. Drámai müvei: A nagy cél (1908, Ma
gyar Színház); Keringő (1916, Vígszínház, Bécs
ben is színre került a Deutsches Theaterban); A 
nagyvilági nő (vlgj., 1920, Vígszínház). 

Rutulusok (Butuli), kis nép az ókori Latium 
tengermellékén, fővárosuk Ardea volt. Mondabeli 
királyuk, Turnus, meg akarta akadályozni Aeneas 
letelepedését. A R. mára római királyok idejében 
elpusztultak. 

Ruvenzori (Bunzoro, Bunszoro), hatalmas 
őskőzetekból álló hegytömeg Uganda angol-kelet
afrikai protektorátus Ny.-i határán, közvetlen az 
Egyenlítő közelében, az Albert ós Albert-Edward-
tóközt. A keletafrikai nagy árkok egyik vetődése, 
tetejét hó borítja. 1888-ban Stanley fedezte föl, 
Stairs 3500, Stuhlmann (1891) 4063 m. magas
ságig jutott fel rajta; újabban is igen sokan ku
tattak ezen a vidéken, még pedig: Johnston (1900) 
ós Wylde (4520, iíl. 4580 m. magasságig) s Lajos 
abruzzói herceg megmászta az öt legmagasabb 
csúcsát (1906), a legmagasabbat elnevezve Pic 
Margheritának (5069 m.), utána következnek a 
Pic Alessandra és Pic Leopoldo, amelyek mind 
a nagyon eljegesedett Duvoni csoport csúcsai. 
V. ö. Lajos abruzzói herceg, R. (1909, msg-
jelent olasz, német, francia nyelven; magyarra 
Gholnoky Jenőné fordította, Budapest 1922). 

Ruvettus (üiiat), az Abroncshal-félék (Tri-
chiuridae) családjába tartozó Csontoshal-nem. 
Legismertebb faj a purgáló hal, más néven esco-
lar,palu,olajhal(B.preciosusGoooo\m&lyTeri(le-
sen 75 cm. hosszú, de megnőhet 120 cm.-re is. 
Az Atlanti-óceánban, Földközi-tengerben, a Csen
des-óceánban és nyugat-indiai vizekben honos; 
főleg a korall-szigetek partvidékein gyakori. A 
csontjaiból készített olaj hashajtó hatású. 
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Ruvo di Puglia (ejtsd : —pniiyia), város, pdspöki 
székhely Bari olasz tartományban, U9U) 26,305 
lak.; olajtermelés; műszaki iskolával, kastéllyal 
és XII. sz.-beli templommal. R. az ókori Bubi, 
környékén a régi sírokban számos szép festett 
ókori vázát találtak. 
. Ruvu (Rufu), afrikai folyó, 1. Pangani. 

Kavarna, afrikai folyó, 1. Éovuma. 
Ruvuvu, keletafrikai folyó a Ruanda vidékén, 

a Kagera egyik forrásfolyója, s ezért O. Baumann 
a Nilus forrásának ezt tartja. 

Raysbroek (ejtsd: rajszbruk), Jan van (Rus-
broek), németalföldi misztikus, szül. Ruysbroek-
ban 1293., megh. 1381 dec. 2. 60 éves korában 
mint perjel a Waterloo melletti groenendali ko
lostorba lépett. Müvei közt legnevezetesebb trak-
tatusa: De ornatuspiritualiummiptiarum(l530); 
De vera eontemplatione és De septem gradibus 
ainoris. 

Ruysch (ejt«d: rZijs),Friedrich, németalföldi ana
tómus, szül. Hágában 1638., megh. Amsterdam
ban 1731 febr. 22. 1665-ben Amsterdamban az 
anatómia tanára. Különösen a nyirokedények 
tanát tökéletesítette s világhírűvé lett az anató
miai készítményeknek az ú. n. liquor balsamicus-
szal való konzerváló módszeréről. Összes művei: 
Opera anatomico-medico-chirurgica (4 köt, Am
sterdam 1737). — Leánya, R. Rachel, virág- és 
gyümölcsfestönő, szttl. Amsterdamban 1664., 
megh. u. o. 1750. 

Ruysdael, 1. Ruijsdael. 
Ruyter (ojtsd: rajter), Michiel Adriaanszoon de, 

németalföldi tengernagy, szül. Vliessingenben 
1607 már. 24., megh. 1676 ápr. 29. 1635-ben már 
kapitány volt a hollandi hajóhadban s 1645. ten
gernagy lett. 1675-ben a Földközi-tengeren küz
dött, többször fényes győzelmeket aratva a své
dek, angolok, franeiákf ölött ós Németalföldet meg
mentette az ellenséges inváziótól; Duquesne fran
cia tengernagy ellen vívott csatában, Szicília köze
lében, egy ágyúgolyó elszakította lábát és súlyos 
sebébe belehalt. Szülővárosában, valamint Am
sterdamban 8 Rotterdamban szobrot emeltek 
neki. A magyar protestánsoknak az ú. n. gyász
évtized (1671—81) alatti üldözése idején a nápolyi 
gályákra küldött magyar protestáns lelkészek, 
szám szerint 26, az ő erélyes közbelépésére sza
badultak meg láncaiktól. Ennek emlékezetére 
Debreczenben 1895. emlékoszlopot állítottak. 
Születésének háromszázados évfordulóját 1907 
márc. 23-án mint nemzeti nagy emlékünnepet 
ülte meg Németalföld, főként Amsterdamban és 
Vliessingenben. V. ö. Grinnell Milne, Life of R. 
(London 1896). A munka magyar vonatkozásai
ról 1. Kropf Lajos cikkét a Századokban (1897, 
637. lap). 

Ruzaszarvas (Rusa, »uat) a valódi szarvasok 
(Gervus) nemének egyik alneme. L. Szarvas
félék. 

Ruiic-selo, adók. Modrus-Fiumo vm. suáaki 
j--ban, (i9io) 872 lak. (Tr. SzHSz.) 

Rozitska, 1. Béla, kémikus, szül. Kolozsvárott 
1867 aug. 24. Tanulmányait a kolozsvári egyete
men végezte. Tanársegéd volt u. o. a kémiai tan
szék mellett, majd a kémiai intézettel kapcsola
tos állami vegykisérleti állomáson kir. vegyész. I 

1901-ben egyetemi adjunktus, majd rk. egye
temi tanár lett. Müvei: Bevezetés az elméleti 
chemiába (Kolozsvár 1894, 2. kiad. 1906); Quan-
titativ chem. analysis ccdorimeter segítségével 
(Erd. Muzeumegylet kiad.); A szénvegyületek 
égési hőjének calorimeteres meghatározása és 
azok egyidejű mennyileges analysise (1904); Az 
élelmiszerek chemiai vizsgálata (Budapest 1905); 
Organikus festőanyagokabszorpció-spektrumos 
vizsgálata és kimutatása (1913). 

2. R. György, zenepedagógus és zeneszerző, 
szül. Bécsben 1786 február 10., megh. Kolozs
várott 1869 dec. 2. Zenei tanulmányait Bécsben 
végezte, de 1810. Erdélybe került zenetanító
nak s 1819. végleg Kolozsvárott telepedett meg. 
1837-ben ő alapította a Kolozsvári Muzsikai Con-
servatoriumot, amelynek haláláig igazgatója volt. 
Egyházi szerzeményein kívül irt kamarazene
műveket, több vonós négyest, vonós ötöst. 1826. 
írta Alonso c. operáját; magyar irányt követett 
Zrínyi zenekari nyitányában, két Mélodie hon-
groise zongoradarabjában. 1848-ban megzenésí
tette zenekari műben Petőfi Talpra magyar-ját; 
írt továbbá énekiskolát, énekgyakorlatokat, he-
gedüiskolát. 

3. R. György, pénzügyi tanácsos, R. 2. uno
kája, szül. Hévizén (Pest várni.) 1864 jan. 1. Ál
lami szolgálatba lépett 1882. Résztvett az 1906. 
évi vámtarifához fűzött magyarázatoknak szer
kesztésében. 1908-ban a magasabb fokú vámszaki 
vizsga-bizottság tagjává nevezték ki. 1912-ben a 
kereskedelemügyi minisztérium kereskedelem
politikai osztályába hívták meg, ahol 1920-ig 
működött. Magyarország gazdasági önállóságá
nak beálltával a budapesti s az új vámhatáron 
felállított 70 vámhivatal élére állították. Gazda
ságpolitikai cikkeket irt szakfolyóiratokba és la
pokba. Zenével is foglalkozik, népdalokat és 
cimbalomátiratokat szerzet c; a Magyar Zeneegye
sület 1922. elnökévé választotta. Munkatársa e 
Lexikonnak is. 

Ruznáme, ruznámcse, a török hódoltság kora
beli szó. Azokat a naplókat és könyveket jelölték 
e szóval, melyeket a hübérekről ós az ezzel kap-
osolatos ügyekről vezettek. Magát a hűbórköny-
veket készítő tisztviselőt ruznámedzsi-nak ne
vezték. 

Ruzzante (olasz, ejtsd: radzaate) a. m. dévaj
kodó, szerelmeskedve kötekedő. Az olasz vígjáték 
tipikus alakja. L. Beolco. 

Rúzs (Rugi), kisk. Krassó-Szöróny vm. temesi 
j.-ban, (i9io) 931 román lak. (Tr. R.) 

Ruzsicska Ignác, zeneszerző, szül. Bazinban 
(Pozsony vm.) 1774., megh. Kolozsvárott 1833. 
Béla futása c. történelmi operáját 1863. Molnár 
György, az első budai népszinház kezdeményezője 
is bemutatta. 

Rózsin (Oruzin), kisk. Sáros várm. lemesi 
j.-ban, (i9io) 470 szlovák és magyar lak., vasúti 
megállóval. A közelében levő barlangban számos 
ősállati maradvány és emberi nyomok kerültek 
napfényre. V. ö. Természettudományi Közlöny 
(1881 és 1883. évf.); Magyar Kárpátegyesület 
1881. évkönyve. (Tr. Cs.-Szl.) 

Ruzsoly (Kruzlová), kisk. Sáros vm. felső
vízközi j.-ban, (1910) 312 rutén lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

89* 
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Rübeland, falu Braunschweig hercegség blan-
kenburgi kerületében, (1910) 1473 lak. Gazdag 
múzeumában barlangi állatok csontjaival. Köze
lében van Hermannshöhle és Bauniannshöhle 
cseppkőbarlang. 

Rübezahl , az Óriás-hegységnek hegyi szel
leme, koboldszerü lény, akiről sok monda kering 
a nép körében, melyeket először Prátorius János 
gyűjtött össze. Egyeseket Musáus dolgozott föl 
Volksmarchen der Deutschen c. munkájában. 
Fouqué és Menzel Wolfgang még drámailag is 
feldolgozta a tárgyat. 

Rückert, 1. Friedrich, német költő, szül. 
Schweinfurtban 1788 máj. 16., megh. Neusesben 
(Koburg mellett) 1866 jan. 31. Würzburgban és 
Heidelbergben tanult jogot és filológiát, 1811. 
Jenában magántanár lett, de inkább irodalommal 
foglalkozott és nemsokára Hildburghausenbe köl
tözött. 1816-ban a Morgenblatt szerkesztője lett 
Stuttgartban, majd hosszabb olaszországi tanul
mányútja után Koburgban élt; közben keleti nyel
veket tanult s a perzsa irodalom tanulmányozása 
több keleti tárgyú költői mü megírására ösztö
nözte. 1827—41-ig Erlangenben volt tanár, 1841. 
Berlinbe hívták meg az egyetemre. Ez időben szín
müveket is írt, de ezeknek kudarca annyira elked
vetlenítette, hogy 1848. nyugdíjaztatta magát és 
visszavonult neusesi birtokára. Önállóan megje
lent müvei: Amoryllis, szonettgyüjtemény (1812); 
Geharnischte Sonette, Freimund Reimar álné
ven (1814); két Napóleont szatirizáló vígjáték: 
Napóleon u. der Drache (Tübingen 1816); Napó
leon u. seine Fortuna (1818); Östlicbe Rosen 
(1822); Liebesfrühling (1821, amely számtalan 
kiadást ért); Die Verwandlungen des Abu Said 
von Serug (1826, később még 1837, 5. kiad. 1875, 
Hariri makámáinak szabad átdolgozása); Heb-
raisehe Propheten (Leipzig 1831); Schiking, 
chinesisches Liederbuch (1833); Erbaulich.es und 
Beschauliches aus dem Morgenland (Berlin 1837— 
38); Rostemu. Suhrab(Erlangen 1838); Lében Jesu 
(1839); Gesammelte Gedichte (1834—38, 6köt.); 
í)ie Weisheit des Brahmanen (Leipzig 1836—40.); 
Hamasa, oder die altesten arabischen Volkslieder 
(1846). Halála utánjelentekmeg: Lieder u. Sprüche 
(Frankfurt 1867); Kindertotenlieder (1872); Poe-
tisches Tagebuch 1850—66 (1888); Aus Friedrich 
R.-s Nachlass (1867, ebben a Sakuntala fordítása); 
Saadis Bostan (1882); Aus Saadis Diwan (1893); 
Saadis politische Gedichte (1894). Fordított a 
Koránból és Firduszi Királyok könyvéből. 

2. R., Hei/nrich, német történetíró és nyelvész, 
R. 1. fia, szül. Koburgban 1823 febr. 14., megh. 
Boroszlóban 1875 szept. 11. A boroszlói egyetem 
tanára volt 1852 óta. Művei: Annalen der 
deutschen Geschichte (Leipzig 1850, 3 köt., új 
kiad.: Deutsche Geschichte 1861); Kulturge-
schichte des deutschen Volkes in der Zeit des 
Übergangs aus dem Heidentum in das Christen-
tum (u. o. 1853—54, 2 köt.); Lében des heil. 
Ludwig, Landgrafen von Thüringen (u. o. 1851); 
Geschichte der neuhochdeutschen Schriftsprache 
(u. o. 1875, 2 köt.). 

Rückwartskonze i i t r iernng (német), gú
nyos szállóige, melyet az osztrák hadsereggel 
szemben használtak. Eredete Gyulai grófra, az 

osztrák hadsereg 1859-iki főparancsnokára ve
zethető vissza, ki a rábízott hadsereget kénysze
rítő okok nélkül s anélkül, hogy meg lett volna 
verve, állandóan visszavonultatta, hogy az hátra
felé összpontosuljon (sich rückwárts zu konzon-
trieren). 

Rüdesheim, az ugyanily nevű járás székhelye 
Wiesbaden porosz kerületben, a Rajna mellett, 
a Niederswald lábánál, (1910) 4549 lak., jelenté
keny bortermeléssel és kereskedéssel. Közelében 
a XIII. sz.-ból való Brömsenburg és ettől nem 
messze a renovált Boosenburg. 

Rüdiger, 1. Andreas, német filozófus, szül. 
Rochlitzban 1671 nov. 1., megh. Lipcsében 1731. 
Nagy ellenese volt Wolff Christian bölcseleté
nek; az ő filozófiai álláspontja az akkoriban Né
metországban uralkodó racionalizmussal szem
ben határozottan empirisztikus. A filozófiát meg 
akarta egyeztetni a teológiával. Müvei közül 
említendők: Philosophia synthetica (1707); De 
sensu veri et falsi (1709); Philosophia pragma-
tica (1723). Nagy hatást tett R. a XVIII. sz. 
bölcseletére Crusius által, ki közvetve R. hü 
tanítványa volt. 

2. R., Feodor Vasziljevics, gróf, orosz hadve
zér, szül. Mitauban (Kurland) 1784., megh. Karls-
badban 1856 jún. 2. Német eredetű családból 
származott s az orosz hadseregbe lépve, részt 
vett az 1812-iki francia, az 1828—29-iki török s 
az 1831-iki lengyel háborúban. 1849-ben mint 
lovassági tábornok és a cár főhadsegéde, a III. 
hadtestet vezette a hazánk ellen küldött orosz 
főseregben. Részt vett a váczi (1849 júl. 17.) és 
a debreczeni (aug. 2.) csatákban, azután ő alku
dozott Görgeyvel, aki az ő hadteste előtt tette le 
a fegyvert Világosnál aug. 13. 

Rüdiger von Bechelarn, a Nibelung-ének 
hőse, Pöchlarn őrgróf ja; Lachmann és Waitz mi
tikus, történelmi személyiséggé csak később át
alakított hősnek tartották. Drámailag Osterwald 
(Halle 1849) és Dahn F. (Leipzig 1875) dolgoz
ták fel. 

Rüdinger, Nikolaus, német anatómus, szül. 
Brüdosheimben (Hessen) 1832 márc. 25., megh. 
Tutzingban 1896 aug. 25. Egyetemi tanár volt 
Münchenben. Főbb müvei: Anatomie des peri-
pherischen Nervensystems (Stuttgart 1870, 2 
köt.); Atlas d. menschlichen Gehörorgans (1866— 
1875); Topographisch - chirurgische Anatomie 
(1872—78); Kursus der topographischen Anato
mie (München 1891, 4. kiad. 1899). 

Rüíer, Philipp, német zeneszerző, szül. Lüt-
tichben 1844 jún. 7., megh. Berlinben 1919 szept. 
15. Operái: Merlin (1887); Ingó (1897). Irt zene
kari, kamarazene és zongoraműveket. 1896-ban a 
berlini Akadémia tagjai sorába választotta. 

Rügen, Németország legnagyobb szigete a 
Keleti-tengerben; a kontinenstől, amellyel egy
kor összefüggött, a 2'4 km. széles Strelasund 
választja el. Területe 968 kms, lakóinak száma 
(1919) 50,704. Partjai nagyon szakadozottak; a 
tenger kisebb-nagyobb öbleit Wieke v. Bodden 
névvel illetik. Félszigetei közül a nagyobbak: 
É.-on Wittow, ÉK.-en Jasmund, DK.-en Mönkgut 
és DNy.-on a termékeny Zudar._ Ny.-on a sziget 
sík, belsejében emelkedett és ÉK.-i partjai na-
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gyobbara meredek niészkőfalak. Itt emelkedik a 
Stubbenkammer a 133 m. magas Königsstuhllal, 
regényes sziklafal meredeken a tengerből; közelé
ben van a híres Hertha-tó. Területén sok őskori 
sírt találtak. Sassuitz, Binz, Lohme, Göhren és 
Sellin városok látogatott tengeri fürdők. A szi
getet újabban több vasúti vonal szeli keresztül s 
a szomszédos vidékekkel rendes gőzhajójárat 
köti össze. R. lakói az ó-korban germánok, ké
sőbben szlávok voltak. 1168-ban I. Valdemár dán 
király foglalta el, aki lakosait a keresztény val
lásra térítette. III. Witzlaf halála után 1325-ben 
a szigetet Pomerániához csatolták, ezzel 1648-
bana svédek birtokába jutott. 1715-ben poroszok 
és dánok szállották meg, de 1720-ban visszakerült 
Svédországhoz. 1815-ben Poroszország kapta 
meg. 

Rügy (gemma nőv.), a hajtás fejletlen, em
brionális alakja, amely erősebben fejlett levél
képletekkel van befedve és bizonyos ideig nyu
galomban van. A R. részei a R.-tengely (surcu-
lus), amely törpeszártagú szár ós a R. borulóka 
(tegumentum), amely fejletlen lomb- és allevelek-
ből, továbbá az ezeket védő vékony rügytakaró-le-
velekből (tegmenta) és kemény börszerű le
velekből, a rügypikkelyekböl (perulae) áll. 
Az a R., amelynek boruléka csak lomb- és 
óvólevelekböl áll, levél-R.; amelyben ezen
kívül még embrionális virágok is vaunak, 

színe felé van behajlítva; 6. visszahajtott (revo-
luta), ha a levelek széle a levél fonáka felé van
nak visszahajlítva; 7. begöngyölt (convoluta), ha 
a levél egy irányban tölcsérszerüen van össze
göngyölve; 8. bekimkorodott (circinnata), ha a levél 
csúcsától az alapjáig csigaszerüen kunkorodott. 

A R. megjelenésének módja szerint lehet: 1. 
rejtett, amikor a kéregbe van bemélyesztve; 2. 
félig rejtett, amikor a támasztólevél alapja a 
R.-et beburkolja; 3. szabad, amikor a szár felü
letén jól kivehető. A szabad R. lehet nyeles v. 
ülő, azonkívül fedett, ha R.-pikkelyek borítják, 
fedetlen v. csupasz, ha védőpikkelyekkel nem 
bírnak. 

A R. megjelenésének helyét tekintve lehet: 1. 
rendes (normális), ha a tenyészőkúpon előre meg
határozott helyén jön létre; 2. járulékos, ha 
előre meg nem határozott helyen, a szükség sze
rint a száron, gyökéren, v. levélen keletkezik. A 
rendes R.-ek lehetnek: 1. csúcsrügyek a főten
gely v. az ág csúcsán; 2. oldalrügyek, közvet
lenül a csúcs-R. mellett; 3. hónaljrügyek, a leve
lek (támasztólevelek) hónaljában'. A csúcsrügyek 
a főtengely hosszanti növekedését folytatják, az 

1. ábra. A lógesztenye levélragye fakadásának szakaszai 

vegyes-R.; amelyben a R.-tengely kizárólag em
brionális virágokat visel, virágrügynek nevezte
tik. A borulék egy körben fekvő tagjainak kölcsö
nös elhelyezkedési viszonya a borulás, (aestivatio, 
praefoliatio), az egyes tagok fekvési módja a tü-
remlés(vernatio). A borulás lehet: l.nyilt (aperta), 
amikor a borulék tagjai nem borulnak egymásra; 
2. kopácsos (valvata), ha érintkeznek széleikkel; 
3. feaelékes (imbricata), ha széleikkel fedik egy
mást; 4. csavart (contorta, az előbbi speciális 
osete), ha minden tag egyik széle fed, a másik 
fedett, amidőn a R. csavarodottnak látszik; 5. 
quincuncialis, ha az öt tag a 2/s levélállasnak 
megfelelő elhelyezésű; 6. cochlearis, ha egy levél 
egészen kivül, egy egészen belül, a többi három 
pedig félig belül, félig kívül helyezkedik el. 

A türemlés lehet: 1. sík (plana), ha a levelek 
laposak, simák; 2. felébe összehajtott (duplica-
tiva, conduplicativa), ha a levelek színük felé a 
főér mentén össze vannak hajtva; 3. többszörö
sen összehajtott (plicata), ha a levelek az oldal
erek mentén, vagy az ujjas erek mentén vannak 
összehajtva; 4. gyűrött (eorrugativa), ha a leve
lek rendszertelenül gyűröttek; 5. behajtott (in-
volutiva, involuta), ha a levelek széle a levél 

oldalrügyek az esetleg elpusztuló főrügyet he
lyettesítik ebben, a hónaljrügyek az ágakat hoz
zák létre. A hónalji R. némelykor többesével je
lenik meg egymás felett (serialisan) v. egymás 
mellett (collateralisan). 

A R.-ek fejlődésének kezdete már megfigyel
hető akkor, amidőn az őket létrehozó szár fejlő
dése a tenyészőkúpban megindul. Teljes kifejlő
désüket ősszel érik el, télen át növekedésük szü
netel, de tavasszal 
újból erőteljesen 
megindul. L. Rügy
fakadás-

RügydugványJ-
Dugványozás. 

Rügyecske(pfe-
mula, növ.), a csira
növény r ügy e (1. Gsi 
rázás). 

Rügyfakadás (1. 
az ábrákat), a növé
nyek, különösen a 
fásnövények rügyeinek előre meghatározott 
nyugalmi időszak eltelte után való felnyílása 
és hajtássá való kifejlődése (normális gemmu-

2. Ábra. 
A lógesztenye virágrügyfakadása. 
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latío), a virágrügyek, bimbók fakadása az an-
thesis. Abnormális E. a rendes nyugalmi idő 
szaktól eltérve v. korai R. (prolepsis) v. kései 
(opsigonia). Előbbi esetben a tavaszon v. nyáron 
keletkezett rügyek még ugyanazon tenyészett idő
szakban fakadnak, pl. a tölgy Szt. János hajtásai 
és a másodvirágzású fák (akác). Utóbbi rendesen 
az alvó rügyek fakadása. A E. folyamán a rügyet 
takaró pikkelyek lehullanak (deperulatio). Van 
ealyptralis E., amelynél a pikkelyek süvegszerüen 
válnak le, pl. a toboztermőkön, és tubularis E., 
amelynél a pikkelyek a hajtás alapján rövid csö
vet alkotva maradnak meg, pl. a Deutzián. 

Rügylikasztó bogár (Anthonomus cinctus 
Eedt. y.piri Bol., állat). Lárvája csak a körtefa rtt-
gyeit bántja és teszi tönkre és pedig az egész 
rügyet, a benne foglalt 7—8 vagy több bimbót 
egyszerre, mig közeli rokona, a bimbólikasztó bo
gár (Anthonomuspomorum L.) lárvája csak kivé
telesen a körte-, főleg az almafa még ki nem 
nyílott bimbóját pusztítja. Nyáron át mindkettő 
mint bogár kéregrepedésekben húzódik meg. A E. 
ősszel elevenedik meg és fúrja meg a rügyeket, 
melyekbe egy-egy petét helyez el. A bimbólikasztó 
esak tavasszal ocsúdik fel és akkor fertőz. Véde
kezés ellenük ősszel, illetve tavasszal a fákról 
ponyvákra való lerázásból áll. 

Rügypikkely (nSv.), 1. Bügy. 
Rüh, rühösség, rühkór (scábies). Régebben 

sokféle viszkető bőrbetegséget neveztek így, ma 
csak azt, amelyet a Sarcoptes scábiei nevű atka 
és legközelebbi rokonai okoznak (1. Mühatkák). 
Az embernél közönséges és főleg háborúk idejé
ben gyakori betegség. A rühatka főleg az ujjak 
közeiben, a hónaljak előtt és az övtől a derékig 
szeret tanyázni és ott viszkető hólyagocskákat 
és a hámban fúrt girbe-görbe szürkés vonal 
alakjában mutatkozó járatokat okoz. A nagy 
viszketés következtében a beteg össze vakar ja, 
szaggatja bőrét, piszkos kezeivel beolt számtalan 
genyesztő baktériumot, úgy hogy rövid idő múlva 
a testet csupa pörkös, genyedő, gyuladt sebbel 
borítja. Nevezetes, hogy a fejeu nem szokott mu
tatkozni ; kis gyermekeken azonkívül főleg a 
fart és a talpat keresi, nőkön inkább az emlőkön 
mutatkozik. 

A rüh magában véve alig mondható veszedel
mesnek, egyrészt azonban a vele járó genyedési 
folyamatok, melyek orbáncra stb. vezethetnek, 
másrészt nagy fertőző képessége és ama lehető
ség miatt, hogy az atka más emberről egyéb be
tegséget, pl. leprát, kiütéses tífuszt hozhat át, a 
kezelést sürgőssé teszi. Ez igen könnyű: a siker
nek első feltétele azonban, hogy minden egymás
sal érintkező fertőzött egyén egyszerre gyógy
kezeltesse magát és hogy ugyanakkor az összes 
használt fehérnemük, ágynemük kivétel nélkül 
mind fertőtleníttessenek. A kezelésre főleg kénes, 
kátrányos és dezinficiáló anyagok szolgálnak és 
az eljárás energiája szerint pár óra, pár nap 
alatt eredményre vezet. 

A rüh kérdése az orvostudomány történetében 
a legérdekesebb fejezetek egyike volt. Már Aris-
toteles sejtette, hogy élősködő okozza. Eházes 
arab orvos a középkor elején is hirdette ezt, Szt. 
Hildegard 1100-ban az atkát minza és snebelza 

RUh 

néven szintén megemlítette. Csanaki Máté 1626. 
a betegség egész patológiáját közölte, ép így Joel 
Ferenc, Sopronból való, de Greifswaldban mű
ködő honfitársunk (1617), 1687. pedig Bonomo és 
Cestoni már le is rajzolták az atkát, mindennek 
dacára folyton újra feledésbe merült a rüh-kórnak 
élősködőkre visszavezethető eredete, folyton újra 
a megromlott nedvek visszaverődésének tulajdo
nították a bajt, amíg végre Eenucci, Hebra, 
Fürstenfcerg, Krámer stb. a kérdést véglegesen 
nem tisztázták. 

A E. a házi állatok között sokszor járványos. 
A fertőzés beteg állatok vagy a velők érintkező 
tárgyak (takaró, szerszám, kefe, vakaró stb.) és 
ápolok útján történik. Lappangása, az átvitt rüh-
atkák száma szerint, rövidebb (14 nap) v. hosz-
szabb (3—6 hét) ideig tart. Hosszas fennállása 
után az állatok lesoványodnak, elgyengülnek és 
el is hallhatnak. A juhok rühét leginkább a 
Psoroptes-atk&k okozzák; főképen a meleg év
szakokban és meleg akiokban terjed rohamosan 
s első sorban a gyapjúval bőven fedett testré
szeken, a farok tövén és kereszttájon mutatko
zik, de a hátra, nyakra, vállakra és más testré
szekre is átterjed. A betegek dörzsölődznek, ráz
zák magukat s a bőrön kölesnagyságú, szürke-
sárga vagy vöröses kis csomók támadnak szét
szórva vagy csoportosan s körülöttük a bőr vörös 
és érzékeny. Később genyes hólyagocskák fej
lődnek s ezek beszáradása után sárgás-barna 
pörkök. A bőr megvastagodik, ráncossá lesz, he
lyenként berepedezik és kifekélyesedik a dör-
zsölődzés folytán; a meglazult gyapjú párná
tokban kiemelkedik és később kihull. Sokkal rit
kább juhokon a Sarcoptesek és a Chorioptes-ek 
okozta rüh. Az első a fejen, mig az utóbbi leg
inkább a lábakon jelentkezik. A kutyák rühét a 
Sarcoptes scábiei var. canis okozza s többnyire 
a fejen, de a mellkason, hason, farok tövén és 
a lábakon is jelentkezhetik, ahonnan tovább 
terjed s vörös foltokban, apró csomócskákban, 
hólyagokban és heves viszketésben nyilvánul; 
majd nedvedző felületek s vaskos pörkök kelet
keznek. A szőr kihull, a bőr megvastagodik 
s főképen a nyakon és fejen vaskos ráncok 
keletkeznek, melyek sajátságos külBőt adnak 
a rühes kutyának. (Lásd még Szörtüszö-atka.) 
Lovakon a rühnek mind a 3 alakja előfordul. A 
Sarcoptes-rüh a fejen, nyakon, vállakon, mell
kason vagy a nyereghajlásban mutatkozik elő
ször, de kiterjedhet az egész testre is. A Psoroptes-
rüh a test védett részein (sörény alatt, farkon,, 
gégejáratban, vaszorán, tőgyön vagy a combok 
belső felületén) kezdődik, de előfordul a háton,, 
karon stb. is, de rendszerint csak kisebb bőr
területen és lassan terjed. A Chorioptes-iüh a 
lábakon, leginkább a csüdhajlásból indul ki; át
mehet a lábak mellső felületére, sőt a vállakra 
és nyakra is, de terjedése lassú. A bőrön lévő 
jelenségeken kívül szembeötlő még, hogy a lovak 
dobognak s gyakran kirúgnak beteg lábukkal. 
Szarvasmarhák rühét főképen a Psoroptes- és 
Chorioptes-atkák okozzák. Az előbbi gyakoribb, 
leginkább a nyakon, tarkótájon és faroktövön 
kezdődik, később a hátra, mellkasra, vállakra 
v. a szarvak tövére terjed át. A rüh második 
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alakja a végtél és a faroktő körül támad, de el
terjedhet az egész testen. Kivételesen Sarcoptes-
rühöt is észleltek már szarvasmarhákon, ha rímes 
lovakkal érintkeztek. A Notoedres cati okozza 
a macskák rühét, ami első sortan a fejen mu
tatkozik, de kiterjedhet a nyakra, sót az egész 
testre is. Azonkívül előfordul közöttük a fül-rüh, 
melyet az Otodectes cynotis var. cati nevű atka 
idéz elő. Sertéseken szintén a fejen (szemhéjak, 
pofák, fültájék) kezdődik a rüh, előidézői a Sar-
cqpíes-atkák. A fejről a nyakra, hátra, lábak 
belső felületére vándorolnak át s az egész testre 
kiterjedve, rajta korpaszerű pikkelyek, később 
vastag fehéres-szürke vagy ezüstfényű pörkök 
keletkeznek, a serték meglazulnak és kihullanak. 
A tyúkok lábrühességét 1. Meszes láb. 

A rüh orvoslása különféle élősködőellenes sze
rekkel készült kenőcsök vagy fürdők alkalmazá
saiban állhat Előzően a betegeket a gyapjú ill. 
szőrözet lenyirásával, valamint a varak felpuhítá
sával megfelelően elő kell készíteni, magát a rüh-
ellenes kezelést pedig 1—2-szer meg kell ismé
telni az el nem pusztult petékből időközben kikelő 
atkák elölése végett. Ujabban a gázkezelés vált 
szokásossá, mert jóval egyszerűbb és hatásában 
biztosabb. Az eljárás abban áll, hogy a beteget 
ú. n. gázkamrában helyezik el, úgyhogy csak 
a feje nyúlik ki belőle, a kamrát pedig kénessav
gőzökkel töltik meg, melyek egy óra alatt úgy az 
atkákat, mint a petéket megölik. Az eredmény biz
tosítása végett a betegek tartózkodási helyeit és 
az ott levő tárgyakat alaposan fertőtleníteni kell. 

Rühatka, 1. RUhatkák. 
Rühatkák (Sarcoptidae, &uat), az ízeltlábúak 

(Arthropoda) törzsébe, a Pókok (Arachnoidea) 
osztályába tartozó Atka-félék (Acarina) rendjé
nek egyik családja. A E. kis, vak, zömök ter
metű, élősködő atkák. Fehéres, áttetsző, vékony
bőrű testük tagolatlan, mert fejük, toruk és 
potrohúk egybeforrt. Külsejüket harántbarázdák
kal átjárt átlátszó chitincuticula fedi s rajta külön
böző serték, tüskék, pikkelyek, peckek, a has
oldalon pedig néha tapadókorongok fordulnak elő. 
Szájrészeik kúpos képződménnyé tömörültek, 
melynek alkotórészei: az ollós felső állkapocs 
(mandíbula= chelicera),az alsó állkapocs (maxilla), 
az alsó ajak (labium) és a háromizü tapogató (pedi-
palpus). A szájkúpot felülről a felső ajak (epistom) 
fedi. Végtagjaik rövidek, ötizűek s tapadókoron
gokkal, karmokkal és sertékkel vannak meg
rakva ; számuk négy pár (lárva állapotban három 
pár). Bőrükön keresztül lélegzenek, külön lélegző
szerveik nincsenek. Belük rövid; hátedényük és 
vérkeringési szerveik hiányzanak. Idegrendszerük 
elcsenevészedett. Váltivarúak; a hímek mindig rit
kábbak, mint a nőstények. Peték útján szaporod
nak ; egyes fajaik elevenszülők. Petéik vastag-
héjúak, rendesen tojásdadok. A petékből 8—7 
nap múlva hatlábti lárvák bújnak ki s belőlük 
nyolclábú, de ivarszerv nélküli nymphák, majd 
ezekből teljesen kifejlett E. fejlődnek ki. Fejlődé
sük nagyon rövid ideig tart, ezért — bár aránylag 
kevés petét raknak — kedvező viszonyok között 
nagyon elszaporodhatnak. Összes fajaik meleg
vérű állatokon élősködnek s élősködésükkel rühös-
séget (1. Rüh) okoznak. 

Legközönségesebbek a Sarcoptes-nembe tartozó 
E., melyek az embereken és emlősállatokon élős
ködnek. Az ember rühatkája (Sarcoptes scabiei 
Latr.) vöröses-szürke, szabad szemmel fehéres-
szürke pontocskának látszó állatka. Hímje 0'2— 
0-3 mm. hosszú és 0-145—0-190 mm. széles; 
nősténye 0-33—0-45 mm. hosszú és 0-25—0-35 
mm. széles. Fiatal korát mint külső élősködő a 
bőr felületén tölti s itt részben szabadon ide-oda 
mászkál, részint a bőrben, saját maga vájta kis, 
tölcsérszerü mélyedésekben pihen. A bőr felületén 
megy végbe a párosodás. Ezután a hímek elpusz
tulnak, a nőstények pedig a bőr hámjába ássák 
be magukat s az ú. n. Malpighi-rétegben a bőr 
felületével párvonalos alagutakat készítenek. A 
többnyire szabálytalanul haladó alagutak hossza, 
több centimétert is elérhet. Itt az alagutak elülső 
végén ül a nőstény, mögötte az alagutat kitöltik 
a lerakott peték és az ürülék. A nőstény az alag
utak készítésekor kiásott hámsejtekkel táplálko
zik s ásó tevékenységét mindaddig folytatja, míg 
lerakásra alkalmas érett pete van petefészkében. 
Az összes peték lerakása után a nőstény is el
pusztul. A lerakott petékből 4—8 nap alatt kibúj
nak a hatlábti lárvák, melyek a bölcsőül szolgáló 
alagutakból vagy az eredeti bemeneti nyíláson, 
vagy új, magavájta járatokon a bőr felületére 
igyekszenek jutni. Itt megy végbe a további fej
lődés. A lárvákból nyolclábú nymphák és később 
érett E. fejlődnek, melyek csakhamar párosodnak. 
Párosodás után a megtermékenyített nőstény a 
bőr hámjába ássa be magát s az előbb leirt folya
mat ismétlődik. 

Az ember rühatkája nemcsak az emberen, ha
nem a házi állatokon is élősködik. Eégebben eze
ket a házi állatokon élő E.-at külön fajoknak tar
tották, ma csupán az ember rühatkája változatai
nak tekintik. Ilyen gyakoribb változatok: 1. Sar
coptes scabiei var. canis Eailliet, mely a kutyán 
élősködik. 2. S. s. var. equi Eailliet a lovon, sza
máron és öszvéren él. 3. S. s. var. ovis Ráül. a 
juhokon és kecskéken található. 4. S. s. var. 
caprae Eaill. a kecskék gyakori parazitája. 5. S. s. 
var. suis Raill. gazdája a házi sertés és a vad
disznó. Alkalomadtán az emberre is áttelepszik, 
de rendesen csak rövid ideig él rajta. Sertésen 
először a fejen szaporodik el s innen a nyakra és 
a comb belső felületére húzódik. 6. S. s. var. 
cameli Ráül. a tevén élősködik és az emberre is 
könnyen átterjed; az emberen igen súlyos meg
betegedéseket okoz. 7. S. s. var. rupicaprae Fieb., 
némely vidékeken a zergéken oly gyakori, hogy 
az egész áUományt kipusztítja; a kecskékre is 
átterjed. 8. és 9. & s. var. vulpis Ráül. és S. s. var. 
leonis Ráül. a rókákon, ül. az oroszlánokon élős
ködik és alkalomadtán az embert is megbetegíti. 
10. S. s. var. bovis Ráül. aránylag nagyon ritkán 
szarvasmarhákon fordul elő s nagyobb bajokat 
nem okoz. 

A E. másik rendkívül elterjedt és sok bajt okozó 
faja a kis rühatka (Sarcoptes minor Ftirsten-
berg = Notoedres cati Hering). Teste majdnem 
teljesen gömbalakú; hátán tüskék vannak és a 
bőrbarázdák koncentrikusan helyezkednek el.Vég-
bélnyilása a hasoldalra húzódott. Sok változata 
ismeretes, melyek közül legveszedelmesebb és 
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leggyakoribb a macskákon és nyulakon élő. Az 
előbbinek tudományos neve: Sarcoptes minorxetí. 
cati Raill., az utóbbié Sarcoptes minor var. cuni-
culi Raill. Mindkét faj emberre is átvihető, azon
ban emberen mindössze két hétig tartó és magától 
gyógyuló bőrkiütést okoz. Macskákon ez a rüh-
atka-faj rendesen a nyakon telepszik meg, innen 
a fül tájékára és a fejre húzódik s rendesen ha
lált okoz. Egyik macskáról a másikra nagyon 
könnyen átterjed, ellenben a nyúlra már nehe
zebben vihető át, ha azonban egyszer a nyúlon 
megtelepedett, a többi nyulat nagyon könnyen 
fertőzi. 

A R. fontos csoportját alkotják a madár-B. 
(Cnemidocoptes). Az idetartozó fajok közül a 
Cnemidocoptes mutáns Robin igen esetlen testű 
atka; hímje 0*19—0'20 mm., a nőstény 0'41— 
0'44 mm. hosszú. A tyúkok, különösen a neme
sebb fajok (pl. cochinehina, brahma, bántam, dor-
king), ritkábban a belföldiek lábán fordul elő s 
elszaporodva a meszes láb néven ismeretes beteg
séget idézi elő. Rokona, a Onemidocoptes laevis 
Raill. a tyúkok és galambok tollainak tövében él 
és tollhullást okoz. 

A mostanáig tárgyalt R.-tól eltérőleg a szívő-B. 
(Psoroptes, régi néven Dermatodectes) nem ás
sák be magukat a bőrbe, hanem csak megszúrják 
a bőrt, hogy nyirkot (lympha) szívhassanak. Külö
nösen hosszú szőrrel fedett és védett helyeken 
(orrkagylók, toroktájék, has) telepszenek meg. 
Leggyakoribb fajuk a közönséges szívó-rllhatka 
(Psoroptes communis Fürstenberg). Az összes 
rühatkák között ez a szlvóatka-féleség a leg
nagyobb termetű; a nőstény 06—07, a hím 0-5 
mm. hosszú. Felső állkapcsai nagyon hosszúak 
és két végső águk tőrszerű s a nagyobbik ág azon
felül három foggal van ellátva. Lábai hosszúak, 
vastagok és háromízű nyelén nyugvó nagy trom
bitaalakú tapadókorongokkal vannak felszerelve. 
Számos változata ismeretes: 1. Psoroptes (= Der
matodectes) communis var. equi Raill., mely a 
lovon, szamáron és öszvéren, különösen a sörény 
szélén ós a fark tövén élősködik. 2. Psoroptes 
communis var. bovis Raill. A szarvasmarha nya
kán és farka tövén telepszik meg. A szarvasmar
hán észlelhető rühösséget főleg ez a rühatkafaj 
okozza. 3. Psoroptes communis var. ovis Raill., 
a juhokon a juhrühösség leggyakoribb okozója. A 
Sarcoptes-rühatkákkal ellentétben ez a rühatka
faj a szőrös részeket támadja meg s a szőrök ki
hullását és vastag pörkök képződését okozza. A 
baj különösen télen terjed. 4. Psoroptes commu
nis var. cuniculi Raill. a nyulak külső hallójára
tában élősködik s heves gyuladást és pörkképző-
dést okoz. 

A R. további féleségét alkotják a láb-B. (Gho-
rioptes = Dermatophagus), melyek a hozzájuk 
hasonló Sarcoptes-nembe tartozó R.-tól abban kü
lönböznek, hogy tapadókorongjaik harangalakúak 
és rövid nyelén ülnek s hogy a bőrben sohasem 
ásnak alagutakat, hanem a bőr felületén tartóz
kodnak s a róla lerágott fiatal hámsejtekkel és 
a gyuladás okozta váladékokkal táplálkoznak. 
Fajaik közül említést érdemel a Ghorioptes sym-
biotes Raill., melynek változatai a ló, szarvas
marha és kecske lábain élve, okozzák a lábrühöt, 

továbbá a Chorioptes auricularum Raill., amely 
főleg a kutya és macska külső hallójáratában élős
ködik és a f ülrühöt okozza. 

Az eddig tárgyalt rühatkák mindnyájan külső 
élősködők. Vannak azonban rühatkák, melyek 
már gazdáik testében mélyebbre hatolnak és belső 
élősködőknek tekinthetők. Ezeket a Sarcoptinae 
alcsaláddal szemben a Cytoditinae (Gxjtolichinae) 
alcsaládba szokás sorozni. Az idetartozó fajok a 
madarak (tyúkok) bőralatti kötőszövetében, tüdő
csöveiben és légzacskóiban élősködnek. Ilyen fa
jok a Gytodites nudus Vizioli és a Laminosiop-
tes cysticola Vizioli. 

A R. körében vannak olyan fajok is, melyek 
gazdáiknak semmiféle kárt nem okoznak. Ezeket 
az Analgesinae nevű alcsaládba osztják. Ide a 
madarak tollain és tollai között élő R. tartoznak, 
pl. a galambokon gyakori Falculifer rostratus 
Buchh. és a tyúkok tollcsévéjében található Der-
maglyphus elongatus Mégn. Az előbbi fajról azon
ban utóbb kiderült, hogy nymphái alkalomadtán a 
galambok bőralatti kötőszövetébe, sőt a hasüre
gébe is behatolhatnak s ott bölcsövüket vissza
fejlesztve, endosmotikus úton táplálkozhatnak. 
A madarak tollai közt lakó rühatkákhoz hasonló 
rühatkák élnek a rágcsálók szőrei között s ezek
nek alsó ajaka (labium) a szőrök átkarolására al
kalmas fogókészülékké alakult át. Ezeket a Lis-
trophorinae nevű alcsaládba osztják. Leggyako
ribb fajuk a nyúl-féléken élő Listrophorus gib-
bus Pag. és a mókuson található Myocoptes 
sciurinus Henn. 

Rühes üveg, 1. Kristályos üveg. 
Rühetés, a kocánál a nemi ösztön nyilvánulása. 
Rühftt (növ.), 1. Knautia. 
Rühkór, 1. Büh. 
Rühle von Lilienstern, Johann Jacob Ottó 

August, porosz katonai iró, szül. Berlinben 1780 
ápr. 16., megh. Salzburgban 1847 júl. 1. Részt 
vett az 1803-iki porosz-francia háborúban, 1809. 
a szász hadtestben Ausztria ellen harcolt. 1818. 
újból porosz szolgálatba lépett és Blücher vezér
karába kertllt. 1816-ban a nagy porosz vezérkarba 
osztották be s 1822. annak főnöke lett. 1844-ben 
az összes katonai intézetek főfelügyelőjének ne
vezték ki. Művei: Bericht eines Augenzeugen von 
dein Feldzug des Fürsten von Hohenlohe-Ingel-
flngen im September und Október 1806 (Tübingen 
1809, 2. kiad., 2 köt.); Reise mit der Armee im 
J. 1809 (Rudolstadt 1809—11, 3 köt.); üniver-
salhistorischer Atlas (Berlin 1827, 1—2. köt.); 
Rudimente der Hydrognosie (u. o. 1839). Azon
kívül sok értékes katonai térképet adott ki. 

Rühlmann, Ghristian Moritz. német gépész
mérnök, szül. Drezdában 1811 febr. 15., megh. 
Hannoverban 1896 jan. 16. 1836-ban a chemnitzi 
ipariskola tanára lett. 1840-ben a hannoveri fel
sőbb ipariskolához hívták mog, amely később 
technikai főiskolává lett. Jelentékenyebb munkái: 
Logarithmiseh-trigonometrisehe Tafeln (Leipzig 
1837, 13. kiad. u. o. 1905); Die horizontalen Was-
serráder (Chemnitz 1840); Die technische Mecha-
nik und Masehinenlehre (Leipzig 1840—54); All-
gemeine Masehinenlehre (Braunschweig 1862— 
1875, 4 köt.; 2. kiad., 1—3. köt. u. o. 1875—77, 
i. köt. Leipzig 1885—88); ehhez 5-ik kötet Sohiff-
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bau, 1., 2. kiad. Leipzig 1891—96 és 3—5. kiad. 
D. Flammtól (Berlin 1899—1903). 

Rühmkorff, Heinrich Dániel, 1. Ruhmkorff. 
Rühösség, 1. Rüh. 
Rühsikkantyú (n»v.), 1. Knautia. 
Rümann, Wilhelm von, német szobrász, 1. 

Buemann. 
Rümelin, 1. Gustav, német író és államférfiú, 

szül. Kavensburgban (Württemberg) 1815 márc. 
26., megh. Tübingenben 1889 okt. 28. Tagja volt 
az 1848-iki frankfurti parlamentnek, később mint 
tanférflú és statisztikus fejtett ki nagy tevékeny
séget. Művei közül Shakespeare-tanulmányai 
(Shakespeare-Studien 2. kiad. 1874) és beszédei 
értékesek (Reden u. Aufsátze, 1875 és 1881). 

2. R., Gustav, német jogtanár, R. 1. fia, szül. 
Nürtingenben (Württemberg) 1848 máj. 1., megh. 
Freiburgban 1907 jún. 11-én. 1878-ban freiburgi 
egyetemi tanár.Mű vei: ZurLehrevonder exceptio 
rei judicatae (Tübingen 1875); Juristisehe Be-
griffsbildung (Leipzig 1878); Die Teilung d.Rechte 
(Tübingen 1883); Methodiscbes über juristisehe 
Personen (Freiburg 1891); Dienstvertrag und 
Werkvertrag (Tübingen 1905). 

3. R., Max, német jogtanár, R. 1. fia, szül. 
Stuttgartban 1861 febr. 15-én. 1889-ben a hallei, 
1895. a tübingeni egyetem római jogi, német ma
gánjogi és polgári perrendtartási tanára. Művei: 
Zur Geschichte der Stellvertretung im römischen 
Zivilprozess (Freiburg 1886); Der Zufall im Recht 
u. o. 1896); Die Verwendüng der Kausalbegriffe 
im Straf- und Zivilrecht (Tübingen 1900); Der 
Vorentwurf zu einem sehweizerischen Zivil-
gesetzbuch (Leipzig 1901); Zur Lehre von den 
Schuldversprechen u. Schuldanerkenntnissen des 
Bürgerlichen Gesetzbuehes (Tübingen 1906). 

Rümker, 1. Kari Ludwig Ghristian, német 
csillagász, szül. Neubrandenburgban 1788 máj. 
28., megh. Lisszabonban 1862 dec. 21. 1817-ben 
a hamburgi hajózási iskola, 1821. a paramattai 
(New South-Wales) obszervatórium igazgatója, 
1829. a hamburgi obszervatóriumé. Művei: Pre-
liminary Catalogue of fixed stars in the southern 
hemisphere (Hamburg 1832); Mittlere Örter von 
12,000 Fixsternen (u. o. 1843—57); Handbuch der 
Schiffahrtskunde (u. o., 6. kiad. 1857); Lángen-
bestimmung duroh den Mond (u. o. 1849). 

2. R., Georg Friedrich Wilhelm, német csil
lagász, R. 1. fia, szül. Hamburgban 1832 dec. 31., 
megh. u. o. 1900 márc. 3.1867-ben a hamburgi ob
szervatórium igazgatója, 1876. a német tengeré
szet kronométervizsgáló intézetének elnöke. Mü
vei : Positionsbestimmungen von Nebelflecken u. 
Sternhaufen (Hamburg 1895). 

Rüpp., tudományos állatneveknél Rüppell 
Eduárd nevének rövidítése. 

Rüppel v. Rupel, belga folyó, 1. Dyle. 
Rüppell, Eduárd, német természettudós, szül. 

Majna-Frankfurtban 1794 nov. 20., megh. u. o. 
1884 dec. 11.1817-ben Egyiptomba utazott, 1822-
1827. beutazta Nubiát, Kordofánt és Arábiát. 
Visszatérve, numizmatikával foglalkozott és a 
frankfurti városi éremgyüjtemény őre lett. Mun
kái; Neue Wirbelthiere zur Fauna Abessiniens 
gehörig (Frankfurt 1835—40); Reise nach Abes-
sinien (2 köt., u. o. 1838—40); Systematische 

Übersicht der Vögel Nord- und Ostafrikas (u. o. 
1845). 

Rüs (franc, ruche), női ruhadísz, szorosan egy
más mellé sorakozó redőkből. A rüst redőző gé
peken állítják elő. 

Rüsdije, a török középiskolák egy fajának a 
neve, mely az elemi iskolák után következik. Van 
katonai (rüsdije-i aszkerije) ós polgári (rüsdije-i-
müllhije) középiskola. Nagyjában a mi reálisko
lánknak felel meg. 

Rüsselsheim, falu a hesseni Starkenburg tar
tomány Grossgerau közigazgatási kerületében, 
(i9io) 6099 lak., nagy automobil-, kerékpár- és 
varrógépgyárakkal. 

Rüstow, Wilhelm, német katonai író, szül. 
Brandenburgban 1821 máj. 25., megh. Zürichben 
1878 aug. 14. Porosz mérnökkari tiszt volt, 1848. 
egy röpirata miatt haditörvényszék elé állítot
ták, 1850. elmenekült fogságából és a svájci 
hadseregbe lépett. 1860-ban Garibaldi vezérkari 
főnöke lett s nagy része volt a Volturno mellett 
kivívott győzelemben (1860 okt. 1.) Visszatérve 
Zürichbe, 1870. ezredessé nevezték ki. Önkezével 
vetett végett életének. Számos katonai és had
történeti műve közül említendők: Der Krieg von 
1805 in Deutschland und Italien (Zürich 1859, 
2. kiad.); Die Feldherrenkunst des 19. Jahrhun-
derts (u. o. 1877, 2 köt., 3. kiad.); Geschichte der 
Infanterie (Leipzig 1884, 2 köt., 3. kiad.); AU-
gemeine Taktik (Zürich 1868, 2. kiad.); Ge
schichte des ungarischen Insurrectionskrieges von' 
1848 und 1849 (u. o. 1860—61, 2 köt., magyarra 
fordították: Vértesi Arnold és Áldor Imre: Az 
1848/49-iki magyar hadjárat története (Pest 
1866,2 köt.); Geschichte Július Caesars von Kai-
ser Napóleon III. kommentiert (Stuttgart 1865— 
1867); Strategie und Taktik der neuesten Zeit 
(u. o. 1872—75, 3 köt.). Megírta még az 1859., 
1866. és 1870—71-iki hadjáratok történetét (ma
gyarul megjelent: Az 1870—71-iki porosz-francia 
háború, Pest 1871). 

Rüstringen. három városból, illetve város
részből álló közigazgatási járás Oldenburg nagy
hercegségben Wilhelmshaven közelében. A tu-
lajdonképeni R. város, ma Bánt, a közigazgatási 
hatóságok székhelye, (1910) 24,814 lak. Vele szo
ros közigazgatási és gazdasági kapcsolatban ál
lanak Heppens, (1910) 15,324 lak. és Neitende (1910) 
7454 lakossal biró városrészek, a melyek azelőtt 
szintén önálló községek voltak. 

Rüsz (Rusi, Reussen), nagyk. Szeben vm. 
nagyszebeni j.-ban, (1910) 1138 román és német 
lak. (Tr. R.) 

Kütim. , latin állatnevek után Rütimeyer 
Ludwig (1. o.) nevének rövidítése. 

Rütimeyer, Ludwig, német paleontológus, szül. 
Biglenben (Bmmenthál) 1825 jun. 26., megh. Ba
selban 1895 nov. 27. A zoológia (1855), majd az 
összehasonlító boncolástan tanára volt Basel
ban. Müvei: Die Herkunft unserer Tierwelt (Basel 
1867); Die Grenzen der Tierwelt (u. o. 1868); Die 
Veránderungen der Tierwelt in der Schweiz seit 
Anwesenheit des Menschen (u. o. 1875); Über die 
Art des Fortschritts in den organiscken Geschöp-
fen (1876); Die Rinder der Tertiarepoche (1878); 
Beitráge zur Geschichte der Hirschfamilie (1882). 
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Kisebb műveinek gyűjteménye halála után 1898. 
jelent meg 2 kötetben. 

Rfitli, 1. Grütli. 
Rütyőke (állat), a szélhajtó kÜBZ (Alburnus 

lucidus Heekel) népies neve. 
Rütyü (áiiat), a zöldike (1. o.) népies magyar 

neve. 
R X P . (franc, a.m. remettrepar exprés), fize

tett küldönccel kézbesítendő táviratok külön jel
zése. 

Rybár, 1. István, természetrajzi iró, szül. Mol-
csán (Zólyom vm) 1847., megh. Budapesten 1906 
dec. 6. 1872-ben ungvári, 1877-től budapesti áll. 
felsőbb leányiskolái tanár volt. Számos ásvány
tani és vegytani tankönyvet irt a középiskolák 
számára. Geológiai munkája: Ungvár környé
kének földtani viszonyairól (Földtani Közlöny 
1874, IV. köt.). 

2. B. István, fizikus, szül. Budapesten 1886 
máj. 7. Tanulmányait Budapesten végezte, majd 
Voigt Waldemar göttingeni laboratóriumában 
dolgozott. Résztvett báró Eötvös Lóránt gravitá
ciós- és földmágnességi expedícióiban, 1912. a 
budapesti egyetemen tanársegéd, 1915. magán
tanár, 1922. nyilvános rendes tanár lett a buda
pesti Tudományegyetem gyakorlati fizikai tan
székén. A Magyar Tudományos Akadémia és a 
Szent István-Akadémia tagja. Tudományos érte
kezései a lanthán és a kobalt spektrálvonalai-
ról, a fényvisszaverődésről stb. hazai és külföldi 
folyóiratokban jelentek meg. 

Rybinsk, 1. Ribinszk. 
Rybinski,Jía«e/, lengyel hadvezér, szül. Sla-

-wutában (Volhinia) 1784., megh. Parisban 1874 
jan. 14. A Varsói nagyhercegség seregében har
colt 1809. és 1812—13-ig s a lipcsei csatában 
fogságba esett. 1815-ben belépett a lengyel had
seregbe, 1830. ezredével együtt a felkeléshez 
csatlakozott s részt vett a grochowi (1830 f ebr. 
21.) és a Waicre melletti (ápr. 1.) csatákban. 
Varsó eleste után a lengyel sereg fővezére lett, 
de már 1831 okt. 5. porosz területre kellett vissza
vonulnia. 1832 óta Franciaországban élt. 

Rybnik, város, az ugyanily nevű járás szék
helye Oppeln volt porosz kerületben, (i9io) 11,656 
lak., közelében szénbányák. Most Lengyelország
hoz tartozik. 

Ryckaert (ejtsd: rejkárt), Dávid, flamand festő, 
ugyanolyan nevű festők (1560—1606 kör., 1586— 
1642) fia, illetőleg unokája, szül. Antwerpenben 
1612., megh. u. o. 1661 nov. 11. Teniers és Brou-
wer hatása alatt főleg anekdotái jellegű inté-
rieuröket, mulató paraszttársaságot, boszor
kányképeket, rémektől körülvett Szt. Antalokat, 
alkimistákat festett igen ügyesen, aprólékosan. 
Képei gyakoriak; több van belőlük a budapesti 
Szépművészeti Múzeumban s a budapesti gr. Zichy 
Jenő múzeumban is. 

Rydberg, Viktor, svéd író, szül. Jönköpingben 
1829 dec. 18., megh. Stockholmban 1895 szept. 
21. 1889-ban a művelődéstörténelem tanárává 
nevezték ki Stockholmba. Művei: Singoalla (ro
mantikus elbeszélés, 3. kiad. 1876); Den siste 
Athenaren (Az utolsó athéni, 1859, E. főműve, 
3. kiad. 1876); Bibelns Iára om Kristus (A biblia 
tanítása Krisztusról 1862; az új-luteránus reakció i 

ellen); Undersökningar i germanisk mythologi 
(Kutatások a germán mitológia köréből, 1884— 
1889, 2 köt.). R. lefordította Goethe Faustját(1876) 
és kiadott költeményeket is: Dikter (1882 és 1891), 
amelyeket formájuk szépsége és gondolataik 
gazdagsága jellemez. 

Ryde (ejtsd: rájd), város és igen látogatott 
tengeri fürdő Wight sziget É.-i partján, U9io> 
10,608 lak., szép sétahelyekkel. A város terrasz-
szerűen épült a tenger partján. 

Rydel, Lucyan, lengyel költő, szül. Krakóban 
1868., megh. Bronowicében 1918 ápr. Népies 
nyelven és modorban irt lirai versei (Poezye, 
Krakó 1902 és 1909) hamar ismertté tették ne
vét. Legsikerültebb munkái: Zaczarovane kolo 
(Varázskör, u. o. 1900) fantasztikus drámája és 
Na zawsze (Mindörökre, u. o. 1903) verses drá
mája, melynek hátterét az 1863. lengyel szabad
ságharc képezi. R. a nyelvmestere, munkái főleg 
formai tökély által válnak ki. 

Ryder, Kari, dán tengerész és Grönland kutató, 
szül. Kopenhágában 1858 szept. 12. Az 1882— 
1883.-Í dán godthaabi expedíció csillagásza volt, 
1884—85. Grönland Ny.-i és 1891—92. annak 
K.-i partjait vizsgálta. Útijelentése a Meddelelser 
om Grönland 17. kötetében jelent meg (1895). 

Rydquist, Jolian Erik, svéd nyelvész, szül. 
Gotenburgban 1800 okt. 20., megh. Stockholm
ban 1877 dec. 19.1858—65-ig a királyi könyvtár 
könyvtárosa volt. Főműve: Svenska sprákeis 
lagar (A svéd nyelv törvényei, 5 köt., Stockholm 
1850—1874). 

Rye House (ejtsd: rájhauz), a londoniak kedvelt 
tartózkodási helye Londontól É.-ra mintegy 30 
km.-nyire, régi római tábor és egy torony rom
jaival, amelyben 1683. II. Károly angol király 
és testvére, Jakab ellen összeesküvést szőttek a 
királlyal elégedetlenek. 

Ryithal (La F««a^,Waadt svájci kanton egyik 
járása, a Genfi-tó B.-i partján, (i9io) 10,497 lak. 
D.-i része igen termékeny és kitűnő fehér boro
kat (epessesi, rivazi, st.-saphorini stb.) terem. 
Székhelye Gully. 

Rykacsev (JRykatschew), Mihail, orosz me
teorológus, szül. Nikolajevszkojéban 1840 dec. 
24-én. 1867-ben került a szentpétervári Observa-
toire physique centralhoz, melynek 1896-tól 1918. 
bekövetkezett nyugalombavonulásáig igazgatója 
volt. Mint a legnagyobb meteorológiai hálózat 
képviselője tevékeny részt vett az újabb meteo
rológiai mozgalmakban. Főbb munkái: Marche 
diurne du barométre en Russie (1878); Auf- und 
Zugang der Gewásser des russichen Reiches 
(1887); Bahnen der Zyklonen in Európa 1872— 
1888 (1896); Histoire d'Observatoire physique 
central 1849—1899 (1899); Atlas climatologique 
de l'Empire de Russie (1900). 

Ryley (ejtsd: riii), Madeleine Lucette, angol 
írónő, szül. Londonban 1868. Színésznő volt és 
1890. Amerikában férjhez ment J. H. Ryley szí
nészhez. 1893 óta amerikai folyóiratokban sűrűn 
jelentek meg rövid elbeszélései; utóbb regényes 
színmüveket és vígjátékokat írt, ezek közül a 
Mice and Men címűt előadták a Nemzeti Szín
házban 1907. Az egérko címen, Huszár Imre 
fordításában. 
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Byli Szent János, Bulgária védőszentje, szül. 
Szkrino nevű faluban 876., megh. 946. Ifjúkorá
ban pásztor volt, szüleinek halála után kolos
torba lépett, de azt is nemsokára elhagyta és mint 
anakoréta a Eyl-Planina hegységeibe vonult, a 
legszigorúbb remeteségbe. Emlékét a bolgárok 
és szerbek okt. 19. tartják. 

Rylo, 1. Bilo-Dagh. 
Rylsk, város, 1. Éilszk. 
Rylyejev, orosz költő, 1. Bilyejev. 
Ryswyck (ejtsd: rejszvejk), 1. Jan Theodor van, 

flamand költő, szül. Antwerpenben 1881., rnegh. 
u. o. 1849. tébolyultan. Különösen népdalai tet
tek szert nagy kedveltségre. 1864-ben Antwer
penben szobrot emeltek a költőnek. — 2.B., Jan 
Baptist, az előbbinek testvére, szül. Antwerpen
ben 1818., megh. u. o. 1869. Kiadója volt 1857— 
1865-ig a De Grondwet (Az alaptörvény) c. napi
lapnak és épúgy, mint bátyja, költői működésé
vel is kitűnt. 

RyswYk(Hijstvijk, ejtsd: rejszvejk), falu Dél-Hol
land németalföldi tartományban, a Delft-csatorna 
mellett, (1910) 5573 lak. Az 1697 szept. 20. itt meg
kötött béke a XIV. Lajos által Anglia, Német
alföld, a Német birodalom, Lotharingia és Sza-
vója ellen viselt 9 évig tartó háborúnak vetett 
véget. V. ö. Notes et documents sur la paix de R. 
(Lille 1895). 

Ryton (ejtsd: rajtn), város Durham angol coun-
tyban, (1911) 12,961 lakossal, szénbányákkal. 

Ryu-kyu, szigetcsoport, 1. Biu-kiu. 
Rzach, Alois, osztrák klassz, filológus, szül. 

Patzauban (Csehország) 1850 nov. 16., előbb gim
náziumi, majd 1884. egyetemi tanár lett a prágai 
német egyetemen. Főbb művei: Der Dialekt des 
Hesiodos (Leipzig 1876); Hesiodos kritikai ki
adása (u. o. 1902); Gramm. Studien zu Apollo-
nios Ehodios (Wien 1878); Horn erős Iliasa (Lep-
zig 1886—87, 2 köt.); Oracula Sibyllina (u. o. 

S, 8, a magyar ábécének 28-ik betűje. 
S. v. Í. (lat.) = i/, (semis); továbbá kéziratokon, emlékeken 

stb. a. m. Sextus, sive, sacer, sanctns, semissis, senatns, 
signnm, signavit, spes, securitas, salutem; az orvosi re
cipéken a. m. sumatur, vagy signetur. 

s., lóversenyprogrammokban, méneskönyvben haszná
latos rövidítés, ahelyett: sárga. 

S (hang), a foghangok gazdag osztályába tar
tozó mássalhangzó, még pedig zöngétlen (ke
mény) réshang (a megfelelő zöngés vagy lágy 
hang a zs) ; 1. Hangok. Német jegye sch, angol 
sh, francia eh, lengyel sz stb. 

S, régi osztrák pénzeken mint pénzverdéi jegy 
a. m. Szomolnok. 

S, a kén (sulphur) kémiai jele. 
S. A., római érmeken a. m. Securitas Augusta 

és Spes Augusta (felséges biztonság, felséges 
remény, mint a biztonság és remény istennőjének 
Bzemélyesítése). — Franciaországban a Son Al-
tesse (fenség) rövidítése. 

Amely szó S alatt nincs 

1891). Több értekezésében foglalkozott a Home-
ros utáni hexameter technikájával s a sibyllai 
jóslatok metrikájával is. 

Rzeszow (ejtsd: rzsezsov), az ugyanily nevű ga
líciai kerületi kapitányság székhelye, (1910) 26,841 
lengyel lak., Galícia legnagyobb lóvásáraival, a 
Lubomirski hercegek kastélyával. 1914. szep
temberben az oroszok megszállták, de okt. 8. az 
osztrák-magyar csapatok visszafoglalták; az ál
talános visszavonuláskor, midőn Przemyslt körül
fogták, ismét megszállották az oroszok, de 191& 
máj. 12. az osztrák-magyar csapatok ismét vissza
foglalták. Most Lengyelországhoz tartozik. 

Rzewuski (ejtsd: rzsevnszki), Henryk, gróf, len
gyel író, szül. Slawutában (Volhin'ia) 1791 máj. 
3., megh. czudnowói birtokán (Zsitomir kormány
zóságban) 1866 febr. 26. Főműve: Pamjjtki Imci 
Pana Severyna Soplicy úr nevezetes dolgai (Paris 
1839, 4 kötet.) Később R. a varsói orosz kormány 
szolgálatában a reakeionárius Dziennik War-
szawski c. lapot adta ki. Számos regényt is írt, 
amelyekben ultrareakcionárius fölfogását akarta 
olvasóiba belenevelni a régi nemesi életből vett 
képek segítségével. V. ö. Chmielowski, Nászi 
powieá ciopísarze (I. köt, Krakó 1887). 

Eziha (ejtsd: rzsiha), Franz, lovag, osztrák mér
nök, szül. Hainspachban (Csehország) 1831 már<\ 
28., megh. 1897 jún. 22. A Semmering- és a 
Karszt-vasút építésénél működött s új alagút-
építési rendszert is talált fel. 1876-ban a bécsi 
technikai főiskola tanárává hívták meg. Művei: 
Lehrbuch der gesammten Tunnelbaukunst(2 köt, 
Berlin 1872); Die neue Tunnelbaumethode in 
Bisen (u. o. 1864); Der englische Einschnitts-
betrieb (u. o. 1872); Die Bedeutung des Ha~ 
fens von Triest für Österreich, Wien 1873): 
Bisenbahnunter- und -oberbau (3 köt., 1877). 

Rzsev, az ugyanily nevű járás székhelye Tver 
orosz kormányzóságban, (1910) 21,265 lak. 

Sa , a szamárium (samariurn) kémiai jele. 
Sa . , a latin summa (a. m. összeg) rövidítése. 
s. a. , a latin sine anno (évszám nélkül) rövi

dítése. 
Saag, község, 1. Ság. 
Saághegy, 1. Sághegy. 
Saalach (Salzburgi Saale, Sala,Saal), a Sal-

zach 103 km. hosszú mellékfolyója; ered Tirol 
határán a Trist-nyergen (1939 m.), Salzburg alatt 
torkollik. 

Saalburg, a római Limeshoz tartozó római 
castellum (221 m. hosszú, 147 m. széles) Homburg 
közelében, a Taunus-hegység nyergén. 1868—71. 
Cohausen A. és Jacobi L. ásatták ki s II. Vilmos 
rendeletére restaurálták s teljesen kiépítették. B 
római tábor a Ki-, u. 260—270. között épülhetett 
s valószínűleg a II. sz. római légió lakott benne. 
A híven restaurált s eredeti állapotába vissza
állított tábort Homburggal villamos vasút köti 
íeg, SE alatt keresendő 1 

s. 
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össze s benne a Limes-muzeum gazdag anyaga 
talált elhelyezést. V. ö. Jacobi, Das Rörnerkas-
tell S. (Homburg 1897); u. a., Fülirer dureh Hom-
burg (u. o. 1907); Schulze, Die römischen Grenz-
anlagen in Deutschland und das Limeskastell 
S. (1906). 

Saale, 1. Frank S., a Majna 111 km. hosszú 
mellékfolyója a bajor alsó-frank kerületben. Ered 
at.-Ursulától É.-ra a Salzloch- v. Saalbrunnen-
ból s Gemündennél torkollik. — 2. Szász v. türin-
giai S„ az Bibe 340 km. hosszú mellékvize. Ered 
a Pichtel-hegységben, Saalhornnál torkollik. Az 
Unstrut torkolatától kezdve 160 km.-nyire 100— 
200 tonnás bárkák járhatnak rajta. Völgyében 
több sóbánya (Kösen, Dürrenberg és Halle) van. 
— 3. Salzburgi S-, 1- Saálach. 

Saalelster, folyó, 1. Elster. 
Saalfeld an der Saale, város Tiiringiában, a 

volt Szász-Meiningen hercegségben, a Saale völ
gyében, (1919) 14,596 lak. Közelében Sommerstein 
fürdőhely. S. egyike Türingia legrégibb városai
nak. Közelében 1806 okt. 10. a franciák legyőz
ték a poroszokat. S. fejedelemséget 1680. János 
Ernő, Jámbor Ernő gothai herceg fia alapította 
és a várost székhelyévé is tette. 1745. a szék
helyet áttették Koburgba. 1826. a hercegség 
Szász-Meiningenre szállott át. 

Saane (franc. Sarine), az Aare 126 km. hosszú 
baloldali mellékfolyója Svájcban; ered Bern és 
Wallis kantonok határán a Sanetsch-hágón és 
Pribourg kantonban Oltingennél torkollik* 

Saanen (franc. Oessenay), falu, az ugyanily 
nevű járás székhelye Bern kantonban a Saane 
jobbpartján, 1031 m.-nyi magasban, (1910) 3948 
lak., sajtkészítéssel (fromage de Gruyére). 

Saar (franc. Sarre, lat. Saravus), a Mosel 216 
km. hosszú jobboldali mellékfolyója, ered a Fehér
es Vörös S.-ból Lördingennél, átfolyik Lotharin-
gián és Trier porosz kerületen s Conznál torkollik. 
119 km.-nyire hajózható. Az Ottweiler és Saar-
brücken közti hegyvidéket nevezik Saarbrücker 
Steinkohlengebirge vagy Saarkohlenbeckennek, 
amely gazdag kőszénbánya-vidék, ennek termé
keit szállítja a S.-csatorna a Rajna-Marne-csator-
nába. Ez a vidék a versaillesi békeszerződésben 
.a Pfalz DNy.-i részével együtt, összesen 1926 km2 

területtel (ebből porosz terület 1486 km2, bajor 
terület 440 km2), 675,771 lakossal Saar-terület 
néven a Népszövetségtől kiküldött vegyes bizott
ság igazgatása alá került, amelyben Franciaország 
és a Saarvidék szintén egy-egy taggal van kép
viselve, 3 tagot más államból választanak. 1920 
június 10-től számított 15 év leteltével népsza
vazás dönti el, melyik államhoz akar a népes
ség csatlakozni, addig a szénmedencéket Francia
ország használja ki; ha a népszavazás Német
ország mellett dönt, ennek a szénbányákat Fran
ciaországtól meg kell vásárolnia. 1920. a francia 
kormányzó proklamálta a Saar-államot. A béke
szerződés ellenére, amely az állandó katonaság 
tartását e területen eltiltja, Franciaország na
gyobb francia helyőrséget tart ott; apránkint a 
frankrendszert kényszerítette rá a márka helyett 
a közönségre, a S.-álíamot 1921. bevonta a francia 
vámvonalba; megkísérelte a francia nyelv köte-
l ÍZŐ tanítását az iskolákban, de ez nem sikerült, 

azért megelégedett francia tanfolyamok felállí
tásával. 

Saar, Ferdinánd von, osztrák-német költő, 
szül. Bécsben 1833 szept. 30., öngyilkos lett Döb
lingben 1906 jál. 24. A katonatiszti pályától az 
1839-iki olasz háború után megválván, az iroda
lomnak élt s lírai költeményeivel ós még inkább 
a bécsiek életét, társasági típusait sikerülten 
festő novelláinak nagy számával lett népsze
rűvé. Főművei: Hildebrand (szomorújáték, Hei-
delberg 1865); Heinrichs Tod (szomorújáték, u. o. 
1867); Novellen aus Oesterreich (u. o. 1877); 
Gedichte (u. o. 1882); Schicksale (u. o. 1888); 
Frauenbilder (u. o. 1892); Herbstreigen (u. o. 
1897); Oesterreichische Festdichtungen (Wien 
1903); Sámmtliche Werke (életrajzot Bettelheim 
irt hozzá, I—XII. Wien 1904). V. ö. T. Minor, 
F. S. Eine Studie (Wien 1898). 

Saar-állam, 1. Saar (folyó). 
Saarbrücken, város a Saar-terllleten, a saar-

melléki szénmeience középpontja, nagy szón
bányászattal, a Saar balpartján, a vele egye
sített Sankt-Johann és Malstatt-Buzbachhal 
együtt (i9i9) 110,623 lak., jelentős gyáriparral; 
városházán az I. Vilmos császár rendeletére ké
szült s a francia-német háború egyes epizódjait 
ábrázoló Werner-f éle képek láthatók. A város (az 
ó-korban Augusti muri) az egykori S. grófság
nak volt fővárosa, amely 1801. Franciaországhoz, 
1815. pedig legnagyobb részében Poroszország
hoz került. Az 1870—71-iki német-francia háború
ban aug. 2. itt volt az első összeütközés a németek 
ós franciák közt. Az 1914—18-iki világháború 
folyamán több izben francia repülők bombázták. 
A német hadsereg visszavonulása után entente-
csapatok szállották meg. Most a Saar-terület fő
városa. 

Saarburg, város Lotharingiában, a Rajna-
Marne-csatorna közelében, (1910) 10,019 lak. 1914 
aug. 20. az ú. n. lotharingiai csatában a németek 
győzelmesen harcoltak S. mellett is. 1914 dec. 17. 
francia repülők bombázták; 1915 jan. elején üt
közetek voltak környékén a németek és franciák 
között. Most Franciaországhoz tartozik. 

Saar-csatorna, 1. Saar (folyó). 
Saardam, németalföldi város, 1. Zaandam. 
Saargemünd (franc. Sarreguemines), város 

Lotharingiában, (mo) 15,384 lak. Most Francia
országhoz tartozik. 

Saarlouis (ejtsa: sz&riui), város és egykori vár 
a Saar-területen, a Saar balpartján, (1910) 15,364 
lak., szónbányákkal és környékén jelentékeny 
fayenceiparral.Városházának falait a XIV. Lajos
tól ajándékozott gobelinek díszítik. A várost 1681. 
XIV. Lajos alapította; Vauban látta el erődítmé
nyekkel. 1815-ben került Poroszországhoz. 1889. 
erődítményeit lerombolták saz 1815. évi háború 
hőseinek emlékoszlopot emeltek. 1915—16. fran
cia repülök ismételten bombázták. 

Saar-terület (Saar-vidék), 1. Saar (folyó). 
Saasgrat, 1. Mischabelhörner. 
Saavedra, 1. Angelo de, Rivas hercege, spa

nyol államférfiú és'költő, szül. Cordobában 1791 
márc. 1., megh. Madridban 1865. Katona volt s 
mint ezredes 1820. részt vett a forradalomban, 
miért is Angliába kellett menekülnie. Később 

Amely szó S alatt nincs meg, Sz alatt keresendő! 
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Franciaországban lakott. 1834-ben visszatérhe
tett Spanyolországba s 1836. belügyminiszter lett, 
de az 1837.-Í forradalom után ismét kénytelen volt 
menekülni. Később megint visszatért és 1843— 
1848. követ volt Nápolyban. Az epikában a spanyol 
romanticizmus úttörője volt. Müvei: Florinda 
(1823); Blmoro exposito (hőskört., Paris 1834); 
Tanto vales cuanto tienes (vígj., 1834); Don Alvaro 
(tragédia, 1836); Solaces de un prisionero (dráma, 
1842). Történeti románcai 1841. jelentek meg 
Parisban, 2 kötetben. Ezenkívül több legendát is 
' írt, melyek közül az Azucena milagrosa Körösi 
Albin fordításában magyarul is megjelent. Összes 
müveit: Obras eompletas fia, Enrique de Saa
vedra, Bivas hercege adta ki (1890—1907), aki 
szintén sikert aratott több költemény- és elbeszé
lés-kötetével : Sentir y soííar (1876); Históriás 
novelescas (1880). 

2. S., Miguel de, 1. Cervantes Saavedra. 
Saavedra y Faxardo (ejtsd: fahárdo), Diego de, 

spanyol államférfiú és író, szül. Algezaresben 
(Murcia tartomány) 1584., megh. Madridhan 1648 
aug. 2. Több diplomáciai megbízásban volt Ró
mában és Münsterben. Legkiválóbb munkája egy 
keresztény fejedelem neveléséről szól s IV. Fü
löp korán elhunyt fiának, Balthazárnak volt 
szánva (Münster 1640). Sok kiadást ért és több 
nyelvre lefordították. Ezt és egyéb műveit a 
Biblioteca de autores espanoles 25. kötete tar
talmazza. 

Saaz (Zatec), az ugyanily nevű cseh kerületi 
kapitányság székhelye, (1910) 17,117, nagyobbára 
német lak. A cseh komlókereskedésnek közép
pontja. Közelében van Dobritschan kastély kis 
fürdővel. 

Sab. , latin természettudományi nevek mögött 
Sabine Edward (1. 0.) nevének rövidítése. 

Sába, németalföldi-nyugatindiai vulkánikus 
sziget, területe 13 km2, (1912) 1893 lak. 

Sába (Séba), a szabeusok városa Arábia DNy-i 
részében, az Adanából (Aden) Mariabába (Marib), 
a szabeusok (Sába népe) országának fővárosába 
vivő útvonalon. A hagyomány szerint székhelye 
volt a bibliában említett Bilkisz királynőnek (Sába 
királynője, Kir. könyve 10), aki Salamon királyt 
meglátogatta s vele kereskedelmi összeköttetést 
tartott fenn. L. még Szabeusok. 

Sabac, város, 1. Szabács. 
Sabadell, város Barcelona spanyol tartomány

ban, kerületi székhely, (1920) 36,573 lak., jelen
tékeny iparral. 

Sabadi l la Brandt et Eatzeb. (Schoenocau-
Ion A. Gray, cebadilla, cevadilla, növ.), a.Lilia-
ceae (Liliomfélék) család génusza; 5 faja Eszak-
és Közép-Amerikában honos hagymás növény. A 
mexikói S. offieinalis Schlecht. gesztenyebarna, 
kihegyezett, */4 cm. hosszú magvainak (tetü-
magvak, semina v. fructus sabadillae) porát, 
melynek hatóanyaga veratrin, sabadillin és sa-
batrin nevű alkaloida, továbbá S.-sav és ceva-
dinsav, zsírral keverve a teiüzslr előállítására 
használták, mellyel az állatgyógyászatban tet
veket irtottak. Ma jobb szerek feleslegessé te
szik. Megvan e növény Guatemalában, Venezue
lában is. 

Sabaeismus, 1. Gsillagimádás. 
Amely szó S alatt nincs 1 

Sábaiak, a. m. szabeusok (1. 0.). 
Sabaiták, azok a szerzetesek v. remeték, kik 

szt. Száva (Sabas) felügyelete alatt állottak. L. 
Száva. 

Sába királynője, 1. Sába. 
Sabako, 1. Szabako. 
Sabal Adans. (növ.), legyezös levelű pálma-

génusz 7 fajjal, Venezuelától az Antillákon át 
a déli Egyesült-Államokig. Bugásán elágazó vi
rágzatukon 2 ivarú apró virágok vannak. A 3 
barázdás, a bibeszálba keskenyedő magházból 
bogyó fejlődik, alapján a bibeszálmaradvánnyal, 
bent félgümbalakú maggal. Legészakibb (34° 36') 
a S. palnwtto R. et S., a pálmák É-i határán. 
Szép fa. Hajóépítéshez használják, mert csaknem 
pusztulhatatlan fa. Leveléből könnyű és tartós 
kalap (sombrero) készül. Kecses termeténél f ogva 
meleg szobába is ajánlható. 

Saba-magyarok (sobamogera), a Névtelen 
Jegyző szerint (45. fej.) azok a magyarok, kik 
Árpád idejében Philippopolis, «Kleopátra-vára», 
Durazzo és Skutari közt telepedtek le. Szerinte 
sobáknak, helyesebben <j-:o(3a-knak vagyis osto
báknak a görögök nevezték őket. Mások Csaba 
magyarjainak vélték a S.-at. Senki sem gondolt 
arra, hogy a stobákat Stobi városáról, területük
nek úgyszólván középpontjáról nevezték el. Hor
vát István (Rajzolatok, 99. old.) a Konstantinos
nál (De adm. imp. 30. fej.) Horvátországban em
legetett avar maradékoknak tartja őket. Való
színűbb, hogy szabirok voltak. 

Sá'bán, a mohammedán naptárnak nyolcadik 
hónapja. É hó 15-ik napjának éjjelét berát ged-
zseszi-nék hívják és a néphit szerint a próféta 
ezen a szent éjszakán nyerte Gábor arkangyal 
útján a misszióját. 

Sába népe, 1. Szabeusok. 
Sabanilla (Savanilla, ejtsd: -niya, v. Puerto Go-

lombia), helység Bolivár colombiai departamentó-
ban. Nagy forgalmú kikötőhelye Salgar. 

Sabaót (héb.), helyesebben cebáot (1. o.). 
Sabará (Villa Beal do S.), város Minas Ge-

raes brazíliai államban, kb. 5000 lak. Közelében 
a már megszűnt Morro velho aranybányával. 

Sabaria, 1. Savaria-
Sabartoiasfaloi, a magyarok régi neve Kon

stantinos Porphyrogennetosnál (De adm. imp. 
38. fej.). Szerinte a magyarokat a kazárokkal való 
együttlakásuk idejében nem turkoknak, hanem 
SapapToticrcpaXoc-nak, az Etelközből a besenyők 
elöl kelet felé menekült magyarokat pedig még 
az ő idejében (951) is így hívtök. Sabartoi néven 
a szó magyarázói általában véve szabirokat ér
tenek; az asfaloi név más magyarázat szerint 
as kötőszóból és a falok (kunok, palócok) né
pének nevéből alakult. így a S. szabirokat és pa
lócokat jelent. 

Sabas, szent, 1. Száva. 
Sabathiel Richárd, mérnök, műegyetemi 

magántanár, szül. Budapesten 1875 jún. 28. A 
műegyetemet ugyanitt végezte; tanulmányait 
Karlsruheban, Zürichben és Charlottenburgban 
folytatta, 1897—1900. tanársegéd volt. 1901—05. 
a resiczai hídgyárban működött, 1908. mérnök
doktorrá avatták, 1917 óta műegyetemi magán
tanár. Tanulmányai a Mérnök- és Építész-Egylet 
icg, H% alatt keresendőj! 
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Közlönyében és külön fUzetekban jelentek rneg : 
Boltozatalak meghatározása (1908, Hollán-dijat 
nyört);Tömörtarto'kdeformácio'polygonja(l907); 
Oszlopos többtámaszú gerendatartók elmélete 
(1908). 

Sabatier (ejtsd: szabatyé), 1. Frangois, francia 
író, szül. Montpellierben 1818 júl 2., megh. Lu-
ael-Vielben 1891 dec. 1. Sokat tartózkodott Olasz
országban, ahol 1841. nőül vette a magyar szár
mazása Unger Karolina (1803—1877) énekesuőt. 
Pómüve a szellemes Sálon de 1851 (Paris 1851). 
Verses Schiller (Teli) és Goethe (Paust) fordítása, 
minthogy a hagyományos verselési szabályok 
figyelembe vétele nélkül készült, nem aratott el
ismerést. V. ö. O. Hartwig cikkeit (Deutsche 
Rundschau 1897 évf.). 

2. S., Louis Auguste, francia protestáns hit
tudós, szfil. Vallonban 1839 okt. 22., megh. Paris
ban 1901 ápr. 12. 1869-ben a strassbiirgi prot. 
hittani karhoz nevezték ki tanárnak; 1873. a 
párisi prot. teol. akadémiához választották meg 
rendes tanárnak, hol az új v. modern teológia szel
lemében működött. Póbb müvei: Le témoignage de 
Jésus-Christ sur sa personne (Toulouse 1863); 
Bssai sur les sources de la vie de Jésus (u. o. 
1866); L'apőtre Paul (Paris 1870, 3 kiad. 1896); 
De la vie intimé des dogme3 (1890); Bssai d'une 
théorie critique da la connaissance religieuse 
(Lausanne 1893); Esquisse d'une philosophie de 
la religion d'aprés la psychologie et l'histoire (5. 
kiad. 18^3); La religion et la culture moderné 
(1897). Halála után jelent meg: Les religions 
d'autorité et la religion de l'esprit (Paris 1904), 
Több művét német nyelvre is lefordították. 

3. S., Fául Dieudonné Armand, francia ana
tómus, szül. Gangosban (Hérault dóp.) 1834 jan. 
14., megh. Montpellierben 1910 dec. 21. Az ana
tómia tanára volt a montpellieri egyetemen. Filo
zófiával is foglalkozott. Póbb művei: Etudes sur 
le coeur et la eirculation des vertébrés (1873); 
Comparaisons des ceintures et des membres anté-
rieurs et postérieurs dans la série des vertébrés 
(1880); Recueil des mémoires sur la morphologie 
des élements sexuels et sur la nature de la se-
xualité (1886); Spermatogenése chez les crustacés 
décapodes (1892); Bssai sur 1'immortalité au point 
de vue du naturaliste évolutionniste (1895); Phi
losophie de l'effort (1904). 

4. S., Paul, francia kémikus, szül. Carcas-
sonneban 1854 nov. 5. 1882 óta a toulousei egye
tem rendes tanára. Kiváló érdemeket szerzett az 
organikus kémia terén organikus vegyületek 
hidrálása (hidrogénezése) által, fém katalizátorok, 
nikkel, réz, kobalt stb. segítségével. Kutatásai 
alapján haladva sikerült elérni az olajok kemé-
nyítését, — zsírokhoz hasonlóvá tételét, — ami 
a háború alatt rendkívüli fontosságra tett szert, 
így pl. nálunk a tengeriolajat kezdették szilárdí
tani és mesterséges ételzsírnak felhasználni. 
Munkásságáért 1912. megkapta a Nobel-díjat. 
Nevezetesebb munkái: Lecons ólémentaires de 
chimie agricole (1899) és Catalyse en chimie 
organique. 

5. S., Paul, francia ref. teológus ós történet
író, szül. Saint Michel de Chabrillonouxban (Ce-
vennes) 1858 aug. 3. Protestáns lelkész volt Saint-

Ciergeben 18S9-től 1893-ig. Póbb müvei: Vie de 
saint Francois d'Assise (Paris 1894, azóta igen 
sok kiadást ért); Histoire du mon vement religieux 
au XIII siécle (u. o. 1897). 

Sabatr in , 1. Sabadilla. 
Sabazios, frigiai-trák isten, a görög Dionysos 

mása, kinek orgiaszerű misztikus tisztelete a 
Kr. e. 5. sz.-ban Athénben is elterjedt s a Dio-
nysoséval egybeolvadt. Jelképe egy arany kigyó 
volt. V. ö. Lenormant, Sabazius (Paris 1875). 

Sabbat, 1. Szombat. 
Sabbatai Cvi, zsidó álmessiás és a sabbateus 

szekta alapítója, szül. Szmirnában 1626., megh. 
Dulcignóban 1676. Már ifjú korában elmélyedt 
a Kabbala (1. o.) tanaiba. 1648-ban, mely eszten
dőre a zsidó miszticizmus kilátásba helyezte 
a Megváltó jövetelét, mint messiás lépett fel. 
Szülővárosa rabbi-kollégiuma átok alá fogta, mire 
Szalonikiba, majd Kairóba, azután Jeruzsálembe 
ment. Kis-Ázsia egyes városaiban, kivált szülő
városában, már mint messiást üdvözölte a fana
tizált zsidó tömeg. A török hatóságok Konstanti-
nápolyba idézték, hol vasra verték és Abidosz 
várába zárták (1666). Későbben IV. Mohammed 
maga elé vitette Drinápolyba, hol tudtára adták, 
hogy válasszon a halál és a turbán közt, mire az 
iszlámra tért és mint Mehemed effendi a szultán 
ajtónállója lett. Áttérésének hírére híveinek egy 
része kiábrándult, sokan közülök azonban még 
mindig hittek benne. A török kormány emiatt Al
bániába száműzte, hol Dulcignóban meghalt. Az 
általa keltett mozgalom még halálával sem ért 
véget. Magyarországon egy Mardokáj (1. o.) nevű 
kismartoni zsidó toborzott híveket S. kultuszának, 
mely hazánkban, Cseh-, Morva- és Lengyelország
ban, bár a rabbik által átokkal sújtva és üldözve, 
még a XIX. század elején is virágzott titokban. 
Szalonikiban még most is élnek hívei, akiket dön-
méknek neveznek; számuk 4—5000-re rúg; hitük 
az iszlám és a zsidó kabbalái tanok vegyüléke. 
V. ö. Jewish Encyclopedia: Shabbetaj Zebi cím
szó alatt; a magyar sabbateusokra nézve: Első 
magy.-izr. naptár és évkönyv (2-ik [1861—1862] 
évf. 81—93. old.). 

Sabbatáriusok néven volt ismeretes egy kis 
vallásfelekezet, mely a XVI. sz. végén Cseh
országban keletkezett; nevét onnan vette, mert 
a vasárnapon kívül a sabbatot vagy a szomba
tot is megülte. Némileg rokonfelekezet ezzel a 
szombatosok (1. o.) felekezete Erdélyben, és a 
Southcote Johanna által Londonban alapított új 
izraeliták, valamint a Seventh Day Baptists, a 
hetednapi baptisták felekezete. 

Sabbatóv, 1. Szombati év. 
Sabbatút, 1. Szombati út. 
Sabbatzsinór, 1. Szombatzsinór. 
Sabbioncello (ejtsd: szabbioncseiio), szlávul Pelje-

sac és Orebic, 65 km. hosszú és 4—8 km. széles 
félsziget Dalmáciában ;Stagnótól ágazik ki ÉNy.-i 
irányban. Főhelye S., (wio) 1907 lak. A félszige
tet mindenütt hegyek takarják; legmagasabb 
csúcsa a Monté Vipera (907 m.). 

Sabe l la (állat), a Soksertéjü sertelábú férgek 
(Chaetopoda, Polychaeta) csoportjába tartozó 
gyürüsféreg - nem. Legközönségesebb faja a S. 
penicillus L.. 
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Sabelliánizmus, 1. Sabellius. 
Sabellicus, Marcus Antonius Coccius (Marc-

antonio Coccio), olasz humanista, szül. Vieova-
róban 1436., megh. Veneziában 1506. Müvei: 
Rhapsodiae historiarumEuneades(Venezia 1498— 
160í, 2 köt.); továbbá História rerum Veneta-
rum (u. o. 1487, új kiad. 1718). V. ö. Móller, 
Dissertatio de S. (Altdorf 1689). 

Sabellius, a szentháromságtagadók egyike, 
szol. Líbiában, Zephirin (199—217) és Callixtus 
(217—222) pápák alatt tartózkodott Rómában. 
Tanítása szerint Istenben az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek nem külön isteni személyek, hanem 
Istennek egjmás után való, átmenetszerü meg
nyilatkozásai. Ezért követőit modalistáknak 
nevezték. Az egyházból kizárva, 8. Ptolemaiszba 
ment s ott terjesztette tanát, amelyet sábelliá-
nizmusnak, követőit pedig sabelliánusoknak 
nevezték. E tant 260. alexandriai Dénes meg
cáfolta, az alexandriai zsinat pedig 319. elvetette 
s így nemsokára elenyészett. 

Saberne, város, 1. Zabern. 
Sábesz, a héber sabbat (szombat) szónak népies 

kiejtése. 
Sabicu-fa (n»v.), a Kuba szigetén termő Lysi-

loma Sabicu fája, mely sötétbarna, jól politúroz
ható, igen tartós és kivált bútoroknak és hajó
építéshez való. 

Sabina, szent, vértanúhalált szenvedett Had-
rián uralkodása alatt. Emléknapja aug. 29. 

Sabine (ejtsd: szebbm), l. északamerikai folyó, 
ered Texas államban és 800 km. hosszú folyás 
után a Mexikói-öbölbe ömlik. Kisebb hajókkal ha
józható. — 2. S., sziget Grönland ÉK.-i partján. 
1823-ban itt járt Clavering és Sabine, 1869—70. 
a német északsarki expedíció állomása volt. 

Sabine (ejtsd.- szebbin), Edward,sir, angol fizikus 
és matematikus, szül. Dublinban 1788 okt. 14., 
megh. Richmondban 1883 jun. 26. 1818—19-ben 
részt vett Parry északsarki kutatásában, ennek 
folyamán különösen mágneses és ingamegflgye-
léseket végzett. Becses megfigyeléseit «A pendu-
lum expedition» stb. (London 1825) c. müvében 
tette közzé. 1859-ben a woolwichi arzenál feje 
lett. 

Sabinianus, pápa, Tusciából, előbb Nagy szt. 
Gergely diakónusa, ennek halála után, 604 szept. 
13 tói 606 febr. 22-ig utóda. 

Sabiniánusok, az Atteius Capito-féle római 
jogi iskola híveinek elnevezése Sabinus Masu-
riusro'l (1. Sabinus, 2.). Ellentéte a proculiánu-
sok. Az ellentét nem volt egységes elvi termé
szetű, hanem eredetileg a két megalapító egyéni
ségének különbözőségére vezetendő vissza, míg 
az utódokat csupán a mesterek iránti hála, vala
mint a két iskola tanítványai közötti személyes 
barátság tartotta össze. A S. közül kiemelendők: 
M. Sabinuson kívül C. Gassius Longinus (kiről 
az első időszakban Capito tanítványait nevezték, 
Cassiani, Kr. u. 30-ban consul, 40—41-ben Ázsia 
prokonzulja, 49-ben Syria helytartója), C. Octa-
vius Tidius Tossianus Javolenus Priscus (az I. 
sz. második felében s a II. sz. elején), L. Octavia-
nus Cornelius Salvius Julianus, az edictum per
petuum készítője (1. Edictum), 148. konzul, An-
toninus Pius alatt Álsó-Germánia, M. Aurelius 

alatt Hispánia eiterior helytartója stb. A két is
kola közti ellentét a Kr. u. II. sz. közepe táján el
enyészik. 

Sabini hegység (Monti Sabini), a római Apen-
ninóknak egyik mészkőhegysége. Leginkább 
krétamészkőből áll, vadregényes vidéke régebben 
erdős volt, de az erdők lelketlen kipusztítása miatt 
ma csaknem teljesen kopár. Legmagasabb csúcsa 
a Monté Viglio (2156 m.). 

Sabinok, 1. Szabinok. 
Sabinum, a költő Horatius híres kis birtoka a 

szabinok földjón, melyet Maecenas ajándékozott 
neki. Tiburtól (Tivoli) északra feküdt a mai Li-
cenza völgyében. 

Sabinus, több római író ne ve: 1. S-, Ovidius kor
társa és barátja. Válaszokat írt Ovidius heroi-
dáira, ezért a 6 utolsó heroidát némelyek neki 
tulajdonították. — 2. S. Masurius (v. Massurius), 
római jogtudós Tiberius és Nero császár korában. 
F6 müve: Libri trés iuris civilis. S. a Capito 
tanítványainak egyik leghíresebbike, ő róla ne
vezték azután az egész iskola híveit sabiniánu-
soknak (1. o.) — 3. S-, alexandriai orvos a Kr. n. 
II. sz. elején, kommentáriusokat írt Hippokrates 
müveihez, melyeket Galenus használt. Fenma-
radt Oreibasiosa helyes szabályokat ad a városok 
utcáinak elrendezésére és az éghajlatra vonat
kozólag. 

Sabis, folyó, 1. Sambre. 
Sablelsland (ejted: saebi ájiend), Új-Skócia egyik 

szigete az Atlanti-óceánban, világító toronnyal. 
Sables-d'01onnes,Z/es(ejtsd:iészáMd'oiona), szék

helye S. járásnak, kikötő, Vendée francia dépar-
tementban az Atlanti-óceán partján, (mi) 14,005 
lak., hajógyártás, osztrigatenyésztés, szardínia-
halászat és konzerválás. A nyilt tengerrel csa
torna köti össze. A világháborúban osztrák
magyar polgári internáltakat tartottak itt. 

Sablon (franc, chablon), a. m. alakzó (1. o. és 
Ghablon). — S.-formázás, 1. Öntés. — Sablonos : 
közismert mintára szabott, közönséges. 

Sabon (ejtsd: szabón), ma már ritkán használt 
neve a 60—84 pontos cím- és plakátbetük egy 
fajtájának. Sabon Jakab metszette először Majna-
Frankfurtban 1590. 

Saborsko, adók. Modrus-Fiume vm. ogulini 
j.-ban, (i9io) 1951 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

S a b o t a g e (franc, ejtsd: szabotázs; sabot a. m. 
fapapucs, melyben csak otrombán lehet járni), a 
munkások kontármunkája, szándékos lassúsága 
(cacanny), munkaeszköz- és anyagrongálása. Tá
gabb értelemben minden eszköz a gazdasági élet 
menetónekmegakadályozására. Az utóbbi időben 
a S. fogalma szűkebbé vált, most olyan mozgal
mat értenek alatta, amely a munka hátráltatása 
mellett egyenesen anyagi kár okozását célozza. 
A S.-nak újabban, különösen Franciaországban, a 
munkásmozgalomban nagy szerepe volt'. A francia 
vasúti munkások 1910-iki sztrájkjában pl. a S.-t 
rendszeresen szervezték, átvágták a távíródróto
kat, felbontották a síncsavarokat, eltorlaszolták 
az alagutakat. E sztrájk befejezése után is tartott 
a S. burkolkalakban az elbocsájtott alkalmazot
tak visszafogadásának kieszközlésére. E burkolt 
S. (S. perié) abban állt, hogy közvetett kárt 
okoztak szállítmányok címeinek összezavarásá-
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val, kocsik hamis vágányra bocsátásával stb. 
Az így előállt zavarok birták rá a francia kor
mányt, hogy S.-törvényt hozzon. B Briand-félo 
törvény súlyos büntetéssel sújtja a S. minden 
nemét. Németországban a felfordulás következté
ben beállott belső, különösen kommunista zavargá
sok szintén rákónyszerltették a birodalmi kor
mányt, hogy kivételes rendeletekkel (1820 máj. 
5., nov. 10.) szigorú büntetéseket szabjon a S. 
elkövetőire vagy szervezőire. 

Sabotino, Monté, hegyhát az Isonzó jobbpart
ján, Görztől É.-ra; a világháborúban 1915—16. 
heves harcok folytak bírásáért; a harmadik 
Isonzó-csatában az olaszok elfoglalták, de 1917 
okt. 26. az osztrák-magyar csapatok visszavették. 
Most Olaszországhoz tartozik. 

Sabrák, 1. Csatár. 
Sabran-Pontevés (ejtsd: szabran-ponwwé), Jean de, 

francia író, szül. Grignolesban (Gironde) 1851 
szept. 6., megh. Parisban 1912 máj. 7. A katonai 
pályát, melyen gyorsan emelkedett, 1896. hagyta 
el, főleg politikai okokból. A harcias királypártiak 
sorába állott. A Dreyfus-ügy alkalmából megkí
sérelte, hogy a párisi munkásságot megnyerje a 
monarchia ügyének. Katona korában több nagy 
utazást tett Ázsiában és Észak-Afrikában. Él
ményeit eleven tollal örökítette meg útleírásai
ban : L'Inde á fond de train (1884); Un raid en 
Asie (1889) stb. 

Sabrina, folyó, 1. Severn-
Sabromin, dibrómbehensavas kalcium: 

(CslH41Br3. C0O)2Ca 
vizben oldhatatlan, íztelen fehér por. Gyógysze-
rülabrómsók helyett 1—2 gr.-os adagokban hasz
nálatos. 

Sabnnda, a belga Kongó-államban, a Kongó 
melletti Eiba-Kiba város és a Kivu-tó közötti tisz
táson alakult város, mintegy 8—10,000, többnyire 
benszülött lakossal. 

Sabuót (sevuósz, héb.) a. m. hetek ünnepe (1. o.). 
Sacatepeques (ejtsd: szakatepékesz), departa-

mento Guatemala középamerikai köztársaságban, 
40,000 lak. Fővárosa Guatemala la Antigua. 

S a c c , latin növénynevek után Saccardo Pietro 
Andrea (1. o.) nevének rövidítése. 

S a c c a d e (franc, <átsd.- szakkád), aló heves rán
tása a zabolán; saccadé, rángatva, szaggatva. 

Saccardo (ejtsd: szakk—), Pietro Andrea, olasz 
botanikus, szül. Trevisóban 1845 ápr. 23.1869-ben 
tanár Padovában, 1879. u. o. a botanikus kert igaz
gatója. Munkássága főképen a gombák ismerete 
terén jelentős, fő müve a Sylloge fungorum om-
nium hncusque cognitorum (Padova, 1882 óta több 
kötetben folyó mű), a leíró mykológia lexikonja, 
amely minden eddig leírt gomba latin diagnózisát 
folytatólagosan közli. Nagy müve még a Fungi 
italici autographice delineati et colorati (u. o. 
1877—86, 1500 tábla rajzzal); jelentős a Chromo-
taxia (u. o. 2. kiad., 1894); La botanica in Itália 
iVenetia 1895—1901, 2. k.). 

Saccharátok (gör.), a hat szénatomos cukrok
nak bázisokkal képezett alkoholátszerű vegyü
letei. Fontosak a kalcium, stroncium, bárium és 
ólom saccharátjai, mert ezeket használják a 
cukorgyártásban a melászban levő cukor ki
termelésére. 

Amely szó S alatt nincs i 

Saccharif icat io (lat.) a. m. eukrosodáS;, 
magasabb rendű szénhidrátok elbomlása v. elbon
tása cukrokká. 

SaccUarimeter , készülék a cukorgyártás
nál nyert oldatok cukortartalmának meghatáro
zására. Használata a cukor azon sajátságán alap
szik, hogy a polarizáció síkját elforgatja. A ké
szülék két Nicol-féle hasábból, kettős kvarc
lemezből és kompenzátorból van összeállítva, 
melyek között a cukoroldat csőben foglal helyet. 
Ilyen a Soleil-iéle 8. Újabban az ú. n. félárnyék
készüléket is használják. L. Cukormérő, Kettős 
lemez, Kompenzátor, Félárnyékkészülék, Lohn-
stein-féle cukormeghatározó. 

Sacehar imetr ia , folyadékok cukortartal
mának meghatározása. 

Saccl iarin, ortoszulfobenzoésav ünidje: 

° ° H < S o > H 

fehér kristályos por, vízben nehezen oldódik, 
224°-on olvad. A nádcukornál 500-szorta édesebb. 
Előállítható a kőszénkátrányban található toluol-
ból, szulfonálás segítségével. Édesítő szernek 
használják. Mivel maga a S. vízben rosszul oldó
dik, nátrium- vagy ammoniumsóját hozzák for
galomba, esetleg valami egyéb anyaggal keverve, 
vagy tablettazva, krisztallóz, Monnet édesítője, 
oldható saccliarin, szikóz, szikorin, cukerin stb. 
név alatt. Maradandóan édesízű. Mivel a saccharin 
nem tápláló, a bélcsatornát változatlanul mint S. 
hagyja el. A cukorgyártásnak erős konkurrense, 
ezért a legtöbb államban forgalomba hozatala 
tiltva van (1. Saccharin-tilalom), illetve csak 
mint gyógyszer alkalmazható bizonyos betegsé
gek, pl. cukorbetegség esetében. 

Saccharintilalom. Az 1912: XXII. t.-c. értel
mében a saccharin, mint a tiszta répa- és nád
cukornál nagyobb édesítő erejű mesterséges éde
sítő szer, az állam kizárólagos rendelkezési jogá
nak van fentartva. Ebből folyik, hogy a saccha-
rint csakis a pénzügyi hatóság engedélye alapján 
szabad vegyészeti úton előállítani és forgalomba 
hozni. Gyártási engedélyt egyelőre nem adnak ki, 
hanem a szükséges saccharint az állam pénzügyi 
hatóságai útján külföldről szerzi be. Az elárusí-
tást engedély alapján nagyban az anyagárú-nagy
kereskedők, kicsinyben pedig a gyógyszerészek 
végzik. A saccharinnak, mint állami egyedáru
ságnak kezelésével a budapesti m. kir. fővámhi-
vatal van megbízva, a szabályok áthágása szi
gorú büntetés alá esik. A saccharinnak engedély 
nélküli gyártása, élelmi vagy élvezeti cikkeknek 
saccharin felhasználásával való előállítása, pénz
ügyi közegeknek az ellenőrzésben való akadályo
zása, mint szabályellenesség, 20—20,000 K pénz
büntetés alá esik. Jövedéki kihágást követ el az : 
a) aki saccharint engedély nélkül az üzlet- vagy 
raktárhelyiségből kivesz; b) aki saccharint sza
bályellenes csomagolásban raktároz, beszerez, 
magánál tart, forgalomba hoz; c) aki saccharint 
oly területről szerez v. hoz be, amelyre a törvény 
hatálya ki nem terjed. A pénzbüntetés az a) és 
b) alatti esetekben a megrövidítés veszélyének 
kitett engedélyilleték 4—8-szorosa, a c) alatti 
esetben pedig az engedélyilleték és az esetleges 
vámilleték 10—20-szorosa. Engedélyilleték fejé-
ieg, Sz alatt keresendő I 
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ben minden kg. és, minden édesítő egység után 
60 fillér vétetik. Édesítő egységűi a tiszta répa
cukor édesítő ereje szolgál. Későbbi jogszabályok 
(1920: IV. te. 24. §, 356/917 M. E. sz. r.) az 1912 : 
XXII. t.-c.-től eltérő rendelkezésekre adtak fel
hatalmazást. 

Sa,eebaromycesMe!jen("öy.),aProtascineae 
gombák génusza, melynek mintegy 40 faját isme
rik. Magános sejtekből vagy sejtsorozatokból áll. 
Az aseospórákat termő sejtek nem különböznek a 
meddő sejtektől v. csak alig. A spórák száma 2,4 
v. 8, ritkán 1. A sejtek sarjadzással isszaporodnak. 
Nevezetes tulajdonságuk, hogy a cukoranyagokat 
megerjesztik, miközben többnyire alkohol és szén
dioxid keletkezik. Fontosabb fajai: S- cerevisiae 
Meyen, a sörélesztő, melyet a sütőiparban is hasz
nálnak, a S. eliipsoideus Reess, a must erjesztője, 
a S. apiculatusReesa, a gyümölcsborok készítésé
nek fontos tényezője, a S. mycoderma Reess 
hártyát alkot a boron, sörön, kovászos uborka le
vén, a S.kefyrBeyérinek a kefir készítésénél nél
külözhetetlen. L. Élesztő, Bot-élesztő és Erjesztő 
gombák. 

Saccharose, a nádcukor tudományos neve, 
). Cukor, Szénhidrátok. 

Saccliarum a. in. cukor. 
Saccliarum L. (növ.), 1. Cukornád. 
Sacchetti (ejtsd: szakketti), Franco, olasz költő, 

szül. Fiúméban 1335 kör., megli. u. o. 1400. Keres
kedelemmel és politikával foglalkozott. Szülő
városának követe volt Bolognában és Milanóban. 
Legfontosabb müve: Trecento Novelle c. elbeszé-
lésgyüjteménye, melyekből azonban csak 223 
maradt ránk. Korának felfogását és a szerző sa
játos, kedves, derült humorát észlelhetjük Jókai 
Czinkotai kántor c. elbeszélésén, melynek a S. 
I/Abbate e il Mugnaio (Az apátűr s a molnár) c. 
elbeszélése a forrása. Költeményei közül a leg
jobbak a Ballate, a Madrigali és Caccie e. versei, 
melyek vadászati és háborús élményekről szól
nak. V. ö. Gigli, Opere (Firenze 1857) és Novella 
(u. o. 1886). 

Sacchini (ejtsd: szakkíni), Antoiiio, olasz zene
szerző, szül. Pozzuoliban 1734 jul. 23., megh. Pa
risban 1786 okt. 8. Ötven operát írt. Legneveze
tesebbek: Chimene, Oedipus, II gran Cid, Ta-
merlano. S.-t az olasz opera klasszikusai közé 
sorolják. 

Sacco (olasz, ejtsd: szakko, a latin saccus a. m. 
zsák szóból), régebbi olasz űrmérték különböző 
értékekben, Firenzében 71*05 l.,Piemontbanll5-03 
1., Genovában 157s/41. 

Sacco (ejtsd: szakko, v. Tolero, lat. Trerus), 70 
km. hosszú folyó Róma olasz tartományban. A 
Monti Sabinin ered s Garigliano néven torkolik. 
Völgye pompás átjárót szolgáltat Rómából a 
Gaetai-öbölbe. 

Saccocirridae (állat), a Soksertéjü sertelábú 
férgek (Chaetopoda, Polychaeta) egyik családja. 
Fajaik maguk készítette csövekben élnek s két 
szemük és két hosszú tapogatójuk (cirrus) van. 

Sacco di R o m a (ol., ejtsd: szakko —), Róma vá
ros elfoglalása és kirablása 1527 máj. 6. V. Ká
roly német császár zsoldos hadai által. L. Bóma. 

Saccouiyidae (állat), a Rágcsálók (Bodentia) 
egyik családja. L. Tasakos rágcsálók. 

Saccopal l iata (zacskócsigák, áiiat), az élős-
ködés következtében tömlő- v. zacskóalakot öltő 
csigák összefoglaló neve. Az idetartozó fajok, 
amilyen pl. a tengeri ugorkák testüregében élős
ködő Entoconcha mirabilis, az Bliilkopoltyús 
csigák (Prosobranchiata) rendjébe tartoznak. 

Saccopharynx (állat), 1. Angolna-félék. 
Saccul ina (állat), ]. Gyökérfejü rák. 
Sacculus (lat.), a belső fül része, 1. Fül. 
Saccus emhryonalis(lat.)a. m. embriózsák 

(1. o.). 
Saccus lacry inal i s (lat.), 1. Könny tömlő. 
Saccus vocal is (lat), 1. Hanghóltjag. 
Sacedon, kerületi székhely Guadalajara spa

nyol tartományban, aTajomellett, 2500 lak. Délre 
tőle van La Isabela (a régi Thermida) fürdőhely, 
meleg (28°) kénes forrásokkal, királyi kastéllyal. 

S a c e l l u m (lat.), a régi rómaiaknál kis szen
tély ; a kat. egyházban valamely szentnek a ká
polnája. 

Sace l lus (oov.), a termés egy faja és pedig a 
szabálytalanul felnyíló toktermés, mint a Cheno-
podium Najas termése. 

Sacer (lat.) a. m. Istennek ajánlott, szent. 
Sacerdos (lat.) a. m. pap; sacerdotium, papi 

hivatal; sacer dotialis, papi. 
Sacerdos, Marius Plotius, római gramma

tikus a Kr. u. III. sz. végén. Három könyvben írt 
Artes grammaticae-jét Keil adta ki (Grammatici 
lat. 6. köt.). 

Sacerdotes pri iui ordinis (lat), a. ni. első
rendű papok; így nevezik az egyházatyák a püs
pököket szemben a presbiterekkel, kik S. secundi 
ordinis (másodrendű papok). 

Sacer m o n s (lat., a. m. szent hegy), Rómá
tól ÉNy.-ra 4 km. távolságban emelkedő domb az 
Anio (ma Aniene) jobb partján, a Ponté Nomen-
tano mellett. Ide vándorolt ki a plebs Kr. e. 494. 
L. Római birodalom (a köztársaság kora c. feje
zet elején). 

Sacer morbus (lat.), a. in. nyavalyatörés. 
Sachalin, sziget, 1. Szakhalin. 
Sa.cha.xi, Eduárd, német orientalista, szül. Neu-

münsterben 1845 jul. 20. 1869-ben a bécsi, 1876. 
a berlini egyetemen a sémi nyelvek tanára. Főbb 
müvei az arab, szír, perzsa nyelvészet és irodalom 
köréből: Inedita syriaca(Wien 1870); Chronologie 
orientalischer Völker von Alberuni (Leipzig 1876-
1887); Syrisch-römisches Rechtsbuch aus dem 
V. Jahrhundert (Brunsszal együtt u. o. 1880); 
Reise in Syrien und Mesopotamien (u. o. 1883); 
Albemni's India (arab szöveg, London 1887, angol 
fordítása u. o. 1888, 2 köt.); Neuarabische Volks-
lieder aus Mesopotamien (1889); Zur historischen 
Geogr. von Nordsyrien (1892); Muhammeda-
nisches Recht (1897); Syrische Rechtsbücher (3 
köt, 1907—1914); Drei aramaische Papyrus-
Urkunden aus Blephantine (1908); Vom asiati-
schen Reich der Türkéi (1915). 1898 óta kiadja a 
Mitteilungen des Seminars für orientalische Spra-
chen (Berlin) s 1907 óta, az Archív für das Stú
dium deutscher Kolonialspraehen c. müvet (u. o.). 

Sacher-Masoch,Leopold von, német regényíró, 
szül. Lembergben 1835 jan. 27., megh. Lindheim-
ben 1895 márc. 9. 1857—73-ig Grazban mint 
egyetemi magántanár, 1874—81-ig Budapesten 
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élt, ahol a Belletristiche Blátter e. hetilapot 
szerkesztette, azután Lipcsében, Parisban és 
Mannheimban volt szerkesztő. Regényeiben bizo
nyos beteges érzékiség iránti hajlam uralkodik, 
mely miatt e nemi ferdeséget nevéről masochiz-
»i«s-nak (1. o.) nevezik. Főbb művei: Das Ver-
maehtnis Kains(l. rész: Die Liebe, 2 köt., Stutt
gart 1870; 2. rész : Das Bigentum 2 köt., Bern 
1877); Falscher Hermelin (Leipzig 1873); Liebes-
geschiehten aus versch. Jalirhunderten (Leip
zig 1874); Polnisehe Gesehichten (Breslau 1887); 
Die Sohlange im Paradies (3 köt., Berlin 1890): 
Die Satten und die Hungrigen (2 köt., Jena 
1894). Magyarul megjelent: Holdas éj, (ford. 
Csukássi József, a szerző életrajzával); Hite
lezők mint házasságszerzők (ford. B. Büttner 
Lina); Beszélyek (ford. u. a., 1884); A szerelmes 
szerkesztőség (ford. u. a.); A fekete cárnő. A kievi 
vérnász stb. (ford. SziMay János 1879); Mardona 
(ford. Szomory Károly 1883); Az orosz udvar tit
kaiból (ford. Gsete Lajos 1890). — Első neje: 
Aurora von Bümelin (szül. 1847 márc. 14. Graz
ban) Wanáa von Dunajew álnév alatt írta mű
veit : Román einer tugendhaften Prau (Prag 1873); 
Bchter Hermelin (Bern 1879); Die Damen in Pelz 
(Leipzig 1881) és Meine Lebensbeichte, Memoiren 
(Berlin 1906). 

Sachet (franc, ejtsd: szasé),illatos füvekkelés 
illanó anyagokkal telt vánkoska, amely a fehér
nemű illatos! tására szolgál. 

Sachs, 1. Hans, német költő, szül. Nürnberg
ben 1494 nov. 5., megh. u. o. 1576 jan. 19. El
végezte a latin iskolát, cipésznek állt, miközben 
a mesterdal technikájában is gyakorlatot szer
zett, majd hosszabb vándorútra indult, melyről 
1616. tért vissza. Mester lett, mesterségével azon
ban később úgylátszik teljesen felhagyott. S. a 
legtermékenyebb német költő: 1567-ig 4275 mes
terdalt, 208 drámát, 1700 párrímes elbeszélést, 
trufát, 7 prózai dialógust stb. írt, melyet maga 
másolt le 34 vaskos kéziratos kötetben (ránk 
maradt 20). Mint mesterdalnok 13 új melódiát 
(Ton) szerzett. De nagy termékenysége s képze
letének korlátozottsága ellenére humorával és 
szemléltető realitásával, főleg farsangi játékai
ban és tréfáiban, ma is hat. Páratlan olvasott
sága a népies és tudományos források (történet) 
hatalmas körére terjedt ki. Drámáiban bibliai 
tárgyak mellett főként antik (Klitemnestra; 
Alcestis) ós germán mondákat (Fortunatus ; Tris-
tan u. ísolde; Dor Hörnen Siegfried) dolgozott 
fel. Nagy tárgytörténeti hatása (v. ö. Mchler, 
Das Nachleben des H. S., 1904) ellenére csak 
Goethe fedezte fel költészetének értékét. Magyar 
szempontból érdekes Bánk bán drámája (1561). 
Műveinek legteljesebb kiadása A. von Kellertől 
és E. Goetzetől való (Bibi. des Stuttgarter Lit. 
Vereins, 1870—1908, 26 köt.). Ehhez járul: Samt-
liche Fastnachtspiele, kiad. Goetze (1880 s köv.) 
és Samtliche Fabeln u. Schwánke, kiad. Goetze 
(1893 s köv.). Magyarul megjelent: Farsangi 
komédiák (ford. Angyal Géza, Budapest, 1922). 
Legjobb életrajza: Schweitzer,ÍJn poéte allemand 
au XVI. siecle (1889). 

2. S.. Július, német botanikus, szül. Boroszló
ban 1832 okt. 2., megh. Würzburgban 1897 máj. 

Amely sz6 S alatt nincí 

29. 1861-ben a Bonn-melléki Poppelsdorf mező
gazdasági intézetében, 1867. a freiburgi, 1868. a 
würzburgi egyetemen tanár. Főképen a fény és 
a hő hatását kutatta a növény életfolyamataira. 
Főművei: Experimentalphysiologie der Pflanzen 
(Leipzig 1866); Lehrbuch der Botanik (u. o. 1868): 
Vorlesungen über Pflanzenphysiologie (u. o. 1882); 
Geschichte der Botanik (München 1875). 

3. S-, Kari, német romanista és szótárlró, szül. 
Magdeburgban 1829 márc. 31., megh. Branden
burgban 1909 aug. 1. Különböző középiskolák
ban tanított s francia és angol klasszikusok (köz
tük Daudet, Coppée és Shakespeare) kiadásain 
kívül 1863. megkezdett és Césairo Villatte-teú 
(1. o.) szerkesztett nagy német-francia szótára 
örökítette meg nevét (Encyklopadisches Wörter-
buch der französichen Sprache, Berlin 1868— 
1880. Pótkötet 1894). 

4. S., Michael, zsidó tudós és hitszónok, szül. 
Glogauban 1808 szept. 3., megh. Berlinben 1864 
jan. 31. 1844 óta a berlini zsidó hitközség hit
szónoka volt. Hírét leginkább nyomtatásban is 
megjelent zsinagógai szónoklatainak köszöni, de 
más irányú irodalmi működése is előkelő helyet 
biztosít neki a modern zsidó tudósok között. Leg
kiválóbb munkái: Religiöse Poesie der Juden in 
Spanien (Berlin 1845); Beitráge zur Spracho und 
Alterthumsforschung (Berlin 1852). A Zunz szer
kesztése alatt megjelent Bibel für Israeliten szá
mára 15 könyvet fordított. V. ö. M. Kayserling, 
Jüdische Kanzelredner. 

Sachs de Harteneck, erdélyi politikus, 1. Har
teneck. 

Sachsen, 1. Szász királyság és Szász tarto
mány. 

Sachsen-Altenburg, 1. Szász-Altenburg. 
Sachsen-Gotha, 1. Szász-Gofíut. 
Sachsenheim, Hermáim von, XV. sz.-beli né

met költő, sváb lovagi család sarja, Konstanzban 
élt, megh. 88 éves korában 1458. Allegorizáló 
és tanító költő, kinek négy fő műve: Die Morin 
(Strassburg 1512, újra kiadta Martin 1878); Der 
goldene Tempel (1455); Des Spiegels Abenteuer 
(kiadta Martin, Stuttgart 1878): Jesus der Arzt 
(kiadta Martin, Stuttgart 1879). 

Sachsen-Hildburghausen, 1. Szász-Hildburg-
Jiausen. 

Saehsenklemme, Sterzing ós Frauzensfeste 
között, az Eisack mentén elterülő völgyszoros 
Tirolban, ahol 1809. tiroli népfelkelők 550 szász 
katonát elfogtak. 1902-ben az elesett tiroliak 
emlékére szép szobrot állítottak. Most Olasz
országhoz tartozik. 

Sachsen-Koburg-Gotha, lásd Szász-Koburg-
Gotlia. 

Sachsen-Lauenburg, 1. Lcmenburg. 
Sachsen-Meiningen, 1. Szász-Meimingen. 
Sael i senspiege l (német), 1. Szász tükör. 
Sachsenwald, erdő a volt lauenburgi herceg

ségben. Területe 70 km2. Előbb fejedelmi birtok, 
1871 jún. 24. Vilmos császár Bismarck kancel
lárnak adományozta. 

• Sachsen-Weimar-Eisenach, lásd Szász - Wei-
mar-Eisenach. 

Sáchsische Schweiz, 1. Szász Svájc. 
Sacidva, 1. Acidava. 

U'j». Sr. alatt keresendő ! 
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Sacile (ejtsd: szacsíie), járási székhely Udine 
olasz tartományban, (i9ii) 8331 lak. S. a Padova 
érdekében 1373. viselt és szerencsétlen véget ért 
magyar-velencei háborúnak egyik csatatere. Az 
ütközet a velenceiek vereségével végződött, kik
nek vezérei fogságba kerültek. 

Sack (ejtsd: szakk), 1. régebbi űrmérték külön
féleértékekben. Baselban 1291/,. L, Genfben 77-66 
1. Hollandiában gabonánál = í hl.. — 2. Angliá
ban sülymérték gyapjúnál = 3>/4 angol mázsa — 
16511 kg. 

Sack, járási székhely Tambov orosz kormány
zóságban, (i9io) 16,100 lak. 

Sacken, 1. Eduárd, báró, osztrák régész, szül. 
Bécsben 1825 márc. 3., megh. u. o. 1883febr.20. 
1854-ben őre, 1871 óta igazgatója volt a császári 
érem-és régiségtani gyűjteménynek. Főbb müvei: 
Az ambrasi gyűjtemény leírása (2 köt., Wien 
1855); Rüstungen u. Waffen (u. o. 1857—62, 
2 köt.); Kunstwerke u. Geráte (u. o. 1864); a 
Münz- u. Antikenkabinettről: Die Sammlungen 
(1866); Die antiken Bronzén (F. Kennerrel együtt, 
1873); Areh. Wegweiser durch Niederösterreich 
(1868—78, 2 köt.); Das Grabfeld von Hallstadt 
(1868); Katechismus d. Banstile (14. kiad. Leipzig 
1901); Katech. d. Heraldik (6. kiad. u. o. 1899). 

2. S., 1. Osten-Sacken-
Sack-iéle eke, 1. Eke. 
Sáckingen, város Waldshut badeni kerületben, 

a Rajna jobb partján, amelyen át födött híd ve
zet, a Fekete-erdő D.-i lejtőjén, (1919) 4600 lak., 
jódos sósfürdőintézettel; Szt. Fridolinról elneve
zett román ízlésű templommal, amelyben a szent 
ereklyéit őrzik ; kastélya Seheffelnek a S.-i trom
bitás c. költői elbeszélésében szerepel. A város az 
522. alapított és 1806. szekularizált kolostor 
mellett keletkezett. 

Sackville, angol család, 1. Dorset. 
Saco (ejtsd, szakoj, folyó az ószakamerikai 

Iigyesúlt-Allaniokban; iparilag kihasznált víz
esései a Great Falls, Biddeford Falls stb.: az 
Atlanti-óceán Saco-öblébe torkollik. 

Sacra (a latin sacertól), az isteuitiszteletre 
vonatkozó tárgyak és cselekvények jelzője; mint 
főnév magát az áldozatot (sacrum) jelenti. 

Macralis (lat.) a. m. keresztcsonti. 
Sacrauiental ia (lat.), 1. Szentelmények. 
Sacramientariuni, liber sacram-entorum v. 

mysterio-rum (lat.), agenda, rituálé, szertartás
könyv, amely a szentségek, főkép az oltári szent
ség kiszolgáltatására vonatkozó teendőket tartal
mazza. L. Agenda. 

Sacrainentarius (új-lat.) a. m. szentség
tagadó. E névvel nevezte Luther a XVI. sz.-ban 
azokat, kik az ő úrvacsora! tanától eltérőleg, 
tagadták, hog5r Krisztusnak teste ós vére, azaz 
személyisége valósággal (in eum seu sub) jelen 
vau az úrvacsorai kenyérben és borban. Ilyenek 
voltak különösebben Zwinglinek hivei, akivel 
ö maga nagy vitát folytatott e tárgyban. 

Sacramento (ejtsd: szak—), 1. föfolyója Cali-
fornia északamerikai államnak. A Mount Shasta 
D.-i lejtőjén ered és a Suisun-öbölbe torkollik. 
Hossza 620 km. S. városáig (75 km.) nagyobb, 
Red Bluffig (Í20 km. a torkolattól) kisebb hajók
kal járható. 

2. S., fővárosa California északamerikai ál
lamnak, (1920) 65,908 lak. Állami kapitóliumában 
120,000 kötetes könyvtárral, kat. székesegyháza, 
múzeuma, nagy parkja van. 

S a c r a m e n t u m (lat.), általában szentség (1. o.), 
különösen az Oltáriszentség (1 o.). 

Sacrar ium (lat.), szentély, a r. kat. templo
mok ama része, ahol a főoltár áll s a templom 
hajójától rácscsal van elkülönítve. Máskép sanc-
tuarium, presbyterium v. apszis. Azonkívül a 
főoltár mögött való kőlappal lefödött mélyedós 
(piscina), ahová főképen azt a vizet szokás önteni, 
amelyben a pap az áldoztatás után ujjait szokta 
megmosni. 

Sacrati (ejtsd: szakráti), Paolo, a legelső velen
cei operakomponisták egyike, megh. Modenában 
1650 máj. 20., ahol udvari karmester volt. Neve
zetesebb operái: Delia (1639); La flnta pázza 
(1641); Bellerofonte (1642). 

Sacrat io capi t i s (lat.), a régi római jogban 
az a büntetési nem, melynél fogva bizonyos fő
benjáró büntettek elkövetője személyiségét (jog
alanyiságát) elvesztette, oly értelemben, hogy 
személyi jogainak (élet, testi épség) védelmére 
sem tarthatott számot s így bárki büntetlenül 
megölhette. A hivatalos formula így hangzott: 
«sacer esto». 

Sacratnin t e m p u s (lat.) a. m. szentes idő. 
S. alatt azokat az időszakokat értik, melyekben a 
r. kat. egyház rendelete folytán ünneplés (a je
gyesekért mondott sz. misével kapcsolatos) me
nyegző tilos és csak püspöki engedéllyel tartható. 
És pedig : advent első vasárnapjától karácsony 
ünnepéig és hamvazó szerdától húsvét vasárnapig 
bezárólag. Ez idő alatt a más esketések akadály
talanul végezhetők. 

Sacra v ia , a régi Rómának híres útja, mely 
a fórumon át a Capitoliumba vezetett. 

Sacré Coenr (franc, ejtsd: szakré kör) a. m. 
szent sziv. Röviden így nevezik a Congrégation 
du S. vagy Dames du S- női szerzetet. L. Szent
szívtársaság. 

Sacrif icati , 1. Lapsi 
Sacrificiuni (lat.) a. m. áldozat (1. o.). 
Sacrificiuni novemdia l e (lat.), 1. Enata. 
Sacrifizio de l i ' in te l l e t to (olasz) a. m. 

az értelem feláldozása; arra mondják, aki meg
győződését a hatalom szavának alárendeli. 

Sacr i leg ium (lat.) a. m. szentségtörés. Szű
kebb értelemben a halálos bűnben végzett sz. áldo
zás ; tágabb értelemben Istennek szentelt helyen, 
személyen v. dolgon elkövetett sérelem; mihez 
képest S. locale, S. personale és S. reale között 
szokás különbséget tenni. Más értelemben S. alatt 
az Istennek szentelt dolgokon elkövetett rablást 
v. lopást értik. 

Sacrista (lat.) a. m. sekrestyés, egyházfl. 
Siicrist i l inm (lat.), a nyilvános isteni tisz

telet megszüntetése. L. még Gessatio a divinis. 
Sacro ego i smo (olasz, a. m. szent önzés), 

először Salandra olasz miniszterelnök által 1915. 
használt és D'Annunzio által népszerűvé tett jel
szó Olaszországban,amellyel az irredentista köve
telések ürügye alatt a hármasszövetséggel való 
szakítást és Olaszországnak az entente mellett 
való háborúba vonulását megokolni igyekeztek. 

Ameiy szó S aiatt nincs meg. Sfc nlatit keresendő! ao* 
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Sacro Monté, hegy, Varallo (1. o.) mellett, 
búcsújáró templommal. 

Sacrosanctum (lat.) a. m. szentek szentje, 
szent és sérthetetlen. 

Sacrosanctus ((lat.) a. m. «szent és sérthe
tetlen)) ; ilyennek tekintették a római jogban a 
néptribunt, kinek személye S. volt s így megsér
tése a legsúlyosabb büntetést vonta maga után. 
L. Sérthetetlenség. 

Sacrum (lat.), 1. Sacra. 
Nacrmu (lat., orv.) a. m. keresztcsont (I. o.). 
Sacy (ejtsd: szaszi), Antoiiie Isaac Silvestre de, 

báró, francia orientalista, szül. Parisban 1758 
szept.21., megh. u. o. 1838 febr. 21.1785-ben az 
Institut tagja, 1795. az École des Langues orien-
tales-ben az arab nyelv tanára, 1806. a perzsa 
nyelv tanára a Collége de Francéban, 1814. a 
törvényhozó testület tagja. S.-val a keleti tudo
mánynak új korszaka nyílt meg; e tudomány leg
kitűnőbb művelői a XIX. sz.-ban közvetlenül v. 
közvetve az ő iskolájából kerültek ki. Fölötte 
gazdag és sokoldalú irodalmi tevékenységet fej
tett ki a keleti tudomány számos ágában. Főbb 
önálló müvei: nagy arab grammatikája (2 köt., 
Paris 1810, 2. kiad. 1831); arab ehrestomatiája 
(3 köt, u. o. 1806,2. kiad. 1826); Anthologie gram-
rnaticale arabé (1829); Hariri makámáinak ki
adása arab nyelvű kommentárral (1822, 2. kiad. 
1852); Bxposé de la religion des Druzes (2 köt, 
1838). Gazdag könyvtárának jegyzéke (1842-47) 
3 kötetben jelent meg. V. ö. Éeitiaud, Notice 
historique etlittéraire sur 8. (Paris 1838); H. De-
renbourg, Silvestre de S. (u. o. 1895). 

Sacza (Saca), kisk. Abauj-Torna vm. kassai 
j.-ban, (i9io) 571 magyar és tót lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Sad, az altáji kurdoknál ugyanaz a méltóság, 
mint az avaroknál s a kazároknál a sodán vagy 
tudun (1. o.). Fejedelmi helytartót jelentett, aki
nek főkötelessége a nemzet nevében az áldozatok 
bemutatása volt. A magyar Zsadány helynevek, 
amik többnyire avar földvárakra vonatkoznak, 
erősen emlékeztetnek a sadra v. sodanra. 

Sá da Bandeira (ejtsd: szá da bandeira), Bernardo 
de Sá Nogueira, marquis de, portugál állam
férfiú, szül. Santaremben 1795 szept. 26., megh. 
1876 jan. 6. 1820-ban a forradalomhoz csatlako
zott s 1823. hevesen védelmezte az alkotmányt az 
ellenforradalom ellen, amiért aztán a győztes 
reakció száműzte. Midőn Dom Pedro alkot
mányt hirdetett, S. visszatért hazájába s 1832— 
1833-ig és 1835—36-ig tengerészeti miniszter 
volt. 1836-ban, a szeptemberi forradalom alatt 
újra belépett a minisztériumba. 1846-ban aztán 
nyíltan a fölkelés élére állott, minek folytán min
den méltóságától s hivatalától megfosztották; 
majd az amnesztia után mint ellenzéki vezér sze
repelt a cortesben, míg 1856. Loulé marquis mi
nisztériumában a tengerészeti, 1860. pedig a had
ügyminisztérium vezetését át nem vette. 1868— 
1871-ig miniszterelnök volt. 

Sadagóra (Sadagura), község Bukovinában, 
Czernowitz közelében, (1910) 4616, nagyobbára 
német lak.; nevezetességre tett szert az ott szé
kelő esodarabbi-dinasztiáról (1. Csodarabbi). Az 
ortodox zsidók messze földről látogatják. Most 
Romániához tartozik. 

Sadán nemzetség, 1. Zsadány. 
Sadao, folyó, I. Sado. 
Sadchen (új-héber), a zsidó házasságközvetltő-

nek szokásos elnevezése. 
Saddaj (héber, a. m. mindenható), a zsidó bib

liában használt mellékneve istennek. Némelyek 
szerint «urat» jelent. 

Saddleworth (ejtsd: szeddivbrtn), város Yorkshire 
angol countyban, (1910) 12,605 lak., lakói nagy
részt a manchesteri gyárak munkásai. 

Sadduceusok, 1. Szadduceusok. 
Sade (ejtsd: szád), Donátién AlphonseFrancois, 

marquis de, hírhedt francia regényíró, szül. Pa
risban 1740 jún. 2., megh. Charentonban 1814 
dec. 2. Kicsapongó életmódjáért 1772. halálra 
ítélték, de megszökött. Később elfogták s Vin-
cennesbe zárták, ahol több erotikus regényt irt, 
melyekben a róla sadismus-n&k (1. o.) elnevezett 
beteges hajlamainak adott kifejezést. Utolsó évei
ben megőrült. Főműve: Justine ou les malheurs 
de la vertu (1791, 2 köt.), kéziratos magyar for
dítása a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában. 
V. ö. Dühren, Der Marquis de S. und seine Zeit 
(2. kiad. Berlin 1900); u. a., Neue Forschungen 
über den Marquis de S. (u. 0.1904); H. d'Almé-
ras, Le marquis de S. (Paris 1906). 

Sá de Miranda, Fracisco de, portugál költő, 
szül. Coimbrában 1490 okt. 27., megh. Quinta da 
Tapadán (Ponté de Lima mellett) 1558 márc. 15. 
Megalapította az új olasz-portugál költői iskolát 
és a petrarkizmust honosította meg Portugáliá
ban. Irt szonetteket és idilleket. Két portugál pró
zában írt vígjátéka: Os Bstrangeiros(Azidegenek, 
1527—281 és Os dos Vilhalpandos (A kétVilhal-
pando, 1538 ?), a klasszikus olasz minták hatása 
alatt készült. S. spanyol nyelven is irt. Költői 
művei 1595. Lisszabonban jelentek meg. Művei
nek legújabb kritikai kiadása Michaelis de Vas-
concellos Carolinától való (Halle 1885), aki S. élet
rajzát is megírta. 

Sadi-Carnot, 1. Carnot. 
Sadilovac, adók. Modrus-Fiume várni, szluini 

j.-ban, (1910) 1596 szerb és horvát lak. (Tr. SzHSz.) 
Sadisu ius . a rendellenes nemi ösztönnek egyik 

megnyilvánulása, melyet Krafft-Ebing nevezett 
el de Sade marquis után. A S. aktiv algolagnia 
(1. 0.), melynél a nemi ösztön a tárgyát képező 
személy megalázásában, kínzásában, esetleg meg
ölésében (kéjgyilkosság) nyer kielégülést. 

Sadler József, orvos és botanikus tanár, szül. 
Pozsonyban 1791 máj. 6., megh. Pesten 1849 
jan.-ban. 1820 óta mint a Nemzeti Múzeum őre 
működött. 1832-ben Haberle utóda a növénytan 
egyetemi tanszékén. Hazai növényeinkről számos 
értekezést irt. Ezek közül említésre méltó a Flóra 
Comitatus Pesthiensis (Pest 1825—26, 2. kiad. 
1840); De fllicibus veris Hungáriáé stb. (Buda 
1830) és Die Gráser Ungarns (Pest 1841). Műkö
dését Kanitz (Versuch einer Gesch. d. ungar. 
Botanik) méltatta. Érdemei elismeréséül több nö
vényt neveztek el róla, pl. Potentilla Sadleri 
Reichb., Ferula Sadleriana Ledeb. 

Sado (Sadao), 135 km. hosszú folyó Alemtejo 
és Estremadura portugál tartományokban. Ered 
a Serra Caldeiraón és a Setubali-öbölbe torkollik. 
Alcacer do Sáltól kezdve hajózható. 

Amely szó S alatt nincs meg, Sz alatt keresendő! 
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Sadowa (cseh. SádováJ, Sowetitz községhez 
tartozó falu Königgrátz cseh kerületi kapitány
ságban, (i9io) 197 cseh lakossal, a Harrach grófok 
Hradek nevű kastélyával. A königgrátzi csatában 
(amelyet a franciák és angolok S.-i csatának 
neveztek el) 1866 július 3-án véres harcnak volt 
szinhelye. 

Sadrinszk, város Perm orosz kormányzóság
ban, kb. 12,000 lak., bőrgyártással. 

Saeculares Iu«li (lat.), 1. Cirkuszi játékok. 
Saecularisat io (lat.), 1. Szekularizáció. 
Sacculum (lat.) a. m. évszázad; másrészt a 

világi társadalom, ellentétben az egyházzal ós a 
papsággal. 

Saemund, hírneves izlandi tudós a XII. sz.-ban 
(szül. 1155 körül). Midőn Brynjolf Sveinsson iz
landi püspök a XVII. sz.-ban egy kéziratot fede
zett fel, amelyben az akkor már közismert Edda 
c. poétikában és versgyűjteményben foglaltakhoz 
hasonló régi költeményeket talált, azt hitte, hogy 
ezeket a költeményeket S. írta össze és a gyűjte
ményt e tévedésből kifolyólag elnevezte Edda 
S.-i multiscii-nek. L. Edda. 

Saenredam (ejtsd: szánredam), Pieter, hollandi 
festő, szül. Assendelftben 1597 jún. 9., megh. 
Haarlemben 1665. Hollandiában a legkiválóbb 
építészeti festők közé tartozik; az első, aki töké
letes valószerűséggel ábrázolta a templomok bel
sejét. Az amsterdami, haarlemi, berlini és kasseli 
muzeumokban levő ily képei mellett különösen 
kiemelendő a haarlemi Nieuwekerk belsejének 
képe a budapesti Szépműv. Múzeumban (1653). 

Sáfár, gondozó, rendező, udvarmester. 
Saiafik, Pavel Josef, szlavista, szül. Fekete-

patakon (Gömör vm.) 1795 máj. 13., megh. Prá
gában 1861 jún. 26. A késmárki líceumban és 
Jenában tanult. 1819-ben tanár az újvidéki szerb 
gimnáziumban. 1833-ban tanári állásáról lemon
dott és Palacky meghívására Prágába ment, ahol 
szlavista dolgozatokkal foglalkozott és a prágai 
egyetem könyvtárnoka volt. Főműve: Slovanské 
starozitnosti (Szláv régiségek, Prága 1837). Ezen
kívül igen sok nyelvtani és irodalomtörténeti 
munkát írt. Összegyűjtött müveit 3 köt. Jirecek 
rendezte sajtó alá Prágában 1862—65. V. ö. 
Wagner Lajos, S. élete és művei, Egyet. Philol. 
Közi. II.; Jirecek, 8. (Österr.-Revue VIII. 1865). 
1895-ben nagy ünnepségek közt ülték meg Cseh
országban születésének 100. évfordulóját s ekkor 
sok monográfia jelent meg róla. 

Safata öböl, 1. Szafata-öböl. 
Safe depos i t (ang., ejtsd: széf depazit), a. m. 

biztos, sértetlen letét, a letétnek az a neme, 
amelynél a letétpénztár (bank, takarékpénztár 
stb.) pénzszekrényeket bocsát a letéteményező 
rendelkezésére, melyben az tetszése szerinti érté
keket, okmányokat stb. tarthat. A szekrényeknek 
kettős záruk van, úgy hogy sem a letéteményező, 
sem a letétpénztár külön-külön ki nem nyithatja 
a szekrényeket. A bankok legtöbbször ú. n. külön 
páncélszobát építtetnek, ahol ezek a szekrénykék 
tűz és betörés ellen teljesen biztosítva vannak. 

Sáfe'í (helyesebben Sáfi'i), Mohammed ben 
Idrisz cd-, híres mohammedán teológus, kiről 
a sáfi'iták rituális iránya nyerte elnevezését 
(1. Fikh), szül. Gázában, mások szerint Aszkalon-

Auiely szó S alatt nincs 

ban, 767., megh. Kairóban 819. Tana egy TJmm c. 
nagy munkában van összefoglalva (kiadva 7 köt., 
Búlák 1321—25). A róla elnevezett sáfl'ita irány 
számos kompendiumban van feldolgozva; ezek 
közül francia fordítás által hozzáférhetővé vált: 
Précis de jurisprudence musulmane selon le rite 
chaféíte, par Abu Chodja', par Dr. S. Keijzer (Lei
den 1859). 

Safety b las t ing powder (ang., biztossági 
robbantó por), a karboazotin angol neve. L. Bob-
banószer. 

Saff ian a. m. szattyán. 
Safflor (növ.), a Garíhanuis tinctorivs virága, 

melyet sáfrányhamisításra használnak. 
Saff lorit (ásv.), 1. Szafftorit. 
Safranek János, orvos, szül. Teinesvárott 

1876 jún. 1. Egyetemi tanulmányait Budapesten 
és Németországban végezte. 1905-ben a buda
pesti egyetemen magántanárrá habilitálták; 1919. 
székesfővárosi közkórházi főorvossá nevezték ki. 
Főbb irodalmi munkái: Pathologie u. Therapie 
d. Lupus vulg. der oberen Luftwege (1912); Az 
inhalációs therápia (1910, pályadíjat nyert); Az 
ozaena kóroktana és specifikus orvoslása (1914). 
Ezenkívül számos monográfia hazai és külföldi 
szaklapokban. 

Safraninek, 1. Azinfestékek. 
Sairanolok, 1. Azinfestékek-
Sáfrány (Crocus L., növ.), az Iridaceae (Nőszi-

romfélék) család génusza; 65 faja túlnyomóan 
mediterrán-vidéki, részben középeurópai. Hagy
magumós növények, földfeletti száruk nincs, tő-
leveleik szálasak, viráguk leple harangalakíí, 6 
felálló lepelhasábbal, csöve igen hosszú, 3 por
zója rövidebb a hasáboknál. A magházról emel
kedő, hosszú bibeszál a végén 3 ágra v. több
szörösen elágazik, az ágakon vannak a bibék. A 
virág az alapján buroklevéllel v. enélkül. A fű
szeres S. (G. sativus L., jóféle, bécsi, valódi S.) 
alacsony növényke, szálas levelei a pázsitfüve
kéire emlékeztetnek s egyszerre jelennek meg 
a lilaszlnű virágokkal, melyekben a bibeszál 3 
bibéságban végződik, ezek tölcséresen begöngyöl
tek. Ez a bibeszál a 3 bibével a S. néven ismert 
illatos fűszer, melyet 2—3 cm. hosszú, egymásba 
csavarodott, sötétpiros v. pirosas sárga, különben 
fehéres sárga csúcsú szálak halmaza alakjában 
árulnak. Levesbe, kalácsba teszik, likőrgyárosok 
és cukrászok festőszernek használják. Ázsiából 
származik. Kr. e. már művelték. Gumóját a bal
káni népek eszik. A kertekben kultivált S.-faj 
közül kedvelt az aranyszín-sárga virágú G.aureus 
Sibth. et Sm., de a legjelentősebb a G. vernus 
Ali., mely nagy, sötét v. világos kék, bíbor, fehér, 
lila, de sohasem sárga leplű virágával tűnik ki. 
Tarka változatai is vannak. Tavasszal nyílik. L. 
még Festéknövények. 

Sáfrányía (n6v.), 1. Maeodendron. 
Sáfrányos flastrom (emplastrum oxycro-

ceum), sárga viaszból, fenyő-, ammóniák-,' gal-
bangy antából, közönséges terpentinből, tömjénből, 
masztixból és sáfrányból készített vörösbarna 
színű flastrom, amelyet lobos daganatok meg-
érlelésére használtak. 

Sáfránypinty (Sycalis flaveola, áiiat), a kúp-
csőrüpmtyf élek családjába tartozó madárfaj. Szino 

aeg, Sx a'att keresendő ! 
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sárga, feje és homloka narancsszínű. Hazája 
Kelet-Brazilia. Állatkertekben gyakori. 

Sáfránysárga, 1. Dinitronaftolok. 
Safrol , 1. Illanó olajok. 
Saftleven, 1. Corneíis, hollandi festő, szül. 

Rotterdamban 1606., megh. u. o. 1681. Atyjának, 
id. S. Hermannak volt tanítványa, Brouwer és 
Rijckaert befolyása alatt állott. Többnyire pa
rasztházakat, szekereket, istállókat festett. Művei 
nagyobbrészt hollandi és német képtárakban lát
hatók? a budapesti Szépművészeti Múzeumban 
is van egy istálló-képe. 

2. S-, Hermann, ifj., hollandi festő, az előbbi
nek öccse, szül. Rotterdamban 1609., megh. Ut-
rechtben 1685 jan. 5. Képei, melyek többnyire 
Utrecht környékét ós rajnai vidékeket ábrázol
nak, nem ritkák. A budapesti Szépművészeti Mú
zeumban is van egy tájképe. 

Sag, adók., Verőcze vm. eszéki j.-ban, (i9io) 
506 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Ság (Ság), kisk. Nyitra vm. galgóczi j.-ban, 
(1910) 773 tót lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Sagac i tas (lat.) a. m. éleselméjűség. 
Sagain (Sagaing), Birma (1. o.) hajdani, most 

romba dőlt fővárosa, az Iravadi mellett. 
Sagák (izl. saga, több. sögur), skandináv iro

dalmi műfaj, főleg történeti tárgyú prózai elbe
szélések, melyek Izland szigetén ós később Norvé
giában kerültek följegyzésre. S.-kat már a IX. 
sz.-ból ismerünk, azután évszázadokon át fejlő
dik és virágzik az irodalom emez ága s még a 
XIV. sz.-ban is vannak hajtásai. L. Skandináv 
nyelv és irodalom. 

Sagan, 1. alsó-sziléziai hercegség, most her
cegi uradalom. A glogaui hercegségből szakadt 
ki s miután a Piaszt-házból való hercegei kihal
tak, 1475. a szász választó fejedelemséghez, 1549. 
pedig Csehországhoz került. II. Ferdinánd csá
szár 1627. Wallensteinnek adta el, majd ennek 
meggyilkoltatása után 1646. a Lobkowitz-csaláá 
szerezte meg. 1787-ben Biron Péter (1. o.) kur-
landi herceg vásárolta meg. Ettől egymásután 
három leánya örökölte. A harmadik : Dorothea 
(szül. 1793 aug. 21., megh. 1862 szept. 19.) Tal-
leyrand herceg unokaöccséhez, Talleyrand-Pé-
rigord-Dino Bdmund herceghez ment nőül 1809. 
8 Napóleon udvarában befolyásos szerepet ját
szott. 1845-ben örökölte S. uradalmat s első
szülött utódainak IV. Frigyes Vilmos porosz 
király 1846. a S. hercegi címet adományozta. 
A család jelenlegi feje: Hetié herceg (szül. 1859 
aug. 23.). 

2. S., az ugyanily nevű kerületnek és S. her
cegségnek székhelye Liegnitz porosz kerületben, 
(1919) 15,100 lak., gyapjufonó és posztógyárakkal, 
vasöntéssel; régi erődítmények maradványaival; 
nagy kastélylyal, amelyben Wallenstein lakott. 
Az okiratok 1202. tesznek róla először említést. 

Sagar, 1. (Saugor), kerületi, főváros a brit
indiai középtartományokban, a benares-bombayi 
vasút és szép tó mellett, 43,000 lak. Számos 
hindu temploma, erődje és nagy helyőrsége van. 
— 2. S., sziget, 1. Szagar. 

Sagard, község Rügen szigetének Jasmund 
félszigetén, (1910) 1583 lak. Mellette van Rügen 
legnagyobb őskori sírja, a Dubberworth. 

Sagasta, Práxedes Mateo, spanyol államférfiú, 
szül. Torreeilla de Camerosban 1827 júl. 21., 
megh. Madridban 1903 jan. 5. Mérnöknek készült, 
1854. beválasztották a cortesbe, 1856. részt vett 
a radikálisok felkelésében és Franciaországba 
menekült. Megkegyelmeztetése után hazajött, 
újra a cortes tagja lett és az Ibéria c. lapot 
szerkesztette. 1868. mint Prim híve belügymi
niszter lett, 1871. a cortes elnökévé választották 
s 1872 febr. 18. az új kormány élére állott, de 
már máj. 22. vissza kellett lépnie. 1874 szept. 
4.—dec. 30. másodízben volt miniszterelnök, az
után a progresszista párt vezére volt. Ennek élén 
még ötször jutott kormányra (1881—83., 1885— 
1890., 1892-95., 1897-99. és 1901-902.). Ne
véhez fűződik az általános választójog, a polgári 
házasság, az esküdtszékek ós az általános véd
kötelezettség behozatala Spanyolországban. 

S a g e - f e m m e (franc, ejtsd: százs-famm) a. m. 
bába. 

Sagenit (ásv.), 1. Rutil. 
Ságh József, zenészeti író, szül. Pesten 1852., 

halálra gázolta a vonat Váczon 1922 jan. 25. 
O szerkesztette az első magyar zenészeti lexi
kont (1880), 1882. alapította a zenetanárok orszá
gos egyesületét, 1888—iO. az orsz. magyar dalár-
egyesület főtitkára volt. Több évtizeden át volt 
különböző lapok zenekritikusa; önállóan szer
kesztette a Zenelapot, amely a világháború ide
jén szűnt meg. 

Sághegy (Ság, Saághegy). 1. Bazalt-takaró
val fedett, pannóniai homokalapzatú hegy Vas 
vm. K.-i szélén, Czelldömölk fölött, 291 m. ma
gas, római castrum nyomaival. Tetején báró Eöt
vös Loránd nevezetes mágneses méréseket vég
zett. Oldalán kitűnő bor terem. Az utóbbi évti
zedben tetejének nagy részét már lehordatta egy 
bazaltbányavállalat, ennek következtében eredeti 
alakját elvesztette. — 2. S., andezithegy Hont 
vármegyében, Szob mellett, kőbányáiból Buda
pestre követ szállítanak. 

Sághy Gyula (nagy-sághi), jogtudós, szül. 
Edelényben (Borsod vm.)18Í4máj. 8,megh. Buda
pesten 1916 szept. 2. 1868. győri jogakadémiai 
tanár, 1870. budapesti egyetemi tanár, 1884. kép
viselő Dunaszerdahelyen, 1892. Somorján. A 
nemzeti, majd a függetlenségi és 48-as pártnak 
vezető tagja volt. Terjedelmesebb munkái: A 
római ösalkotmány (Pest 1871); A kötelmi jog 
általános elmélete az ausztriai jog szempontjá
ból (Pest 1877, második befejező része u. o. 19Í3). 

Sági, 1. János, író, szül. Keszthelyen 1874 júii. 
23. Iskolái végeztével 1910. Budapesten telek
könyvvezető lett, utóbb ingatlanforgalmi irodát 
nyitott. A Telekkönyv c. folyóiratnak főmunka
társa volt. Egy ideig szerkesztette a Telekkönyvi 
szaklapot. Irodalmi munkásságát másrészt a Ba
laton-kultusznak szentelte. 15 éven át volt fő
munkatársa a Keszthelyi Hírlapnak. Keszthe
lyen néprajzi muzeumot alapított. Főmunkatársa 
volt Malonyay Dezsőnek a Magyar Nép Művészete 
c. munkájában. Művei: Telekkönyvi Mintatár 
(Budapest, 2. kiad. 1904); Az igazságügyi kezelői 
tanfolyam (u. o. 1912); A telekkönyvi részletek 
új számozása (u. o. 1912). Ezenkívül a Balatonra 
és vidékére vonatkozó számos önálló munkát írt. 

Amely szó S alatt nincs meg, SSE alatt keresendő! 



Saginaw — 471 — Sagrin 

2. S., János, tulajdonképeni családi neve Gse-
leji Jánosnak (1. o.). 

Saginaw (ejtsd: szegginao), székhelye Michigan 
észak-amerikai állam S. countyjának, termékeny 
vidéken; (1920) 61,903 lak., gép- és cukorgyártás. 

Sági prépostság, a premontreieké volt s a 
mai Ipolyságon (Hont) Márton bán, a Hunt-Páz-
mán-nemzetség tagja, alapította. A XII. sz.-ban 
már hiteles hely. A tatárok 1241. feldúlták s 
alapító-levelét is elhányták, de IV. Béla 1265. 
megerősítette kiváltságait. Kegyúri jogát V. Ist
ván 1270. Erzsébet királynénak ajándékozta. IV. 
László idejében a Hunt-Pázmánok s mások ha-
talmaskodásai miatt a szerzetesek legnagyobb 
része elbujdosott. 1292. a kolostor új kegyurai, 
a Heremcseyek, több új jószág adományozásával 
ismét rendbe hozták a prépostság anyagi ügyeit. 
1318. Ságon már a Sághyak osztoztak s Így a 
kegyuraság is őket illethette. 1444. a gyarmati 
Balassák kiűzték onnan a szerzeteseket s a pró-
postságot erőddé alakították át, de később Pál 
prépost a szerzetesekkel visszatérhetett oda. 
1552-ben Ali basa Drégely elfoglalása után ezt 
is megtámadta; a szerzetesek Garamszent-
benedekre menekültek s ez időtől fogva törökök 
parancsoltak a prépostságban, míg Thury György 
ki nem kergette őket. 1583. világi papok kapták 
a prépostság javait, majd 1688—1770-ig a besz-
terczebányai jezsuiták kapták, 1776. pedig Má
ria Terézia az akkor felállított rozsnyói és besz-
terczebányai püspökségek káptalanai közt osz
totta meg. A prépostság címe ma is él. 

Sagitta (lat.), Nyíl, kis csillagkép az ég északi 
felén, 18, szabadszemmel látható csillaggal, me-
1 yek mind negyedrendűnél kisebbek. 

Sagitta (áiiat), 1. Nijüférgeh. 
Sagittal is (lat. sagitta a. in. nyíl), nyíl irány. 

S. sík: a test szimmetriasíkja és az ezzel pár
huzamos síkok. S. irány: a S. síkban képzelt 
irány. S. varrat (sutura sagittalis) a koponya 
középvonalban levő varrata, 1. Koponya. 

Sagittaria L., nyílfü (növ.), az Alismataceae 
(Hidőrfélék) család génusza; 31 faja az ó-világi 

Nyílfii. .4 a gyökér mogyorója. B a termés csoportja. Ca 
csírázása. 

S. sagittifolia L. kivételével amerikai. Viráguk 
1 ivarú, csészéje, pártája hármas; porzó 8 v. több; 
oldalt laposra nyomott torméskéik fejecskében 

állanak domború vackon. A S. sagittifolia L. 
(nyíllevelű nyllfű), hazánk mocsaras helyein, víz 
mellett gyakori (1. az ábrát), 1 m.-nél maga
sabbra is megnő. Egyes tarackjai a végükön gu
mósán megvastagodnak. Levele mind tőlevél, 
hosszúnyelü, a vízbeli szálas, a többi nyilas. Fe
hér v. pirosas, kocsányos virágai 3-as örvökben. 
Vízmedencékben tenyésztenek egy délbraziliai és 
montevideói pompás fajt, ez a S. montevidensis 
Cham. et Schlecht. 

Sagi t tar ius (lat., sagitta a. m. nyíl), nyilas, 
íjász (1. o.). — Sagittarii equites, 1. Hippo-
toxoták-

Sagi t tar ius (lat.), csillagkép, 1. Nyilas. • 
Sagi t ta tus (lat.) a. m. nyílforma. 
Saglio, Edmond (ejtsd: száiyó), francia tudós, 

szUl. Parisban 1828 jún. 9., megh. u. o. 1911 dec. 
Eleinte a Louvre-muzeumnak volt őre, 1893—1904. 
igazgatója a Cluny-muzemnnak. Archeológiai és 
művészettörténeti értekezéseket írt. Életének fő-
müve a görög-római régiségek és intézmények 
klasszikus enciklopédiája, a Dictionnaire des anti-
quités grecques et roinaines, d'aprés les textes et 
les monuments, melyet A. Daremberg segítségé
vel 1873. indított meg s annak ugyanez évben be
következett halála után egymaga mintaszerűen 
szerkesztett és illusztrált élte végéig, az S betűig 
(azontúl E. Pottier szerkesztette és vitte befeje
zéshez, 1917). 

Sago, 1. Szágó. 
Ságod, kisk. Zala vmegye zalaegerszegi j.-ban, 

(i92o) 840 magyar lak. 
Ságody Otmár, zeneszerző és zenei író, szlil. 

Budapesten 1881 máj. 28. Mint okleveles mérnök a 
székesfővárosnál főmérnök lett. Egyúttal zongora
művészi oklevelet szerzett a Nemzeti Zenedében, 
ahol azután több éven át tanított is. 1914-ben a 
Balkánon és Kis-Ázsiában a magyar zenei vonat
kozásokat kutatta; azóta mint zeneoktató és zene-
író működik. Önállóan megjelent művei: Zongora
szonáta (1908); Csendes dalok (1910); Magyar 
zene (esztétikai tanulmány, 1914); Zongora-da
rabok kezdőknek (1915); Régi magyar népi és 
népies dalok (1922). 

Sagor(szlov. Zagorje), falu Krajnában, a Száva 
mellett, (1910) 2980 lak., nagy szénbányával, cink
kohóval és üveggyárral. Most a Szerb-Horvát-
Szlpvén királysághoz tartozik. 

Sagovina, adók. Pozsega vmegye újgradiskai 
j.-ban, (i9io) 778 horvát és rutén lak. (Tr. SzHSz.) 

Ságra, a Giguehez hasonló tánc e/8 ütemben. 
A XVIII. sz. müzenéjében is elég gyakori. 

Sagrada-kéreg (növ.), a. m. Gascara sagrada 
(1. 0.). 

Sagrado, község az Isonzó mellett, Görz-Gra-
diska grófságban, 1735 lak. Az olasz háború meg
indítása elején, főképen a doberdói csatákban 
nagyobb szerepet játszott; olasz táborhely volt, 
amelyet az osztrák-magyar repülők többször bom
báztak ; 1915 jun. 5-én itt kísérelték meg az ola
szok az áttörést, de visszaverték őket, később 
júliusban, majd 1916. őszén véres harcok szín
helye. Most Olaszországhoz tartozik. 

Sagrin (franc, chagrin), némelyik halnak 
szárított bőre; felületé ripacsos, barkás, gumós. 
A Keleten szárított (nem cserzett) ló-, szamár-, 

Amely szó S alatt nincs meg, Sz alatt keresendő I 
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tevebőrön ezt a durva ripacsos felületet azáltal 
állítják elő, hogy a megtisztított, nedves és ki
feszített bőrbe bizonyos növényi magvakat bele
préselnek v. lábbal beletaposnak; szárítás után 
ezeket a magvakat ismét kirázzák. Abból a cél
ból, hogy a mélyedések és domborodások meg is 
maradjanak, úgy járnak el, hogy a domborodá-
sokat a szinelő-vassal levakarják s a bőrt szóda-
oldattal áztatják. Ekkor a mélyedések helyén 
megmaradó dudorodások képződnek. Igen sok 
ilyen bőr készül Németországban, Franciaország
ban, Angliában is, ahol a S.-t jellemző ripacsos 
felületét formákkal préselik. 

Sajjuache-Mountains (ejtsd: szagacs mauntensz, V. 
National Rangé, Sawatch-Rangé), mintegy 160 
km. hosszú, BD.-i irányú hegylánc Colorado 
északamerikai államban, a Sziklás-hegység egyik 
főlánca. Ez a vízválasztó a Colorado és Missis
sippi folyók közt, É.-on végződik a Mount-Holy-
Crossban, legmagasabb csúcsa a Mount Harward 
(4381 m). A Denver-Eio Grandé vasút a Marshall-
hágón (3307 m.), a Colorado-Midland vasút a Ha-
germann-hágón (3514 m.) megy át rajta. 

Sagua la Grandé, város Kuba szigetén, 13,000 
lak., cukornád- és kávéültetvónyek. 

Saguenay (ejtsd: szegné), a Szí. Lőrinc folyam 
198 km. hosszú mellékfolyója Kanadában. Vizét 
tutajozásra használják. 

Saguer-cukor (növ.), a pálmaeukor egy neme, 
melyet az Arenga saccharifera (1. o.) virágzatá
nak levágása után kifolyó nedvből nyernek. 

Saguerus Bl. (»öv.), 1. Arenga. 
Saguire-pálma (növ.), 1. Arenga. 
Ságújfalu, kisk. Nógrád vm. szécsényi j.-ban, 

(1920) 785 magyar lak. 
S a g u m (lat.), a római katonának gyapjúból 

készült hosszú hadi köpenye. 
Saguna András, gör. kel. metropolita, szül. 

Miskolczon 1809 jan. 1., megh. Nagyszebenben 
1873 jún. 28. Sztratimirovics szerb patriarcha 
titkára, a karlóczai szeminárium tanára, majd 
kovili archimandrita. 1846-ban az erdélyi román 
püspökség vikáriusa és 1847. püspöke. A szabad
ságharc idején a magyarok ellen foglalt vezető 
állást, miért az abszolutizmus idején bárói rangra 
emelték. Egyháza érdekében a g. kel. iskolaügyet 
rendezte, a tehetséges g. kel. ifjak külföldi isko
lázását előmozdította, 1860. és 1864. zsinatokat 
tartott és 1864 dec. 24. kieszközölte, hogy a 
császár a görög keleti román egyházat a görög 
keleti szerb egyháztól teljesen elválasztotta, mire 
S. az «erdélyi románok metropolitája» cimet 
nyerte. 1863-ban készségesen bement a «Reichs-
rath»-ba. V. ö. Slavici, A. Saguna (Nagyszeben 
1880); Jancső, Szabadságharcunk és a dáko-ro-
mán törekvések ; u. a.: A román nemz. törekvé
sek tört. (kivált II. 652—674); Moldován, S. 
(Budapesti Szemle 1914). 

Sagunto (1877-ig Murviedro), kerületi szék
hely Valencia spanyol tartományban, 7139 lak., 
régi kastélya, kikötője, bortermelése van. S.-t a 
mórok építették a régi Saguntum (1. o.) helyén. 
1811 okt. 26. a franciák elfoglalták. 

Saguntum, ókori város Hispánia Tarraconen-
sisben, a Pallantia folyó mellett, közel a tenger
parthoz. A monda szerint zakynthosi görögök 

Amely szó S alatt nincs 

alapították. A gazdag kereskedő város később 
Róma szövetségese lett s ezért Hannibál Kr. e. 
218. hősies ellenállás után elfoglalta, de nyolc év 
múlva a rómaiak visszavívták ós gyarmatvárosi 
rangot adtak neki. Romjai ma Murviedro (= mu-
rus vetus) mellett láthatók. 

Sagus Bl. (n»v.), 1. Metroxylon. 
Sagvandit, kőzet, bronzit-, világosszürke 

breunnerit- és kromitnak elegye. A kristályos pa
lákban a Sagvand-tónál Norvégiában fordul elő. 

Ságvár, kisk. Somogy vm. tabi j.-ban, (192™ 
1588 magyar lak. 

Sah (az ó-perzsa khsajathija [a.m. uralkodó] szó 
modern alakja) a. m. király. Ősidőktől fogva nem 
elégedve meg az egyszerű királyi címmel, kirá
lyok királyának szokták magukat nevezni Irán 
fejedelmei; ebből az óperzsa khsajathijanámkhsa
jathija a. m. királyok királya származott, a mo
dern sahinsah. 

Sah, híres gyémánt (1. o.). 
Sáhák (Izsák), az örmények katolikosz-a, 

szül. 350 körül, megh. 440 vagy 441. Meszrop 
(1. 0.) segítségével nagy érdemeket szerzett az 
örmény betűk létesítésében s ezáltal az örmény 
irodalom megteremtésében. 

Sahara, 1. Szaliara. 
Saharet (voltaképen Glarissa Rose) ausztrá

liai származású világhírű táncosnő, szül. 1880. 
Melboumeben. Az édesanyja kanadai volt, az 
atyja skót. Lenbach és Stuck több portrét festett 
róla. 

Sah-dagh, a Keleti-Kaukázus egyik legmaga
sabb (4252 m.) csúcsa. 

Sah-haran-pur, 1. Szaharanpur. 
Sahlb . , természetrajzi nevek után Sahlbery 

Reginald svéd entomológus nevének rövidítése. 
Sáhnáme (perzsa) a. m. királyok könyve. Ezt a 

címet viseli Firduszi (1. 0.) egyik eposza. 
Saho v. Soho, hamita eredetű nép, mely a 

Masszauától DNy.-ra eső abesszíniai fensik lej
tőjét lakja s kb. 45—50.000 lelket 6zámlál. 

Sahuassa (állat), a feketearcú kabóca-majom 
neve hazájában. L. Gallithrix. 

Sáhzáde (perzsa; törökösen sehzáde), szósze-
rint a sáh fia, királyfi, a trón örököse. 

Saidschitz, falu Csehország brüxi kerületé
ben, Hochpetsch községhez tartozik, (1910) 127 
lak. Nevezetes keserűsó-forrásáról. 

Saiga (állat), az Antilópok (1. 0.) egyik neme, 
melyre legjellemzőbb nagy, megnyúlt orra, ezért 
orrmányos antilopnak is nevezik. Egyetlen fajii 
ismeretes: a szaiga v. tafárantilóp (S. tatarica 
L.). L. Tatúrantilóp. 

Saigon (Saigun), város, 1. Szaigon. 
Sa i l lant (franc, ejtsd: szejjan), erődítmények

nél a kiugró szöglet. 
Saillizel (ejtsd: szejjízei, Saüly-Saillizel), falu 

Somme franciaországi dóparternentban, 910 lak. 
Nevezetes az 1916 októberban a Somme-csatában 
a németek és franciák meg angolok közt folyt 
rendkívül véres harcokról. 

Sailly (ejtsd.- szejjí), község Franciaországban, 
Somme dóparternentban, 480 lak., kőszénbányá
val, a St. Pierre-Vaast erdőségnél, ahol az 1916,-i 
Somme-csatában rendkívül véres harcok folytak 
a németek és a francia-angol sereg közt. 
íeg. Sz alatt keresendő ! 



Saima — 473 — Saint Christopher 

Saima (Saimen, a. m. ezer sziget tava), 76 m. 
magasban fekvő, 1760 km2-nyi területű tó Finn
ország DK.-i részében, összefüggésben számos 
más tó medencéjével. Sziklás partjai, apró, leg
inkább lakatlan szigetei festőiek; halakban gaz
dag ; lefolyása a Vuoxen (1. o.) a Ladoga-tóba; 
a S.-csatorna (Wilmansstrand és Viborg között, 
56 km. hosszú, 28 zsilippel) a Finn-öböllel köti 
össze. 

Saimiri majom (Chrysothrix sciurea L., állat), 
a sárga mókxismajom egyik neve. L. Mókus-
majom. 

Sainete (spany.), 1. Saynéte. 
S a i n t ( f r a n c , ejtsd: szén, a n g . ejtsd: szent) a . m. 

szent. Összetételekben gyakran előfordul. Nő
nemű alakja sainte. 

Saint Ágnes, sziget, 1. Scilly-szigetek. 
Saint-Albán (ejtsd:— aiban), fürdőhely Roanne 

(1. o.) mellett. 
Saint Albans (ejtsd: szent aibensz), város Hert-

fordshire angol countyban, (mi) 18,132 lak. A 
XII. sz.-ból való nagy apátsági temploma ó-nor-
mann stílusban van építve. A Szt. Mihályról el
nevezett templomban Baconnak, a verulami báró
nak és S.-i viscountnak sírja és emlékszobra. A ró
maiak idejében Vendammm, állítólag Britannia 
legnépesebb városa. A mai város nevét Szt. Albán
ról, Nagy-Britannia első mártírjáról kapta, akinek 
emlékére ezen a helyen 793. Offa, Mercia királya, 
kolostort építtetett. B kolostor apátsága a XII. sz. 
után az összes brit kolostorok fölött állott. A fehér 
és piros rózsa közti háború tartama alatt S. két 
csatának volt színhelye, 1455. a York- és 1461. 
a Lancaster-pái't győzött. 

Saint-Amand les Eaux (ejtsd: — aniaá lézó), város 
Nord francia départementban, (1911) 14,826 lak., 
vaskohászat, vas- és acélgyártás, fayenceipar, 
3 km-nyire híres kéntartalmú ásványvízforrások, 
bő vizű iszapfürdőkkel. Bencésrendi templomának 
hatalmas homlokzata van. 

Saint-Amant (ejtsd: szeűt-amaü), Pierre Charles 
Foumier de, francia sakkjátszó, szül. 1800szept. 
12., megh. 1872 okt. 29. Európa legjobb játéko
sainak egyike volt. 1848-ban, mint a nemzeti 
gárda kapitánya, megóvta a Tuileriákat a fel-
gyujtástól és kirablástól. 

S a i n t AndLrews (ejtsd: szent endrusz), 1. S. V. Saint 
Andros, a Bahama-szigetek legnagyobbika, Cuba 
és a Nagy-Bahama sziget között, területe több 
kisebb szigettel együtt 3524 km3. 

2. S., kikötőváros Fife skót grófságban,^ S.-i 
öböl mellett, (1911) 7851 lak. Skócia legrégibb, 1411. 
alapított egyetemével. Tengeri fürdője újabban 
látogatott. S.-naka IV. sz.-ban Mukrots, későbben 
Kilrub volt a neve. 

Saint Andros, 1. Saint Andrews, 1. 
Saint Anne's on the Sea (ejtsd: szent ennsz on the 

szí), város és tengeri fürdő Laucashirebnn (Anglia), 
(i9ii) 9840 lak. 

Saint-Antonin (ejtsd: —autoneü), város Tarn-et-
öaronne francia départementban, (1911) 3364 la
kossal, foszfát, kőfejtés, vasgyártás és ásvány
vízforrás. 

Saint-Arnaud (ejtsd: szeüt-arnó), Jacques Leroy 
de, francia tábornagy, szül. Bordeauxban 1796 aug. 
26., megh. 1854 szept. 19. Mint önkéntes vett részt 

az 1822—29-iki görög szabadságharcban, azután 
Algériában harcolt s itt 1847. dandártábornok lett. 
Napóleon Lajos elnök 1851 okt. 26. hadügymi
niszterré nevezte ki s nagy része volt az 1851 
dec. 2.-i államcsíny előkészítésében. 1854. a krimi 
angol és francia csapatok fővezére lett. 1854 
szept. 10. megverte az oroszokat az Alma folyó
nál, de nemsokára megbetegedett és hazatérése 
közben a «Bertholet» hajón meghalt. V. ö. Cabrol, 
Le maréchal de S. en Crimée (Paris 1895). 

Saint-Aubain (ejtsd: szentooen), l. Andreas de. 
dán novellaíró, szül. Kopenhágában 1798 nov. 18., 
megh. u. o. 1865 nov. 25. Nagynénje, Gyllembourg 
grófné hatása alatt KariBernhardnéven számos 
regényt és novellát irt, u. m.: Lykkens Yndling (A 
szerencse kegyence); Gamle Minder (Régi emlé
kek, tört. regény Struensee korából); Kröniker 
fra Christians II Tid (1847); Kröniker fra Erik af 
Pommerns Tid (1850) stb. 

2. S., Gábriel de, francia grafikus, szül. Paris
ban 1724 ápr. 14., megh. u. o. 1780 febr. 10. 
Boucher tanítványa volt. A párisi életből merí
tett szellemes rajzai és rézkarcai (pl. a Sálon 
du Louvre 1753-ban) a XVIII. századbeli francia 
művészet jellemző és vonzó alkotásai közé tartoz
nak. Hasonló irányban működtek testvérei is : 
Augustinde S. (szül. Parisban 1736 jan. 3., megh. 
u. ó. 1807 nov. 9.), aki jeles arcképmetszeteket 
is készített és Charles Germain de S. (1721 — 
86.), aki hímző művész is volt. 

Saint Augustine (ejtsd: szent agosztin), St. Johns 
county székhelye Florida északamerikai állam
ban, (1910) 5494 lak., klimatikus gyógyhely. 

S a i n t B a r t h é l e m y (ejtsd : szén bartelemi), s z i g e t 
a nyugatindiai Kis Antillákban, francia birtok, 
területe 25 km2, kb. 3000 lak., kétharmada néger; 
cukornád-, gyapjú-, kakaó-, dohány- és maniok-
ültetvényékkel. Fővárosa Gustavia, 1000 lak. 
Közigazgatásilag Guadeloupehoz tartozik. 

S a i n t - B e n o i t - S U r - L o i r e (ejtsd: szeü bBnoá szűr 
loiír), apátság, 1. Fleury. 

Saint-Bertrand (ejtsd .• — bertráa, S.-de-Commiu-
ges), város Haute-Garonne francia département
ban, a Garonne balpartján, (1911) 555 lak. Pom-
peius alapította 69. Kr.e. LugdunumGonvenarum 
névvel. Aquitania egyik legelőkelőbb municipális 
városa lett. 585-ben elpusztították, de St. Bertrand 
újra felépíttette (XI. sz.). 1801-ig püspöki székhely 
volt. Szép székesegyháza (XII. sz.) van, híres fa
faragványokkal. 

Saint Boniface (ejtsd: szent bonefész), város Mani
toba kanadai tartományban, (1921) 12,816 lak. 

Saint-Briac, fürdőhely, 1. Saint-Malo. 
Saint-Brieux (ejtsd: szén brio), Cötes-du-Nord 

francia département, S. járás és püspökség szék
helye, (1911) 23,945 lak., vas- és acélművek. Ólom-, 
cink- és ezüstbánya. Kikötője Le Légiié. 

Saint-Cergues (ejtsd: szén szerg), község és láto
gatott klimatikus gyógyhely Waadt svájci kan
tonban, (1910) 380 lak. 

Saint-Chamond (ejtsd: szén samon), város Loire 
francia départementban, (1911) 14,897 lak., pap
nevelőintézettel, szén- és vasércbányák. 

Saint Christopher (ejtsd: szent krisztofer) v. Saint 
Kitts, sziget az angol Kis-Antillák Leeward-cso
portjában, területe 176 km2, (1912) 30,867 lak. Fö-

Amely szó S alatt nincs mc; . Sz alatt keresendő! 
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termékei: cukor, gyapot, kávé és pamut. Fővá
rosa Basse-Terre (1. o.). S. 1713 óta angol birtok. 

Saint Clair River, 1. Saint Clair-tó. 
Saint Clair-tó (ejtsd: szent kiér), 1025 km3 terü

letű, l-5—3 m. mély tó a Húron- és Erie-tavak 
közt, az Egyesült-Államok (Michigan) ós Brit-
Észak-Amerika (Ontario) közt. Beléje ömlik a 
Huron-tó lefolyása, a Saint Clair River: lefo
lyása a Detroit River, mindkettő a Szt. Lőrinc
folyó része. A 8. folyó alatt 2 km. hosszú alagút 
vezet Sarnia-városból Port Huronba. 

Saint-Claude(ejtsd: szeSklód, azelőtt: Condate), 
székhelye S. járásnak és püspökségnek Jura fran
cia départementban, (i9ii) 12,022 lak., drágakő- és 
gyémántcsiszolás, órásipar. S. 1789-ig a gazdag 
és hatalmas, 430. alapított S. apátság uralma alatt 
állott. V. ö. Benőit, Histoire de l'abbaye et de la 
térre de S. (Montreuil sur Mer 1891—92, 2 kötet). 

Saint-Cloud (ejtsd szén kiú), 1. város Seine-et-
Oise francia départementban, (i9ü) 9725 lakossal, 
kocsi- és porcellángyártás, folyami kikötő. A pá-
risiak legkedveltebb kirándulóhelye az egykori 
császári park vizesésekkel, vizijátékok- és szob
rokkal. III. Henriket 1589. itt gyilkolták meg. 
Kastélyát Orléánsi Fülöp, XIV. Lajos fivére épít
tette és XVI. Lajos Mária Antoinette számára 
megnagyobbittatta.Itt tartotta üléseit az ötszázak 
tanácsa, midőn Napóleon brumaire 18-án a direk
tóriumnak véget vetett, itt hirdette ki a császár
ságot is 1804 máj. 18. és 1810. itt tartotta me
nyegzőjét Mária Lujzával. III. Napóleon innen 
üzente meg Poroszországnak a háborút. 1870 okt. 
13. a franciák bombázták és felgyújtották és 1871 
jan. 28. a németek pusztították. V. ö. Fleury, 
Le palais de S. (Paris 1902). 

2. S., város Minnesota északamerikai állam 
Stearns countyjában, a Mississippi Sauk Rapids 
zúgói mellett, (IMO) 10,600 lak., gránítfejtés. 

Saint Croix (ejtsd: szent kraj), két északameri
kai folyó neve: 1. S., New Brunswick kanadai 
tartomány és Maine állam közt határul szolgál, 
vízeséseit iparilag kihasználják, 158 km. folyás 
után az Atlanti-óceán Passamaquoddy-öblébe tor
kollik. 20 km.-nyire, Calaisig, hajózható. — 2. S., 
Wisconsin államban ered, 291 m. magasban, víz
eséseinek erejét elektromos átvitellel St. Paulban 
használják ki, Prescottnál ömlik a Mississippibe. 
320 km. hosszú, 90, km.-nyire hajózható. 

Saint-Cyr (S.-VÉcole, ejtsd: szenszír lekol), falu 
Seine-et-Oise francia départementban, a vei'sail-
lesi park Ny.-i végében, (mi) 3924 lak. Katonai 
iskoláját I. Napóleon alapította. Az iskola épü
leteit eredetileg Maintenon asszony ösztönzésére 
XIV. Lajos építtette 1685—86. a nemes nők isko
lája részére Mansart által. Itt halt meg az ala-
pítónő is és a kápolnában van eltemetve. V. ö. 
liteur, S. et l'école spéciale militaire en Francé 
(Paris 1897). 

Saint-Cyr (ejtsd: szén szír), Laurent Gouvion, 
marguis de, francia tábornagy, szül.Toulban 1764 
ápr. 16., megh. 1830 márc. 17. A forradalmi há
borúkban 1794. már hadosztálytábornok lett s 
előbb Hollandiában, majd Itáliában harcolt. 1805. 
Velencét, 1806. Nápolyt foglalta el. Az 1812-iki 
orosz hadjáratban sikeresen harcolt a Dlina mel
lett s ezért Napóleon tábornaggyá nevezte ki. 

Drezdában 1813 nov. 11. kapitulálni volt kény
telen. XVIII. Lajos király pairré és ismételten 
hadügyminiszterré nevezte ki, közben tengeré
szeti miniszter is volt. 1819-ben lemondott állá
sairól. Emlékiratai: Mémoires du maréchal S. (Pa
ris 1821—1831, 9 köt.).V. ö. Gay de Vernon, Vie 
du maréchal Gouvion S. (u. o. 1857). 

Saint David's (ejtsd: szent devidsz), a régi Mena-
pia, város Pembrokeshire walesi countyban, (1910 
1737 lak. A ma jelentéktelen helység egykor nagy 
hírnek örvendett. Itt halt meg 601. Szt. Dávid, 
Wales patrónusa. A régi körfalnak és a benne 
levő püspöki palotának csak romjai láthatók ; el
lenben a gót székesegyházat restaurálták. 

Saint-Denis (ejtsd: szén doni), l. város Seine 
francia départementban, 4 km.-re Paristól, a 
Szajna jobb partján, (1921) 76,358 lak., élénk gyár
ipar. Régi apátsági épületében van 1809 óta a 
Légion d'honneur tagjainak leányai számára ala
pított nevelőintézet. S. legkiválóbb épülete a S. 
apátsági templom, amelyet 1044. Suger apát épít
tetett és a legelső csúcsíves épületek egyike, 
hossza 108 m., szélessége 39 ni. 1869-ben Viollet-
le-Duc vezetésével restaurálták. E templom Szt. 
Lajos óta a francia királyok és királynők temet
kező helye volt s számos művészi síremléke és 
értékes egyházi kincsei vannak. Itt van eltemetve 
VI. Leo, Örményország utolsó királya is (megh. 
1393. Parisban). S. az I. Dagobert idejében, 630. 
Szt. Dénes tiszteletére alapított bencés-apátság 
körül keletkezett; apátjai politikai szerepet is vit
tek. A XII. sz.-ban itt élt Abelard. 1567 nov. 10. 
a katolikusok és hugenották itteni küzdelmében 
Montmorency is elesett. 1793-ban a konvent pa
rancsára a királyi tetemeket kidobálták és mész-
verembe temették el. I. Napóleon és a Bour
bonok restaurálták. 1840 óta Paris védőmüvé
hez tartozik. A németek 1871 január 21—26-ig 
egy részét összelőtték. V. ö. Bárány Lukács, Az 
utolsó örmény király síremléke S.-ben (Armenia 
I. évf. 1887); Baraville, Histoire de l'abbaye de 
S. (Paris 1903). 

2. S., az Indiai-óceánban levő Réunion francia 
sziget fővárosa, püspöki szókhely, (1912) 23,972 
lak. Múzeuma, lyceuma, papnevelőintézete van. 

Saint-Dié (ejtsd: szén díé) v. Sanct-Diez, püspöki 
székhely Vosges francia départementban, a 
Meurthe partján, (1911) 23,108 lak., musszlin-,tüll-, 
vászonszövés, egyházi ékszerkészítés, ásványvíz
források. Kiválóbb épületei: a St. Déodat-székes-
egyház, a IX. sz.-beli restaurált kis román tem
plom, az árkádos városháza, a püspöki palotává 
átalakított régi kolostor, melyet 1757.-Í leégése 
után Leszczynsky Szaniszló építtetett föl. Itt 
született Jules Ferry (1. 0.), kinek 1896. szobrot 
emeltek. 1916. a németek tüzvonalába esvén, a 
bombázás egy részét elpusztította. 

Saint-Dizier (ejtsd: szel" dizié), város Haute-Marne 
francia départementban, a Marne mellett, (1911) 
16,019 lak., jelentős kohók és vasművek, hajó
építés. S. jelentékeny vár volt. 1544-ben V. Károly 
nak hat hétig állott ellen. 1814 jan. 25—27-ig és 
márc. 26. erős harcok színhelye volt. Közelében 
(2 km.) vannak S. egykori apátság romjai. 

S a i n t e (franc, ejtsd: szent), a saint (a. m. szent) 
szó nőnemű alakja. Összetételekben gyakori. 
oec", Sse alatt keresendő! Amelv szó S alatt nincs ni 
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Sainte-Anne (ejtsd: szentann), búcsujáróhely, 1. 
Aurai/. 

Saiutc-Aime (franc., ejtsd: szentanu), belga 
szürke márvány, rövid és vastag fehér erektől és 
foltoktól átjárva; nálunk is nagy mértékben 
használják mosdók, asztal- és bútorlapok, továbbá 
kandallók készítésére. 

Sainte-Beuve (ejtsd: szeűtböv), Charles, francia 
költő és kritikus, szül. Boulogne-sur-Merben 1804 
dec. 23., megh. Parisban 1869 okt. 13. Mint or
vostanhallgató a Victor Hugó körül csoportosuló 
romantikus Cénacle (1. o.) tagjává lett s első iro
dalomtörténeti munkájával: Tableau de la poésie 
francaise au XVI. siécle (1828) történeti alapot 
igyekezett adni az üj költői iskola reformtörek
véseinek. Verseit,melyekbena világfájdalmat szó
laltatta meg, Joseph Delorme álnéven adta ki 
Poésies, Consolations és Pensées d'Aoüt (1829— 
1837) címen. Lamennais hatása alatt álló egyet
len regénye: Volupté (1834). Jelentőségét írói 
arcképeinek s irodalomtörténeti tanulmányainak 
köszönheti, melyekben a művek magyarázatánál 
ő alkalmazta először nagyobb arányban az élet
rajzi elemeket. Főműve: Histoire de Port-Royal 
(1840—48, 3 köt.); Chateaubriand et son temps 
(1860, 2 köt.) és cikkeinek gyűjteményei: Por-
traits és Nouveeaux portraits littéraires (1844, 2 
köt. és 1846, 2 köt.); Causeries du lundi (1851— 
1861, 15 köt.); Nouveaux lundis (1863—72, 13 
köt.) stb. Leveleiből eddig a következő gyűjtemé
nyek jelentek meg: Lettres á la princesse [Ma-
thilde] (1873); Correspondance 1821-65(1877— 
78, 2 köt.); Nouvelle correspondance (1880); Lett
res á Collombet (1903); Correspondance avec 
M. et Mme Olivier (1904); Lettres á Labitte (1912). 
Magyarul megjelent: Arcképek az újabbkori fran
cia társadalomból (ford. Wohl Janka Budapest 
1888). V. ö. L. Séché, S. (Paris 1904, 2 köt.); G. 
Micliaut Études sur S. (u. o. 1905); P. Voizard, 
S. (n. o. 1912); L. V. Ghoisy, S., l'homme et le 
poöte (u. o. 1921). 

Sainte- Claire- Deville (ejtsd: szent kiér dövii), 
1. Charles, francia geológus és meteorológus, 
szül. St.-Thomas nyugatindiai szigeten 1814 febr. 
26., megh. Parisban 1876 okt. 10. Nagyobb utakat 
tettNyugat-Indiába,TeneriffáraésaZöldfok-szige-
tekre. 1857-ben az akadémia tagja, később a párisi 
moteorológiai társaság elnöke és 1872. a francia 
meteorológiai állomások főfelügyelője lett. Szá
mos ásvány vegyi elemzését végezte és ő fedezte 
fel az amorf és oldhatatlan ként. Művei: Études 
géologiques sur les lles de Ténériffe et de Togo 
(1846); Voyage géologique aux Antiiles et aux 
lles de Ténériffeet de Togo (1847); Recherches sur 
les phénoménes de météorologie et de physique 
terrestre aux Antiiles (1861); Sur les variations 
périod. de la température (1866). 

2. S.. Henri Elienne, francia kémikus, szül. az 
Antillákon (St.-Thomas) 1818 márc. 11., megh. 
Parisban 1881 júl. 1. Rövid ideig a Collége de 
Prance-on tanár volt, de csakhamar visszavonult 
és kizárólag tudományos buvárlatokkal foglalko
zott. Különösen a fizikai kémiát fejlesztette. Szá
mos fémnek, mint az alumíniumnak, nátriumnak, 
magnéziumnak ipari előállítását tette lehetővé 
felfedezéseivel. Az 1855. párisi ipari kiállításon 

már alumínium rudakatmutatott be. Thaii Károly -
lyal tudományos polémiát folytatott az ammo-
niumklorid disszociációja felett, amely polémiá
ban a tudományos világ Thannak adott igazat. 
E kísérletek annyiból nagy fontosságúak, mivel 
a kémiai mechanika kiindulási pontjául szolgál
tak. A M. Tud. Akadémiának kültagja volt. 

Sainte-Croix, dán sziget, 1. Santa Grúz. 
Sainte-Héléne, 1. Szent-Ilona. 
Saint Elias Mount, hegy, 1. Elias. 
Saint-Elme (ejtsd: szeüt eim), Ida, francia ka

landor írónő, szül. Valambroseban (Délfranoia-
ország) 1778., megh. Bruxellesben 1845., a leg
nagyobb nyomorban. Napóleon több tábornoká
nak volt a kedvese. Botrányos részletekben gaz
dag, de csak erős kritikával használható emlék
iratai : Mémoires d'une contemporaiue (1827, 
8 köt.). 

Saint-Eloi, falu Belgium Nyugat-Flandria tar
tományában, Yperntől D.-re; 1914 nov. 10. a né
metek megszállták; 1915 márciusban az ango
lok heves támadást intéztek ellene, de az ő 
magaslati állásaikat márc. 15. a németek elfog
lalták. 1916 tavaszán az angolok nagy erőfeszí
téseket tettek a németektől elfoglalt állások 
visszavívására, különösen borzalmas aknaharc
cal, de eredménytelenül. 

Sainte-Marguerite (ejt*d: szent margrít), a Lerini-
szigetek (1. o.) egyike. 

Sainte-Marie (ejtsd: szent marí, Nosszi Burah), 
francia sziget Madagaszkár K.-i oldalán, 165 km2 

ter., (i9ii) 5873 lak. Termékei: kakaó, kávé,rizs, 
manihot és vanília. Fő kikötője Port-Louis. 1815 
óta francia birtok. 

Sainte-Marie-á-Py, község Marne francia dé-
partementban, 450 lak. A világháborúban 1915 
szeptembertől 1916 februárig folyton váltakozó 
véres harcok színhelye volt, a franciák többször 
behatoltak a német állásokba, végre a németek 
kezén maradt a háború végóig. 

Sainte-Marie-aux-Mines, város, 1. Markirch. 
S a i n t e - M e n e h o u l d ( e j t e d : szent mSnú vagy mönúl), 

székhelye S. járásnak Marne francia département-
ban, (i9ii) 5030 lak. Régi körfalakkal, temploma 
XIII. és XIV. sz.-beli. Medici Mária királyné és a 
francia főurak 1614. itt kötöttek egyezséget. XVI. 
Lajost menekülése közben 1791 jún. 21. Drouet itt 
ismerte föl. A világháborúban 1914—15. heves 
harcok színhelye volt és nagyrésze elpusztult. 

Sainte-Palaye (ejtsd: szent paié), JeanBaptiste 
La Gurne de, francia filológus, szül. Auxerreben 
1697 jún. 6., megh. Parisban 1781 márc. 1. A 
maga korában ö volt szinte az egyetlen francia 
tudós, aki a középkori francia irodalommal fog
lalkozott. Olasz könyvtárakban 23 nagy kötetre 
való másolatot gyűjtött ebből a korból, de csak 
keveset publikált. így Les amours du bon vieux 
temps (1756) c. Aucassin et Nicolette fordítását. 
Főműve: Mémoires surl'ancienchevalerie(1759— 
81, 3 köt.). 

Saintes (ejtsd: szent), 1. székhelye S. járásnak 
Charente-Inférieure francia départementban, (i9ii) 
20,802 lak., van nagy könyvtára, régiséggyüjte-
ménye. A Szt. Péter székesegyház (XVI. sz.) gót 
stilü. A Szt. Eutropius templom Franciaország 
egyik legszebb és legnagyobb kriptája (a XT. és 

Amely szó S alatt nincs meg. Sz alatt keresendő! 



Sa in te s -Mar ie s — 476 — Sa in t -Germain-en-Laye 

XII. sz.) fölött áll, 1843. irt fedezték fel Szt. 
Eutropiusnak, S. első püspökének sírját. Palissy-
nak szobra van 8.-ban. Ókori emlékei: amfi
teátrum romjai (20,000 nézőnek), Germanicus 
diadalkapuja és hidromok. S. a rómaiak idejében 
Mediolanum Santonum, Aquitania virágzó vá
rosavolt. 1242-ben Szt. Lajos itt győzte le III. Hen
riket. 1568-ban a hugenották földúlták. 

2. S. (Les S.), 1. Mindszent-szigetek. 
Saintes-Maries (S.-de-la-Mer, ejtsd: szeat mari 

diamér), város Bouches du Rhone francia dépar
tementban, a lyoni öböl 8. melléköble mellett, 
Camargue szigetén, (mi) 1413 lak., hires búcsu-
járó-templommal. 

Saint-Étienne (ejtsd: szent etyienn), fővárosa 
Loire francia départementnak, nagy szénmedence 
központjában, (1921) 157.967 lak. S. egyike Fran
ciaország legiparosabb városainak. Nagy állami 
fegyvergyára is van. Igen jelentős a selyemipara. 
Környékén számos szénbánya, vaskohó és ol
vasztó. A S.-i szénmedence Franciaország egyik 
leggazdagabb széntertilete. S. kiválóbb épületei 
a román-bizánci Sainte-Marie-templom, a város
háza, az igazságügyi palota, a plébániatemplom 
(XV. sz.), a Palais des Árts képtárral és muzeum-
mal, nyilvános könyvtárral; számos iskolája közt 
jeles bányásziskolával. S.-t a X. sz.-ban alapítot
ták, 1563. és 1570. a hugenották meghódították. 
Bányáit már a XIV. sz. óta művelik. V. ö. Teste-
noir-Lafayette, Histoire de S. (Paris 1903). 

Saint-Eustache (ejtsd: szent osztás), sziget a Kis 
Antillákban, Curacao németalföldi kormányzó
sághoz tartozik. S. kialudt vulkán, amelynek leg
magasabb része 581 m. magas. Területe 21 
km2, (1912) 3065 lak. Talaja termékeny. Fővárosa 
Oranje- 1635-ben lett hollandi birtok. 

Saint-Evremond (ejtsd: szent evrömon), Charles 
Marguetel de Saint-Denis, seigneur de, francia 
iró, szül. St.-Denisben (Normandia) 1613 ápr. 1., 
megh. Londonban 1703 szept. 29. A fronde moz
galmaiban a király-párthoz állván, 1652. maré-
chal de camp lett, de egy szatirikus levele miatt 
1661. kegyvesztetté lett s Londonba kellett mene
külnie, ahol a legelőkebb társaság kedvelt alakja 
volt. Sokáig csupán kéziratban forgott művei 
pompás stílusukkal s előkelő Ízlésről tanúskodó 
Ítéletükkel tűnnek ki. Főleg a szatíra és levélírás 
terén alkotott jeleset. S. müveit először 1705. 
adták ki Londonban, legutóbb — szemelvények
ben — Parisban 1887 (Lescure). V. ö. Macé, S. 
(Paris 1894). 

S a i n t F r a n c i s R i v e r (ejtsd: szent franszisz rívr), 
két északamerikai folyó neve; 1. S-, a Missis
sippi 610 km. hosszú jobboldali mellékfolyója, 
240 km.-nyire hajózható. — 2. S-, a Szt. Lőrinc 
folyó jobboldali mellékfolyója Québec kanadai 
tartományban 300 km. hosszú, hajózhatatlan, 
vízeséseit iparilag kihasználják. 

Saint-Gaudens (ejtsd: szén godaü), város Garonne 
francia départementban, (1911) 7127 lak., porcel
lán- és fayencekészítés, posztószövés; szép román 
templommal (XI. és XII. sz.). Közelében van En-
causse fürdőhely. 

Saint-Gelais (ej tsd: szén zsöié), 1. Mellin ífe.francia 
költő, S. 2. fia (állítólag unokaöccse), szül. Angou-
lémeban 1490 kör., megh. Parisban 1558 októ

berében. Olasz földön tanult s költeményein ií 
erős olasz hatás érzik. Ő irta az első francia 
madrigálokat, továbbá a tercinák és szonettek 
meghonosításán is közreműködött. Müvei Oeuvre.? 
címen 1547., 1718. és teljesen először 1873. jelen
tek meg. V. ö. H. J. Molinier. Mellin de S. (Pari-
1910). 

2. S., Octavien de, francia költő és püspök, 
szül. Cognacban 1468., megh. Angouléineban 
1502. Irt több allegorikus költeményt s néhány 
latin költőt is lefordított. Les épitres d'Ovide 
(1500) c. fordításában jelenik meg először a hím
es nőnemű rímek rendszeres váltakozása. V. ö. 
St. J. Molinier, Octavien de S., évéque d'Angou-
léme (Paris 1910). 

Saint-George (ejtsd: szent dzsordzs), fővároSíi 
Grenada (1. o.) nyugat-indiai szigetnek. 

Saint-Georges (ejtsd- szén zsorzs), Jules Henri 
Vernoy de, francia iró, szül. Parisban 1799 nov. 
7., megh. u. o. 1875 dec. 23. Regényeken és 
drámákon kívül, részben Seribe és mások társa
ságában, Auber, Halévy stb. zenéjére opera- és 
operette-szövegeket írt, melyek bejárták az egész 
világot. Magyarul megjelent: Az árny (víg opera, 
ford. Ormai F., Budapest 1871); A korona gyé
mántjai (ford. id. Ábrányi Kornél, u. o. 1880). 

Saint-Georges de Bouhélier, francia író, 1. 
Bouhélier. 

Saint-Germain, szent, 1. Geimanus. 
S a i n t - S e r m a i n (ejtsd: szeS zsermen) gróf, a 

XVIII. században élt. Származását, születése és 
halála helyét és idejét pontosan megállapítani 
nem lehet, valószínűleg azért, mert az élete iránt 
érdeklődő III. Napóleon a róla szóló, előkeríthető 
iratokat a párisi rendőrfőnökség irattarában őriz
tette, ahol azonban a kommün alatt a tűz marta
lékává lettek. Szereplése 1757. kezdődött a ver-
saillesi udvarnál, ahol szellemességével és gazdag
ságával elkápráztatta kortársait. Tudásáról Vol
taire is csodálattal emlékezik meg. A rózsakeresz
tes lovagok misztikus rendjének is tagja volt ; 
állítólag rendkívüli lelki képességekkel birt, fog
lalkozott alkémiával is. XV. Lajos és I. Ferenc 
udvaraitól diplomáciai megbízatásokat is kapott. 
Leglelkesebb óletírója Cooper-Oakley Izabella, 
aki levéltári kutatásai alapján valónak veszi azt 
az állítást, hogy S. II. Rákóczi Ferenc harmadik, 
természetes fia volt. Szerinte S. nem tartozott a 
Casanova és Cagliostro-féle kalandorok közé, ha
nem fenkölt szellemű béke- és emberbarát volt. 
A magyar teozóf usuk S.-ban a temagyar inestert» 
tisztelik, még pedig ép a teozóf Cooper-Oakley aján
latára, ki S. életadatainak további kutatása végett 
Budapesten is járt. V. ö. Cooper-Oakley, Count 
of Saint-Germniu (Milano 1912.) 

Saint-Germain-en-Laye (ejtsd: szén zsermen an 
ié), város Seine-et-Oise francia départementban, 
a Szajna bal partján, (1911) 18,344 lak. Látogatott 
nyaralóhely. Templomában van II. Jakab angol 
király síremléke. S. legszebb épületét, az egykori 
királyi kastélyt, 1370. V. Károly építtette. I. Fe
renc óta az udvar gyakran tartózkodott benne. A 
nagy francia forradalom alatt kaszárnya és I. Na
póleon alatt lovastiszti iskola volt. III. Napóleon 
restauráltatta, jelenleg ókori régiségek nrazeuma. 
Nevezetes az 1672. készült 21/* km. hosszú szép 

Amely szó S alatt nincs mesr. Sz alatt keresendő ! 
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kilátású terrasz, végében IV. Henrik pavillonja. 
Előtte áll Thiers szobra. A városházán a könyv
éé képtár. S.-tőlÉ.-ra van a 4400 ha.-nyi területű 
S.-i erdő, amelyben az Osztrák Anna építtette 
nyaraló van (Les Loges). 1570-ben itt kötöttek a 
hugenottáknak kedvező békét. Az 1679-i S.-i 
egyezségben a nagy választófejedelem svéd-
pomerániai foglalásairól lemondott. L. még Saint-
germaini békeszerződés. 

Saint-germaini békeszerződés, egyfelől Ausz
tria másfelől a Szövetséges és Társult Hatalmak 
között a világháború befejezése gyanánt Saint-
Germain-en-Laye-ben kötött béke. Hatályba lépett 
1920 júl. 16-án. A S. értelmében Ausztria régi 
területéből csupán Alsó- és Felső-Ausztriának 
nagyobb része, Salzburg, továbbá Tirolnak, Stájer
országnak és népszavazás alapján Karintiának 
egy része maradt meg. Ellenben Ausztriának ju
tott Nyugatmagyarország, amelynek területéből 
azonban Sopront és környékét a velencei egyez
mény folyományaként tartott népszavazás alap
ján utóbb sikerült megmentenünk. A S. értelmé
ben osztrák állampolgároknak a volt ellenséges 
külföldön lévő vagyonát lefoglalták és ezenfelül 
Ausztriának részint természetben történő szállítás 
útján, részint pedig készpénzben jóvátételt is kel
lene fizetnie. Ennek a végrehajtását azonban 
Ausztria szorult helyzete miatt egyelőre felfüg
gesztették. 

Saint-Gcrmain-t l ié , 1. Szennalevél. 
S a i n t - G e r v a i s - l e S - B a i n s (ejtsd: szén zservé lé ben), 

fürdő Haute-Savoie francia départementban, 630 
m. magasan a Mont Blane Ny.-i lábánál, (1911) 
2475 lak. Kénes ásványvízforrásokkal (39—42°), 
jászpisz- és palabányákkal. 1892 júl. 12. egy 
gleccsertó kiszabadult árja feldúlta, de biztos he
lyen újból felépült. 

Saint-Ghislain (ejtsd: szeS giien), város Hennegau 
belga tartományban, (i9io) 4372 lak., szénbányák
kal és virágzó szénkereskedéssel. 

Saint-Gilles (ejtsd: szén zsii), 1. Brüsszel egyik 
városrésze, (1919) 65,695 lak. — 2. S. les Bouche-
ries (ejtsd: szenzsui lé tmseri). város Gard francia 
départementban, (1911) 6258 lakossal, borterme
léssel. Nevezetes apátsági temploma 1116-ból. 
Az apátság 1538. szűnt meg. IV. Kelemen pápa 
szülőhelye. 

Saint-Girons (ejtsd: szén zsíron), székhelye S. já
rásnak Ariége francia départementban, (1911) 5929 
lak. Közelében van Audinac fürdőhely, meszes 
kénes vízforrásokká]. 

Saint Helens (ejtsd: szent neiiensz), 1. gyárváros 
Lancashire angol countyban, (1921) 102,675 lak., 
rézhntákkal,nagy tükörüveggyárakkal, vasöntők
kel, közelében szénbányákkal.—2. S., város Wight 
angol szigeten, az ÉK.-i parton, (1911) 4989 lak., 
tengeri fürdővel. — 3. S., Mount, a Kaszkád-hegy
ség egyik vulkáncsúcsa Washington északame
rikai államban, 2970 m. magas. 

S a i n t H é l i e r (St. HelierS, ejtsd: szent helljer), 
Jersey normann sziget fővárosa és látogatott ten
geri fürdő a D.-i parton az Anbini-öböl mellett, 
(1911) 27,886 lak. 

Saint Henri de Montreal (ejtsd : szent hennri—), 
város Québec kanadai tartományban, Montreal 
ipari külvárosa, 30,000, többnyire francia lak. 

Amely sző S alatt nincs : 

Saint-Hilaire (ejtsd: szentnél), 1. Augustin 
Frangois Gésar Prouvensal de, természetbú
vár és kutató-utazó, szül. Orléansban 1799 okt 4., 
megh. u. 0. 1853 szept. 30. A luxemburgi herce
get kísérte brazilai útján és gyűjtéseit több mű
vében dolgozta fel. Fő müve: Flóra Brasiliae me-
ridlonalis (1825—33, Paris, 3 köt.) és több útle
írás. 

2. S., Eüenne, 1. Geoffroy Saint-Hilaire. 
3. S., Jules Barthélemy, 1. Barthélemy Saint-

Hilaire. 
Saint-Honorat (ejtsd: szent onorá),aLerini-szige-

tek (1. o.) egyike. 
Saint-Honoréf/S.-ZeS-jBdMi^, ejtsd: szent onoré lé 

ben), szép fürdőtelep Niévre francia département
ban, (1911) 1615 lak., több kénesvízforrással. 

Saint-Huberty, francia énekesnő, 1. Antrai-
gues. 

Saint Hyacinthe (ejtsd: szent hajeszint), város 
Québec kanadai tartományban, (1921) 10,832 lak. 

Saint-Imier, Val (ejtsd: szent imje), 26 km. hosszú 
szűk völgy Bern svájci kantonban. Erdőben és ré
tekben gazdag, elég sűrűn lakott, legfontosabb 
helysége S-, amelyről a völgy nevét nyerte, a 
Jura-Simplon vasút mellett, 7421 lak. 

Saintine (ejtsd: szentin), Xavier, tula jdonképBowi-
face, francia író, szül. Parisban 1798 jul. 10., 
megh. u. 0. 1865 jan. 21. Mintegy kétszáz szín
darabot és számos, egykor igen olvasott regényt 
írt. Fő műve: La Picciola (1836). Magyarul meg
jelent : La Picciola. A kicsinyke (Pest 1865); Há
rom királyné, ford. Csukássi József (Pest 1874). 

Saint íves (ejtsd: szent ajvsz), város Cornwallis 
angol countyban, (1911) 7179 lak., szardella-halá-
szattal. Enyhe klímája miatt téli klimatikus 
gyógyhely. 

Saint James (ejtsd: szent dzsémsz), királyi palota 
Londonban. Eredetileg szt. Jakabról elnevezett 
kórház volt, melyet VIII. Henrik épített, I. Károly 
kibővített. IV. György király uralkodásáig az 
angol királyok állandó lakóhelye volt. 

Saint-Jean (ejtsd: szén zsan), a Prince-Edicard-
sziget (1. o.) régebbi neve. 

Saint-Jean d'Acre, város, 1. Akka. 
Saint-Jean-d'Angely (ejtsd: szén zsan dauzseii), vá

ros Charente-Inférieure francia départementban, 
(1911) 7060 lak., nevezetességei a XIII. sz.-beli apát
ság romjai, a XV. sz.-ból való városkapu és Re-
gnauld de S. marsai szobra. S. nevét az Angeria-
cum erdőtől kapta, amelyben a merő vingi királyok 
vadászkastélya volt. A mai S. az aquitaniai Pip-
pin király alapította apátság körül keletkezett. 
1568. elfoglalták a protestánsok és lerombolták 
apátságát.1621. XIII. Lajos erődítményeit lehor
datta. 

Saint-Jean-de-Losne (ejtsd: szén zsan dö ión), vá
ros Cőte d'Or francia départementban, (1911) 1388 
lak. 1273. és 1636. ütközetek színhelye volt; 
XII. Lajostól a BelleDéfense melléknevet nyerte. 

Saint-Jean-de Luz (ejtsd: szén zsan dö HÍZ), város 
Basses-Pyrénées francia départementban, a Gae-
cognei-öböl mellett, (1911) 5372 lak.; látogatott 
tengeri fürdővel. Érdekesebb épületei: csúcsíves 
plébániatemploma és néhány XVI. ésXVH. sz.-beli 
lakóháza. A spanyolok 1558. fölégették. 1660 
jun. 9. Mária Terézia spanyos infánsnővel itt tar-
ieg, S» alatt keresendő I 
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totta esküvőjét XIV. Lajos. Az öböl bejárata 
mellett van az új Socoa kikötő, erősséggel. 

Saint John (ejtsd: szeot dzsoaa), 1. 920 km2 te
rületű tó Québec; brit-észak-amerikai tartomány
ban ; átlag 20 m. mély, lefolyása a Saguenay 
(1 o.) a Szent Lőrinc-folyóba. A; ó régebben na
gyobb volt, ma is 7 m.-ig terjedő vizmagasság-
ingadozásokat mutat. 

2. S., folyó Florida észak-amerikai államban; 
ered Florida D.-i részén nagy mocsárból, az At
lanti-óceánba torkollik. Nagyobb hajók Palat-
káig, kisebbek még feljebb mennek fel rajta. 

3. S., 720 km. hosszú folyó Kanadában, ered a 
Maine és Québec közti határhegységben. Torko
latától 135 km.-nyi hosszúságban Frederictonig 
nagyobb, Woodstockig, sőt néha a Grand-Fallsig 
(350 km.) is hajózható kisebb gőzösökkel. 

4. S. (Sankt Jan),nyugat-indiaisziqetSt.Tho-
mastól K.-re, területe 55 km2, (mi) 941 lak. A 
nagyobbára régi erupciós-kőzetekből álló sziget 
főterményei pamut és cukornád, főhelye Grúz 
Bai. S. dán birtok volt, de Dánia 1916 júl. eladta 
az észak-amerikai Egyesült-Államoknak. 

5. S., Uj-Braunschiveig kanadai tartomány 
legnagyobb városa, kat. és prot. püspöki székhely, 
az S. torkolatánál, a Fundy-öböl mellett, (192D 
47,166 lak., Portland elővárossal; jelentős gyár
iparral, élénk kereskedelemmel, 1635. franciák 
alapították, 1754. angol kézre jutott. 

Saint John (ejtsd .• szent dzsonn), Henry, 1. Bo-
lingbroke. 

Saint John's (ejtsd: szent dsonnsz), l. Új-Found-
land fővárosa a sziget K.-i partján, az Avalon-
félszigoten, (1911) 33,980 lak. Van kat. székesegy
háza, püspöki palotája, anglikán temploma, kor
mányzói épülete és parlamentje, néprajzi és 
geológiaimuzeuma.Katonailagmegerősitetthely. 

2. S., fővárosa Antigua angol nyugat-indiai 
szigetnek, kb. 10,000 lak. S. előtt van Rat Island 
megerősített sziget, amellyel kőgát köti össze. 

Saint John's Island, 1790-ig a Prince Edivard-
sziget (1. o.) neve. 

Saint Joseph (ejted: szent dzsozef),város Missouri 
észak-amerikai államban, (1920) 77,939 lak., vas-
é8 gépgyártással, nagy húsiparral. S.-nek 1846. 
csak 600 lak. volt; a város gyorsan emelkedett, 
mert a Ny.-i aranymezők felé vándorlók itt sze

relték föl magukat. Orvosi főiskolája van. 
S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e (ejtsd: szen-zsosz-teü-nód), 

Brüsszel külvárosa, (1019) 33,088 lak. 
Saint-Julién (ejtsd: szeü zsiiiiefi), 1. S.-en-Gene-

vois, város Haute-Savoie francia département-
ban, (1911) 1401 lak., várromokkal; Genffel köz
úti vasút köti össze. — 2. S.-Beychevelle (ejtsd: 
besveii), község Gironde francia départementban, 
(1911) 1607 lak., híres bortermőhely (1. Bordeauxi 
bor), kikötővel.—3. S-en-Jarret (ejtsd:— anzsarré), 
város Loire francia départementban, (1911) 4721 
lak., vaskohókkal, gépgyártással. 

4. JS'., falu Belgium _ Nyugat-Flandria tarto
mányában, Yperntől ÉK.-re. 1915 ápr. 24. a 
németek elfoglalták; de azután is véres harcok 
folytak birtokáért, miközben a helység elpusztult. 

Saint-Julién (Chdteau Saint-Jtdien, ejtsd: 
suti szen-zsiüieB), elsőrendű bordeauxi vörösbor, 
1. Bordeauxi bor. 

Amely szó S alatt nincs 

Saint-Julien-por, borderítő szer, főként zsela
tinból, spanyol földből és csersavból áll. 

Saint-Junien (ejtsd: szén zsUnieS), város Haute-
Vienne francia départementban, (1911) 11,379 lak., 
Templomában (XII. sz.) van szt. Junianus szép 
síremléke. 

Saint- Just (ejtsd: szeü zsüszt), kolostor, 1. Geronimo 
de San Yuste. 

Saint-Just (ejtsd: szén zstiszt), Antoine, francia 
forradalmi vezérférfiú, szül. Décizeben (Nevére) 
1767 aug. 25., megh. Parisban 1794 júl. 28. A 
klasszikus írók és Rousseau müveit tanulmá
nyozva, rajongó híve lett a forradalomnak. 1792 
szept. beválasztották a konventbe, hol csakha
mar vezórszerephez jutott tüzes szónoklataival. 
Nagy része volt XVI. Lajos halálra ítéltetésé-
ben és a girondeiak megbuktatásában. 1793. őszén 
Lebas-val mint konventbiztos Elszászban műkö
dött és ezreket ítéltetett halálra. 1794 elején 
Gouthon-naX Robespierrehez csatlakozott s ők 
alkották az ú. n. triumvirátust, mely Francia
ország sorsát intézte. Robespierre-rel együtt 
bukott meg 1794 júl. 27. és másnap vele együtt 
végezték ki. Müve: Esprit de la révolution et de 
la constitution de Francé (1791). Hátrahagyott 
iratai: Oeuvres politiques (Paris 1896, 2 köt., új 
kiad.). V.ö. Bégis, S. (Paris 1892); Kritschewsky, 
Rousseau und S. (Bern 1895). 

Saint Kitts, sziget, 1. Saint Ghristopher. 
Saint-Lambert (ejtsd: szenianoer), Jean Fran-

gois, marquis, francia költő, szül. Nancyban 1716 
dec. 26., megh. Parisban 1803 febr. 9. Negyven 
évig bizalmas viszonyban volt a Rousseau Val
lomásaiból ismeretes d'Houdetot asszonnyal. Fő
műve : Les saisons (Paris 1769). Materialista 
irányú bölcseleti műve: Le catéchisme universel 
(1798). V. ö. Barni, Les moralistes francais au 
XVIII. siécle (Paris 1873). 

Saint-Laurent de la Salanque (ejtsd: szenioran 
dö la szaiank), város Pyrénées-Orientales francia 
départementban, a Földközi-tenger mellett, (mi) 
4259 lakossal, tengeri sófőzéssel. Az Agly-folyó 
torkolatánál van Le Barcarés kikötő, tengeri 
fürdővel. 

Saint Lawrence River, észak-amerikai folyó, 
1. Szent Lörinc-folyó. 

Saint -Lcger (St. Leger, angol, ejtsd: szent 
íeddzser), vagy Leger Stakes, a hároméves ver
senylovak őszi nagy tenyészpróbája, mintegy őszi 
ellenőrzése a Derbynek. Az angol S. mintájára a 
többi lóversenyzéssel foglalkozó államban is ala
pítottak hasonló néven versenyeket. Nálunk a 
magyar és osztrák versenyegyletek úgy állapod
tak meg, hogy a Derbyt Bécsben, a S.-t pedig 
Budapesten az őszi versenyeken futják. Távol
sága 2800 méter, összdíjazású 2000 korona. 

Saint Léon (ejtsd: szén íeon), Charles Vidor 
Arthur, francia hegedüvirtuóz és balletkompo-
nista, szül. Parisban 1821 ápr. 17., megh. u. 0. 
1870 dec. 2. Beutazta egész Európát, mindenütt 
ünnepelték. Nevezetesebb balletjei: A markotá-
nyosnö; Az ördög hegedűje; Stella; A király 
táncosa, 

Saint-Leu grófja (ejtsd: szeniö), Bonaparte La
jos hollandiai király neve 1810 után. L. Bona
parte, 3. 

meg". ST. alatt keresendő ! 
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Saint-Lö (ejtsd: szeE ló, latinul: Briovera), 
székhelye Manche francia départementnak, (I9ii) 
11,855 lak. 

Saint Louis (ejtsd: szent húsz), Missouri észak
amerikai állam legnagyobb ipari és kereskedő
városa, érseki székhely, a Mississippi jobb part
ján, (1920) 772,897 lak. Az Unió negyedik gyár-
városa, kiválóbb ipartelepei: vasöntés, gép-, do
hány-, festékgyártás, pamutfonás és szövés, fa
ipar, sör- és kétszersültgyártás, cukorfinomítás, 
húsfeldolgozás. Malomipara Minneapolisé mellett 
áll. Hatalmas folyóvizek összefolyása, 36 vasúti 
vonal találkozása a nagyarányú kereskedelmi 
forgalom tényezője. S. lerakodó helye a liszt-, 
gabona-, pamut-, dohány-, szőrme-, kenderárúk
nak és élő állatoknak. Hajóforgalma is nagy ará
nyokban fejlődik, a folyó partján 13 elevátor tá-
rozza a gabonát. S. egyenes utcákból sakktábla
szerűen épült, kiválóbb épületei: a kat. székes
egyház, a vámház, a postapalota, a törvény
szék, az arzenál, a pamuttőzsde, a városháza, a 
régi kiállítási épület, az érseki palota, az Old 
Fellows épülete és a nagyarányú szállodák. 
Nagyszerű parkjai: aPorestpark(555ha.), 1904. 
a világkiállítás székhelye volt; a Tower Grove-
pai'k (112 ha.), Kolumbus, Humboldt és Shakes
peare szobraival; az O'Fullon park és a Lafayette-
park. Az 1874. befejezett S.-hid (3 ives, 1990 m. 
hosszú) két emelettel épült, az alsó a vasút, a 
felső a közúti forgalom számára. Számos iskolája 
közül említendő két egyeteme, nevezetesen a 
Washington-egyetem és a jezsuitáktól vezetett 
S. Univorsity, továbbá a kat. College of the 
Chi'istian Brothers, a lutheránus német Concordia 
College, a Medical College (orvosi iskola), köz
művelődési intézményei közül a városi könyvtár 
(163,000 kötet), a kereskedelmi könyvtár (120,000 
kötet); több tudományos társulata és tudományos 
akadémiája van. S. mai alapját a francia Laclóde 
vetette meg, aki 1764. XV. Lajos tiszteletére ne
vezte el. 1768-ban spanyol kézre került, 1800. 
újból a franciáké lett és 1803. Napóleon az Unió
nak engedte át. 1810-ben még csak 1600 lakosa 
volt. 1904-ben nagyarányú világkiállítás szin-
helye volt, amelyen a magyar művészeti és ipar
művészeti csoportok jelentős sikert értek el. V. 
ö. Scharf, History of S. (2 köt., Philadelphia 
1883); Amtlicher Bericht über die Weltaustel-
lung in S. 1904 (Berlin 1907). 

Saint-Louis (ejtsd: szeü íui), a joloffok nyelvén 
Ndar, Szenegambia francia gyarmat fővárosa 
Északnyugat-Afrikában a Szenegál torkolatában 
fekvő szigeten, (um) 22,940 lak., akik közül kb. 
1000 európai, u többi néger. Az éghajlat a szigeti 
lagúnák kiszárítása óta javult. Mivel az árúkat a 
Szaharából a tenger felé és viszont ide hozzák, 
árúforgalma igen jelentékeny. 

Saint-Loup, Louise de, álnév, 1. Villemessant. 
Saint Lucia, sziget, 1. Santa Lucia 
Saint-Malo (ejtsd: szén maio), város és erősség 

Ille-et-Vilaine francia départementban, a Ráncé
nak torkolati öblébe benyúló sziklás félszigeten, 
amelyet a szárazfölddel kőgát (Sillon) köt össze. 
(1911) 10,127 lak., jelentékeny kikötővel. A várost 
a XV. sz.-ból eredő fal övezi. Utcái szűkek. Ne
vezetesebb épíiletei: a csúcsíves St. Vincent-tem-

plom (XII. 8z.), a XV. sz.-beli várpalota, most ka
szárnya, a városháza. A gáton van a tengeri 
fürdő, kaszinó és Cháteaubriand szobra. Ipará
nak főbb ágai: a hajóépítés, kötélverés, lánc
gyártás, halkonzerválás. Van a városban tenge
részetiiskola, törvényszék, kereskedelmi törvény
szék, múzeum, könyvtár. Közelében feküsznek 
Páramé, Dinard-St. Enogat, St. Lunaire, St. 
Briac tengeri fürdők. A várost a VIII. sz.-ban 
Aletum lakosai alapították a félszigeten, hogy a 
kalózok ellen védekezhessenek és püspökükről 
nevezték el. 1693 nov. 29. az angolok bombázása 
nagyrészt elpusztította. 

Saint-Mandé (ejtsd: szeíímaSdé), falu Seine francia 
départementban, Paris mellett, (1911) 19,227 lak., 
különböző szakiskolákkal. 

Saint-Marceaux (ejtsd: szén márszó), Charles-
Bené de. francia szobrász, szül. Remisben 1845 
szept. 23., megh. Parisban 1915 ápr. 23. Jouffroy 
tanítványa volt. Nevezetesebb művei: Dante ifjú
sága (1868, Paris, Musóe du Luxembourg); 
A sír titkát őrző géniusz (1879, u. o.); a poroszok 
által a háborúban agyonlőtt Miroy abbé bronz
szobra a reimsi temetőben (1872); A firenzei 
kovács (1875); Meissonier és Renan mellszobrai; 
Bailly elnök márványszobra a versaillesi labda
házban ; if j. Dumas Alexandre síremléke a párisi 
Montmartre-temetőben ; Daudet Alphonse emléke 
Parisban, stb. 

Saint Marc-Girardin (ejtsd: szén már zsirarden), 
Fravgois Auguste, francia államférfi és író, szül. 
Parisban 180Í febr. 12-, megh. Morsang-sur-Seine-
ben 1873 ápr. 11. 1826-baii középiskolai, 1834. 
egyetemi tanár és képviselő, 1837. a közoktatás
ügyi tanács tagja és államtanácsos, 1844. az aka
démia tagja lett. 1869-ben átvette a Journal 
des Débats szerkesztését, 1871. a nemzetgyűlés 
tagjává választották. Művei: Cours de littérature 
dramatique ou de l'usage des passions dans le 
drame (5 köt., 1843-68,11. kiad. 1875—77,5 köt., 
fő müve); Sur l'instruction interrnódiaire et de ses 
rapports avec l'instruction secondaire en Francé 
(1847); Cours de littérature francaise (1851); Sou-
venirs et réflexions d'un joumaliste (1859, 2. kiad. 
1873) stb. V. ö. Tamisier, S., étude littéraire 
(Marseille 1876). 

Saint-Mars (ejta<i: szeü már), Gábriellé Anne 
Cisterne de Gourtiras, mcomtesse de, másként 
Dash grófnő, francia írónő, szül. Poitiersben 1804 
aug. 2., megh. Parisban 1872 szept. 11. Évenkint 
öt-hat kötet regényt is irt, melyekben a legma
gasabb körök szerelmi viszonyait és fondorlatait 
ecseteli kevés erkölcsi érzékkel. Legismertebb 
regényei: Le jen de la reine (1839); Madame de la 
Sabliére (1840); Madame la princesse de Conti 
(2 köt., 1846); Les galanteries de lacourde Louis 
(4 köt., 1861); Les derniéres amours de Madame 
Du Barry (1864); Les soupers de la Eégence 
(1865) stb. Magyarul megjelent: A véres mar-
quisnő, ford. Kim Barna (Pest 1865); A szeretet 
áldozata, ford. Ozoray Árpád (u. o. 1872). 

Saint-Martin (ejtsd: szén martén), sziget a Kis-
Antillákban, területe 99 km2, melyből 52 km. a 
franciáké, 47 km. a németalföldieké. A francia 
részben (4174 lak.) a főváros Marigot, a német
alföldiben (3230 lak.) Philippsburg. 

Amely szó S aiatt nincs meg, Sx alatt keresendő ! 
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Saint-Martin (ejtsd: szén marteB), 1. Antoine 
Jean, francia orientalista, szül. Parisban 1791 
jan. 17., megh. u. o. 1832 júl. 20. 1820-ban az 
Académie des Inscriptions tagja, 1824. kir. könyv
tárnok és a kir. nyomda keleti osztályának fel
ügyelője lett, de a júliusi forradalom következ
tében elvesztette állását. Főbb művei: Mémoires 
historiques et géographiques sur l'Armenie (Pa
ris 1818—22, 2 köt.); Recherches sur l'époque 
de la mórt d'Alexandre (1820); Fragments d'nne 
histoire des Arsacides (1850, 2 köt.). 

2. S., Louis Claude, marquis de, francia filo
zófiai iró, szül. Amboiseban 1743 jan. 18., megh. 
Chátillon mellett Aulnayban 1803 okt. 14. Böhme 
Jakab és Swedenborg iratainak tanulmánya egé
szen a misztikus teozofiára vezette. Művei: Des 
erreurs et de la vérité (2. kiad. Lyon 1775); De 
l'esprit des choses (u. o. 1800, 2 köt.) : L'homme 
de désir (u. o. 1790, 2 köt). V. ö. Waite, Life of 
L. c. de S. (London 1901). 

Saint-Martin-de-Ré, Ré (1. o.) francia sziget 
fővárosa. 

Saint Marylebone, London városának egyik 
ÉNy-i közigazgatási kerülete, (isii) 118,221 lak. 

Saint Mary of Bathnrst, város, 1. Bathurst, 2. 
S a i n t M a r y ' s R i v e r (ejted: szent merisz rívr), 1., 

160 km. hosszú folyó az északamerikai Egyesült-
Államokban. Ered az Okeflnokee-tóból, határul 
szolgál Georgia és Florida közt és az Atlanti-
óceánba torkollik. — 2. S., a Szent Lőrinc folyó 
(1. o.) egy részének neve. 

S a i n t - M a u r - d e s - F o S s é s (ejtsd: szén mordé fosszé), 
község Seine francia départementban, (1921) 40,183 
lak. Román temploma (XII. sz.), és meteorológiai 
obszervatóriuma van. S. egykor a S.-i bencés
rend kongregációjának főhelye volt. 1465 okt. 
29. itt kötötte meg XI. Lajos a békét a közjólét 
ligájával. 

Saint Maurice (ejtsd: színt morrisz), folyó Qué
bec canadai tartományban, a Szent Lőrinc folyóba 
torkollik Three Riversnél, 62 km.-nyire fölfelé 
hajózható a Shawinegan-vízesésig. 

Saint-Maurice (ejtsd :szenmorisz), 1. község Seine 
francia départementban a Marne mellett, (1911) 
8958 lak., porcellángyárral, állami elmebetegin
tézettel, lábadozó munkások (Asyle de Vincen-
nes) házával. — 2. S., város Wallis svájci kan
tonban, (i9io) 2210 lak., a Rhone balpartján, 420 
m.-nyi magasban. S., a római Agaunum a nan-
tuates földjén, mai nevét S. apátságról kapta, 
amelyet a hagyomány szerint 360. Szt. Tódor 
alapított és Szt. Móricnak ajánlott, aki 302. e 
hely közelében szenvedett vértanúhalált. A VI — 
—X. sz.-ban Nyugat-Helvécia legfontosabb kul
turális középpontja volt és most is tekintélyes 
kolostor, amelyben értékes régi műremekek van
nak. A város környékén érdekesebb helyek: a 
Notre-Dame-du-Sex, a Grotte-aux-Fées nevű 
cseppkőbarlang és a Lavey nevű fürdő a Rhone 
jobbpartján kén- és sótartalmú forrásokkal, vé
gül az 5 km.-nyire fekvő Evionnaz falu az 561. 
elpusztított Epaunum helyén, amelyben 517. 
nagy zsinatot tartottak. 

S a i n t - M a x i m i n (ejtsd: —maximén), vál'OS Var 
francia départementban, (1911) 2514 lak., gót tem
ploma (XIII. sz.) egy román kripta fölött épült, 

Amely szó S alatt nincs ] 

állítólag Magdolna, Lázár, Márta és Maximinus 
szentek nyugvóhelye. A közeli Chaine-de-la-Ste-
Baume barlangban halt meg Szt. Magdolna. 
Búcsú járóhely. 

Saint-Michel (ejtsd: szén misei), egykori híres 
bencésapátság, 1. Mont-Saint-Michel. 

Saint Mihiel (ejtsd: szén miéi), város Meuse fran
cia départementban, a Maas mellett, (1911) 6904 
lak. Nevezetesek: három tornyú bazilikája (XV. 
sz.), a Szt. Mihály-apátság maradványa; a Szt. 
István-templom, a Ligier Richier faragta szent 
sírral, amely a francia renaissance műremeke. 
Közel hozzá van a Camp des Romains-erőd. A 
verdun—touli erődvonal egyik legfontosabb helye. 
1914 szept. 25. a németek elfoglalták a Camp 
des Romains erődöt, amelyet a körülötte több
ször ismétlődő heves támadások közt is megtar
tottak 1918 szept. 15-ig, amikor az amerikai had
sereg a német haderőt túlszárnyalván, az erőd 
is tarthatatlanná vált. 

Saint-Nazaire (ejtsd: szén nazér), város Loire 
Inférieure francia départementban, Nantes (1. o.) 
kikötője a Loire-torkolat mellett, (1921) 41,631 lak., 
nagy hajógyárral, faiparral, tengerésziskolával. 
A transzatlanti forgalom kiindulóhelye. 

Saint-Nectaire (ejtsd: szén nektár), falu Puy-de-
Dőme francia départementban, 820 m. magasan, 
(1911) 1276 lak., több nevezetes vasas hévforrás
sal, fürdővel, szép román templommal (XI. sz.); 
az Auvergne legszebb dolmenjével. 

Saint-Nicolas (ejtsd: szén nikoia), város K.-i 
Flandria belga tartományban, a Schelde közelé
ben, a Waestföld főhelye, (1919) 34,651 lak., élénk 
iparral. 

Saint-Omer (ejted: szent omér), város Pas-de-Ca-
lais francia départementban, (1911) 20,469 lak., fa-, 
bőr- és vasiparral, szép székesegyházzal (XII— 
XV. sz.); a St. Bertin-apátság romjaival. Szt. 
Omer alapította; Artois grófsághoz, ezzel Bur
gundhoz tartozott; 1493. Németalföldé lett; 1678. 
Franciaország kapta a nimwegeni béke alapján. 
1892-ig vár volt. Az 1914—1918-i világháború 
folyamán több ízben német repülők bombázták. 

Saint-Omer (ejtsd: szent omér) Miklós, Vilmos 
st.-omeri (flandriai) gróf fia a XIII. sz. elején; talán 
IX. Balduin latin császár kíséretében ment Kon-
stantinápolyba, hol Tébe vidékén nagy birtokot 
kapott s nemsokára nőül vette Margit tesszaloni-
kai özvegy királynét, III. Béla magyar király 
leányát (1. Margit, 4). Megh. 1212 táján. Két fia 
maradt: Béla s Vilmos, ki utóbb visszatért Ma
gyarországba, de már 1242 ápr. meghalt Dalmá
ciában. St.-Omer családja flágon 1314 jan. 30. halt 
ki. V. ö. Wertner, Árpádok (406—412.). 

Saintonge (ejtsd: szentonzs), Franciaország egy
kori Atlanti oceán-melléki tartománya, most 
Charente-Inférieure département nagy része. 

S a i n t - O u e n - S U T - S e i n e (ejtsd : szentuan szűr szén), 
Paris egyik külvárosa, a Szajna jobb partján, 
(1921) 50,848 lak., folyami kikötővel, dokkokkal. 
1660-ból való kastélyában írta alá XVIII. Lajos 
1814 május 2. a népnek alkotmányt igérő prokla-
mációját. S. az ókori Sancti Audoeni fanum. 

Saint-Paul (ejtsd: szén pói), 1. Mintegy 7 km2 

terjedelmű vulkánikus eredetű sziget az Indiai 
óceánban, Réuniontól K.-re s Új-Amsterdamtól 
ieg, S« alatt keresendő ! 
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D.-re. Francia birtok s halászatáról, valamint 
pinguinekben való gazdagságáról nevezetes. — 
2. S., város Réunion (1. o.) szigetén. — 3. S. de 
Fenouillet, város Pyrénées-Orientales francia 
départeraentban, a Corbiéres egyik szakadéká
ban, az Agly mellett, (ígii) 1905 lak., 25°-os kénes-
forrásokkal; közelében van St. Antoine de Gala-
mus barlang, híres búcsújáróhely. 

Saint Paul (ejtsd: szent paoi), fővárosa Minne
sota északamerikai államnak a Mississippi két 
partján, melyeket 8 hid köt össze, majdnem ösz-
szeépült Minneapolis várossal, (1920) 234,680 lak., 
Nevezetesebb iparágai: a faáru-, vas-, gép-, bőr
gyártás; nagy vasúti és hajóforgalommal. Ki
válóbb épületei: a kupolás kapitolinm az állami 
könyvtárral (40,000 köt.), a városháza (55,000 
kötetes nyilvános könyvtárral), a katolikus szé
kesegyház, a methodista Hamline-egyetem. 1838. 
telepedtek le első lakói. 1854-ben városi jogokat 
nyert. 

Saint Péter Port (ejtsd: szent píter pórt) v. Saint-
Pierre, Guernsey normann sziget fővárosa a K.-i 
parton, sekély öböl mellett, (1911) 19,127 lak., gót 
templommal, egy kis sziklás szigeten Cornet nevű 
erősséggel. Itt élt számkivetésben Hugó Viktor 
1856—1870. 

Saint-Pierre (ejtsd: szén pierr), 1. francia sziget
csoport, 1. Saint-Pierre-et-Miquelon. — 2. S„ vá
ros Réunion (1. 0.) szigetén. — 3. S., fővárosa 
Guernsey szigetnek, 1. Saint Péter Port. — 4. S., 
legnagyobb városa volt Martinique francia nyu
gat-indiai szigetnek, püspöki székhellyel. 1665. 
alapították. 1902 május 8. a Mont Pele (1. 0.) ki
törésekor elárasztotta egy izzó gázfelhő, amely 
a várost 30—40,000 lakosával együtt teljesen el
pusztította. V. ö. Saint-Pierre-Martinique, 1635— 
1902, par Coeur Créole (Nancy 1905). 

Saint-Pierre (ejtsd: szén pierr), Bemar din de, 
francia író, szül. Havreban 1737 jan. 19., megh. 
Eragny-sur-Oiseban 1814 jan. 2l-én. Már tizenkét 
éves korában nagybátyja egy hajóján Martini-
qneba ment, de hét év múlva ott hagyta a tenge
részeti pályát és a caeni jezsuitakollégiumba kez
dett járni. 1757-ban a roueni mérnöki iskola hall
gatója lett. Külföldön próbált szerencsét: Amster
damban hírlapírással foglalkozott, aztán sorban 
Oroszország, Lengyelország és Poroszország szol
gálatába állott, majd Mauritius szigetét megláto
gatva, Franciaországba tért vissza. Kiadta Vo-
yage á l'Ile-de-France (2 köt., Paris 1773) c. mü
vét ; erre ragyogó költői stílusban megírt Etudes 
sur la nature (3 köt., ti. 0. 1784, később 5 és 
8 köt.-ben) c. munkája következett, amelynek ne
gyedik kötete S. mestermúvét, a Paul et Virginie 
néven világhírűvé lett bájos idillt tartalmazta, 
amely számos kiadást ért s minden művelt nyel
ven megjelent. Magyarra Ács Zsigmond fordította 
(Pest 1855; újabban 1883). Pál és Virginiát ope
rává is számosan dolgozták fel, igy Kreutzer 
(1791), Lesueur (1794) és Massé (1876). A mű si
kere folytán 8.-t elhalmozták a legkitűnőbb ál
lásokkal, igy pl. kinevezték a füvészkert igazga
tójának, majd a Sorbonne tanárának, de nem 
tudván megfelelni ez állások tudományos követel
ményeinek, csakhamar lemondott róluk s 1798 
óta 8000 frank állami kegydijból élt. Későbbi mű-1 

vei közül említést érdemel La chaumiére indienne 
c. kis regénye (Paris 1790) és a sok tekintetben 
túlzott Harmonies de la nature (1796). Összes mü
veinek legjobb kiadását (12 köt., Paris 1818— 
1820) Aimé Martin rendezte sajtó alá, aki levele
zéseit is kiadta (u. 0. 1829). 1907-ben szobrot 
emeltek neki a párisi füvészkertben. 

Irodalom. Prévost-Paradol, Éloge de Bernardin de 8., 
Paris 1852; Barine, Bernardin de 8., n. 0. 1891; Lescnre, 
Bernardin de 8., n. 0. 1891; Manry, Etnde snr la vie et les 
oenvres de Bernardin de 8., n. o. 1892; Sonrian, B. de 
8. d'aprés ses mannscrits, n. o. 1904; Ruinat de Gournier, 
B.l e 8. et Félicité Didót, n. o. 190 

S a i n t - P i e r r e - e t - M i q u e l o n (ejtsd: szén pierr e mike-
íon), kis szigetcsoport, francia birtok az Atlanti-
óceánban, Új-Fundland mellett. Összes területe 
241 km3, (i9ii) 4652 lak. Főbb szigetei: Saint-
Pierre, Miquelon, Langlade. Fontos halászati 
állomás. Székhelye: SaintPierre, jó kikötővel. 

S a i n t - P i e r r e l é s - C a l a i s (ejtsd: szén pierr lé kaié), 
Calais (1. o.) D.-i külvárosa. 

Saint-Pierre-Vaast, erdő a Somme mellett, a 
világháború folyamán véres harcok színhelye, 
1. Sailly. 

S a i n t - P o l - S U r - T e m o i s e (ejted: szén pól szttr ter-
noáz), város Pas-de-Calais francia départementban, 
(i9ii) 4243 lak., vasas ásványvízforrásokkal. A 
középkorban E.-i Franciaország egyik legerősebb 
városa volt. V. Károly 1537. elfoglalta és lerom
bolta. 

Saint-Privat (ejtsd: szén privá), lotharingiai falu 
a metzi kerületben, 617 lak. A közeli halmokon 
vívták a németek és franciák 1870 aug. 18. a 
S.-ról v. Oravelotte faluról elnevezett véres csa
tát (1. Graveloite). 

Saint-Quentin (ejtsd: szén kantén), város Aisne 
francia départementban, (1921) 87,345 lak.; jelen
tős iparral. Nevezetessége nagyszerű csúcsíves 
temploma Szt. Quintinus sírjával; a városháza 
(1331—1509) pompás homlokzattal, előtte szép 
közküttal (XIV. sz.); gazdag múzeum. Bástyáit 
sétahelyekké alakították át. Delatour, Henri Mar
tin és az 1870.4 védelem emlékének szobrai díszí
tik. S. a rómaiak korában Augusta Veroman-
duorum volt. 287. Caius Quintinus olaszországi 
keresztény hittérítőt két társával együtt itt le
fejezték, sírja fölé később templomot építettek 
s róla vette a város nevét. 1557 aug. 10. a spa
nyolok itt megverték a franciákat. 1871 jan. 19. 
a poroszok megverték Faidherbe francia tábor
nok hadseregét. A világháborúban 1914 aug. 27, 
csata folyt É.-ra a várostól; Kluck és Hausen 
német serege az angolokat és franciákat legyőzte; 
aug. 27—30. Bülow verte meg a franciákat és 
S.-Quentin a németek birtokába jutott. 1917. a 
német hadseregnek hátrákiia kellett és S. újra 
heves harcok szintére lett. Az 1917. őszi francia
angol offenzíva a németeket visszaszorítván, okt. 
2. a franciák a várost visszafoglalták. A város 
nagyrésze az ágyútűzben elpusztult. 

Saint-Raphael, kikötő, 1. Fréjus. 
Saint-Remy (ejtsd: szén rtSmi), városBouches-du-

Rhőne francia départementban, (1911) 6174 lak., 
régisógmuzeummal, XIV. sz.-beli templommal. 
Egykori kolostora elmegyógyintézet. 2 km.-nyire 
vannak Glanum Livii, a Ny.-i gótoktól lerombolt 

I római városnak romjai korintusi oszlopokon 

31 Bévai Mgy Leatkona XVI. köt. 
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nyugvó diadalkapuval, II. sz.-beli mauzóleum
mal stb. 

Saint-René-Taillandier, 1. Taillandier. 
Saint-Saéns (ejtsd: szeH-szaen), Charles Gamille, 

francia zeneszerző, szül. Parisban 1835 okt. 9. 
megh. Algírban 1921 dec. 14. Halévy, Reber, majd 
Gounod voltak a mesterei. 1858—70-ig a Made-
leine-templom orgonása volt. Legnevezetesebb 
művei: zenekari művek: Le rouet d'Omphale, 
Phaeton, La jeunesse d'Hercule, Danse macabre; 
3 szimfónia, a Suite Algérienne, Jota Aragonese, 
Barearole, Sarabande et Rigaudon; írt zongora-
és hegedűversenydarabokat, kamarazenemflve-
ket, miséket, számos zongoraszerzeményt.Operái: 
La princesso jaune (1872); Sámson et Dalila 
(Weimar 1877, a budapesti operaház 1904 okt. 
22. mutatta be, Lemaire szövegét Radó Antal 
fordította); Henri VIII. (1883); Proserpine (1887); 
Ascanio (Benvenuto Cellini, 1890); Phrynó 
(1893); Andromaque (1903): L'ancötre (1906); 
Dejanire (1911); balett: Javotte (1896). Mint író 
is kiváló. Könyvei: Harmonie et mélodie (1885), 
Essai sur les lyres et cithares antiques (1902); 
Portraits et souvenirs (1902); Notss et souvenirs 
(1913). Megjelent egy kötet költeménye is (Ritnes 
familiaires). V. ö. Bonnerot, S., sa vie et son 
oeuvre (1914). 

Saint-Sauveur (ejtsd: szea szovör), fürdőhely 
Hautes-Pyrénées francia départementban, kénes 
hévforrásokkal (21 és 34°), kb. 1700 lak., nagy
szerű egyíves kőhíddal (Pont Napóleon) a Gave 
de Pau folyón 65 m. magasságban. 

Saintsbury (ejtsd: szentszbSri), George, angol 
irodalomtörténetíró, szül. Southamptonban 1845 
okt. 23.1895-ben az angol irodalom tanára lett 
az edinburgi egyetemen. Híresebb művei: Short 
History of Prench Literature (1882); Nineteenth 
Century Literature (1896); A History of Criti-
cism (1900—904.); úttörő a History of English 
Prosody (1906—910.); History of Blisabethan li
terature (1887); The Later Nineteenth Century 
(1908); The English Növel (1913) és Dryden és 
Scott életrajza. Magyarul megjelent: A francia 
irodalom története (ford. Hegedűs Pál, Buda
pest é. n.). 

Saint-Servan (ejtsd: szén szervan), város Ille-et-
Vilaine francia départementban, azelőtt Saint-
Malo külvárosa, (1911) 12,823 lak. Megerősített 
hely (la Gité). Legkiválóbb épülete a Solidor-
torony (XIV. sz.). Gráuitbányája 03 tengeri für
dője van. 

Saint-Simon (ejtsd: szeSszimoS), 1. Clattde Henri 
de Honvroy, comte de S-, a modern szocializmus 
egyik megalapítója, szül. Parisban 1750 okt. 17., 
megh. u. 0. 1825 máj. 19. Franciaország legelő
kelőbb családjainak egyikéből származott és 
fényes viszonyok között nőtt fel; 16 éves korá
ban a francia hadseregba lépett, mint hadnagy. 
19 éves korában É.-Amerikában Washington 
alatt harcolt. Visszatérvén Európába, csatlako
zott a forradalomhoz, melynek zűrzavarában 
vagyonát veszté, de azután Redern gróffal a nem
zeti birtokok eladásával foglalkozott és 144,090 
f ranknyi vagyont szerzett. Parisban a természet
tudományokat és a történelmet tanulmányozta. 
1801-ben megházasodott, újból eltékozolta va

gyonát, majd kis hivatalt fogadott el, hol évi fize
tése alig ütötte meg az ezer frankot. Hivatalát is 
nemsokára odahagyta. 1802-ben Genfben jelent 
meg első munkája: Lettres d'un habitant de 
Genéve á ses contemporains; 1808—11. még né
hány irata következett, u. m.: Introduction aux 
travaux scientifiques du XIX. siécle (Paris 1803, 
2 kötet); rövidítve: Lettres au Bureau des lon-
gitudes (1803). Irta még: Réorganisation de la 
société européenne (Paris 1814) és Systéme 
industriel (1821—22, 3 köt.). A közvéleményben 
és a tudomány köreiben S. elismerésre nem 
talált. Mindazonáltal később részben igen neve
zetessé vált tanítványok egész sora csoportosult 
körülötte, u. m. Rodrigues, Bazard, Enfantin, 
Thierry Augiute, Comte Auguste, Pereire E. és 
J., Halóvy L., Chevalier M. ós mások. Későbbi 
művei: Catéchisme des industriels (Paris 1823— 
1824, 4 füzet); Opinions littóraires, philosophi-
ques et industrielles (u. 0. 1825); Nouveau chris-
tianisme (u. 0. 1825). S. iskolája (l. Saint-Simo
nizmus) 1832-ig állott fenn. Összegyűjtött 
munkáit tanítványának, Enfantinnak munkáival 
egyetemben ennek hagyatékából Parisban 1865— 
1878. adták ki 47 kötetben: Oauvres de S. et 
d'Eufantin címen, amelyből 11 kötet S. müve. S. 
társadalmát kommunista csoportokkal s hierar
chikus szervezettel tervezi. A Nouveau christia-
nisme c. munkájában a társadalom átalakítását 
a testvéri szeretetre akarja építeni. V. ö. Weill, S. 
et son oeuvre (Paris 1898); Boissier, S. (Paris 
1892); Charléty, Histoire du St.-Simonisme (n. 
0. 1896); F. de Witt, S. et le systéme industrial 
(u. 0. 1902); Muckle, S. Die Persönlichkeit u. 
ihr Werk (Jena 1908), legbővebb német munka; 
Földes, A szocializmus (Budapest 1910); R. Dou-
mic, S. (Paris 1919.). 

2. S., Louis de Bouvroy, diic da, S., fran
cia mémoire-író, szül. 1675 jan. 16., mogh. 1755 
márc. 2. Előbb a francia hadseregben szolgált, 
XIV. Lijos utolsó éveiben az udvarhoz került 
s Fülöp régens alatt (1715—23.) nagy befolyás
sal volt a francia politikára. A régens halála 
után jószágaira vonult és irodalmi munkássá
gának élt. Emlékiratainak (Mémoires) első ki
adása 1756—58. jelent mag (Paris, 20 köt.). 
Irodalmi hagyatékát egy ideig lefoglalta a kor
mány 8 csak X. Károly adta vissza azt a csa
ládnak. Ekkor jelentek meg teljesebb emlékira
tai : Mémoires complets et authentiques du duc 
de S. (Paris 1829—30, 21 köt.). Ezeket legújab
ban Boislisle adta ki (u. o. 1879—1906, 19 köt.). 
Egyéb műveit Faugere adta ki (Écrits inédits 
de S., u. 0. 1881—92, 8 köt.). S. nagyszerű jel
lemzéseivel a legkiválóbb mómoirj-írók egyike, 
II. Rákóczi Ferencről is igen rokonszenves 
jellemrajzot írt. V. ö. Pilastre, Lexique som-
maire de la langue de 8. (Paris 1905); Ghéruel, 
S. considéré comme historien de Louis XIV. 
(u. 0. 1865); Gannan, The duke of S. (London 
1885). Kisebb életrajzait megírták: Crozal(1891) 
és Boissier (1899, 2. kiad.). 

Saint-Simonizmus, Saint-Simon Claudo Henri 
gróf halála után hívei által alapított iskola, mely 
a mester tanait részben kiegészíti, részben módo
sítja. A legnevezet3sebb saint-simonisták Enfan-

Amely szó S alatt nincs meg. 87. alatt keresendő i 
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tin és Bazard. Azonkívül csatlakoztak ezekhez 
mégegyideig Auguste Comte, kit Saint-Simon 
egyes munkái kidolgozásával is megbízott, to
vábbá Carnot, Michel Chevalier, Fournel, Pereire, 
Tbierry, Blanqui, Lesseps s mások. Az iskola fő 
elvei: a magánbirtok nem törültetik el egészen, de 
el az öröklési jog. Eszmény az emberek általános 
testvériessége a békés munka nemzetközi szer
vezése céljából (association universelle). Az állam, 
amely minden birtokot lefoglal, teokratikus szí
nezetet nyer, amennyiben majdnem minden elül-
járói teendővel papok bízatnak meg és a terme
lést központilag rendezik. A S.-ban megtaláljuk 
a modern tudományos szocializmus alapfelfogá
sát. A termelési eszközök helytelen felosztásá
nak eszméje, az osztályharc elmélete stb. itt me
rül fel először határozottabb formában. A S. fej-
lesztőleg hatott legkülönbözőbb elméleti és gya
korlati pályákon működő kiváló férfiakra eszme
érlelő tartalmával. Tulajdonképeni szektává a S. 
Enfantin hatása mellett alakul. A 20-as és 30-as 
évek romantikus hajlamú párisi ifjúsága nagy 
rajongással látogatta a Saint-Sinionisták gyűlés
helyeit, a S. divattávált. Enfantin az Exposition 
de la doctrine c. műben fejezte ki az iskola 
vallási tanait. 1829-ben Organisateur o. közlönyt 
alapítottak, 1830 után az iskola oly lendületet 
nyert, hogy egy évben 330,000 frank adomány 
folyt be a S. céljaira. Enfantin Économie poli-
tique c. műve az iparosok és munkások körében 
feltűnést keltett. A Globe 1831 óta Journal de 
la doctrine de Saint-Simon c. alatt jelent meg és 
Enfantin mint «pere», azaz mint a társulat lelki 
feje lépett fel. A nőközösségről szóló tana azon
ban Bazard között és közötte szakítást idézett 
elő. Innét kezdve hanyatlott az iskola. 1832-ben 
a rendőrség is beavatkozott. A kormány végre a 
társulat fejeit: Enfantint, Chevaliert, Duveyriert 
és Barraultot a törvény elé idézte és 1832 aug. 
27-ón elitélte, ami az iskola feloszlását vonta 
maga után. Az iskola fő müvének címe: Doctrine 
de Saint-Simon. Exposition (1. köt. 1828—29; 
2. köt. 1830; új kiadás 1854). V. ö. Zanet, Saint-
Simon et le Saint-Simonisme (Paris 1878); War-
schauer, Saint-Simon und der S. (u. o. 1892); 
Weisengrün,T>ie socialwissenschaf ti. Ideen Saint-
Simons (Basel 1895); Weill, L'école Salnt-Simo-
nienne (Paris 1896); Dumas, Psychologie des 
deux messies positivistes: Saint-Simon et A. 
Comte (u. o. 1905). 

Saint-Sulpice, 1. Sulpiciánusok. 
Saiut Thomas (ejtsd: szsnt tomesz), 1. város Onta

rio kanadai tartományban, (1921) 15,924 lak. — 
2. S-, sziget, 1. Sankt Thomas. 

Saint-Trond, belga város, 1. Sanct Truyen. 
Saint-Tropez (ejtsd: szeS tropez), kikötőváros 

Var francia départementban, (1911) 3704 lak., lá
togatott tengeri fürdő, hajógyárral, erősséggel. 
1637 jún. 15. a spanyol flotta támadása ellen 
hősi ellenállást fejtett ki, amit ma is megünne
pelnek (féte de la bravade). 

Saint-TJbes (ejtsd: szánt jűbsz), portugál város, 
1. Setubal. 

Saint-Vaast-la-Hougue (ejtsd: szeS rászt la úg), 
kikötőváros Manche francia départementban, Co-
íentin félsziget K.-i partján, (1911) 2549 lak., Ta-

Amely szó S alatt nincs ] 

tihou és La Hougue szigeteken erősségekkel. 
Közelében Beuzeval és Hoidgate tengeri fürdők. 

S a i n t - V a l e r y - e n - C a u x (ejtsd: szén valeri an kó), 
kikötőváros Seine-Inférieurefranciadépartement-
ban, a La Manche-csatorna mellett, (191D 3202 
lak., tengeri fürdővel. Közelében van Veules-les-
Boses tengeri fürdő. 

Saint-Valery-sur-Somme (ejtsd: szeS valeri szflr 
szomm), kikötőváros Somme francia département
ban, (i9ii) 3525 lak., hajóépítés; látogatott ten
geri fürdő. Hódító Vilmos 1066 szept. 30. in
nen kelt át Angliába. 

Saint-Vallier (ejtsd: szeS vaiué), város Drome 
francia départementban, (1911) 4363 lak., porcel
lángyárral, solyemfonóval. Restaurált gót ízlésű 
kastélya (XV. sz.) egykor Poitiersi Dianáé volt. 

Saint-Victor (ejtsd: szén riktor), 1. Paul Binsse, 
comte de, francia író, szül. Parisban 1825 júl. 
11., megh. u. o. 1881 júl. 9. Előbb aPays, majd a 
Presse s végül a Liberté színházi referense volt 
s irodalmi és művészeti kritikáiban alapos tu
dással párosult stilmüvészetről tett tanúságot. 
Főbb kötetei: Hommes et dieux (1867); Les deux 
masques (1880—93, 3 köt.); Le théátre contem-
porain (1889) stb. V. ö. Delzmú, Paul de S. (Pa
ris 1887). 

2. S., Hugó de, 1. Hugó, 2. 
S a i n t V i n c e n t (ejtsd: szent vinszent), 1. s z i g e t 

Barbados brit főkormányzóságban, egyike a Kis-
Antilláknak, területe 381 km2, (1921) 44,447 lak. 
Őserdőkkel borított vulkáni eredetű hegyek bo
rítják. Az 1580 m. magas Morne Garou működő 
vulkán kráterje híres szolfatára, a La Soufriére 
5 km. kerületű és 150 m. mély. 1902-ben a Mont 
Pelével egyidejűleg szintén kitört. A földrengések 
gyakoriak. Fővárosa Kingstown (1. 0.). 1498 jún. 
22. Kolumbus fedezte fel. 1763 óta angol birtok. 
— 2. S., 1. Szent Vince-fok. 

Saint Vincent (ejtsd: szent vinszent), John Jer-
vis, S. grófja, angol tengernagy, szül. Meaford-
ben 1734 jan. 9., megh. 1823 mára 14. Az angol 
tengerészeibe lépve kitűnt 1779. a Quessant-íók 
mellett vívott tengeri csatában. 1794-ben elfog
lalta a nyugat-indiai francia szigeteket. 1797 
febr. 14. fényes győzelmet vívott ki a kétszer 
akkora spanyol hajóhad felett a Szent Vince-fok 
mellett. Ezért a S. grófi címet kapta, 1799. pedig 
tengernagy lett. 1801—804. Addington kormá
nyában az admiralitás első lordja volt. 1816-ban 
visszavonult. V. ö. Brenton, Life of the Earl of 
S. (London 1838, 2 köt.); Tucker, Memoirs of 
the Earl of S. (u. o. 1843, 2 köt.). 

S a i n t - Y r i e i x - l a - P e r c h e (ejtsd: szent iriex la pers), 
város Haute-Vienne francia départementban, 
(i9ii) 8205 lak., XII. sz.-beli templommal, régi 
kaolinbányával, porcellángyárral. 

Saint-Yves, portugál város, 1. Setubal. 
Saionji, Kimmochi, herceg, japáni államférfi, 

szül. Kiotóban 1849. Részt vett az udvari nemes
séggel a császári hatalomnak a sogunnal szemben 
való helyreállítása harcában; 1869—70. tanul
mányúton volt Franciaországban, majd Ito márkit 
kisérte európai tanulmányútján; 1884. márki, 
1885. bécsi, 1888. berlini nagykövet lett. Hazájába 
visszatérve, a japáni jog német mintára való át
dolgozását vezette; 1893. a főrendiház elnöke, 
ie<r. Sz alatt keresendő ! $i* 

\ 



Salpan — 484 — Sajnovlcs 

1894. az államtanács alelnöke lett, közben köz
oktatásügyi miniszter, 1906—1908. és 1911—12. 
miniszterelnök; 1918. pedig Japán képviselője volt 
a párisi béketanácskozáson. 

Saipan, sziget, 1. Száipan. 
Saird, török város, 1. Szőrt-
Sais, ókori egyiptomi város, 1. Szaisz. 
Saigon (franc, ejtsd: szezon, ang. season, ejt«d: 

SZÍ™), évszak, idény; S. morte, holt idény, midőn 
a társas élet, a politika, az üzlet szünetel. 

Sat son-d imorph i smus (nfiv.). Némely réti 
növény (Bupbrasia, Ehinantbus, Gentiana), amely 
eredetileg nyáron virított, két fajra különült el: 
egy a rét kaszálása előtt termést érlelő, tehát 
korai és egy a kaszálás után virító, tehát kései 
fajra. A két fajra való különlilés a termőhely
hez való alkalmazkodás. (Wettstein: Faj-S., 
Behrendsen: Saisondiphylismus.) L. még Dimor-
fiztnns. 

Saisset (ejtsd: szesszé), Emilé, francia filozófus, 
szül. Montpellierben 1814szept. 16., megh. Paris
ban 1863 dec. 17. A Cousin-f éle irány híve, tanár 
volt a Sorbonne-on. Fő müvei: Aenésidéme (Paris 
1840); Essai de phil. rel. (1859, 3. kiad. 1862, 2 
köt); L'áme et la vie (1863); Le scepticisme. Aené
sidéme, Pascal, Kant (1865). Lefordította Spinoza 
müveit és Chauvet-vel együtt Platónt (1863, 10 
kötet). 

Saissy (ejtsd: szeszi), Amadé, francia író, szül. 
Cannesban (Alpes-Maritimes)r1844jún. 10., megh. 
Parisban 1901 ápr. 2. Az Écho de Paris, Mot 
d'ordre és Journal munkatársa volt. Több évig 
tartózkodott Budapesten, hol az egyetemen a 
francia irodalom tanára volt és lapot is szerkesz
tett Gazette de Hongrie címmel. Parisba vissza
térve, a Paris Nouvelle c. kőnyomatos értesítő 
lapot szerkesztette. A Kisfaludy-Társaság tag
jává választotta. Megírta Magyarország történe
tét francia nyelven. 

Saitanka, hegy, 1. Bes-Barmak. 
Saitaphernes, 1. Szaitafernesz. 
Saitaphernes tiarája, 1. Hamisítás. 
Sajád (Siad), kisk. Bihar vm. béli j.-ban, (1910) 

522 román lak. (Tr. B.) 
Sajama (ejtsd: szanama), az észak-chilei vulkánsor 

8415 m. magas vulkánja a Kordillerák Ny.-i lán-
eán Aricától K.-re; ez a föld legmagasabb, jelen
leg is működő vulkánja. 

Sajátkereskedés, a kereskedésnek az a neme, 
melynél a kereskedő a saját neve alatt és saját 
számlájára köti az üzleteket. 

Saját otthon. A lakásínség s ennek folytán a 
lakásdrágaság sokakban felébresztette azt a vá
gyat, hogy a bérelt lakások helyett S.-t szerezze
nek maguknak. A rossz hitelviszonyok és a tőke
hiány azonban a különálló családi ház megszer
zését lehetetlenné tette, de rávezette őket arra; 
hogy egymással szövetkezve, némi tőkével s 
életbiztosítással kapcsolatos közös hitellel, ú. n. 
szövetkezeti házakat létesítsenek. B szövetkeze
tek tagjai a megfelelő lakások tulajdonosaivá 
válnak. A megindult mozgalom támogatására és 
kihasználására utóbb nagyobb vállalatok kelet
keztek, melyek saját költségükön előre felépí
tették a kaszárnyaszerű épülettömböket s utó
lag szervezték a résztulajdonosok szövetkezetét, 

melynek azokat eladták (L. Epítötársaságok, 
Szövetkezeti házak). Örökösödési komplikációk, 
az egyes családok tagjainak időközi megszaporo
dása v. megfogyatkozása, továbbá az üzérkedés 
folytán keletkezett némely épületek silánysága 
miatt az ilyen fajta S.-ok újabban sokat vesztet
tek népszerűségükből. 

Saját rendeletre szóló váltó, oly váltó, amely
nek kibocsátója magát jelöli meg rendelvényes
nek, vagyis annak, kinek részére a fizetés telje
sítendő. A váltóban foglalt fizetési meghagyás 
tehát így szól: «Fizessen ön nekem vagy rende
letemre.)) Az ily váltó idegen váltóval egy tekin
tet alá esik. 

Saját váltó, a kibocsátó részéről váltóalakban 
tett fizetési Ígéret. Míg az idegen váltó a kibo
csátótól az intézvényezetthez intézett fi zetési meg
hagyást tartalmaz («flzessen ön»), addig a S.-nál a 
kibocsátó maga igéri a fizetést («flzetek én»). S.-nál 
csak két személy fordul elő: a kibocsátó, aki a fize
tést igéri és az intézvényes v. rendel vényes, vagyis 
az a személy, akinek részére a fizetés teljesítendő. 
Ha a fizetés a kiállítási helytől különböző helyen 
teljesítendő, a S. idegen váltó alakjában bocsát
ható ki, ugy t. i., hogy a kibocsátó önmagát 
jelöli ki az intézvényezettnek. Ez az u. n. intéz-
vényezett S., mely hazai váltójogunk szerint min
den tekintetben az idegen váltó foganatjával bir, 
holott a S.-ra egyébként részben eltérő intézke
dések érvényesek. A S. lényeges kellékei: a) a 
váltó elnevezés magában a váltó szövegében, s 
ha az nem magyar nyelven állíttatott ki, annak 
a nem magyar nyelven megfelelő kifejezés; b) a 
fizetendő pénzösszeg kitétele; c) a rendelvényos 
megjelölése; d) a fizetés ideje; e) a kibocsátó cég 
vagy név aláírása; f) a kelet, vagyis a kiállítás 
helye, éve, hónapja és napja. A kibocsátó ellen a 
váltójogi igények a váltó lejártától számított há
rom év alatt évülnek el. L. Váltójog. 

Sajgató halak (állat), az elektromos szervekkel 
ellátott halak gyűjtőneve. L. Elektromos halak. 

Sajgató harcsa v. elektromos harcsa (Ma-
lapterurus electricus Lac, áiiat), 1. Elektromos 
halak. 

Sajgó (Sigáu), kisk. Szolnok-Doboka vm. dési 
j.-ban, (i9io) 286 román lak. (Tr. R.) 

Sajka, nyílt apró vízi jármű, melyet evezővé! 
hajtanak. 

Sajkacsont, 1. Kéz és Láb. 
Sajkaíejüség (scaphocephalia), 1. Csónak

fej-
Sajkásgyörgye (Djurdjevo), nagyk. Bács-

Bodrog vm. zsablyai j.-ban, (1910) 4838 szerb, 
rutén és magyar lak. (Tr. SzHSz.) 

Sajkáslak (Lok), nagyk. Bács-Bodrog vm. 
titeli j.-ban, (1910) 1679 szerb és magyar lak. 
(Tr. SzHSz.) 

Sajkások kerülete a. m. Csajkások kerülete. 
Sajkásszentiván (Kovilj-Sveti-Ivan), nagy

község Bács-Bodrog vármegye titeli járásában, 
(1910) 3061 szerb, német és magyar lakossal. (Tr. 
SzHSz.) 

Sajmeggy (nSv.), 1. Cseresznyefa. 
Sajnovics János, jezsuita szerzetes, egyetemi 

tanár, szül. Tordason (Fejér vm.) 1733 máj. 12., 
megh. Budán 1785 mára 1. Egyetemi tanulmá-

Amely szó S alatt nincs meg, Sí alatt keresendő! 
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nyalnak elvégzése után a bécsi csillagvizsgáló
ban működött Hell Miksa mellett (1. o.), kivel VII. 
Keresztély dán király felszólítására 1769. War-
dáhuusba (Norvégia északi részén) utazott a Vé-
nus átvonulásának megfigyelésére (v. ö. Hermán 
Ottó, Az északi madárhegyek tájékáról). S. ez 
útján lapp nyelvi tanulmányokat is végzett s ki
alakult benne az a nézet, hogy a magyar és a lapp 
nyelv a tökéletes azonosságig hasonlítanak egy
máshoz. Visszafelé való útjukban két hónapot 
Kopenhágában töltöttek, S. itt nyelvészeti mun
kát fejezett be, melynek címe: Demonstratio 
idioma Ungarorum et Lapponum idem esse (Ko-
penhága 1770; ugyanakkor bemutatta a művet 
S. a dán tudós társaságban.). B munka a modern 
(finn-ugor) irányú magyar nyelvhasonlítás első 
számottevő kísérlete, de általában az első mód
szeres nyelvhasonlító munkálatok közé tartozik, 
amint azt külföldi tudósok sokszor kiemelték. A 
jezsuita rend eltörlése után S. egyetemi tanár lett 
Budán s egyidejűleg a budai csillagvizsgáló inté
zetben is működött. Említést érdemel csillagá
szati munkája: Idea astronomiae honoribus re-
giae universitatis Budensis dicata (Buda 1778). 

Sájnpénz, 1. Bécsi érték. 
Sajó, a Tisza jobboldali mellékfolyója; ered 

Gömör- és Kishont vm.-ben a Fabova-hegy aljá
ban három ágból, 1294 m. magasságban. Forrá
sainak egyike az ú. n. Sós völgyből (Szlanszka do
lina) csörgedezik s innen a folyó Sav+ jó neve, 
amelynek a német Salzach név felel meg. A S. 
elfolyik Dobsina, Rozsnyó, Pelsücz, Tornaija mel
lett, völgye Csoltónál és Beretkénél mindjobban 
kitágul, Sajószentpéternél a Rimát fölvéve, átér 
Borsod vm.-be, ahol Bodva, Hejő, majd a Hernád 
vizét fölvéve, 160 km.-nyi út után Kesznyéten 
mellett a Tiszába ömlik. A folyó neve régi ok
levelekben, kivált a XIII. sz.-ban igen gyakran 
előfordul, emlegeti Béla király névtelen jegyzője, 
Rogerius, Kózai mester. A tatárok a S. törmelék
kúppá kiszélesedő terraszán, a Muhi pusztán 
verték meg 1241. a magyarokat. A S. völgye elég 
sűrűn lakott, bányászata és ipara is elég jelen
tékeny. 

Sajó (Sieű), kisk. Máramaros vm. izavölgyi 
j.-ban, (1910) 1771 román és német lak. (Tr. R.) 

Sajó, Jókai Mór írói álneve a szabadságharc 
után. 

Sajó, 1. Aladár, hírlapíró, szül. Vaczon, 1869 
szept. 8. Jogot végzett. Előbb a Magyar Hírlap, 
majd a Budapesti Hírlap munkatársa lett. Köz
ben 1912—14. az Esti Újság felelős szerkesztője, 
1897—1904. az Otthon írók és hírlapírók köré
nek titkára, 1913—15. főtitkára volt. Önállóan 
megjelent müvei: Katonáéknál (Budapest 1893); 
De Profundis (tárcák, 1894); Kaszárnyatitkok 
(elb. 1895); Regruták és más katonák (1897); 
Ezredes Boriska (regény, 1897); A császár 
kenyerén (1901); Az Újság (1902); A Vörös-
marty-szobor (1908). 

2. S. Elemét; vízépítő mérnök, szül. Orszent-
iniklóson 1875 szept. 8.1897-ben Budapesten mint 
mérnök a földmív. minisztériumba lépett, 1900— 
1906. az Alsó-Bega hajózhatóvá tétele munkála
taiban működött közre s a begatorkolati kamara
zsilipet ós duzzasztómüvet építette. 1907-től a 

Amely szó S alatt nincs 

soroksári Dunaiig rendezési munkálatainál mű
ködött és a budapesti kereskedelmi kikötő bejá
rati hajózósilipét (a Csepelsziget felső csúcsán) 
építette. 1916 a soroksári ág munkálatait végre
hajtó épitóhivatalnak, 1919 óta mint min. osztály
tanácsos a kereskedelmi kikötő építését vezető 
in. kir. kikötőópítő igazgatóságnak főnöke, A 
viziutak műszaki és közgazdasági problémáiról a 
szaklapokban sok értekezése jelent meg. Önálló 
munkái: Viziutak és vasutak (Budapest 1909); 
Abeton (Lampl Hugóval együtt, 1914; a mérnök-
egylet 1914. évi nagy aranyérmével tüntette ki); 
Uj eljárás a leggazdaságosabb betonkeverék 
megállapítására (Lampl Hugóval együtt, 1914); 
A belvízlevezető zsilipek megrepedésének okai 
(1916). Munkatársa e Lexikonnak is. 

3. S. Sándor, költő és drámaíró, szül. Ipoly
ságon (Hont) 1868 nov. 13. Hosszabb ideig vidé
ken, 1903 óta a budapesti III. ker. főgimnázium
ban tanárkodott; a budapesti áll. Szent László
főgimnázium igazgatója, c. tanker. kir. fő
igazgató. Az Orsz. Középisk. Tanáregyesületnek 
évekig volt főtitkára, majd tiszteleti tagja lett, a 
Magyar Középiskolai Tanárok Nemzeti Szövet
ségének elnöke. Már diákkorában irt verseket a 
szépirodalmi lapokba; ifjúkori kísérleteit diák
társai adták ki a maguk költségén (Három év 
alatt, 1886). Egy-egy költői müvével tizenkétszer 
nyert jutalmat legkiválóbb tudományos és iro
dalmi társulatainknál. 1917 óta a Kisfaludy-
Társaság r. tagja. Első sorban lírikus, érzésbea, 
tárgyban, formában erősen magyar, irodalmunk 
értékes, nemes hagyományainak hü követője. Irt 
színműveket is, köztük a Zrinyi György házas
sága c. verses (történeti) vígjáték 1903. ae 
Akadémia Teleki-diját nyerte s a Nemzeti Szín
házban került színre 1907. Versgyűjteményei: 
Fiatal szívvel (1898); Útközben (1904); Gor
donka (1910); Tegnaptól holnapig (1920); Ma
gyar versek (életrajzzal, 1922). 

Sajóbábony, kisk. Borsod vm. miskolczi j.-ban, 
(1920) 814 magyar lak., 1284. évi oklevél szerint a 
tatárjárás után a Káta-nemhől való Tamás mes
ter várat épített itt. 

Sajóbesenyő, kisk. Borsod vm. miskolczi j.-ban, 
(1920) 518 magyar lak. 

Sajodin , monojódbehensavas kalcium: 
(CülH4>I.COO)2Co, 

vízben oldhatatlan, íztelen, fehér por. Jodidok he
lyett arterioszklerózisnál, szifllisnél, asztmánál 
stb. mint a bélcsatornában jól felszívódó jódké-
szítmóny használatos. 

Sajóecseg, kisk. Borsod vm. miskolczi j.-ban, 
(1920) 644 magyar lak., kőkori leletek. 

Sajófelsősebes, kisk. Besztercze-Naszód vm. 
besenyői j.-ban, (1910) 970 román lak. (Tr. R.) 

Sajógalgócz, kisk. Borsod vm. sajószentpéteri 
j.-ban, (1920) 449 magyar lak. Várát 1440 után a 
csehek építették. Mátyás király vezérei 1459. fog
lalták el és rombolták le. 

Sajógömör (Sajavsky Gemer), kisk. Gömör 
vm. tornaijai j.-ban, a Sajó mellett, (1910) 1267 
magyarlak. S. várát Ptolemaios Claudius már a 
II. sz.-ban említi Gorman néven. A magyarok be
jövetelekor Bors vezérnek jutott birtokába s utódai 
birták IV. Béla koráig. Ezekről házasság révén 
ne;*, 8z alatt keresendő! 
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a Máriássyak birtokába kei tilt 8 azoké volt a XV. 
sz.-ig, mikor Giskra cseh hadai elfoglalták. Ellene 
Hunyady János és Mátyás küzdöttek s utóbbi 
vissza is hódította, de utóbb S. vára teljesen el
pusztult. (Tr. Cs.-Szl.) 

Sajóháza (Nadabula), kisk. Gömör és Kis-Hont 
vm. rozsnyói j.-ban, (1910) 55-4 magyar és szlovák 
lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Sajóhídvég, kisk. Zemplén vm. szerencsi j.-ban, 
<ÍÍ20) 880 magyar lak. 

Sajóivánka, kisk. Borsod vm. sajószentpéteri 
j.-ban, (1920) 411 magyar lak. 

Sajókápolna, kisk. Borsod vm. sajószentpéteri 
j.-ban, (1920) 473 magyar lak. 

Sajókaza, nagyk. Borsod vm. edelényi j.-ban, 
(1920) 2805 magyar lak., kőszénbányával. 

Sajókazincz, kisk. Borsod vm. sajószentpéteri 
j.-ban, (1920) 2064 magyar és tót lak. Kőszénbá
nyászat. Régi várromok. 

Sajókeresztúr, nagyk. Borsod vm. miskolczi 
j.-ban, (1920) 765 magyar lak. 

Sajókeszi (Kesovce), kisk. Göinör és Kis-Hont 
vm. tornaijai j.-ban, (1910) 222magy.lak.(Tr. Cs.-SzL) 

Sajókirályi (Králik), kisk. Gömör és Kis-
Hont vm. tornaijai j -ban, (1910) 520 magyar lak. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Sajólád, kisk. Borsod vm. miskolczi j.-ban, 
(1920) 1309 magyar lak. 1387-ben Czudar Péter 
és György testvérek Sarlós Boldogasszony tisz
teletére a pálos-rendűek számára itt kolostort ala
pítottak. E kolostor perjele volt többek közt Fráter 
György. 1716—84-ig a pálosrendüek itt neveltet
ték növendékeiket. 

Sajólászlófalva, kisk. Borsod vm. sajószent
péteri j.-ban, (i92o) 368 magyar lak. 

Sajólénártfalva (Linkaztovce), kisk. Gömör 
és Kis-Hont vm. putnoki j.-ban, (1910) 559 magyar 
lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Sajólenke (Lenka), kisközség Gömör és Kis-
Hont vm. tornaijai j.-ban, (1910) 227 magyar la
kossal. (Tr. Ce.-Szl.) 

Sajómagyarós (Sieu-Magherus), kisk. Szol
nok-Doboka várni, bethleni j.-ban, (1910) 1167 ro
mán, német és magyar lak. (Tr. R.) 

Sajómelléki csata (máskép mohi vagy muhi 
csata) Magyarország legvéresebb döntő csatái 
közé tartozott, melyben a mongolok 1241 ápr. 12. 
IV. Béla király fő hadát tönkre tették. A magyar 
sereg 65,000 emberrel a Sajó jobbpartján, a bor
sodi Mohi mezőváros közelében szekérvár közé 
zárkózva várta Batu khán és Szubutáj mongolait, 
akiknek számát félmillióra tették, de aligha vol
tak többen a magyaroknál. A mongolok első tá
madását a nagy csécsi hídnál az ápr. 11-ről 12-re 
menő éjjel Kálmán herceg (a királyfia) és Ugrón 
érsek felfogták ugyan s diadallal tértek vissza a 
táborba; de azalatt a mongolok a kiscsécsi és 
girincsi gázlóknál titkon átkeltek, majd a hídnál 
hagyott gyönge őrséget is levágták s hajnaltan 
a sajói táborra ütöttek. Kálmán herceg, Ugrón 
érsek és Jakab templomosrendi nagymester ve
zetése alatt egy csapat bátran szembeszállt velők, 
de a sereg többi része a sátrak és szekerek miatt 
akadályozva, nem sorakozhatott és nem fejlőd
hetett ki rendben s Kálmán herceg hadai vissza
vonultak, mielőtt a táborból segítség jöhetett 
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volna. A sátrakat a tüzes nyilak felgyújtván, a 
tolongás és zavar általános lett s vezérlet hiányá
ban a hadak az itt-ott mutatkozó réseken át me
nekülni próbáltak. Ezt eleintén a mongolok sem 
gátolták, hogy a maradókat annál könnyebben 
megsemmisítsék; de ennek megtörténtével gyors 
lovaikon azonnal az üldözéshez láttak s a futók 
közül sok ezret levágtak. A király megmenekült; 
tízezer ember Kálmán herceggel, Jakab nagy
mesterrel, Ugrón érsekkel, Mátyás esztergomi 
érsekkel, Gergely győri püspökkel stb. magában 
a csatában elesett, de Batu is oly roppant veszte
ségeket szenvedett, hogy csak Szubutáj ösztönzé
sére folytatta támadását Pest felé. Ezzel a csatával 
az ország kétharmadrésze kezébe esett. 

Irodalom. Rogerius siralmas éneke; Tamás spalatói íö-
esperes krónikája ; Mátyás Flórián e krónikákról, Akad. 
Ért. 1897 ; Szalay Ii., A tatárjárás ; Rosty, A tatárjárás IV. 
Béla idejében; Wolf, Gesch. der Mongolén, 1872; Székely 
Sámnel, A mongol invázió 1241-ben, Ludovica Akadémia 
Közlönye, 1884; Kápolnai, A muhi csata színhelye, Száza
dok, 1878; Olclwáry Ödön, A muhi csata, Századok, 1902 
Rónai-Horváth, Magyar liadikrónika, I. 

Sajómercse, ki6k. Borsod vm. ózdi j.-ban, 
(1920) 536 magyar lak. 

Sajómező (Poieni), kisk. Máramaros vm. iza-
völgyi j.-ban, (1910) 1144 román és német lak. 
(Tr. R.) 

Sajónagyíalu (Nusfalau), kisk. Besztercze-
Naszód vm. besenyői j.-ban, (1910) 754 román lak. 
(Tr. R.) 

Sajónémeti, kisk. Borsod vm. ózdi j.-ban, (1920) 
668 magyar lak. Az Óvárhegyen huszita vár ál
lott, melyben Rozgonyi Sebestyén és Mátyás ki
rály is tanyáztak. Földvárában kőkori tárgyakat 
találtak. 

Sajóörös, kisk. Borsod vm. mezócsáti j.-ban, 
(1920) 728 magyar lak. Csonteszközök és őskori 
cserepek lelőhelye. 

Sajópálfala, kisk. Borsod vm. miskolczi j.-ban, 
(1920) 622 magyar és tót lak. 

Sajópetri, kisk. Borsod vm. miskolczi j.-ban, 
(1920) 1144 magyar lak. 

Sajópüspöki, kisk. Gömör és Kis-Hont várm. 
putnoki j.-ban, (1920) 626 magyar lak. 

Sajórecske (Recka), kisk. Gömör és Kis-Hont 
vm. tornaijai j.-ban, (1910) 211 magyar lak. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Sajóréde (Eedová), kisk. Gömör és Kis-Hont 
vm. rozsnyói j.-ban, (1910) 1360 szlovák lak. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Sajósárvár (Sirivara), kisk. Szolnok-Doboka 
vm. bethleni j.-fian, (1910) 520 román lak. (Tr. R.) 

Sajósebes (Sebesül), kisk. Besztercze-Naszód 
vm. besnyői j.-ban, (1910) 578 román lak. (Tr. R.) 

Sajósenye, kisk. Borsod vm. miskolczi j.-ban, 
(1920) 243 magyar lak. Díszített őskori cserepek 
lelőhelye. 

Sajósolymos (Soimus), kisk. Besztercze-Na
szód várin. besnyői j.-ban, (1910) 309 román lak. 
(Tr. R.) 

Sajósy Alajos, festő, szül. Gyöngyösön 18C6 
szept. 11., megh. Egeiben 1901 máj. 24. Első 
mestere Maraetoni volt, aztán Bécsben, München
ben, Brüsszelben, Velencében tanult. Csaknem 
száz oltárképet festett Magyarország különböző 
templomai számára. Eger középületeiben vannak 
Deák Ferenc, Samasea, Csiky Sándor általa fes-
eg, Sz alatt keresendő! 
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tett arcképei. 1868—1899-ig rajztanár is volt az 
egri cisztercita főgimnáziumban. 

Sajószárnya (Starná), kisk. Gömör és Kis-
Hont vni. tornaijai j.-ban, ü9io) 402 magyar lak. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Sajószentandrás (Santul), kisk. Szolnok-Do
boka vm. bethleni j.-ban, (1910) 562 román és ma
gyar lak. ̂  vasúti megállóhely. (Tr. R.) 

Sajószentiván (Sántioana), kisk. Besztercze-
Naszód vm. besnyói j.-ban, (1910) 560 lak. (Tr. E.) 

Sajószentkirály (Svaty Kral), kisk. Gömör 
ée Kis-Hont vm. tornaijai j.-ban, (1910) 661 ma
gyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Sajószentpéter, nagyk. Borsod vm. S.-i j.-ban, 
(1920) 4956 magyar lak.; járási székhely, járás
bíróság, kőszénbánya és palackgyár. 1919 május
ban a csehek megszállták; ugyanitt május végén 
a vörös hadsereggel vívtak harcot. 

Sajószentpéteri végzés v. a sajószentpéte
riek végzése boraik árulása felöl, irott magyar 
nyelvemlék 1503-ból. Kiadta. Döbrentei G. a Régi 
magyar nyelvemlékekben, földolgozta Pogarasi 
J. a Nyelvtudományi Közlemények III. kötetében. 

Sajószöged, kisk. Borsod vm. mezőcsáti j.-ban, 
U920) 966 magyar lak. Őskori hamvvedrek lelő
helye. 

Sajótiba (Tiba), kisk. Gömör és Kis-Hont vm. 
tornaijai j.-ban, (1910) 108 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Sajóudvarhely (§ieu-Odorheiu), kisk. Szol
nok-Doboka várin. bethleni j.-ban, (1910) 872 ro
mán és magyar lak. (Tr. R.) 

Sajóvámos, kisk. Borsod vm. miskolczi j.-ban, 
(1920) 1876 magyar lak. 

Sajóvárkony, nagyk. Borsod vm. ózdi j.-ban, 
(1920) 3608 magyarlak. Hozzátartozik Bánszállás-
bánya kőszénbányatelep. 

Sajóvelezd, kisk. Borsod vm. ózdi j.-ban, (1920) 
1001 magyar lak. 

Sajt, emberi táplálékul szolgáló tejgazdasági 
termék, melyet rendszerint tehéntejből, ritkábban 
juhtejből, elvétve pedig kecske- és bivalytejből 
készítenek. A S. 30—55°/0 vizet, 15—24°/o f é r 
jét (kazein), 5—409/0 zsírt, végül kevés szénhidrá
tokat és sókat tartalmaz. Legfontosabb alkotó
része a kazein, melyet az édes tejből ojtóerjesztő-
vel (chymosin) választanak ki. A kazein a tej 
állása közben is kiválik a tejcukorból keletkező 
tejsav hatására. B kétféle alvadók különbözik 
azonban egymástól, mivel az ojtóerjesztő a ki
csapott kazeint meg is bontja parakazeinra és a 
savóban oldódó fehérjére. A S.-készítés főbb vo
násokban a következőképen megy végbe: A te
jet az úgynevezett S.-üstbe öntik és megfelelő 
hőmérsékletre melegítik (30—38 C°), esetleg meg 
is festik (orleán, sáfrány), azután ojtóerjesztőt 
kevernek hozzá, melynek hatására a kazein ki
válik. A jól összeállott alvadékot azután felaprít
ják S.-lapát, S.-törő, S.-kard és S.-hárfa segítsé
gével buzaszem, egészen tyúktojás mekkoraságú 
darabokra és az alvadékot állani hagyják, amíg 
ez leülepedik és a savó különválik. Azután az 
utómelegítés következik, majd pedig az alvadé
kot S.-ruha segítségével kiemelik, megfelelő for
mákba helyezik, préselik, sózzák és végül szellős, 
12—20 C°os hőmérsékletű, páradús pincékben 
tisztogatás, sózás és forgatás közben 1—4 hóna

pig érlelik. A S. az érés közben erjed, a tejcukor 
tejsavvá változik és a vegyi folyamatok közben 
keletkező gázok lyukképződést okoznak. Azt, 
hogy a S.-érés miképen megy véghez, S.-lékelő-
vel (S.-fúró) ellenőrzik, mellyel visszahelyezhető 
kis rudacskákat lehet a S.-ból kivágni. Gyakor
lati szempontból megkülönböztetnek puha- és ke
mény-sajtokat, továbbá juhsajtféléket. A felhasz
nált tej minősege szerint pedig sovány-, félkö
vér-, kövér- és túlkövér-S. ismeretes. Fontosabb 
keménysajtok: az emmentáli, gróji, parmezán, 
eidami, tilsiti, trappista, magyaróvári stb. Neve
zetesebb puhasajtok: a romadour vagy limburgi 
módra készült puhasajtok, a schwarzenbergi, 
camemberti, briei, gorgonzola, stracchino, impe-
rial, kvargli stb. Juhsajtok: a kárpáti, az os-
tyepka, parenyica, roquefort, a brinza (kecsketej 
hozzákeverésével készül) stb. Hazánkban a S.-
gyártást, mely szakértelmet és nagyobb tőkebe
fektetést igényel, még nem részesítik kívánatos 
figyelemben, noha a tej a S.-ban igen jól értékesül. 

Sajtán v. sejtán, a sátán neve a moham-
medánoknál; másik neve a 8tá(5oXo<;-ból származó 
iblisz. 

Sajtanyag, 1. Kazein-
Sajtatka, 1. Atkafélék. 
Sajtbaktériumok, a levegőből, a környezetből 

a sajtba kerUlt avagy mesterségesen beléoltott bak
tériumfajták, melyek bizonyos sarjadzógombákkal 
együtt a sajt «érését» idézik elő. A S.-nak nagy 
szerepük van a különböző sajtok ízének, konzisz
tenciájának és színének létrejöttében. Ismeretük és 
kitenyésztésük nagy gazdasági jelentőséggel bir. 

Sajtény (Seitin), nagyk. Csanád vm. nagylaki 
j.-ban, (1910)̂ 4965 román és magyar lak. (Tr. R.) 

Sajtiéreg v. sajtkukac (állat), a sajtlégy (Pio-
phila casei L.) lárvája. Teste kifejlődve 7—10 mm. 
hosszú és fénylő fehér szinti. Testének gyors 
behajlításával és kiegyenesítésével ugrani tud. 
Különösen a régi, erős szagú sajtokat szereti, de 
avas szalonnában és a sonkában is előfordul. A 
sajt csak úgy óvható meg tőle, ha megakadályoz
zuk, hogy a sajtlégy hozzáférjen. A S. sajttal be
juthat az ember belébe is, itt hosszabb ideig élve 
maradhat s megsebesítheti a bél nyálkahártyáját. 

Sajtgyártás, 1. Sajt. 
Sajtkészítmények (ang. savouries) külön

böző sajtokból, így parmezánból v. valamely svájci 
sajtból, vagy tehéntúróból készülnek. Van sajt
leves, sajtos pudding, sajtfelfújt, túrós torta, 
túrós rétes, túrós metélt v. metélt parmezánnal 
stb. Olaszországban és Angliában a S. nagy sze
repet játszanak. A magyar konyha inkább a te
héntúrót alkalmazza. Nagy tápláló értékük miatt 
a S. igen elterjedt használatúak. 

Sajtkukac (áiiat), 1. Sajtféreg. 
Sajtlégy (Piophila casei L., áiiat), a Kétezár-

nyúak(Diptera) rendjébe, a Légy-félék(MuscidaeJ 
családjába tartozó légyfaj. Teste nyúlánk, fénylő 
fekete *zinü és 5 mm. hosszú. Petéit a sajtba, 
szalonnába, sonkába stb. rakja. Lárvái sajtféreg 
vagy sajtkukac néven ismeretesek. L. Sajtféreg. 

Sajtméreg. Romlott sajtok és más tejtermé
kek mérgezést okozhatnak, melynek tünetei: há
nyás, hasmenés, görcsök, deliriumok, kimerülés. 
A mérgezést hullaalkaloidák, különösen tirotoxia 

Amely szó S alatt nincs meg, Sz alatt keresendő! 
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(sajtméreg, fölfed. Vaughan 1884) idézik elő. 
Gyógyítás: hánytatás, hashajtás, gyomormosás 
és tüneti kezelés. 

Sajtó vagy prés, az iparban használatos azon 
szerkezeteknek neve, amelyek a tárgyat rendesen 
nagyon nagy erővel nyomják össze. A nyomó 
erővel szemben a tárgynak mindig szilárd alá
támasztó felületre kell támaszkodnia. A ható erő
vel szemben mindig reakció-erőnek kell fellépnie. 
Ez szilárd test sajtolásakor egy egyszerű erős 
tárgy, asztal lehet. (A képmell. 6.—7. ábráján 
A-v&l van jelölve.) Széna és tőzeg sajtolásánál 
kisebb erő is elegendő. A 4. ábrán látható széna
sajtón az összepréselt szénatömegek súrlódása adja 
meg a szükséges reakció-erőt. A széna összepré
selt állapotban magától jön ki a présből. Az 5. áb
rán az összesajtolt tárgy szintén szabadon egy K 
kaliberen át jön ki a S.-ból. A K kaliber szűkített 
keresztmetszete folytán a tárgy összesajtolódik. 
így készülnek pl. a tőzeg-brikettek. Ha a nyílás
sal szemben egy fix Ü ütköző ellenállást teszünk, 
akkor csövek is sajtolhatok. így sajtolják az 
ólomcsöveket, a gummicsöveket, a makkarónit. 
Nagyon gyakori eset az, hogy valamely növény
ből folyadékot akarunk kisajtolni. Ekkor a tár
gyat egészen zárt térbe kell körülfogni, amelyen 
csak kis szűrő nyílások maradjanak. A 3. ábra 
egy borsajtót mutat. A törkölyt egy fahengerbe 
teszik ós felül egy lappal addig nyomják, míg a 
must az egyes deszkák között kiszivárog. Hason
lóan, de nagyobb erővel történik az egyes mag
vakból, amelyet vaskosarakba tesznek bele, az 
olaj sajtolása. Szokásos folyadékot is sajtolni, 
szűrés céljából. így pl. a cukoriparban a cukor
levet tisztítják olyképen, hogy az iszapos folya-
dékot kilyuggatott lemezek és szűrő rongyok kö
zött sajtolják keresztül. A szűrő vásznon a tiszta 
lé áthatol és külön csapon lefolyik, míg az iszap 
ú. n. iszapkenyér formájában visszamarad. 

A hatóerőt kisebb erőszükségletnél kézzel, néha 
állatokkal szolgáltatják, nagyobb erőszükséglet 
esetében rendesen transzmisszióról nyerik, a leg
nagyobb erőfejtést pedig a víznyomással érik el, 
az ú. n. hidraulikus S. utján. 

A kézi v. állati erőt s a transzmisszió erejét 
rendesen erős lassító áttételekkel fokozzák föl. 
Ez lehet egyszerű emeltyüáttétel, mint a díó-
törőnél. Lehet forgattyú- és hajtórúd-áttétel, mint 
a 4. ábrán látható szénasajtónál. Lehet fogas
kerék lassító áttétele, mint az 1. ábrán látható. 
Erősebben lassit és ennek következtében nagyobb 
áttételt ad a csavarorsó-szerkezet. A kézi erő el
forgatja pl. a csavarorsó csavaranyáját. A csavar
orsó ekkor forgásában gátolva van, de a csavar
anya minden egyes fordulatára tengely irányában 
előrehalad egy menet magasságának megfelelő 
kis úttal. Ilyen szerkezetet látunk az 1. ábrán. 
Hasonlóképen működnek a 2. és 3. ábrán látható 
S.-k is. A transzmisszióról hajtott gépsajtók egy 
része is csavaros szerkezetű. A 6. ábrán lát
ható T transzmisszió-dob c tengelyére St és S2 
súrlódó tárcsák vannak szerelve. Ezek közül az 
egyik súrlódás útján az 0 csavarorsóra szerelt 
JD tárcsát mozgatja. A csavarorsó a P csavar
anyában elforog, ennek következtében lefelé moz
gást végez és a szerszámtartó szánt mozgásba 

hozza. A szabályozás baloldalt az E emeltyűvel 
történik. Ez ugyanis áttételek segélyével jobbra 
v. babra lökheti a transzmisszió felső c tengelyét, 
miáltal az orsóra szerelt D tárcsával egyszer a 
jobboldali S, tárcsa, máskor a baloldali S, tárcsa 
érintkezik. Ennek következtében az egyik eset
ben az orsó lefelé, a másik esetben fölfelé halad. 

Transzmisszióról hajtott gépeknél előfordul a 
forgattyú-áttétel is. Nagyobb erővel tudunk saj
tolni akkor, ha a gép szerszámtartó szánját for
gattyú helyett excenter hajtja (körhagyós S.). 

Nagy erőket, ese leg több ezer tonnát fejt ki a víz
nyomású v. hidraulikus S. (1. a 7. ábrát). A szer
számtartó szán itt négy G oszlopon vezetve halad 
lefelé v. felfelé aszerint, amint a vele egy darabot 
képező dugattyútestre vizet nyomunk. A vizet ren
desen külön motorral hajtott szivattyúval nyom
ják kis nyomás esetében víztornyokba, rendesen 
azonban súlyokkal erősen megterhelt, ú. n. akku
mulátorokba. A víznek a nyomása ilyenkor 25— 
100 atmoszféra, de néha 200 v. még több atmosz
féra is lehet. Ha most pl. egy 1 méter átmérőjű 
ilyen dugattyú fölé ilyen 100 atmoszférás vizet 
bocsátunk, akkor ez a dugattyú 7,850 cm' felü
letét 785,000 kg. erővel nyomja. A szerszámtartó
szán felemelése rendesen kisebb dugattyúval és 
gyorsabban történik. A 7. ábrán a V vonórudak 
a S. szánjának felemelésére szolgálnak. A sza
bályozás a jobboldali S szelepházzal történik. M 
cső vezeti az akkumulátor által összenyomott 
vizet a henger fölé, miáltal a munkalöketet adja. 
N cső bocsátja a nyomóvizet a fölfelé emelő 
henger alá, mikor is O-ban távozik az előbbi ható
erő adására felhasznált vízmennyiség. 

A S.-k az iparban nagyon elterjedtek. Ügy
szólván valamennyi iparban találkozunk velük. A 
mezőgazdaságban szénát, a szőlőgazdaságban 
bort, a tejgazdaságban sajtot stb. sajtolnak ve
lük. A pamutot bálokba sajtolják. Az olajgyá
rakban, a cukorgyárakban is sajtókkal találko
zunk. A vegyészeti ipar is használja. A szappant 
présekkel sajtolják. Az asztalosok az összeenyve
zett darabokat sajtóra szorítják. A fák vékony 
lemezeit, az ú. n. furnirokat összesajtolják. A S.-t 
a gummigyártás sem nélkülözheti. A gummitár-
gyakat S. alatt hevítik (vulkanizálják). Haszná
latos a sajtolás mükőgyártásban. Egyes kövek 
porát cementtel és homokkal egész tömör kövekké 
sajtolják össze. így készül a műmárvány, a mű-
gránit, stb. A téglát S.-val szokás összenyomni. 
Egyes üvegtárgyakat is szokás préselni. A papír
gyártásban a papirosból rendesen hengerek között 
préselik ki a vizet. A könyvnyomtatásban a ki
szedett betűkészletet v. ábrákat megfestve csava
ros v. hengeres sajtóval nyomják a papirosra. A 
kartonnyomásban a pamut- ós egyéb szövetekre 
különböző mintákat nyomnak rá. A tőzeget, szén
port, brikettet sajtolják. A vasiparban is igen el
terjedt a sajtolás. A kovácsolt vas és acél vörös 
izzó állapotban nagy nyomással különböző alakra 
hozható. Kisebb vas és acéltárgyak, pl. balták, 
csavarkulcsok alakjának megfelelő negatív szer
számot, ú. n. odort kimarnak, ezáltal végezhető 
a nevezett tárgyak sajtolása. A nagyobb darabok 
is S.-val állíthatók elő. Kocsivázak, csapágyak, 
páncéllemezek sajtolás útján állíttatnak elő. 

Amely szó S alatt nincs meg, S« alatt keresendő! 





SAJTÓK. 

6. ábra. PÖrzsöléses csavarorsós sajtó. 

ü. ábra. Sajtprés. 

1. ábra. Kerékáttételü csavarsajtó. 

4. ábra. Szénasajtó. 

ö. ábra. CsÖ-sajtó. 

3. ábra. Könyöfcemeltyüs borsajtó. 7. ábra. Hidi aulikus sajtó. 
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S. a nyomdászatban, 1. Gyorssajtó és Könyv
nyomtatás. 

8. irodalmi értelemben, 1. Hírlap; jogi szem
pontból 1. Sajtószabadság, Sajtójog, Sajtórendé
szet, Sajtóvétség, Sajtórendöri vétségek és ki
hágások, Sajtóbíróság. 

Sajtóbiróság. A nyomtatvány útján elköve
tett büntetendő cselekmények tárgyában ítélő 
bíróság. Az 1848. XVIII. t.-c. minden sajtóvétség 
bíróságául az esklidtbiróságot jelölte meg. A Bp. 
életbeléptetésével kapcsolatban azonban az 1897: 
XXXIV. t.-e. a törvényszék hatáskörébe utalta 
a magánegyének ellen elkövetett rágalmazást 
és becsületsértést. Az 1914: XIV. t.-c. (sajtótör
vény) 47. §-a pedig ezenkívül a Btk. 248. §-ába 
ütköző szemérem elleni vétséget. 

Sajtóház, 1. Borház. 
Sajtóhiba, így nevezik a nyomtatványok szö

vegének hibáit. A S. okozója lehet a szedő, a 
korrektor, sőt sok esetben a szerző is. Kiküszö
bölése végett ajánlatos nyomtatás előtt az iveket 
szorgosan átolvasni. Tudományos műveknél, fon-
tosabb adatokat tartalmazó munkáknál a könyv 
utolsó oldalaira S.-helyesbítést tesznek. L. még 
Korrektura. 

Sajtóiroda (ném. Pressbureau), lehet magán
jellegű iroda, amelynek célja az újságokat bizo
nyos irányban értesítésekkel ós hírekkel ellátni; 
fentarthatja valamely politikai párt is a párt 
céljainak szolgálatára, de rendszerint a minisz
tériumnak azt az osztályát értjük alatta, mely
nek feladata a napi sajtó figyelemmel kisérése, 
kivonatok készítése a miniszter számára, s a 
közvéleménynek sajtó útján való tájékoztatása, 
esetleg befolyásolása a kormány érdekében. S.-ja 
van a budapesti rendőrségnek is, amely ezen az 
úton teszi közzé a rendőri híreket. 

Sajtójog, a sajtóra vonatkozó jogszabályok 
foglalata (előbb 1848: XVIII. t.-e., most 1914: 
XIV. t.-c). Az utóbbi részletesebben szabályozza 
a sajtó jogviszonyait, a sajtórendészetet, a S.-i 
felelősséget s az ezekkel összefüggő kérdéseket. 
A sajtószabadság (1. o.) elvének (ami a cenzúra 
mellőzését is jelenti) kijelentése mellett megálla
pítja a sajtótermék (nyomtatvány) és az időszaki 
lap (hirlap) fogalmát; szól a sajtótermék előállí
tásáról, terjesztéséről és a colportageról, továbbá 
az időszaki lapokról, a hirlapbiztosítékról, a 
helyreigazítási kényszerről és a sajtórendőri vét
ségekről és kihágásokról, továbbá a sajtóvétsőg 
fogalmi meghatározása után e vétségek miatt 
beálló büntetőjogi felelősség rendszerét szabá
lyozza, lényegileg a fokozatos felelősség fentar-
tásával, mindazonáltal a kiadó felelősségének 
kibővítésével az «átvevő» s a «kőnyomatos» hir
lap szerkesztője felelősségének s a sértett kárté
rítési igényének megállapításával. A Bp. sajtó
eljárási szabályait némi tekintetben módosítja; 
így különösen a sajtóbiróságok hatásköréről, az 
elévülési határidőről, az előzetes lefoglalásról 
ós a vizsgálati fogságról, továbbá a kötelező 
vizsgálat mellőzéséről és az eljárás gyorsításá
ról tartalmaz külön rendelkezéseket. Végre az 
időszaki lap kiadója és szerkesztőségének tagjai 
között fennálló jogviszonyt szabályozza. L. Sajtó
szabadság, Sajtórendészet. 

Sajtok, 1. Sajt. 
Sajtolás, 1. vas- és fémtárgyak alakítása lassú 

nyomással. A darabot rendesen izzó állapotában 
sajtolják és csak vékony lemezeket sajtolnak 
hidegen is. A nyomás és az alátámasztás több
nyire sülyesztőben, odorban történik. Az egy
forma darabok tömeges előállítására használt 
sülyesztők a S. nyugodt igénybevételét jobban 
bírják, mint a formába kovácsolást. Kovácsolás
kor rövidebb élettartamaak. Ezzel szemben 
azonban a S. igen nagy erőt s nehezebb gép
berendezést kíván. (L. Sajtó.) Használják á saj
tót fémek nyújtására és duzzasztására is. 

2. Fasajtolás- A fa is kellő kezelés mellett 
bizonyos mértékben sajtolási célokra fölhasznál
ható. Igen nagy nyomás mellett a fát bütüjéről 
sajtolva, hosszúsága irányában tetemes mér
tékben összenyomhatni, ós ha a nyomó készü
lékbe ilyenkor valamely domború ékítménynek 
negativját (odor) beleillesztjük, a fán az ékít
ményt nyerjük. Az ily módon készült reliefókít-
mények (mesterséges faragvány) készítésénél 
néha 100 levegőnyomást alkalmazunk hidrauli
kus sajtók útján. Ha vékonyabb falemezeket 
(f unérokat) bizonyos víztartalom mellett 35—140° 
C.-ra fölhevített fémhengerek között nagyobb 
nyomás alatt lassan átvonuak, akkor a fa képlé
kennyé válik és anyagának egy része az egyik 
hengerben levő odormélyedéseket kitölti, egy
szóval a hengerbe vésett homorú ékítmény a fán 
domború ékítmény alakjában tűnik föl. Kereske
delmi olcsóbb bútorokra és ópületmunkákra ezek 
a sajtolt faragványok jók, de művészi becsesseg 
híján mint gyári cikkek művészi bútorokon nem 
használhatók, bármily szépek is gyakran. 

3. Szöllősajtolás. Az összezúzott szőllő levét, 
amennyiben az önmagától, mint szlnmust ki nem 
csurgott, sajtolás útján szokták a törkölytől el
választani. Lehetőleg egyszerű, de erős szerke
zetű sajtókat kell használni, melyekkel nagy 
nyomást lehet kifejteni. A törkölyt kétszer, sőt 
háromszor is sajtoljuk, az utoljára kifolyó must 
rendszerint kevesebb cukrot tartalmaz, tehát 
savanyúbb, mint a színmust. Csak tálérett ós 
aszusodó szőllőnól szokott a későbbi sajtoláskor 
nyert lé édesebb lenni, mert a sűrű, cukordús lé 
az aszott vagy töppedt bogyókból csak nagyobb 
nyomással nyerhető. 

Sajtoló nyomás, 1. Dombornyomás-
Sajtoló szerszámok (stancák). Leginkább 

bőrből, papirosból, vas- és fémlemezekből elő
állított üreges vagy mélyített gyártmányokat 
(dobozokat, tányérokat, tálakat, kanalakat stb.) 
sajtók vagy ejtőgópek segítségével úgy állítanak 
elő, hogy a mozgó kölyű (patric) a szilárdan 
megerősített odor (inatric) mélyedésébe nyomja 
az alakítandó anyagot. A kölyű és odor alkotják 
a sajtolószerszámokat, melyek jórészt acélból, 
de puhaanyagokhoz rézből és keményólomból is 
készülnek. 

Sajtoló-vágógóp (stancoló), kivált a fémipar
ban használt, kézzel vagy motorral hajtott vál
takozó mozgású gép, amellyel fémlemezekből 
bizonyos iparcikkek első v. végleges alakját ki
sajtoljuk. A nyomva sajtoló gépektől abban kü
lönbözik, hogy az anyagot nem alakítja, hanem 
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Sajtolt bársony 

csak körülhatárolja. Lényeges alkotórésze vala
mely éles szerszám. Mechanizmusa különféle le
het. Nagy szerepe van lemezárúk tömegcikkei
nél, pl. az acélírótollgyártásban stb. Az iparban 
a S.-ek rendesen kombinálva működnek a sajtoló-
nyomó gépekkel. 

Sajtolt bársony v. préselt bársony, 1. Bársony. 
Sajtolt gyöngy, 1. Gyöngy. 
Sajtolt lőgyapot, 1. Lögyapot. 
Sajtolt rézcsövek gyártása. A legkülönbözőbb 

keresztmetszetű réz, illetőleg rézötvény (pl. 
bronz) rudakat ügy gyártják, hogy a fémömledé-
ket vashengerből, ennek tetején elrendezett protí-
los nyíláson keresztül sajtolják, azután pontos 
méretre húzzák. 

Sajtolt szén, 1. Brikett. 
Sajtórendészet. A sajtójog körébe eső ama 

szabályok összessége, amelyek a sajtótermékek 
keletkezésének és terjesztésének feltételeit s az 
e téren előfordulható visszaélések büntetéseit 
határozzák meg (1914: XIV. t-e. St.). A sajtóter
mék előállításának feltételei (St. 5—7. §§.): a) 
minden sajtóterméken ki kell tenni a nyomtatás 
helyét, a nyomdatulajdonos és a kiadó nevét, 
időszaki lapoknál pedig a szerkesztő nevét is, 
kivéve az alárendelt jelentőségű üzleti és hasonló 
nyomtatványokat; o) a nyomdatulajdonos köte
les vállalatát a törvényhatóság első tisztviselő
jénél bejelenteni és a sajtótermékekre vonat
kozó minden adatot magában foglaló hiteles 
könyvet vezetni; c) a nyomdatulajdonos minden 
sajtótermék egy-egy példányát, kivéve a már 
emiitett jelentéktelen nyomtatványokat, köteles 
a kir. ügyészségnek, a Közp. Statisztikai Hiva
talnak, a Magyar Nemzeti Múzeumnak, a Magyar 
Tudományos Akadémiának és a nemzetgyűlés 
könyvtárának (1922 : XX. t.-c.) megküldeni. A 
sajtótermékek terjesztését illetőleg a St. 8—15. 
§-aiban foglalt szabályok irányadók: a) a ter
jesztés árusítás, ingyenes szétosztás, közszem
lére kitétel, nyilvános helyen való elhelyezés és 
szétküldés útján történhetik; b) minden sajtó
terméket bárki szabadon terjeszthet, kivéve a 
büntető ítélettel sújtott, bírói határozattal lefog
lalt, a nyomtatás helyével és a nyomda tulajdo
nosának nevével el nem látott nyomtatványo
kat, továbbá a minisztérium által betiltott kül
földi sajtótermékeket; c) az utcai terjesztéshez 
a kiadónak hatósági engedélyre van szüksége, 
melyet az arra illetékes hatóság megtagadhat 
vagy visszavonhat, ha a sajtótermék tartalma 
közrendbe v. közerkölcsiségbe ütközik, az idő
szaki lapoknak utcai terjesztésre szánt egyes 
számait ezenfelül a kiadó esetről-esetre köteles 
a terjesztés megkezdésével egyidejűleg a tör
vényhatóság első tisztviselőjénél bemutatni; 
utcai terjesztéssel csak azok foglalkozhatnak, 
kiknek részére a rendőrhatóság igazolványt ad ; 
d) a falragaszok a fennálló szabályok korlátai 
közt bárhol szabadon kifüggeszthetők, kivéve, ha 
tartalmuk olyan, mely a terjesztés általános ti
lalmába ütközik vagy az utcai terjesztésből ki 
van zárva. Az időszaki lap kiadásának feltéte
leiről külön rendelkezik a St. (16—19. §§.). Idő
szaki lap az egy hónapot meg nem haladó idő
közben megjelenő hírlap vagy folyóirat. Időszaki 

— Sajtőrendőri vétségek és kihágások 

lapot mindenki alapíthat, a kiadó azonban köte
les azt 15 nappal megindítása előtt a törvény
hatóság első tisztviselőjének bejelenteni s ha ez 
15 nap alatt nem nyilatkozik, a bejelentés tudo
másul vettnek tekintendő, egyébként a bejelen
tés tudomásul vétele előtt a lapot megindítani 
nem szabad. Kiadó csak nagykorú magyar állam
polgár lehet, aki állandóan az országban lakik 
s bűntett miatt öt éven belül, aljas okból elköve
tett vétség miatt három éven belül büntetve nem 
volt stb. Szerkesztő is csak ily egyén lehet, ha 
emellett nincs előzetes letartóztatásban v. vizs
gálati fogságban, vagy feltételesen szabadon bo
csátva. A politikai tartalmú időszaki lap csak 
biztosíték letétele mellett jelenhetik meg. A biz
tosíték összege: ha a lap hetenkint legalább öt
ször jelenik meg, Budapesten 50,000, vidéken 
20,000 korona, más esetekben Budapesten 20,000, 
vidéken 10,000 korona. A kőnyomatos lap biz
tosítéka 5000 korona. A S. köréhez tartozik a 
helyreigazítási jog szabályozása is (St. 20—23. 
§§.). Akiről időszáki lapban valótlan v. a való
ságot hamis színben feltüntető közlemény jelent 
meg, követelheti helyreigazító nyilatkozatának 
közlését; a szerkesztő pedig díjfizetés nélkül 
változatlanul köteles azt közölni: ha egy hónap 
még el nem telt, ha a nyilatkozat a lap vagy az 
állam nyelvén van írva, ha a helyreigazítás 
csak tényeket és cáfolatot tartalmaz és valót
lansága nyomban ki nem tűnik. Kiskorú helyett 
törvényes képviselője, a nő helyett férje, elme
beteg helyett gondnoka, elhalt vagy egyébként 
akadályozott egyén helyett hozzátartozója kí
vánhat helyreigazítást. Ha a szerkesztő megta
gadja a közlést, a helyreigazítást kérő panaszá
val a büntető járásbírósághoz fordulhat, mely
nek ítélete ellen egyfokú felebbezés használható 
a kir. törvényszékhez. Ha a bíróság helyt ád a 
panasznak, a szerkesztőt a helyreigazítás közlé
sére s a költség viselésére kötelezi, amennyiben 
pedig a szerkesztő a bíróság ítéletének eleget 
nem tesz, újból annyiszor kötelezendő a közzé
tételre, amennyiszer szükséges, egyszersmind pe
dig elrendelheti a bíróság, hogy a helyreigazítás 
a mulasztó szerkesztő költségére egy vagy több 
lapban közzótétessék. Ha a bíróság a panaszt el
utasítja, a felmerült költség a panaszost terheli. 
A S. szabályait kiegészítik még azok a büntető 
határozatok, amelyeket a St. a rendészeti szem
pontból felállított szabályok megszegőivel szem
ben megállapít. B büntető rendelkezéseket 1. Sajtó-
rendőri vétségek és kihágások alatt. 

Sajtórendőri vétségek és kihágások. A sajtó
rendészet egyik ága azok büntetésének megálla
pítása, akik a sajtótörvény rendelkezéseit meg
szegik. Az új St. külön cím alatt tartalmazza ;iz 
idevágó büntető rendelkezéseket. (St.24—31.§§.). 
E cím alatt azonban van néhány oly cselekmény 
is, amelyek nem sajtórendőri természetűek, ha
nem az általános büntetőtörvények keretébe tar
toznának és csak alkalmilag jutottak a sajtó
törvénybe. Ilyenek névszerint a következők: 1. 
pénz vagy más előny kizsarolása sajtóbeli közle
ményért ; 2. valótlan hír közzétételével kár oko
zása ; 3. a nemi életre, a nemi betegségekre és 
a gyermeknemzés meggátlására vonatkozó vagy 
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Sajtórendőri vétségek és kihágások — 491 —• Sajtószabadság: 

a közerkölcsöt veszélyeztető hirdetés közzététele 
(St. 24. §. 6—9. pont). B vétségek büntetése egy 
évig terjedhető fogház és húszezer koronáig ter
jedhető pénzbüntetés, az előny kizsarolása azon
ban bűntetté válik és három évig terjedhető bör
tönnel és nyolcvanezer koronáig terjedhető pénz
büntetéssel büntetendő, ha a tettes ily cselekmény 
miatt öt éven belül már két ízben volt büntetve 
és azt Üzletszerűen követte el (25. §.). 

Sajtórendőri vétséget követ el: 1. a nyomdai 
alkalmazott, ki szedési kötelezettsége teljesítését 
másokkal való megbeszélés alapján megtagadja, 
vagy az az alkalmazott, aki mást ebben erőszak
kal vagy fenyegetéssel meggátol; 2. a nyomda
tulajdonos, ki bejelentési kötelezettségét elmu
lasztja ; 3. az, aki a terjesztésből kizárt sajtóter
méket, tudva e körülményt, bármily módon ter
jeszti ; 4. a kiadó, aki időszaki lapot, bejelentésé
nek tudomásul vétele előtt, megindít vagy kiad, 
továbbá,: aki felelős szerkesztőként oly egyént 
jelöl meg, aki a szerkesztéssel tényleg nem fog
lalkozik (24. §. 1—5. pont). Az első pont alatt 
említett vétség büntetése 15 napig terjedhető fog
ház, a többieké egy hónapig terjedhető fogház és 
1000—10,000 koronáig terjedhető pénzbüntetés 
(25. §.). 

Sajtórendőri kihágást a nyomdatulajdonos, a 
kiadó, a felelős szerkesztő és bárki követhet el. 
így különösen kihágást követ el: 1. a nyomda
tulajdonos, aki a nyomtatás helyét, a saját és a 
kiadó nevét, időszaki lapnál pedig még a felelős 
szerkesztő nevét is a sajtótermékre ki nem teszi, 
s aki hiteles könyvet nem vezet; továbbá: aki 
a köteles példányt az illetékes kir. ügyésznek 
a terjesztés megkezdésével egyidejűleg be nem 
küldi (26. és 27. §§.); 2. a kiadó, ki a hatóság 
közleményét a szokásos díjért nem közli, az idő
szaki lapnál beállott változást a kellő időben be 
nem jelenti, az időszaki lap biztosítékának vagy 
egy részének elvonása esetébon a biztosíték ki-
egészitése előtt a lapot kiadja (28. §.); 3. a szer
kesztő, ki a helyreigazító nyilatkozathoz meg
jegyzést fűz, annak közzétételét törvényes ok 
nélkül szándékosan elmulasztja, a birói határozat
tal kötelességévé tett helyreigazítást nem közli, 
a rágalmazás és becsületsértés miatt kiszabott 
marasztaló ítélet közlésére vonatkozó kötelessé
gét nem teljesíti (30. §.); aki rendőrhatósági iga
zolvány nélkül utcán vagy házalva oly sajtótermé
ket terjeszt, melyről tudja, hogy ily módon való 
terjesztésük nincs megengedve, utcai terjesztésre 
szánt sajtóterméket rendőri igazolvánnyal el nem 
látott egyénnek ad át, vagy aki az időszaki lap 
egyes szamait a hatóságnál való bemutatás előtt 
utcán terjeszti, aki falragaszt törvény ellenére 
függeszt ki, a megengedett kifüggesztést meg
akadályozza vagy a jogosan kifüggesztett falra
gaszt jogtalanul letépi (29. §.). Kihágás még az 
új St. szerint az, ha valaki tiltott gyógyító vagy 
kuruzsló szereket hirdet (28. §. utolsó bekezdése). 
E kihágások büntetése a 27. §. esetében 6000, a 
többiekben 62,000 koronáig terjedhető pénzbünte
tés. Az eljárás vétségek eseteiben a kir. törvény
szék, kihágások eseteiben a kir. járásbíróság, az 
utcai terjesztésre vonatkozó rendelkezések meg
szegése esetében pedig a közigazgatási hatóság, 

mint rendőri büntető bíróság liatásköróhez tarte-
zik (31. §.). 

Sajtos bélgyuladás (paratyphus), leginkább 
csak a szopós és a választott malacokban, néha 
azonban a felnőtt sertésekben is előforduló fer
tőző betegség, melyet a paratyphus-csoportba tar
tozó baktóriumok okoznak, ha egyidejűleg a szer
vezetet gyöngítő befolyások (hibás takarmányo
zás, hirtelen elválasztás, hideg istállóban tartás) 
érvényesültek. A beteg állatok rosszul fejlődnek 
és soványodnak, hasmenésök van, testük felüle
tét pedig pörkök borítják, sőt néha még lappangó 
tüdőbántalom jelei is mutatkoznak rajtuk. Régi 
esetekben a bél nyálkahártyáján egyneműen saj
tos bevonatot és sekély fekélyeket, a bélfodor 
nyirokcsomóiban pedig velőszerű duzzadást vagy 
szintén elsajtosodást találni, a gyorsabban lefolyó 
esetekben ellenben a nyálkahártya egyszerűen 
csak pirosabb és velőszerűen duzzadt, esetleg még 
flbrinhártyákkal fedett. A betegséget olykor ne
héz megkülönböztetni a sertéspestistől és a ser
tésvésztől, és ez néha csak laboratóriumi vizs
gálatok alapján sikerül. 

Sajtoskál, kisk. Sopron vm. csepregi j.-ban, 
(1920) 555 magyar lak. 

Sajtos kövek, a nyers, még meg nom munkált 
gyémántok neve a gyémántcsiszoló nyelvén. 

Sajtószabadság. Az írásban nyilvánított gon
dolat tágabb körben való terjesztésének lehető
ségét a könyvnyomtatás feltalálása adta meg. A 
reformáció csak a sajtó által vált lehetővé; egy
szersmind azonban csakhamar a könyvnyomta
tás feltalálása után a sajtóban ismerte fel leg
veszélyesebb ellenfelét az uralkodó hatalom : az 
állam és az egyház. Védelmi eszköz gyanánt 
vele szemben az előleges cenzúrát állították fel, 
amennyiben t. i. az iratnak sajtó útján való több-
szörösltését tartalmának előleges megvizsgálá
sától és esetről-esetro kieszközölt rendőri enge
délytől tették függővé. Az egyház és az állam 
kezdetben szigorú rendszabályokkal foganatosí
tották a cenzúrát. így pl. Franciaországban I. 
Ferenc alatt a hugenotta mozgalom után egy
előre teljesen betiltották a könyvnyomtatást. 
Később pedig súlyos testi büntetéseket, sőt halál
büntetést állapítottak meg az ellen, aki előleges 
engedély nélkül könyvet kinyomat. Még Angliá
ban is csak az lett az eredménye az 1642-iki for
radalomnak, hogy a cenzúra jogát a parlamentre 
ruházták át és habár Milton 1644. erélyesen kö
vetelte a cenzúra eltörlését, ez mégis csak a má
sodik forradalom után, 1694. következett be. 
Ettől kezdve azonban még sokáig erős megtorló 
rendszerrel kellett a sajtónak megküzdenie. A 
kontinensen először II. József császár tett kísér
letet a S.-gal. Átmenetileg behozták azt Francia
országban is a nagy forradalom alatt, de Napó
leon ismét szigorú cenzúrának vetette alá a saj
tót. Csak az 1814-iki alkotmány mondta ki azt 
az alapelvet, hogy a sajtótörvénnyel csupán a 
S.-gal való visszaélést kell megtorolni. A XIX. 
sz.-ban keletkezett mindegyik sajtótörvényben 
az utólagos megtorlás rendszere érvényesült az 
előleges cenzúrával szemben. E rendszer az alapja 
a S.-nak. Európa különböző államaiban a követ
kező sajtótörvények vannak érvényben: Bei-
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giumban az 1815. és 1830. évi alkotmány ismerte 
el a S.-ot s az utóbbi egyszersmind megállapí
totta a fokozatos felelősséget; Olaszországban 
az 1848. évi piemonti sajtótörvény van érvény
ben, amely lényegileg a belga felelősségi rend
szert követi és a sajtóvétségeket esküdtszék elé 
utalja. Németországban az 1874. évi birodalmi 
sajtótörvény szerint a fokozatos és kizáró fele
lősséget kiegészíti a nyomtatásban és terjesztés
ben résztvevő személyek felelőssége gondatlan
ság miatt, az ítélkezés kevés kivétellel az esküdt
szék hatásköréhez tartozván; Franciaországban 
jelenleg az 1881. évi sajtótörvény van érvényben, 
mely szerint a felelősség fokozatos, de nem ki
záró, a sajtóvétségek tárgyában, a rágalmazás 
és becsületsértés kivételével, az esküdtszék ítél; 
Németalföldön nincs külön sajtótörvény, hanem 
az 1881. évi codex állapltja meg a tettesek és 
részesek együttes felelősségét, csupán a kiadóra 
és nyomdászra vonatkozó kivétellel; Angliában 
az 1881. és 1886. évi sajtótörvények vannak ér
vényben, megfelelő eljárási biztosítékokkal, me
lyek között első helyen áll az esküdtszék ítélke
zése; Ausztriában az 1862., 1868. és 1894. évi 
törvények a sajtójog forrásai, melyek szerint a 
felelősség fokozatos, de nem kizáró, a gondatlan
ság is büntetendő, az ú. n. «obiectives Verfahren» 
feljogosítja az ügyészt a nyomtatvány elkobzá
sára akkor is, ha az eljárás senki ellen sem indít
tatott meg. 

Hazánkban az 1848. évi XVIII. t.-c. deklarálta 
a S.-ot e szavakkal: «Az előző vizsgálat eltöröl
tetvén örökre s a S. visszaállíttatván, ennek biz
tosítékául rendeltetnek.* Az első rendelkezés ez: 
«Gondolatait sajtó útján mindenki szabadon kö
zölheti és szabadon terjesztheti)). Ebben van kife
jezve a S. elve, a gondolatszabadság, amelyet az 
1914. évi XIV. t.-c.-be iktatott új sajtótörvény is 
ugyané szavakkal magáévá tett. A fokozatos fe
lelősség rendszere annyiban függ össze a S.-gal, 
hogy midőn az állam beéri valamely sajtóvétség 
miatt csupán egy személy felelősségével, vagyis 
a formális felelősséggel, ezzel szabadabbá teszi a 
gondolatnak sajtó útján való közlését. Átvette az 
új törvény az 1848. évi sajtótörvény 14. §-át is, 
mely szerint büntető eljárásnak nincs helye az 
országgyűlés, a törvényhatóságok és törvény
székek stb. iratainak és nyilvános üléseinek «hlv 
szellemben való közlése miatta (St. 44. §.). A S. 
további biztosítéka az elévülési idő rövidebb meg
állapítása is. Az új sajtótörvény szerint az idő
szaki lapban elkövetett bűntett és vétség hat hó
nap alatt, nem időszaki lapban elkövetett két év 
alatt évül el, mindegyik a terjesztés megkezdésé
től számítva (48. §.). 

Korlátozást a S. tekintetében csak a háború 
esetére szóló kivételes törvény, az 1912. LXIII. 
t.-e. 11. §-a állapít meg, mely szerint háború ide
jén az időszaki lap köteles példányát szétküldés 
előtt be kell küldeni a kir. ügyészséghez s ez és 
a rendőrhatóság jogosítva van a szétküldést meg
tiltani, ha az illető sajtótermék tartalma a had
viselés érdekeit sérti. 

Sajtótáviratok, igazolvánnyal ellátott tudósí
tók által az erre kijelölt időben (18 és 9 óra közt) 
feladott, a hírlapokban való közzétételre szánt, 
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közérdekű híreket tartalmazó s ezért mérsékelt 
díj alá eső táviratok. (L. Hirlapszolgálat). A bel
földön a díj a rendes díjnak kb. 26°/t-a, a kül
földi forgalomban pedig 50»/o-a, de minden eset
ben legalább a rendes táviratok legkisebb díja. 
Más időben feladott S. a rendes díjazás alá esnek. 

Sajtótörvény, 1. Sajtójog és Sajtószabadság. 
Sajtóvétség. A nyomtatvány útján elkövetett 

büntetendő cselekmények általános elnevezése. 
B cselekmények lehetnek: büntettek, vétségek és 
kihágások. Az 1914. XIV. t.-c. 32. §-a szerint: 
«Sajtó útján elkövetett bűntett, vétség v. kihágás 
az a bűncselekmény, amelynek tényálladékát a 
sajtótermék tartalma foglalja magában.» B bűn
cselekmények tehát lényegesen különböznek a 
sajtórendőri vétségektől és kihágásoktól (1. o.), 
amelyek sajtórendészeti szempontból állapítanak 
meg büntetéseket a sajtótermék előállítása ós ter
jesztése körül elkövetett visszaélésekre. Az utób
biak tényálladéka és büntetése a St.-ben, a sajtó-
vétségeké az általános Btk.-ekben van megálla
pítva. A magyar Btk. szerint S.-ek: a felhívás 
felségsértésre, hűtlenségre, lázadásra ós általában 
bűntett v. vétség elkövetésére, a király és a ki
rályi ház tagjainak megsértése, az izgatás és lá
zítás, bűntett v. vétség feldícsérése, az isten
káromlás, a szemérem elleni vétség, a rágalma
zás és becsületsértés, a hadi és hivatali titok köz
zététele (ez utóbbi vitatott). Ezeken kívül S.-ek a 
nyilvánosság kizárásával tartott tárgyalás közzé
tétele, a csábítás kivándorlásra, továbbá a kihá
gások közül: a hadierő eszközeinek veszélyezte
tése sajtó útján való közzététellel és a másra ki-
szabottpénzbüntetós fedezésére való felhívás (Kbtk. 
33., 39. §§-ok). Az új S. is megállapít két S.-t és 
egy kihágást. Ezek névszerint: a nemi életre v. a 
nemi betegségek megelőzésére v. gyógyítására 
vonatkozó szeméremsértó v. közerkölcsiséget ve
szélyeztető hirdetés közzététele, a gyermeknem
zést gátló v. magzatelhajtó szerek hirdetése v. 
ily módok ajánlása, tiltott gyógyító v. kuruzsló-
szerek hirdetése (St. 24. §. 9. pont és 28. §. utols* 
bekezdése). A S.-ek rendszerint az esküdtbíróság, 
kivételesen a törvényszék, mint sajtóbíróság, ha
tásköréhez tartoznak. L. Sajtóbíróság. 

Sajtüst, az a vörösrézből készült Úst, melyben 
a tejet a sajtgyártásnál fölmelegítik, mielőtt ae 
ojtót hozzákeverik. A S. változó nagyságban ké
szül ; a legnagyobb S.-ök 1-5 m. átmérőjűek s 1200 
kg. tejet fogadnak be. Szerkezetük többféle: 
ugyanis vannak tűzzel s forró gőzzel és villa
mossággal melegíthető S.-ök. 

Sakai, nép, 1. Szakai. 
Sakál (Ganis aureus L., állat), a Ragadozók 

(Garnivora) rendjébe, a Kutya-félék (Canidae) 
családjába tartozó állatfaj. Külsejére a rókához 
hasonlít, de több tekintetben a farkasra emlékez
tet és életmód dolgában is a farkas és a róka között 
áll. Alapszíne szennyes szürkés-sárga; háta söté
tebb, néha fekete hullámos mustrázattal vagy 
sötét szabálytalan sávokkal díszített; oldalsó 
részei, combjai és lábszárai fakóvörösek; torka 
és hasa fehérossárga; bozontos farka sötét színű, 
végén fekete. Testhossza 65—80, farka 22—30, 
vállmagassága, 45—50 cm.; súlya kb. 10 kg. 
Ázsia Ny.-i és ÉNy.-i részében és Észak-Afriká-
aeg. S% alatt keresendő ! 
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ban honos, do előfordul Európában is, jelesen 
Oroszország D.-i részén, Törökországban, Görög
országban, továbbá Dalmácia több pontján. Észa
kon eljut nagyritkán Boszniába, sőt Magyarország 
D.-i és középső részeibe is. A budapesti Nemzeti 
Múzeumban van egy példány, melyet 1882 jan. 
17. Heves megyében a debrői pagonyban lőttek; 
egy másik példányt a zágrábi természetrajzi mú
zeumban őriznek, mely 1891-benBellyén (Baranya) 
került puskavégre. Táplálékszerzésre naplemente
kor indul s ilyenkor kellemetlenül hangos voní
tással társakat toboroz, behatol a majorokba és 
lakásokba s mindent elhurcol, amit előtalál. A 
baromfiakban, sőt a juhokban és kecskékben is 
nagy pusztításokat okoz. Gyakran a nagyobb 
ragadozókat csapatostól követi s az elejtett zsák
mány maradékaiból csillapítja éhségét. Az em
berre nézve nem veszedelmes, ha azonban elsza
porodik, némely vidékre kártételeivel és iszonyú 
ronításával igazi csapássá válik. Tavasszal páro
sodik s ilyenkor a hím vonítása úgyszólván tűr
hetetlen. A nőstény elrejtett vackában 5—8 köly
köt szül, melyek gyorsan fejlődnek, úgy hogy 
már 2 hónap múlva portyázni mennek. Fiatalon 
fogságba kerülve könnyen megszelídül s a kutyá
val is kereszteződik. A S.-t sokszor összetévesz
tik a nádi farkassal. Perzsa neve szighal, ennek 
elferdítéséből eredt a S. név. Arab neve diebésdib. 

A S. rokonai közül legkisebb a Szomali-földön 
élő kis S. (Ganis mengesi Noack), mely alig 
akkora, mint a mi pincsi-kutyánk; legnagyobb 
pedig a nagy S. (Canis Doederleini Hilzh.), 
melynek nagysága a mi nagy juhászkutyáinké
val vetekedik. Legnyulánkabb és legcsinosabb 
alkotású S.-faj a szenegáli S. (Canis anthus F. 
Cuv.), mely Szenegáliában honos. Észak- és Kelet-
Afrikában gyakori a farkas-S. vagy S-farkas 
(Canis lupaster Ehrbg.), mely kisebb a mi farka
sunknál, de alakra és arányaiban is hasonlít hozzá. 

A S. távolabbi rokonai közé tartoznak és ezért 
ma más alnemekbe is osztják a dél-afrikai 
panyókás S.-t (Lnjmlella mesomelas Schreb.), 
a közép-afrikai sujtásos S.-t (Scháffia adustus 
Sund.), a Braziliában honos maikongot (Lycalo-
pex thous L.), mely Dél-Amerikában a mi S.-unkat 
helyettesíti, a boronás S.-t (Cerdocyon azarae 
Wied.), mely szintén Dél-Amerikában él. A most 
említett S.-okkal szemben az előbb említett S.-
fajokat igazi S.-ok néven a Thos nevű alnomben 
szokták az újabb rendszerezők egyesíteni. 

Sakálfarkas (Canis IThos] lupaster Ehrbg., 
állat), a Ragadozók rendjébe, a Kutya-félék csa
ládjába tartozó sakál-faj. A mi farkasunknál jó
val kisebb, azonban alakjára és arányaira hasonló 
hozzá. Bundája sötét fakóbarna színű ; az egyes 
szőrök tövükön sárgásak, végük fekete. Észak-
és Észak-Nyugat-Afrikában Marokkóig honos. A 
S. nevet még tudományos művekben is gyakran 
használják a Szenegáliában előforduló szenegáli 
sakál (Canis anthus P. Cuv.) megjelölésére s 
ennek alapján ennek tudományos nevét tévesen 
alkalmazzák az északafrikai S.-ra is. 

Sakanlije, adók. Zágráb vm. dvori j.-ban, (1910) 
887 szerb lak. (Tr. SzHSz.) 

Sakharit (a reggelt jelentő héber sakhar 
szóból), a zsidók reggeli istentiszteletének neve. 

Sákjamuni, 1. Buddhizmus. 
Sakk, L Sakkjáték. 
Sakkara, egyiptomi falu, 1. Szakkara. 
Sakkas, filozófus, 1. Ammonios, 2. 
Sakk-játék. Nagyon elterjedt szellemes játék, 

melyben nem a véletlen szeszélye, hanem az ala
pos mély számítás, ötletesség hozza meg az ered
ményt. A S. történetét, időszámításunk 500. évéig 
sikertilt kinyomozni. A kutatások szerint Indiából 
indult hódító útjára s először a perzsákhoz került. 
Indiában mint négyes S. (csaturanga) volt isme
retes, azaz két-két játékos, önállóan vezetvén a 
rendelkezésre álló 8—8 bábot, együvé tarto
zott, Perzsiában már átalakult s mint kettős S. 
satrandzs néven vált kedveltté. A satrandzs-ban 
a királyt sáA-nak hívták és innen formálódott a 
sakk elnevezés. Európába az arabok hozták s ter
jesztették az eredeti perzsa satrandzs-ot, mely a 
XV. sz. vége felé, a bábok egy része játékbeli 
erejének s menetelésének módosulása által új, 
tökéletesebb alakot öltött. A S. csakhamar álta
lánosan ismertté lett s Spanyolországban Lucena 
(1497), Damiano (1512), Ruy Lopez (1567), Olasz
országban pedig Giannuzio (1597), Salvio (1604), 
Carrera (1617), Greco (1619) Poleriónak kézirat
ban fönnmaradt fejtegetéseire támaszkodva, azt 
kritizálva, irodalmilag is foglalkoztak a S. ter
mészetével. Az ismertetések és fejtegetések jelen
tékeny hatással voltak az általános játékerő fej
lődésére s a XVI. sz. végén s a XVII. sz. elején 
már Leonardo il Puttino, Paolo Boi és Ruy Lopez 
mint kiváló sakk-művészek említtettek. A S. foko
zatosan tért hódit Franciaországban, Angolország
ban, majd Észak-Amerikában s innen visszatérve 
Hollandián, Németországon, Ausztrián és Magyar
országon át Lengyel-, illetőleg Oroszországban. 

Hazánkban a S.-ot az Anjouk honosították meg. 
A magyar nemes osztály azután mesés összegű 
fogadásokkal izgatóvá, mondhatni hazárdjátékká 
tette. Kerékgyártó említi (Magyarok életrajzai, I. 
516. 6.), hogy 1557. bergamói Olivér Jeromos, az 
akkori legerősebb magyar játszóval, Batthyány 
Ferenccel (szül. 1486., megh. 1566.) mérkőzni 
óhajtván, Magyarországba jött s Nádasdy Tamás 
nádor udvarában tartózkodott. Ugyanebben az 
évben utazott keresztül hazánkon Paolo Boi di 
Noto (a szirakuzai), ki lovaglás és társalgás köz
ben három ellenféllel is mérkőzött. A S.-nak nagy 
kedvelője s művelője volt II. Rákóczi Ferenc is 
(Thaly: II. Rákóczi Ferenc ifjúsága, 105.). Be-
nyovszky Móricot kalandos utazásában 1771. nem 
egyszer a S. segítette át az eléje tornyosuló 
anyagi akadályokon. 1784-ben szerkesztetteKem-
pelen Farkas lovag az első sakkozó gépet, amely
ben természetesen egy jó sakkozó volt elrejtve. 
Széchenyi István gróf, Deák Ferenc, sőt Kossuth 
Lajos is szivesen sakkoztak. Széchenyi az 1842. 
alakult Pesti sakk-kör védnöke volt. A Pesti 
sakk-kör, jelenleg Budapesti sakk-kör, Erkel 
Ferenc és Jacoby Sámuel dr. agilis vezetése alatt, 
nagy hatással volt sakkéletünkre és a külföldön 
is elismert, kiváló magyar mesterjátszóknak 
egész sorát nevelte. 

A S.-ot ma is úgy, mint régen, 64 világos és 
sötét kockára osztott sakktáblán 16 világos és ' 
16 sötétszinű bábbal játsszák. A játék célja az 
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ellenfél királyának elfogása, sakkmattá tétele. A 
két haderő egyenlő s csakis a szín különbözteti 
meg. A játszók mindenike iT(irály), F(ezér, vagv 
királynő), 2 F(ató), 2 J?(uszár), 2 .B(ástya) é3 8 
(/j/(alogos) fölött rendelkezik. A sakktábla és kezdő 
hadállás elrendezésénél ügyelni kell arra, hogy a 
játszó jobb kezéhez eső sarokkocka világosszínű 
tegyen s hogy a F (vezér) mindig olyan színű koc
kán álljon, mint amilyen színű a báb maga. A ját
szó előtt levő két sarokkockára jönnek a bástyák, 
melléjük a huszárok (lovasok), majd a futók s végül 
a király és vezér a föntebb adott szabály figyelem
bevételével. A tisztek sora elé a gyalogosok kerül
nek. A bábok menetmódja a következő: K léphet 
úgy egyenes, mint ferde irányban, de mindig csak 
egy kockával odébb; V menetmódja hasonló, de 
nincs korlátozva kocka-számra, a legértékesebb 
báb. B csak egyenes, .Fcsak ferde irányban mozog
hat, mindkettő tetszésszerinti mezőn át. iíegyesíti 
a bástya és futó menetirányát, azaz egy kockát lép 
egyenes s egyet ferde irányban. A gy-ok kiindu
lási helyükről két, azután pedig mindig egy koc
kát lépnek előre; visszafelé sohasem léphetnek. 
Az ellenséges bábok egymást kiüthetik s ebben 
az esetben az ütő-báb mindenkor a kiütött s táb
láról eltávolított báb helyére áll. A gy-ok ütése 
menetmódjuktól eltérő, csak előre ferde irányban 
ütnek. A K nem üthető ki, annak megtámadását 
«sakk» szóval jelezni kell. A sakkot, vagyis 
támadást az ellenfél védeni köteles; ha ez nem 
hárítható el, akkor a király matt s a játszma el
veszett. A szabályszerű menetmódtól eltérő külön
leges lépés az elsáncolás, itt a király és bástya 
egyidejűleg lép olyképen, hogy a király, ha sakk
ban nem áll, vagy sakkon nem lép keresztül, két 
mezővel jobbra vagy balra helyezendő s az azon 
oldali bástya, a királyon át, a másik oldalon 
melléje áll. Ez egy játszmában csak egyszer meg
engedett A másik különlegesség a menetközben 
való(enpassant) ütés; előnyomult gy mellé lépő 
ellenséges gy, ha eredeti helyéről két kockával lép 
előre s így az előrenyomult gy mollé kerül, ez 
által kiüthető, úgy mintha C3ak egy kockával 
lépett volna előre. Ha a játszmát egyik fél sem 
bírja megnyerni, a játék döntetlen (remis). Dön
tetlen a játék örökös sakkadás vagy patt esetén 
is. Paíí-nál a király nincs sakkban, de nem lép
het úgy semmivel, hogy sakkba ne kerüljön. A 
vezér után a legerősebb báb a bástya, a többi 
úgynevezett könnyű tisztek közül a mattadáshoz 
kettőre van szükség. A futó és huszár egyenlő 
értékűek. Az ellenség utolsó sorába behatolt gy 
azonnal tetszésszerinti, hasonló színű tisztté vál
toztatandó. A játszmát rendszerint világossal s 
mindig csak egy bábbal kezdjük. A megnyitás 
egyik formája a gambit, midőn a kezdő fél tá
madó játék elérése céljából anyagi áldozatot hoz. 
A lépések följegyzése céljából a sakktábla kockái 
betűkkel és számokkal jelöltetnek olyképpen, 
hogy a világos bábok vezetőjétől az ellenfél felé 
haladó kockaoszlopok balról-jobbra a—h betűk
kel, az erre derékszög alatt fekvő sorok pedig 
ugyancsak a világos báboktól kiindulva 1—8 
számokkal jelezvék, a betű és szám találkozása 
adja a kocka nevét. Könnyebbség okáért még a 
lépő báb első betűjét kiírjuk; a lépések föl jegy -
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zésére különösen a sakkversenyeken kell nagy 
gondot fordítani. 

S a k k v e r s e n y e k . Az angoloké az érdem, hogy a 
sportszerű versenyzést a nemzetek kiváló sakkjátszói 
részére lehetővé tették. Az első sakkversenyt 1851. London
ban rendezték. Azután meghonosodott e sport s számos 
nemzetkőzi sakkverseny zajlott le a föld különböző he
lyein. A sakkversenyeknél bizonyos szabályok vannak, 
melyek a játszók által betartandók. A gondolkodási idő 
határolt, azaz a játszók kötelesek óránkint 16—20 lépést 
megtenni. A gondolkodási idő ellenőrzése különleges kettős 
órával történik. A versenyzők a játszmát lépé>enkint föl-
jegyzik. A nyert j á t ék : 1; a döntetlen: '/>! » vesztett: 
0-aí jelöltetik. A verseny győztese az, aki a legtöbb pontot 
éri el. 

A modern nagyszabású mesterversenyek az 1895. évi 
Itastingsi versennyel kezdődtek s a következők voltak : 

Husti-ngs. 1895 augusztus. Pillsbury H. N. 16'/2 játszmát 
nyert. Csigorin M. 16, Lasker M. dr. 15'/j. Tarrasch S. dr. 
és Steinitz W. 13, Schiflers 12, Bardeleben Cl., Teichmann 
R. l l ' / j ! 9-ik Schlechter K. 11 ponttal, azután Blackburne. 
Walbrodt, Janowsky, Mason, Bird, Gunsberg J. Albin, 
Marco, Pollock, Mieses, Tinsley 8. és Vergani B. Ez az 
első nagyszabású mesterverseny, hol az összes kiváló sakk
mesterek résztvertek. A mesterversennyel egyidejűleg 
megtartott atnatSrversenyen: 1. Maróczy Géza, 2 - 3 . Atkins, 
Loman, 4. Cohn W. lett 82 versenyző közül. 

Szt-féteraár, 1895 december. Négyes verseny. 1. Lasker 
M. dr. 11 >/,. 2. Steinitz W. 9>/2, S. Pillsbury H. N. 8, 
4. Csigorin M 7 ponttal. 

Nürnberg, 1896 július. 1. L-isker M. dr. iS'/i- 2 Maróczy 
Géza 12V2- 3—4. Pillsbury, Tarrasch dr. 12, 5. Janowsky 
D 11V* S. Steinitz W. 11, 7 - 8 . Schlechter K., Walbrodt 
lO'/j. 9—10. Csigorin M., Schiflers B. 9'/, ponttal. Black
burne 9, Cliurousek Rezső 87a, Marco 8, Albin 7, Winawer 
6'/a. Porges, Showalter 5'/2, Schallopp 4V2. Teichmann 4. 

Budapest, 1896 október. 1 - 2 . Csigorin M., Cliarousek 
Rezső 8'/j. Pillsbury H. N. 7'/j, Janowsky D., Schlechter 
K. 7, Walbrodt K., Winawer S. 6'/2, Tarrasch 8. dr. 6, 
Albin A,, Maróczy G. 5. Marco G. 4V2, &oa J. dr. 4. 

Berlin, 1897 szeptember. Oltármuék Rezső 14'/a. Walbrodt 
C. 14. Blackburne J. II. 13, Janowsky D. 12V2. Burn A. 18, 
Alapin 8., Marco Gy. ll i /2 , Caro H., Schlechter K. 11, 
Csigorin 10'/3, Schiffirs 10, Metger9, Winawer 8'/a, Cohn 
W., Süchting H. 8, Teichmann 7'/a, Englisch B., Zinkl 
A. 6'/2, Albin A. 3, Bardeleben C. Va

sira, 1898 június. Dr. Tarrasch S., Pillsbury H. N.27'/». 
Janowsky I). 25'/2. Steinitz W. 23'/,, Sclecnter K. 21V„ 
Burn A.. Csigorin M. 2,), Lipko P., Maróczy Géza 19'/2, 
Alapin 8. 18, Blackburne J 17'/2, Schiflers E. 17, Marco 
Gv. 16'/a, Showalter J. W. 15, Walbrodt C. 14'/a, Halprin 
A. 14, Caro H. 12, Baird D. G. 8. és Trenchard H. W. 5. 

Köln, 1898 augusztus. Burn A. 11V2, Charouiek R., 
Cohn W„ Csigorin M. 10>/2, Steinitz W, 9'/2, Schlechter 
K., Showalter J. 9, Berger J. 8'/a, Janowsky I). 7'/>. 
SchifTers E. 7, Popiel 6, Gottschal H. 5'/,, Albin A., Hein-
richsen Kritz 4. Schallopp 3. 

London, 1899 május. Lasker M. dr.22'/2, Janowsky D., 
Maróczy Géza, Pillsbury H. N. 18. Schlechter K. 17, Black
burne J. 15'/2, Csigorin M. 15. Showalter J. W. 12'/a> 
Mason J. 18, Cohn W„ Steinitz W. l t v „ Lee 9Vj, Bird 7, 
Tinsley 6, Teichmann 2. 

BScs, 1899 december. Kolisch-verseny. Maróczy Géza 9, 
Bródy M. dr., Schlechter K. 7'/s, Alapin 8. 6</2. Marco Gy., 
Wolf H., Zinkl A. 6, Kotrc 6'/j. Popiel 4</a, Schwarz A. 8'/2, 
Prock 0. 

Paris, 1900 május. Lasker M. dr. 14</2. Pillsbury H. 
N. 12V2, Maróczy (iéza., Marshall F. 12, Burn A. 11, Csigorin 
M. 10i/o Marco Gv., Mieses ,1., Schlechter K. 10, Janowsky 
1)., Showalter J. W. 9, Mason 4'/,, Bródy Miklós dr. 4, 
Rosen 8, Mortiner 2, Didier, Sterling 1. 

München, 1900 augusztus. Maróczy Géza, Pillsbury H. N., 
Schlechter K. 12, Burn A. 10'/2. Marco Gy. 10, Cohn W. 8, 
Berger J., Janowsky D., Showalter J. W., Wolt H. 7'/2, 
Gottschall dr.. Poplel J. 6'/.,, Halprin A. 5, Bardeleben, 
Billecari 3, Jacob l'/2. 

Monte-Carlo, 1901 február. Janowsky D. 101/*, Schlechter 
K. 9'/;, Csigorin M.. Scheve Th. 9. Alapin 8. 8'/2, Mioses 
J. 7, Blackburne J. H., Gunsberg J. 6'/2, Marco Gy 6, 
Marshall F. 5>/3. Keggio A. 4'/4. Mason 4'/.|, Winawer 4, 
Didier '/.,. 

Montemrlo, 1902 február. Maróczy Géza 145/<, Pillsbury 
H. N. l*i/a, JanowskvD.il . Teichmann R. 13'/,, Schlechter 
K., Tarrasch 8. dr." és Wolf H. IS. Csigorin 1172, Mar
shall 11, Guniberg J. 10'/*, Napier 9'/j, Mieses O'/j, Mason 9, 
Albin 8V2, Marco 7-Vj, Popiel T/i, Scheve Th. 5, Bisen-
berg 4V2, Reggio 2'/a, Mortimer 1. 
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Hannover, 1902 júlins. Janowskv D. 13>/2. Pillsbury 
t). N. 12, Atkins A. l l ' /2 , Mieses J. 11, Napier. Wolf H. 10, 
Csigorin M. 9, Olland 8'/,, Marshall, Swiderski 8. Gottschall, 
Lewin 7'/2, Cohn W. 7, Bardeleben, Süchting 6'/2. Gunsberg 
J. 6, Mason 5'/2. Popiel 5. 

Montecarlo, 1903 február. Tarrasch S. dr. 20, Maróczy 
Géza 19, Pillsburv H. N. 18'/2, Schlechter K. 17, Teichmann 
R. 16>/2, Marco "Gy. 15'/2, Wolf H. 14. Mieses J. 13, 
Marshall F. 12, Mason, Taubenhaus 10'/,, Albin A, 8, 
Reggio 7'/j- Morean 0. 

Montecarlo, 19)4 február. Marószy Géza 7'|2, Schlechter 
K. 7, Marshall F. 6'/,, Gunsberg 1. 4, Marco Gy. S, Swi
derski R. 2. 

Canibridge-Springs, 19)4 május. Marshall F. 13, Ja
nowsky D., Lasker M. dr. 11. Marco Gy. 9, Showalter J. 
8'/,, Schlechter K., Csigorin M. 7'/,, Mieses J.. Pillsbury 
H. 7, Fox, Teichmann 6>/2, Lawrence, Napier 51/,, Barry, 
Bodges 5, Delmár 4'/2. 

Kotmrg, 1934 július. Bardeleben C, Schlechter K., Swi
derski R. 7V2, Bernstein 0. 8., Marco Gy. 7, Berger J., 
Mieses J. 6'/,, Büchting H., Wolf H. 6, Fle.isclimann (For
gás) Leo 5, Caro H., John \V. 4. Gottschall S'/2. 

Ostenie, 19)5 június. Maróczy Géza 19>/2. JanowskyD., 
Tarrasch 8. dr. 18, Schlechter K. 15'/2. Marco Gy., Teich
mann R. 14, Burn A., Leonhardt, Marshall K. 12'/,. Alapin S., 
Wolf H. 12, Blackburne 10V», Csigorin 6'/.,, Taubenhaus 5 

Barmen, 19)5 augusztus. Maróan/ Géza, Janowsky D. 
lT/„ Marshall F. 19, Bernstein 0., Schlechter K. 9, Ber-
ger 8, John W., Leonhardt P., Csigorin M., Wolf H. 7, 
Bardeleben C, Süchting H. 6</2, Alapin S., Burn A. 6, 
Gottschall, Mieses J. 5. 

Barmen, 1905 augusztus (B. mestertorna). Fleisclimann 
/Forgács) Leó 13, Swidersti 12, Cohn W. l l ' / 2 , Perlis I. dr., 
Neumann, Fahrnl l0'/2, Caro H., Reggio A. 9'/2, Kopa 9, 
Lee, Splelmann 8'/2, Leussen, Post 8, Przepiorka 7, Niem
zovits, Schwan 6, Baird 3V2, Petterson l'/2. 

Ostende, 1906 június. Schlechter K. 21, Maróczy Géza 20, 
Burn A., Rubinstein A. 19, Bernstein 0. 18, Teichmann R. 
17, Marshall F. 16'/,, Janowsky D. 16, Perlis 14, játszot
tak még Snosko-Borovski, Swiderski, Salwe, Spielmann, 
Leonhardt P., Fahrni, Johner P., Duras 0., Blackburne, 
John, Marco, Büchting, Csigorin, Wolí H., Ballá Zoltán, 
Oskam, Gattie, Post, bevitt, Maljutin, F/eisehmann (For
gács) Leo, Cohn E., Taubenhaus, Soumin, Reggio, Sabnroff 
Készben kidűlő verseny volt. 

Nürnberg, 19)6 július. Marshall F. 12'/2, Duras 0. 11, 
Fleischmann (Forgács) Leo. Schlechter K. 10!/2, Csigorin 
M. 10, Salwe, Wolf H, 9'/2, Cohn E. 8, Snosko-Borovski, dr. 
Tarrasch, Vidmár M. 7V2, Spielmann R. 7, Swiderski R. 6, 
Fahrm, Leonhardt P. 5'/2, Janowsky, Przepiorka 4. 

Ostende, 1907 május. Bernstein 0., Rubinstein A. 19'/2, 
Mieses J., Niemzovits 19, Fleisohmann (Forgács) Leo 18V2, 
Teichmann R. 18, Darás 17'/2. Salwe 17, Marco Gy. 16'/,, 
John W., Tartacover 16, Cohu E., Snosko-Borovski, Spiel
mann 15, Blackburne 14V2, Perlis 13'/,, Swiderski 13, Shories, 
Süchting 12'/,, Billecard, Cohu W. 12, Leonhardt P 11'/ , , 
Metger, Scheve 11, Lee, Shoosmith 9'/2. Jacob, van Viiet 
8'/2. Mortimer 5. 

Ottenie, 19)7 májns (Championtorna). Tarrasch 8. dr. 
12'/,, Schlechter K. 12, Janowsky D., Marshall F. l l ' / a , 
Burn A. 8, Csigorin M. 4'/2. 

Karlsbid, 1907 augusztus. Rubinstein A. 15, Mxrószy 
Géza 14'/2, Leonhardt P. 13'/2, Niemzovits, Schlechter K. 
12'/,, Vidmár M. 12, Duras 0., Teichmann R. ll '/a, Salwe 
11. Wolf H. 10'/2. Dus Chotimtrski, Marshall P. 10, Spiel
mann R. 9'/2, Tartacover 9, Janowskv D. 8'/2. Berger, 
Mieses, Csigorin 7'/., Olland 6'/2. Cohn E. 5. Johner P. 4'/2. 

Bícs, 19)3 április.' M-iróny Géza, Duras 0., Schlechter 
K. 14, Rubinstein A. 18, Teichmann R. 12, Spielmann R. 
l l ' / j , Tartacover, Perlis dr. 11, Leonhardt P.. Marshall 1<\, 
Mieses J. 10, Swiderski R. 9'/„ Salwe 872, Johner P. 7'/,, 
Berger 7, Alapin, Bardeleben, Süchting 6'/,, Cohn E. 6, 
Biti R. l'/2. 

Prága, 19)8. június. Duras 0.. Schlechter K. 13'/2- Vid
már M. 13, Rubinstein A. 12'/2. Teichmann R. 12. Maró 'zy 
Géza l l ' / 2 , Leonhardt P.. Marshall F., Salwe 11, Janowsky 
l)'/2. Dus-Chotimirsky 9'/2, Alapin 9, Mieses. 8űchting8'/2, 
Spielmann 7'/2. Prokes G'/2, Bardeleben 6. Kvicsala 5'/2, 
Rahlnovits 5, Trevbal 5V-

Düsseldorf, 1908 augusztus. Marshall F. l l ' / 2 , Salwe 10, 
Spielmann R. 9'/2, John W. 9, Mieses J. 8'/,, Süchting H., 
Bróiy Miklós dr. 8, Johner P. 7'/2, Bardeleben, Jákob, 
Trevbal K., Wolf H. G'/2. Przepiorka 6, Gottschall, Swi
derski 5'/2 Frite 5. 

Szt.-Pítereár, 1909 február. Lasker M. dr., Rubinstein A. 
14'/,, Duras 0., Spielmann R. 11, Bernstein 0.10'/2. Teich
mann R. 10, Perlis J. dr. 9</2, Cohn E., Salwe Gy., Schlech
ter K. 9, Mieses J., Tartacover S. 8'/2, Dus-Chotimirski 8, 

Fleischmann (Forgács) Leo 7'/2- Burn A., Vidmár M. 7, 
Spever A. 6, Freymann 8. 5'/,, Snosko-Borovski 5. 

Hamburg, 1910 július. Schlechter K. ll</2. Duras 0. 11, 
Niemzovits A. 10V2, Spielmann R. 10. Marshall F., Teich
mann R. 9'/2. Alechin A., Dus-Chotimirski 8'/2, Fleischmann 
(Forgács) Leo. Tarrasch 8. dr. 8, Kőhnlein. Leonhardt, 
Salwe, Tartacover 7, Speyer 5'/2. John W. 5. Yates 2 /2. 

Sjn Sebastimi, 1911 március." Capablanca J. R. 9'/2, Ru
binstein A., Vidmár M. 9, Marshall F. 8'/2, Niemzovits A.. 
Schlechter K., Tarrasch S. dr. 7'/2, Bernstein 0., Spiel
mann R. 7., Teichmann R. G'/2, Janowsky D., Maróczy 
Géza 6, Burn A., Duras 0. 5, Leonhardt P. 4. 

Karlsbad, 1911 szeptember. Teichmann R. 18, Rubinstein 
A., Schlechter K. 17, Rotlewi 16, Marshall F., Niemzovits 
A. 15'/2, Vidmár M. 15, Alechin, Duras, Leonhardt, Tarta
cover 13'/2, Spielmann R. 13, Perlis dr. 12, Cohn E., 
Löwenftsch. Süchting 11'/ , , Burn A., Salwe 11. Johner P., 
Koszfis Boriszlav. Rabinowits 10'/,, Dus-Chotimirski 10, 
Alapin, Chajes, Fahrni, Jaffe 8'/2-

Sati-Sebaitian, 1912 április. Rubinstein A. i2'/2, Niemzo
vits A., Spielmann R 12, Tarrasch 8. dr. l l ' / 2 , Perlis dr . 
10, Marshall F. 9'/2, Dnras 0. 8'/2, Schlechter K,, Teich
mann R. 8, Leonhardt P. 5, Fleischmann (Forgács) Leo 8. 

Pöstyénfűrdő, 1912 május. Rubinstein A. 14, Spielmann 
R. l l ' / 2 . Marschall F. 10'/2, Duras 0., Schlechter K., Teich
mann R. 10, Bxlla Zoltán, Breyer Gyula 9'/,, Alapin 8., 
Salwo Gy., Sterk Nándor 9, Lowtzky 8, Barász Zsigmond, 
Yates 6, Cohn F.., Hromadka, Leonhardt 5V2, Johner P. 4'/2-

Boroszló, 1912 július Duras 0., Rubinstein A. 12. Teich
mann E. 11V>. Schlechter K., Tarrasch S. dr. 11, Marshall 
F, 9'/2. Spielmann R. 9, Barász Zsigmond, Breyer Gyula, 
Mieses J.. Przepiorka 8'/2. Burn A. 7'/2, Cohn E., Lcwítzky 
7, Carls 6'/2, Lowtzky 6, Freybal 5, Balta Zoltán 4. 

Szt.-Pétervár, 1914 május. Lasker M. dr. 13'/2, Capa
blanca J. 13, Alechin A. 10, Tarrasch 8. dr. 8'/2, Marshall 
F. 8, játszottak még: Bernstein 0., Rubinstein A., Niem
zovits. Blackbnrne, Janowsky és Gunsberg J. 

Mannhe-im, 1914 július. A háború kitörése miatt a ver
seny aug. 1-én fálbenmaradt. az addig elért eredmények : 
Alechin A. 9'/2. Vidmár M. 8<|2, Spielmann R. 8, Breyer 
Gyula, Marshall F. 7, Biti R. 6V2, Janowsky I). 6, Bogo-
lubov, Tarrasch S. dr. 5 l/2, Duras 0., John W. 5. Tarta-
kover 4'/2, Fahrni, Post 4, Carls, Krüger 3'/2, Flamberg 8, 
Mieses 2. 

A világháború alatt természetesen szüneteltek a nagy. 
nemzetközi jellegű mesterversenyek, de a háború ntáa 
még nagyobb arányokban indultak meg, amint hogy álta
lában a 8.-t a háború nagy mértékben népszerűvé tette és 
híveinek számát igen megnövelte. Az egyetlen nagyobb 
szabású, részben nemzetközi jellegű mesterverseny a há
ború alatt Kassán volt 1918-ban, melyet az ottani sakk-kör 
rendezett Charousek Rezsőnek, a korán elhunyt világhírű 
magyar sakkmesternek emlékére. Ennek a versenynek ered
ménye : Béli 10, Vidmár 8, Brcger és Schlechter 7V„ Asz
talos dr. 6'/2, Grünfeld és Ballá 5'/,, Miesis 4 (12 résztvevő). 

További nagyobb versenyek a világháború befejezése óta: 
Hastings 1919 : 1. Capablanca 10'/,, Kostic 9'/,, Thomas 

és Jates 7 (12 résztvevő). 
Göteborg 1920: RM 9V„ Rubinstein 9, Bogoljubow 8. 

Mieses, Tarrasch, Tartakover, Kosti6 71/,, Maróczy 6, Bre
yer 5'/,, Marco 5 l/2, Spielmann 5, Niemzovits 41/,, (14 
résztvevő). 

Berlin 1920 : Breyer 6V», Bogoljubow, Tartakover 5'/,, 
Biti 5, Maróczy, Miesis 4'/,, Tarrasch 4, Sámisch 31/,, Leon-
hard, Mieses 3 (10 résztvezetö). 

Bícs 1921 május : Sámisch 8, Euwe 7'/,, Breyer 7, Vajda 
dr., Tartakover, Grünfeld, Vukovic 6'/, (12 résztvevő). 

Budapest 1921 szept.: Alechin 8'/,, Grünfeld 8. KostiS, 
Tartakover 7l/j, Ballá 6, Euwe 5'/,, Bogoljubow 5, Sámisch, 
Vajda dr. 4>/2. Sterk 4 (12 résztvevő). 

Hága 1921 okt.: Alechin 8, Tartakover 7, Rubinstein 
6'/,, Marúatj 5'/,, Kostiő 5V2, Mieses 4, Marco 3 (10 részt
vevő). 

Pöstyén 1922 április: Bogoljubow 15, Alechin, Spielmann 
14'/,, Grünfeld 11, Biti 10'/,, Tarrasch 10'/,. Wolf 9'/,. 
Tartakover 9, Johner, Euwe 8'/,, Treybal K., Ballá 8, 
Selesniew, Hromadka 7, Przepiorka, Prokes 6, Marco 51/,. 
Opocensky 4V, (19 résztvevő). 

London 1922 ang. : Capablanca 13, Alechin 11' / , , Vid
már 11. Rubinstein 10'/,. Bogoljubow 9, Biti 8'/,, Maróczy 
8, Jates 8, Atkins 6, Wahltuch, Euwe, Snosko-Borowski 
5, Watson, Morrison 4'/,, Marotti l1/, (16 résztvevő). 

Hastings 1922 szept.: Alechin 7'/,, Rubinstein 7, Bogol
jubow. Thomas 4'/,, Jates 2'/, (6 résztvevő). 

Teplitz-Schönau 1922 okt.: Biti, Spielmann 9. Grünfeld, 
Tartakover 8'/,, Rubinstein 8, Kostic 6'/,, Teichmann 6. 
Maró;zy. Treybal, Wolf 5'/,, Miesis, SSmisch, Tarrasch 5 
Johner 4 (14 résztvevő). 

Amely szó S alatt nincs meg, Sss alatt keresendő I 
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Bécs 1922 nov.: Rubinstein 11V2, Tartakover 10, Wolf 
9>/„ Marócey, Alechin, Tarrasch 9, Grünfeld 8, Réti 7'/j, 
Bogoljubow 6V3, Vukovice, Spielmann 6, Sítmisch 5V2, 
Takács 4, Kön'g 2, Kmoch 1V2. 

Amint látható, hazánk fiai mindenkor szép si
kerrel vettek részt a versenyeken, de nemcsak e 
téren, hanem a sakkjáték másik neménél, a 6akk-
föladványok készítésénél is, kiváló és hivatott 
szerzőket találunk. Ehrenstein Mór számos kül
földi és hazai föladványversenyen részesült ki
tüntetésben, Bláthy 0. Titusz hosszlépéses fel
adványaival (294 lépéses a leghosszabb) nagy 
hírnévre tett szert, utóiéi hetetlen e téren. Több
ször nyert díjat Schuszter Zsigmond (f), Dunka 
György (f), Havasi Arthur, Miskolczy Antal 
stb. A világháború befejezte óta különösen nagy 
lendületet vett és hatalmas arányokban fejlődött 
a magyar feladványszerzők működése, úgy hogy 
a világ legelső nemzetei között szerepelünk. Ez 
a nemzetközi nagy siker feladványszerzőink ifjú 
gárdájának köszönhető, akik közé tartoznak Neu-
komm Gyula, Schór László, Jakab Árpád, Nagy 
Ödön, Simay-Molnár Aladár dr., Kovács Norbert 
dr., Vitéz Tibor. A régiek közül az egész világon 
ösmert volt Ponarácz gróf, ki a nagyszombati 
remete álnév alatt adta közre remek önmatt-
kompoziciót. 

Irodaiam. A sakkról jó könyveket írtak: Bilgner, Hand-
buch des Schacnspieles (legújabban átdolgozta Schlechter 
Karoly); Dnfresne, Lehrbuch des Schacnspieles; Berger 
János, Endspiele; Márki István, A S. tankönyve; Maróczy 
Géza, A Sakk; Paul Morphy; Forgács Leó. Igen kiváló 
munkák: Sclnster Zsigmond, Sakk ABC; Bláthy 0. T., 
Hosszlépéses íSladványok. — A sakkfolyóiratok közül ne-
Tezetesebbek: Deutsche Schachzeitung (Verlag Veit et 
Comp.); a Deutsches Wochenschach ; a "Wiener Schach-
zeitung; A magyar sakkvilág. Sakkrovatokat találunk a 
legtöbb hetilapban, úgyszintén a nagyobb napilapokban is. 

Sakk-matt, sakk-műszó; ha a király sakkban 
(támadás) áll és a sakk elől sem kitérni nem tud, 
sem azt más módon elhárítani nem képes, a király 
S. és a játszma véget ért. 

Sakkozó gép. Élelmes vállalkozók trükkje, a 
normálisnál valamivel nagyobb férfialak — ren
desen keleti bő ruhákban — melynek belsejében 
óraszerkezet van elhelyezve. A játéknál termé
szetesen nem az óraszerkezet, hanem az alakban 
ügyesen elbujtatott sakkjátszó teszi meg a lépé
seket. Az első S.-et Kempelen Farkas (1. o.) szer
kesztette. 

Sakktábla, 1. Sakkjáték. 
Sakktábla-szigetek, 1. Ninigo-szigetek. 
Sakkverseny, 1. Sakkjáték. 
Sakter, 1. Rituális metszés. 
Saku, japán hosszmérték (láb) = 10 szun a 10 

bu = 0-304 m. 
Saku-do (sliakudo), 1. Arany-ötvények. 
Sakuntala, Kálidásza (1. o.) drámája. 
Sakupemba (Pénelopé super•ciliaris HL, állat), 

I. Pénelopé. 
Sakútyúk (Pénelopé, ínat), 1. Pénelopé. 
Sal (lat.) a. m. eó. S. alembrothi, ammonium-

merkuriklorid. — S- amarvm anglicum, a mag
néziumszulfát. — S- ammoniacitm. ammoniumklo-
rid, szalamiaeó. — S. carolinum factitiim, mes
terséges karlsbadi só. — S- cornu cervi volatile, 
ammoniumkarbonát, repülő-só, szarvasagancs-eó. 
— S. digestiorum Sylvii, a káliumklorát. — S. 
gemtnae, a nátriumklorid (konyhasó) régi gyógy

szerészi neve. — S. mirabile Glauberi, nátrium
szulfát. — S.petrae, salétrom. — S. polychrestum 
Glaseri, káliumszulfát. — S.prunellae, salétrom. 
— S. sedativum Hombergi, bórsav. — S. Sei-
gnetti, a káliumnátriotartarát egyik régi gyógy
szerészi neve, 1. Seiqnette-só. — S. tartari, ká
liumkarbonát. — S. thermarum carolinarum, 
karlsbadi só. 

Sal (Salovci), kisk. Vas vm. szentgotthárdi 
j.-ban, (1910) 1070 vend és magyar lak. (Tr. SzHSz). 

Sal, sziget, 1. Zöldfoki szigetek. 
Sal Ferenc, író, szül. Gyulán (Békés m.) 1885 

mára 25., megh. Nagyváradon 1909 ápr. 22. Pes
ten jogot végzett s a Divatcsarnok, majd a Hölgy
futár segédszerkesztője volt. Lapjaiba, valamint 
a többi szépirodalmi lapba sok verset írt, melye
ket azonban nem gyűjtött össze. 1875—98-ban 
Nagyvárad polgármestere volt s nagy érdemeket 
szerzett a város anyagi és szellemi felvirágozta
tásában. 

Sál, 1. Sálkendő. 
Sala (középkori német szó), a régi germán 

jogban a. m. tulajdonátruházás ingatlanra nézve. 
Sala, 1. az Yssel (1. o.) középkori neve. — 2. 

S., a Salzach egyik mellékfolyója, másként Saa-
lach (1. o.) — 3. S., város Westmanland svéd lan-
ben, (1910) 7693 lak.; ezüstbányákkal. 

Sala, római helység Pannoniában, 1. Sall. 
Sala (ejtsd: széia), George Augustus Henry, 

angol író, szül. Londonban 1828., olasz családból, 
megh. Brightonban 1895 dec. 9. Mint illusztrátor 
kezdte pályáját s csak később fordult az irodalom 
felé. Mint a Daily Telegraph levelezője, bejárta az 
egész világot s élményeiről érdekes művekben 
számolt be, melyek közül leghíresebb: Things 
I have seen and people I have known (1894, 2 
köt.). Eegényei közt legjobbak: The Buddington 
Peerage és Quite alone. Önéletrajz: Life and Ad» 
ventures (1895). 

Salaam-görcs, a nyakizmok görcsös állapota, 
melytől a fej olyan mozgásokat végez, mint üd
vözléskor, bólintáskor. Funkcionális eredésű, a 
hisztériás és tikkes görcsökkel rokon jelenség. 

Salacia, római istenasszony, Neptunus fele
sége, a tenger sós árjának megszemélyesítője, kit 
később a görög Tethysszel vagy Amphitritével 
azonosítottak. 

S a l a d e r o s (a spanyol salar [besózni] szótól), 
vágóhidak La Plata területén marhák és lovak 
számára; a nyers bőröket is így nevezik. 

Saladillo, (ejtsd: dniyó), 1. folyó, 1. Rio Duke. 
— 2. S., a Rio Salado egyik mellékfolyója. 

Salafa, kisk. Vasvm. németújvári j.-ban, (i9io> 
210 német lak. (Tr. A.) 

S a l a i (növ), 1. Boswellia. 
Sala ir (franc, ejtsd: szaiér) a. m. fizetés, java

dalmazás, tisztviselői járulékok. L. Salarium. 
Salak, zománc- v. üvegnemű anyag, mely az 

ércek koholásakor a nyers anyagban levő földes 
alkotórészek és bizonyos fémoxidok vegytiléséből 
vagy tisztén fémoxidokból keletkezik. Az előbb 
említett S.-ban rendesen kovasav van, más savak 
benne csak elenyésző kis mennyiségben szerepel
nek. A kovasav mésszel, magnéziával, baritta], 
mangánoxidullal, vasoxidullal és oxiduloxiddal, 
réz-, ólom-, nikkel-, cink- és kobaltoxiddal és al-

ieg, Sz alatt keresendő Amely szó S alatt nincs m 
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káliákkal vegyül, tartalmaz fém-, kénvegyülete
ket is. Az aluminiumoxid erős bázisokkal szem
ben a sav szerepét játsza és alkotja az aluminát 
S.-ot. A kohász a fémtartalom szerint megkülön
böztet nikkeles, ólmos, ónos, rezes vagy vasas, a 
koholás mivolta szerint pedig nagyolvasztó-, 
kavaró-, frissítő-, Bessemer-, Thomas- stb. S.-t. 

A 8. a fémkohászatban meddő anyag ugyan, de 
a művelet sikere függ tőle. így pl. 1 ma nyers-
vasra 3 m3 salak számítható. A készítendő kohó
terméknél könnyebben olvadjon és se a kohó
terméket, se a kemence falát ne támadja meg. 
Legkönnyebben olvaszthatok az alkáliszilikátok, 
ezután jönnek az ólom-, vas-, mangán- s réz
szilikátok (200—19000 C.) és végre a földek szili
kátjai (2100—2400° C). A triszilikát S. nehezen 
olvad, igen nyúlik, lassan merevedik és hosszú 
szálakat hagy, megszilárdult állapotában pedig 
üreges v. zománc-külseje van és törése kagylós 
és áttetsző ; ezt a S.-ot igen savasnak is mondjuk. 
A biszilikát S. már kisebb hőmérsékletnél olvad, 
lanyhán folyik, tésztaszerü, igen lassan mereve
dik s gyakran uvegfényü, néha pedig kristályos. 
Ezt a S.-ot savasnak is mondják. A szinguloszili-
kát még kisebb hőfoknál olvad, folyik mint a viz, 
könnyen merevedik, sokszor felpuffad és fém
fénye van. Ezt a S.-ot friss S.-nak is mondják. 
A szubszilikát S. a legkönnyebben olvasztható ; 
igen tűzfolyós, izzó állapotában felpuffad és 
könnyen merevedik, miközben repedéseket kap és 
pattogzik. Ezt a S.-t igen friss S.-nak is mond
ják. Ha a S. gyorsan hül, akkor üveg- vagy por
cellánszerű lesz, ha pedig lassan, köves és kris
tályos. A bázikus S.-szemek könnyebben kristá
lyosodnak, mint a savas fajták, de hamar szét is 
porlanak, különösen, ha sok a mész bennük. A S. 
színe jobbára a bázisoktól függ. A földek és ólom
oxid fehérre vagy szürkére, kevés vasoxidul 
zöldre, sok vasoxidul és vasszulfid feketére, man
gánoxidul sárgára v. barnára, titán és vanadin 
kékre, kevés kén, mangán és vas szintén kékre és 
a rézoxidul vörösre v. barnára festi a S.-ot, azon
ban a színre egyéb, néha ki nem deríthető okok 
is hatnak. A S. fajsúlya 2-5—5 közt ingadozik; 
a földes S.-ok mindig könnyebbek, mint a fém-
oxidosak. A S. egyes fajtáit ipari célokra is fel
használják. Készítenek belőle timsót, üveget, ha
barcsot, gyapotszerű masszát (1. Ásványgyapot), 
építő téglákat, útburkolatot, cementet (1. Salak
tégla). A foszfortartalmú foszfát v. Thomas-S. 
kitűnő trágyázó szer. V. ö. Faller Károly, A fém
kohászat kézikönyve (Selmeczbánya, 1896). 

Salakgyapot, 1. Ásványgyapot. 
Salaksánc, 1. Erődítés. 
Salaktégla. A savanyú salakot téglaalakú 

vasmintába eresztik vagy pedig vízbe csurgatják 
és a szemeseket mésszel összekeverik, gyúrják 
és téglaalakú mintákba sajtolják. Ezek az ú. n. 
S.-k a levegőn gyorsan keményednek s különösen 
viz alatti építkezésre igen jók. A kokszsalak nö
veli tartósságukat. A savanyú salakot nemcsak 
építkezésekhez, hanem utak burkolására is hasz
nálják. Efféle salak porrátörve és portlandcement-
tel elegyítve adja a fém- vagy metallik burkola
tot. A cementhez kevert vassalakból lesz a vas-
portlandcement. 

Salamanca, 1. spanyol tartomány, az egykori 
León királyság területén, Zamora, Valladolid, 
Avila, Cáceres tartományok és Portugália között. 
Területe 12,321 km2, (1920) 321.693 lak. Nyolc já
rása van; fővárosa S. 

2. S. (lat. Salmantica, arabul Szalmanka), fő
városa S. tartománynak, püspöki székhely, a Tor-
mes jobb partján, amelyen 27 Íves, 400 m. hosszú, 
részben római korbeli hid vezet át, (1920) 32,400lak. 
Jelentékeny épületei: az új székesegyház (1513); 
a régi székesegyház (XIII. sz.), a Cid hadi kereszt
jével (el Cristo de las Batallas); a Plaza mayor 
nagyszerű épületeivel az ország egyik legszebb 
tere; a városháza a XVIII. sz.-ból való; a Semi-
nario régi jezsuita kollégium, firenzei ízlésű, szép 
kupolás templommal; a Casa de las Conchas pa
lota, egykori dominikánus kolostor és remek tem
plom ; a múzeum; Álba egykori palotája, végül a 
IX. Alfonz által 1239. alapított egyetem, nagy 
könyvtárával. Alapításakor a S.-i egyetemmel 
egyesítették a palenciait, Spanyolország legré
gibb egyetemét és világhírre tett szert, a XV. 
sz.-ban 10,000 hallgatója is volt. Kolumbusnak 
ez egyetem tanárai előtt kellett indiai útjának 
terveit védelmeznie. S. a lusitaniai vettonok fő
helye volt; a pún háborúk idejében Hannibál, 860. 
az aszturiaiak foglalták el. 7 km.-nyire D. felé 
Arapiles falunál verte meg Wellington 1812 júl. 
22. a Marmont vezérelte franciákat. 

3. S., kerületi székhely Guanajuato mexikói 
államban, a Rio Lerma mellett, 14,000 lak., gya
potszövés. 

Sa lamandra (állat), 1. Szalamandra. 
Sa lamandr i exerc i t inm (lat.; ném. Sála-

mander reiben), főként német tanulók ivótár
saságában divatos, ahol valamely személyiség 
tiszteletére az ivóedényeket, az elnöklőnek pa
rancsszavára, az asztalhoz dörzsölik, azután ki
ürítik és ezek után az asztalon kopognak, míg 
végre egy csapással és valamennyien egyszerre 
az asztalra állítják. 

Salamandrin, 1. Samandarin. 
Salamás (Sármas), kisk. Csík vm. gyergyó-

szentmiklósi j.-ban, (1910) 1597 román és magyar 
lak. (Tr. R.) 

Salamis, sziget és város, 1. Szalamisz. 
Salam köve a. m. cejloni zafir, 1. Korund. 
Salamon (héb. Selómó, a békeszerető), Izrael 

királya, Dávid és Batseba fia, aki Kr. e. körül
belül 955—915-ig uralkodott. Legfontosabb tette 
volt a jeruzsálemi templom felépítése. Építkezései 
és udvarának fényűzése folytán a népet robot
munkával és adókkal igen megterhelte, ami nagy 
elégületlenséget szült. Az északi törzsek már éle
tében föllázadtak ellene, de sikerült a zendülést 
elfojtania, halála után azonban beállt a szakadás 
Juda és Izraelország között. Bölcs mondásairól 
híressé vált és az erről szóló hagyományok kö
vetkeztében a szentírásnak három könyvét neki 
tulajdonították: a Példabeszédek könyvét, az Éne
kek énekét és a Prédikátor könyvét. S. a zsidó 
és a mohammedán legendában igen nagy szere
pet játszik. 

Salamon, magyar király, I. András (1. 0.) és 
Jaroszló Anasztázia fia, szül. 1052. Atyja, ki 
előbb Béla hercegnek (1-1- Béla) Ígérte a trónt, 
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1057. királlyá koronáztatta s eljegyezte Né
metország gyermek királyának, IV. Henriknek 
kis nénjével, a 10 éves Judittal, 1058 szept. kö
zepén. András halála után özvegye 8.-nal Német
országba menekült, honnan német sereg kisérte 
haza Székesfehérvárra, hol másodszor is királlyá 
koronáztatták. Azonban okt. végén II. Boleszló 
lengyel herceg kíséretében Géza herceg betört (1. 
I. Géza), mire a gyermek király és udvara Mo-
sonyba futott. Géza azonban Győrött 1064 jan. 
20. kibékült S.-nal. Eleintén S., továbbá Géza 
és testvérei közös erővel védelmezték a hazát. Az 
Erdélyt pusztító besenyőkön Kerlés mellett a Cser
halmon diadalt arattak; majd a bolgárországi 
besenyők pártfogóit, a görögöket támadták meg, 
Niketast Nándorfehérvár (Belgrád) feladására 
kényszerltették (1071). Niketas Gézának hódolt, 
ki szabadon bocsátotta görög foglyait. Ez nagyon 
bántotta az ifjú királyt: de midőn a görögök csak
hamar ismét elfoglalták Belgrádot, Géza vezér 
1072. részt vett S. király boszuló hadjáratában, 
mely egészen Nisig mindenütt győzelmet aratott. 
Azonban Géza 8. bosszújától tartva, öccsét, 
Lászlót, Oroszországba küldte segítségért. Tizen
hat püspök csak hosszas fáradozás után, 1073. 
békíthette ki Gézát és S.-t. Azonban a királyt 
tanácsosai, Marquard, Vid és a többiek folyton in
gerelték rokona ellen s Gézán S. hadai 1074 febr. 
26. a kemeji rónaságon győztek. Géza futó seregé
hez László és sógora, Ottó csatlakozván, márc. 14. 
Mogyoródnál döntő csatát nyert S.-on. Vid és 
Ernye elesett. S. Mosony felé menekült. IV. Hen
rik császárnak S. megigérte, hogy hűbérül fogadja 
tőle Magyarországot, mire a császár 1074 aug.-
ban csakugyan segítségére indult; azonban már 
szeptemberben visszafordult s még dunai hajóinak 
egy részét is elégette. S. királynak tehát, ki 
Nyitrát ostromolta, gyorsan kellett visszavonul
nia. S. most Pozsonyba zárkózott. Ápr. 14. Henrik 
már elismerte királyul Gézát, de kívánatosnak tar
totta, hogy az uralomban 8.-nal osztozzék. VII. 
Dukas Mihály görög császár szintén Gézát ismerte 
el királyul és azt a koronát küldte neki, mely 
most Szt. István koronájának alsó része. Mikor 
Géza 1077 ápr. 25. meghalt, a magyarok azon
nal daliás öccsét, Lászlót tették meg királlyá (1. 
László, I.). Végre 1081. S. is elismerte király
nak Lászlót, ki meghagyta királyi címét s királyi 
udvartartást rendelt számára, de az uralkodásba 
befolyást nem engedett neki; folytonos fondor-
kodásai következtében ugyan végre is a vise
grádi várba záratta, de még azon év aug.-ban sza
badon bocsátotta, midőn a nemzettel István király 
szentté avatásának ünnepét ülte. S. ismét kiment 
Németországba, hol azonban segítséget nem kap
ván, a besnyő Kötesk vezért Erdély odaígérésével 
rávette Magyarország megtámadására. László ki
rály Kisvárda táján megverte őket (1085). S. 
többé nem háborgatta hazáját, de kalandos ma
gyarok élére állva, 1087 elején csatlakozott Cselgu 
bolgárországi besenyő vezérhez, ki magát Kon
stantinápolyt akarta fölverni. Chariopolisz köze
lében (1087 márc.) Cselgu elesett, S. pedig csak 
nagy nehezen menekülhetett. Állítólag az ellen
ség levágta, egy monda szerint Pólában mint 
remete vezekelt a Port San Michel barlangjában. 

Amely szó S alatt nincs 

A pola-parenzói püspökség őrzi állítólag eredeti 
sírkövét, melynek ez a felirata: «HIC REQUIE-
SCIT ILLVSTRISSIMVS SALAMON REX PAN
NONIÉ)). XII. sz.-beli följegyzések szerint azon
ban (Plorianus, Pontes, IV., 88.) eextra maros 
Albe», Székesfehérvár falain kivül temették el. 
Gyermeke nem maradt. 

Salamon nemzetségének első ismert tagja 1186-
ból Makód, Hl. Béla király hive, királyi prisztal-
dus. A nemzetségnek, melyből kivált a galantai 
Esterházyak, a Salamonváriak v. Harkályiak s az 
illésházi Illésházyak családja, 1239—1402 közt 
Pozsony, Veszprém és Zala vármegyékben 8 bir
toka ismeretes. — S., IV. Béla nevelője volt 1213. 
s Gertrúd királyné megöletósekor állítólag ő men
tette meg IV. Bélát a megöletéstől. Ezért II. And
rás őt, illetőleg atyját, egy faluval ajándékozta 
m<;g. — S., 1214-ben báesvármegyei főispán és 
tárnokmester, 1223. pedig bán. — S-, 1244— 
1252 közt pannonhalmi apát. 

Salamon, 1. Ferenc, hírlapíró, esztétikus és 
történetíró, szül. Déván 1825 aug. 29., megh. Buda-
pestenl892 okt. 9. Miután középiskolai tanulmá
nyait a nagyenyedi ref. kollégiumban elvégezte, 
mint honvéd több csatában vett részt, mig Csú
csánál egy ágyúkerék lábát össze nem törte s a 
harcban további részvételre hosszabb időre kép
telenné nem tette. 1851-ben Pestre jőve, az orvosi 
szakra iratkozott be; 1853. a nagykőrösi ref. 
gimnázium matematikai tanszékére hivták meg 
tanárnak, hol azonban csak egy évig maradt, 
1854. a Szilágyi Ferenc szerkesztette Magyar 
Hirlap, később a Budapesti Hírlap, Budapesti 
Közlöny és Í1857—62) a Pesti Napló belmunka-
társa let":. Ez időre esik műfordítói, mübirálói és 
esztétikai munkássága. 1855-ben Csak lassan a 
testtel c. eredeti víg beszélyével a Vasárnapi 
Újság pályadíját nyerte el. Esztétikai tanulmá
nyai , melyek finom elemzés, találó jellemzés, s 
világirodalmi jártasság által tűnnek ki, össze
gyűjtve is megjelentek Irodalmi tanulmányok 
címen (Budapest 1889, 2 köt.). Jórészt e korból 
való Dramaturgiai dolgozatait a Kisfaludy-tár-
saság adta ki 1907.1857-ben megalapítván Csen-
gery Antal a Budapesti Szemlét, ennek S. is 
munkatársa lett s Csengery megbízásából ennek 
számára írta első történeti tanulmányait: Török 
uralkodásról Magyarországon (1860, VII—IX. 
köt), mely 1864. átdolgozva Magyarország a tö
rök hódítás korában c. külön is megjelent (2. ja
vított kiad. 1886, ném. Leipzig 1887). A brébiri 
grófokról írt másik tanulmánya szintén a Buda
pesti Szemlében (1863—64) jelent meg először, 
később Zrínyi Miklós életrajzával együtt Az első 
Zrínyiek (1865) c. alatt adta ki. Ezt követték A 
magyar királyi szék betöltése és a pragmatica 
sanctio története (Pest 1867, 2. kiad. 1881); Két 
magyar diplomata a XVII. sz.-ból (Wien 1867, 
2. kiad. 1878); Rendi országgyűléseink jellem
zéséhez (Történeti értekezések I. 11, Pest 1869); 
Közoktatásunk reformja (1873); Kisebb törté
nelmi dolgozatai (1875). Politikai tárgyú művei: 
Magyarország 1849-ben és 1866 után (Pest 
1869); A forradalom és a közös ügyek (Buda
pesti Szemle 1881)." Mikor e műveit írta, már a 
Budapesti Közlöny szerkesztője (1867—1892) s 
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a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt 
(1859. lev., 1871. rendes), 1870 óta pedig az egye
temen a magyar történelem tanára. Egy akadé
miai székfoglalója, melyet Bölcs Leo császár 
Taktikájáról tartott s amely A magyar hadi tör
ténethez a vezérek korában címen először a Szá
zadokban (1876), egy év múlva ktilön is megjelent, 
a régi magyar hadi szerkezet magyarázatát fog
lalja magában. A millennium évének megállapí
tása tárgyában Pauler Gyulával heves polémiát 
folytatott. A honfoglalás éve c. müve 1883. jelent 
meg s folytatásul szolgáltak hozzá a Budapesti 
Szemlében (1883) megjelent cikkei: A kutfökri-
tika és a millennium írója és Az akadémia és a 
millennium. Pestváros közgyűlése 1870 máj. 25. 
adott megbízása folytán még az évben hozzá fo
gott legnagyobb müvének: Budapest történeté
nek megírásához, mely azonban csak Mátyás 
király koráig terjed (3 köt., 1878—85). Irodalmi 
érdemeit a királyi kegy is elismerte, midőn 1887 
aug. 18. a «Pro litteris et artibus» éremmel tün
tette ki. 

2. S. Henrik, orvos, egyetemi magántanár, 
szül. Hőgyészen (Tolna vm.) 1865 márc. 31-én. 
Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte; 
1911. egyetemi magántanárrá habilitálták. Ön
álló irodalmi müvei: A stomatologiai tanítás 
története Magyarországon (1906); Útmutató a 
klinikai és laboratóriumi odontotechnikai mun
kákhoz (1908); Összegyűjtött apróbb dolgozatok 
(1908); Atlas der stomatologischen BrUcken-und 
Eeguíierungsarbeiten (Leipzig 1909); Die Lehre 
von den elementaren orthodontischenBewegungen 
(1912); Eöntgenologische Kontrolié der Diagnostik 
und Therapie bei Kieforbrtichen (dr. Szabó József
fel, 1916); Fogpótlástan (1923). 

3. S. József, ref. tanár és író, szül. Zilahon 
1790 aug. 30-án, megh. u. o. 1871 márc. 19-én. 
A göttingeni egyetemről visszatérvén, 1814. a 
zilahi gimnázium tanára lett. 1830-ban Kolozs
várra ment teol. tanárnak. Tudományos munkás
sága méltánylásául a göttingeni egyetem 1837. 
teol. doktori címmel tüntette ki. Az abszolút kor
mány 1856. az erdélyi ref., és unitárius iskolák 
felügyelőjévé nevezte ki. Ő indította meg s szer
kesztette 1833—39. az Erdélyi Prédikátori Tárt. 
Önálló müvei: De statu ecclesiae evangelico-
reformatae in Transilvania, commentatio theolo-
gico-historica (Kolozsvár 1840); Successio és 
képviselet az erdélyi ev. ref. szuperintendenciá-
ban (névtelenül, Pest 1861). Fő munkása volt az 
Erdélyi énekeskönyv 1833. kezdődő megiijitásá-
nak. Számos munkája maradt kéziratban. 

4. S. Ödön, hírlapíró, szül. Érsekújváron 1864 
febr. 17., megh. Budapesten 1903 nov. 6. Techni
kusnak készült, de csakhamar hírlapíróvá lett s 
előbb (1888—91) Parisban mint a magyar újsá
gok levelezője, majd Budapesten dolgozott. Több 
monológon kívül megjelent tőle Józan szerelme
sek c. novella-gyűjteménye (1893) s Gondolatok, 
ötletek c. posthumus könyve (1904). Bethlen Mik
lós gróffal irt Hipnotizmus c. színmüvét a kolozs
vári Nemzeti Színház adta elő (1894). 

Salamon (Salamenci), kisk. Vas vm. mura
szombati j.-ban, (i9io) 441 vend lak. (Tr. SzHSz.) 

Salamon csodadiója, a Lodoicea (1. o.) termése. 

Salamon-csoport, 1. Salamon-szigetek. 
Salamon és Markalf, a Salamon királyról és 

Asmodai démonról szóló ó-héber hagyományhói 
származott középkori monda; első feldolgozása 
egy IX. századbeli angolszász költemény. A 
Marcolf névnek számos változatával e monda 
a német és francia irodalomban mind gyak
rabban jelenik meg; a XIV. századból való egy 
közópfrank költemény, a XV. sz.-ból Georg 
Hayden bajor fordítása, majd dramatizált válto
zatok, végül egy prózai elbeszélés, amely nép
könyv alakjában a XIX. sz.-ig közkézen forog s 
a ponyván is szerepel. Dán, lengyel, olasz feldol
gozásain kívül megvan már a XVI. sz.-ban ma
gyarul is (1577) tréfás párbeszéd alakjában. Egy 
változatának romantikus leányszöktetés a tárgya. 
(L. még Markalf.) V. ö. Beöthy Zsolt, Szépprózai 
elbeszélés I. (1886); J. Vogt, Salman und Morolf 
(Halle 1880); Tar dél, Untersuchungen zur mittel-
hochdeutschen Spielmannspoesie (Schwerin 1894). 
A magyar népkönyv új kiadása Király György
től : Régi Magyar Könyvtár (Bpest 1917). 

Salamonfa, kisk. Sopron vm. csepregi j.-ban, 
(1920) 325 magyar lak. 

Salamonfalva, kisk. Vas vm. kőszegi j.-ban, 
(1910) 221 német lak. (Tr. A.) 

Salamoni apátság (Ábbatia Beatae Mariae 
Virginia de Salamon). Csak annyit tudunk róla, 
hogy Erdélyben, Alsó-Szolnok vármegyében volt 
valahol Dés körül. 

Salamon Jickhaki (Izsák fia, rövidítve Rasi, 
a Rabb, S. J. szavak kezdőbetűi), a bibliának és a 
talmudnak legnépszerűbb és leghíresebb zsidó 
magyarázója, szül. Troyesban (Champagne) 1040., 
megh. 1105. Mint a wormsi és mainzi talmudisko-
lák tanítványa, mélyen behatolt a héber iroda
lomba. Mózes öt könyvéhez írt magyarázatát, mely 
a zsidó könyvnyomdászat legelső terméke, lefor
dították latinra (Breithaupt) és németre (Hayman 
és Dukes). A talmudhoz írt kommentárja, mely 
körül egész nagy irodalom keletkezett, a talmudi 
tudományoknak hatalmas lendületet adott oly 
annyira, hogy tanulmányozásuk nélküle már alig 
képzelhető s hogy a különféle talmudkiadásokban 
a szövegnek rendes kísérője. Életéhez sok monda 
fűződik (Wormsban még ma is mutogatják ima
szobáját és székét); az utókor a «Parsandata» 
(törvénymagyarázó) dísznévvel tisztelte meg. 

Salamon ódái néven ismeretes egy görög- v. 
zsidónyelven szerkesztett keresztény átdolgozásü, 
42 zsoltárból álló gyűjtemény, melyet Harris 
talált meg és 1909. adott ki. 

Salamon pecsétje <msv.), l.'Polygonatum. 
Salamon példabeszédei, 1. Biblia és Példa

beszédek könyve. 
Salamon-szigetek (Salamon-csoport), Mela-

néziához tartozó szigetcsoport Új-Guineától K.-re, 
38,300 kma területtel. A S. egy része vulkáni ere
detű, másik része korall-sziget. Nagyobbak: Bou-
gainville (Bukával 10,000 km2 ter., Carola kikötő
vel), Choiseul (5850), Isabel (5840), Új-Georgia 
(2000), Malaita (Maramaszikival 6380), Guadal-
canar (6560) és San Christoval (3050 kin"). A na
gyobb szigetek közt és körül a korall-zátonyok 
néhol 200 km.-nyire is elnyúló falakat alkotnak. 
A S. nagyobb részét sürü erdők és bozótok takar-
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ják. Az éghajlat egészségtelen. A lakosok (egy 
bensztilött férfi képét 1. az Ausztráliai népfajok 
színes mellékletén), kiknek számát 150—180,000-re 
beesülik, pápuák, részben földmívelők és csónak
jaik meg háziszereik készítésében nagy ügyessé
get tanúsítanak. Az 1899 nov. 4-iki egyezség sze
rint az É.-i szigetek a német, a D.-iek az angol 
érdekkörhöz tartoztak. Az elsőbe tartoznak: Bou-
gainville, Buka-, Carteret-, Mortlock-v. Marqueen-
szigetek s a Bougainville K.-i és Ny.-i partja köze
lében fekvő benépesített korall-zátonyok; a má
sodikba a Bougainvilletől D.-re és DK.-re eső 
Shortland, Choiseul, Kulambangra, Új-Georgia, 
Isabel, Malaita, Guadaleanar, Bauro v. St.-Chris-
val s a körülöttük fekvő kisebb szigetek (Mono, 
Eddystone, Konongo stb.). A S. fölfedezője Men-
dana, aki 1568. Isabel-szigetén kötött ki először. 
A francia Bougainville 1768. volt a második 
európai hajós, akinek jelentései alapján e szige
tek ismeretesekké lettek. Guadaleanar sziget vad 
lakói a tanulmányi célból partra szállott osztrák 
(Albatros) expedíciónak több tagját 1896 aug. 10. 
megrohanták és köztük Ponllon bárót és Beaufort 
hadapródot több matrózzal meggyilkolták. A né
met tulajdonban volt szigeteket 1914 szept. 11. a 
japániak szállották meg. Most a S. angol védnök
ség alatt állanak. V. ö. Foreign, Office Eeports 
on the Solomon Islands (London 1908); Guppsy, 
The Solomon Islands, Observations of a Natu

rálist in the Pacific (u. o. 1906). 
Salamon tükre, hétféle ércből titkos fogások

kal készített hármas varázstükör (1. o.), mely ba
bonás jóslásra és gyógyításra szolgál. 

Salamunic, adók. Lika-Krbava vm. koreni-
cai j.-ban, (i9io) 510 szerb. lak. (Tr. SzHSz.) 

Salandra, Antonio, olasz államférfiú, szül. 
Troiában (Poggia tartomány) 1853. Az ügyvédi 
pályára készült s a nápolyi egyetem tanára lett. 
1886-ban választották be a képviselőházba. 1893 
decembertől 1896 márciusig pénzügyi államtit
kár volt Sonnino mellett. 1899 májustól 1900 
júniusig Pelloux második kormányában föld-
mlvelésügyi miniszter, 1906 februártól májusig 
és 1909 decembertől 1910 márciusig pénzügy
miniszter volt Sonnino első és második kormá
nyában. Giolitti visszalépése után 1914 márc. 21. 
ő állott az új kormány élére. A világháború kitö
résekor az olasz kormány semlegességét nyilat
koztatta ki. San-Giuliano külügyminiszter halála 
(okt. 16) és Rudini kincstári miniszter kilépése 
után 1914 okt. 81. lemondott, de már nov. 5. új 
kormányt alakított, melyben egykori főnöke, Son
nino vállalta a külügyminiszterséget. S. ekkor 
már el volt tökélve, hogy a hármas szöveteég
ből kilép, az entente-hatalmakhoz csatlakozik 
és háború árán szerzi meg Ausztria olaszlakta 
vidékeit s az Adria keleti partját. 1915 ápr. 15. 
az olasz kormány megegyezett az entente-hatal-
makkal, mire máj. 4. felmondta a szövetséget a 
monarchiának. Közvetetlenül a hadüzenet előtt, 
máj. 13. lemondott, de mivel a háborús sajtótól 
és tüntetésektől megfélemlített békepárti politi
kusok (Giolitti) egyike sem vállalkozott kormány
alakításra, máj. 16. újból őt állította a király a 
kormány élére. Máj. 20. a képviselőház (407 szó
val 74 ellen), máj. 21-én pedig a szenátus (262 

szóval 2 ellen) adta meg a felhatalmazást S. kor
mányának a hadüzenetre, melyet máj. 23-án küld
tek meg Bécsbe. A háború nagy áldozatai miatt 
azonban sokat vesztett népszerűségéből s a kép
viselőház 1916 jún. 10-én bizalmatlanságot sza
vazott neki, mire jún. 11. lemondott. 

Salangana (Collocallia, állat), 1. Szalangána. 
Salánk, nagyk. Ugocsa vm. tiszáninneni j.-ban, 

(1910) 2322 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Salánki György, XVII. sz.-beli ref. pap és 

tanár. Születése és halála évét nem tudjuk. I. Rá
kóczi Györgynek pártfogásával 1624-től fogva 
5 évig külföldön tanult, 1629. a sárospataki kol
légiumnak egyik társigazgatója, majd 1633. első 
igazgatója lett. Leidenben való tartózkodása 
alatt lefordította rotterdami Erasmusnak Bn-
chiridion militis christiani c. művét (Lugdunum 
1621). 

Sa lar ia via, ó-római műút, mely Rómából 
Reatén át a Truentus mentén az Adriai-tengerig 
vezetett. 

Salar iuui (lat.), az a sóilletmóny, melyet 
a római hadsereg minden tisztje és közkato
nája, valamint minden tisztviselő megkapott, aki 
úton volt, vagy akit a középpontból a provinciába 
tettek át. Magyarországban a királyok Szt. Ist-
ván idejétől fogva némely fizetést szintén só ado
mányozásával teljesítettek. A főpapság S.-át 
az 1233. évi bereg-erdei szerződés szabályozta. 
Még az erdélyi fejedelmek is sóval fizettek né
mely szolgálatokat és adományokat. így került 
a magyar nép és más népek nyelvhasználatába 
is (magyarosan: sallárium, ném. salar, franc. 
sálaire), ahol általában az illetmény, fizetés, bér 
értelmében használták. 

Salas, város Oviedo spanyol tartomány Bel-
monte kerületében, a Narcea völgyében, kb. 
17,000 lak. 

Salassusok (Salassi), kelta néptörzs Gallia 
Transpadanában, a Dóra Baltea völgyében. Szívós 
ellenállást fejtett ki a rómaiak ellen és Augus-
tus nem tudta előbb a területükön levő két há
gót, a Kis- és Nagy-Sz.-Bernátot hatalmába ke
ríteni, míg az egész néptörzset, 44,000 embert 
Kr. e. 25. rabszolgának el nem adta. Római koló
niák voltak területükön Augusta Praetoria 
(Aosta) és Eporedia (Ivrea). 

Salas y G-omez, sziget, 1. Sala y Gomez. 
Saláta (n5v.), 1. Lactuca. A S. különböző faj

táinak és változatainak termesztésével számos 
kertészgazda foglalkozik. Augusztus végén, szep
tember elején vetik a téli salátának magvait és 
október hónapban a szabadföldbe ültetik. Ez ott 
kikelve április—májusban szolgáltatja az első 
szabadföldi fejessalátát. Egyes fajta jellegzetes 
fejeket kijelölnek maghozoknak, és érett mag
juk szellős, száraz helyen raktározva, 2—3 évig 
csirázóképes marad. A tél elejétől májusig a 
fejes S. melegágyi fajtáit hajtatják. Április hó
napban végzik a kora nyári fejes S. sárga, pisz-
trángszerűen pettyezett stb. változatainak vetését 
és palántálását jún. derekáig. Július—augusztus 
hónapok száraz melegét ezek nem tűrvén, a bo
ruló vagy kötözött S. fajtáit és változatait termesz
tik, mivel ezek nem indulnak olyan gyorsan magba, 
mint a fejes saláták. Augusztus második felétói 
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szeptember derekáig ismét termeszthető a fejes S. 
némely korai változata. Mivel azonban a hűvös 
éjjelek beköszöntével a fejes S. kevésbbé ízletes és 
kedvelt, azért júl. derekától az Endivia és Escoriol 
S. különböző fajtáit ós változatait termesztik. 
Amikor ezek kifejlődtek, száraz időben össze
kötve, mint kötözött saláta meghalványltás alá 
kerülnek, mivel a világosság elvonása folytán 
leveleik ízletesekké és zsengékké válnak. Az 
utolsó vetésből eredőket fagymentes és sötét 
helyeken földbe ültetve — ahol maguktól meg
halványodnak — ezekkel a kellemesen kesernyés 
ízű salátákkal hidalják át az űrt addig, amíg az 
első melegágyi saláták ismét megjelennek. Értel
mes beosztással tehát az év minden napjára jut
hat S. A legtömegesebben a téli v. telelő salátát 
termesztik, amelyből évenként 2—3 ezer vaggont 
még a külföldre is kivisznek. 

Saláta, ecettel, olajjal és egyéb fűszerrel ké
szült hideg étel, melyet részben előétel gyanánt, 
részben pecsenye mellé adnak. S.-t készítenek a 
salátanövóny leveleiből, endiviából, egyéb növé
nyek leveleiből; de ugorka, káposzta, vörös
káposzta, bab, zöldbah, cékla, burgonya stb. is 
szolgálhat S. gyanánt. Sőt halból (hering), rák
ból, vadhúshói, csigából, osztrigából is készí
tenek S.-át hozzávaló mayonnaise- v. remoulade-
lével. Már a rómaiak is sok növény levelét fel
használták S. gyanánt. A S. nem annyira táp
láló, nint inkább előmozdítja az emésztést. 

Salátalégy (állat). 1. Viráglegyek. 
Salátamoszat (növ), 1. Tengeri saláta. 
Salátatorma (növ), 1. Lepidium. 
Salavári, 1. Keleten gyapotszövetből vagy 

selyemből készült bő nadrág, eredetileg női ruha 
volt és csak a XII. sz.-tól fogva kezdték viselni 
a férfiak. 2. Lovaglónadrág, alul bőrből, aminőt 
1859-ig az osztrák vasasok hordtak. 3. Rövid, 
durva vászonnadrág, melyet különösen bányá
szok hordanak. 

Salaverri, perui kikötő, 1. Trujillo. 
Sala y Gomez (Salas y Gomez), 4 km2 terü

letű sziklás sziget a Nagy-oceánban, Polinézia 
legkeletibb pontja, a D. sz. 26° 18' és a Ny. h. 
105° 20' alatt. 1793-ban S. spanyol hajós fedezte 
tol. Híressé tette Ghamisso költeménye, aki 1816. 
látogatta meg. 

Salazar, Francisco Lobon de, Isla (1. o.), spa
nyol szatirikus író álneve. 

Salazar de las Palmas, város Santander co-
lombiai departamentóban, kb. 10,000 lak., kávé
termelés és kőszénbányászat. 

Salazie (ejtsd: szaiazí), város és klimatikus 
gyógyhely az indiai Óceánban fekvő Réunion 
szigetén, meleg forrásokkal s mintegy 5000 la
kossal. 

Salburg, Edith, grófnő, özv. Krieg v. Hoch-
felden báróné, német írónő, szül. Leonstein kas
télyban 1868 okt. 14. írt költeményeket, színmű
veket ; később az osztrák és német főúri körök 
életéből vett regényei tették ismertté nevét. 
Főbb regényei: Golgotha (1903); Königsglaube 
(1906), amelyben Benedek táborszernagy alakja 
is szerepel; Wenn Könige lieben (1911); Reak-
tion (1912); Revolution (1914); Das Haus an der 
Grenze (1915); Sohn der Ukraine (1916). 
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Salda (ejtsd: sáidá), Frantisek Xavér, cseh író 
és esztétikus, szül. Reichenbergben 1867 dec. 22. 
Bssayit és kritikáit Bője a zitíek (A holnapi 
napért való küzdelmek, Prága 1905) c. gyűjte
ményében, elbeszéléseit Zivot ironicky a jine 
povídky (Ironikus élet és egyéb elbeszélések, 
Prága 1912) c. kötetében adta ki. S. a modern 
cseh irodalmi és művészeti kritikának egyik leg
kiválóbb képviselője. 

Saldanha (ejtsd: szaidannya), Joao Carlos de Oli-
veira e Laun, S. hercege, portugál államférfiú, 
szül. Arinhagában 1791 nov. 7., megh. London
ban 1876 nov. 21. A portugál hadseregben szol
gált, majd 1825. külügyminiszter, 1826. hadügy
miniszter lett. 1833—34. mint Dom Pedro ha
dainak fővezére legyőzte Dom Miguelt s őt az 
evorai kapitulációban a portugál trónról való le
mondásra kényszerítette (1834 máj. 26.). Ezután 
tábornagy, hadügyminiszter, majd miniszterel
nök lett, de már 1835 nov. visszalépett. 1836 
szept. forradalomkeltés miatt 10 évre száműzték 
Portugáliából. 1848 jan.—1849 jún. másodízben 
volt miniszterelnök. 1851 ápr. 8. forradalom út
ján újból hatalomra jutott s 5 évig diktátori ha
talommal kormányzott. Ezután vatikáni követ 
volt (1862—64., 1866—69.); hazatérve, 1870 máj. 
katonai forradalmat támasztott s rövid időre mi
niszterelnök lett. 1871-ben Londonba küldték kö
vetnek. V. 3. Carnota, Memoirs of fleld-inarshal 
the duke of S. (London, 1880, 2 köt.). 

S a l d a n h a - Ö b ö l (ejtsd: szaidannya—), jó f ekvésű , 
védett öböl a dél-afrikai Pokgyarmat D.-i részén, 
Fokváros közelében. 

Sálde (Frau S-, ó-felnémet Sálida), a közép
felnémet költőknél a XIII. sz. óta gyakori szeme-
lyesítése a szerencsének és sorsnak, tehát a. m. 
Fortuna. 

Saldo (olasz, ejtsd: szaldó), a. m. egyenleg 
(1. o.). Az állami hitelműveletekben S.-nak neve
zik az államkölcsönnek azt a többletét, amelyet 
az állam az eddigi kamatteher növekedése nél
kül kibocsáthat azon az alapon, hogy az eddigi 
kölcsön kamatlábának leszállítása folytán a ka
matlábban megtakarítást ért el. 

Saldoconto a. m. folyószámla (1. o.). 
Sale (Sáli), a zárai kerületi kapitánysághoz 

tartozó Isola Lunga főhelye, (1910) 6875 horvát 
lak., világítótoronnyal. Most a Szerb-Horvát-
Szlovén királysághoz tartozik. 

Sale (ejtsd : szel), város Cheshire angol county-
ban, (i9ii) 15,046 lak., pamutipar. 

Saleijer (Saleyer, Silaraya, Tana, Davang), 
a németalföldiek kis szigete Celébestől D.-re, 
703 kma területtel, 57,000 lak. Hegyei közt leg
magasabb a Bontona-Haru (1780 in.). Legnagyobb 
folyója a Tamanroia. Éghajlata és termékei olya
nok, mint Celébes D.-i részén. Lakói a bugik, 
akik mohammedánusok. Fővárosa S. — S- divízió 
a S.-szigeteken kívül még 72 kisebb szigetet fog
lal magában. 

Saleilles (ejtsd: szaiej), Baymond. francia jog
tudós, szül. Beauneban 1855 jan. 14., megh. Pa
risban 1912 mára 3. Előbb a dijoni egyetemen 
jogtörténetet és alkotmányjogot, majd a párisi 
egyetemen bűntetőjogot, magánjogot adott elő. 
Főművei: Théorie générale del'obligation d'aprés 
iieír, Sz alatt keresendő! 
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le projet de Code civil allemand (1890); Les Élé-
mente constitutifs de la possession (1893—94); 
Les Aceidente du travail et la responsabilité 
civile (1897); L'mdividualisation de la peine 
(1898). 1904-ben kiadta kommentárral a német 
polgári törvénykönyv francia fordítását. Ugyanez 
évben Introduction a l'étude du droit civil alle
mand elmen megjelent müvét németre is lefordí
tották. Felemlítendő még La Personnalité juri-
dique című müve (1910). 1910-ben Bsmein, Mas-
sigli és Wahllal együtt megalapította a Revue 
trimeetrielle du droit civil c. folyóiratot. 

Salem, Jeruzsálem régi neve (Mózes I. k.14,18). 
Salem (ejtsd: szelem), több város az északame

rikai Egyesült-Államokban, jelentékenyebbek: 
1.S-, Massachusetts Bssex countyjában az Atlanti-
óceán North és South river öblei közötti földnyel
ven, (i9io) 43,697 lak., virágzó bőrgyártással, pa
mut- és jutaszövéssel. Tengeri kereskedelme alá-
hanyatlott. Nevezetessége az Bssex Institute és 
az Athenaeum könyvtára, gyűjteményeivel, a 
Peabody akadémia könyvtárral és múzeummal, 
az Bast Indián Marine Museum. S.-t 1626. alapí
tották, 1914. nagy tűzvész pusztította. — 2. S., 
Oregon állam székhelye, (1910) 14,094 lak., kat. 
akadémiával, vas- és malomiparral. — 3.S., brit
indiai város, 1. Selam. 

Salemi, város Trapani szicíliai tartományban, 
(1911) 18,639 lak., bizánci és mór stilű erősség 
romjaival. 8. az egykori Halykiai; Garibaldi 
1860 máj. 13. itt proklamálta Szicilia okkupáeió-
ját. — Umberto olasz herceg, Amadeus aostai 
herceg legifjabb fia (szUl. 1889 jún. 22., megh. a 
világháborúban szerzett sebe következtében 1918 
okt.) a S. grófja címet viselte. 

Salentinusok (Salentini), délitáliai nép Ca-
labria déli szélén. Róma Kr. e. 266. meghódította, 
s ezzel egész Itália hódítása be volt fejezve. 

Sa lep (az arab chusjata tsálab [ = rónahere] 
névből) v. tubera S., bizonyos orchis-fajták és 
rokon orchideák ikergumói (tubera geminati), 
melyeket régóta táplálkozásra és a nemi inger 
fokozására használtak. Jelenleg keményítő és 
nyálka tartalma miatt bevonó szerül használják, 
főleg hasmenésnél. 

Saleph, kisázsiai folyó, 1. Gók-szu. 
Salerno 1. (azelőtt: Ptincipato citeriore), olasz 

tartomány Nápoly, Caserta, Avellino, Potenza, 
a S.-i öböl és a Tirreni tenger közt, területe 4944 
km2, (1921) 584,734 lak. 

2. S-, az azonos nevű tartomány fővárosa, ér
seki székhely a S.-öböl É.-i partján, (1915) 48,247 
lak., tengeri fürdővel, nagy pamutfonó- és szövő
iparral, gép-, tészta-, téglagyártás, élénk keres
kedelem. S. tengermelléki része a part mellett 
húzódik a 2 km. hosszú Corso Garibaldival, a felső 
festői része szűk utcákból áll. Kiválóbb épületei és 
emlékei: a Guiscard Róbert alapította San-Matteo-
székesegyház (1070) Paestum romjainak 28 oszlo
pával, Konstantinápolyból (1099) származó bronz
ajtókkal és mozaikokkal. Kriptájában vannak a 
930. Ázsiából áthozott Máté evangélista ereklyéi, 
az 1085. itt elhunyt VII. Gergely és Caraf fa érsek 
síremléke, Durazzói Margit, III. Károly nápolyi 
király feleségének síremléke. A longobárd vár
kastély romjai megvannak. Közelében van Vietri- I 

sul-Mare számos nyaralóval. A rómaiak Saler-
num néven ismerték. A longobárd uralom alatt 
Benevent hercegséghez tartozott. Későbben a sza-
racénok kifosztották, a görögök elfoglalták és 1077 
a normannok foglalták el. Az Anjouk sokat tettek 
f öMrágoztatására. A XI. sz.-ban a bencések ala
pította orvosi egyeteme a XIV. sz.-ig nagyhírű 
volt, ettől kapta S. a Civitas Hippocratica nevet, 
mintájára szervezték Európa egyetemeit, meg
szűnt 1817. 

Salesianusok, 1. Szaleziánusok. 
Salesi Ferenc, szent, 1. Ferenc szentek. 
Salesita apácarend, 1. Ferenc szentek. 
Salétrom, salétromsavas só, nitrát, két igen 

nevezetes félesége van: káli-S- és nátron- vagy 
chili-(csüi)-S. Káli-S. kivirágzásképen fordul elő 
a Hortobágyon, Debreezen vidékén, Indiában és 
Perzsiában. Képződése az állati eredetű nitrogén, 
vizelet, trágya és elmálló ásványok kálijára ve
zethető vissza. A káli-S. rombusrendszerü, nem 
nedvszívó, fehér kristályos test. A nátron-S. szin
tén fehér, de hatszögletesen kristályosodó és erő
sen nedvszívó só. Iparilag a káli-S.-ot a fekete 
lőpor készítéséhez használták fel. Hevítve ugyanis 
oxigént ad le s a szén és kén keverékével robba
násszerűen egyesül. A chilei nátron-S. volt jó 
ideig a világ S.-szükségletének fedezője. 250—300 
km. hosszú telepen 2—3 m. vastagon volt talál
ható, gipsz- és kősó-telepedésekkel. Tisztítva Eu
rópába rengeteg mennyiségben szállították, hol 
műtrágyának használták fel, de a kálisalétromot 
is mesterségesen belőle állították elő. Az anilin-
festék-iparban és a fűstnélküli lőporgyártáshoz 
szükséges S.-savat szintén belőle állítják elő. Kon
zerváló szernek is használják, hús konzerválásá
nál, gyógyszernek nitrum tabulatum vagy sal 
prunellae név alatt. A mindinkább növekvő szük
séglet, továbbá a háború alatt az import lehetet
lenné válása miatt rátértek a levegő nitrogénjé
nek felhasználására. A kérdésnek gyakorlati meg
oldása sikerült és már a háború alatt a rengeteg 
mennyiségű robbanó anyagnak előállítása a köz
ponti hatalmak országaiban a levegő nitrogén
jéből készített S.-sav segítségével történt. A chilei 
telepek kimerülése után is tehát biztosítva van a 
nitrogénszűkséglet fedezése. Még egy kivirágzás 
fordul elő nedves falakon, árnyékszékek, pincék 
közelében; ez a fal-S., a téglák kalciumjából és 
rothadó szerves anyagokból képződött kalcium-
nitrát. Előfordul a salétromsavas magnézium 
(magnézium-S.) is, de csak kis mennyiségben a 
káli-S. kivirágzások közt. A S. már a VIII. sz.-beli 
Geber arab alkemista irataiban előfordul sal pet-
rae néven, de csak a lőpor feltalálása után jutott 
nagyobb jelentőségre. L. még Salétromsavas káli. 

Salétrombaktériumok, a talajban élő bak
tériumok, melyek a fehérjerothadásnál képződő 
ammoniakot salétromossavvá (nitrosomonas) és 
ezt salétromsavvá (nitrobantes) oxidálják. 

Salétrométer, salétromossavas etileszter, 
C2H6—O—NO, salétromossavból és alkoholból ké
szül. Alkoholban oldva salétrométerszesz (spiritus 
aetheris nitrosi) néven mint étvágyjavító szert 
használják. 

Salétromkénsav, nitráló keverék, koncentrált 
kénsav és salétromsav elegye, nitrovegyületek 

Amely szó S alatt nincs meg, Sas alatt keresendő ! 
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készítésére használják. Igen fontos tehát a lő-
gyapot, ekrazit, műselyem és az azofestékek 
készítésénél. 

Salétromosok (Salpeterer), politikai pártnak 
és utóbb vallási felekezetnek neve, mely Albiez 
ealétrommunkástól (megh. 1727) vette nevét. Mi
dőn a Fekete-erdőben fekvő St.-Blasien-kolostor 
apátja 1719. az osztrák kézen levő hauensteini 
uradalom területén élő pórokat és bányászokat 
a feledésbe ment jobbágytartozásaiknak teljesí
tésére felszólította, ezek Albiez elnöklete alatt 
több ízben fellázadtak, de az osztrák katonaság 
megfékezte őket. 1831—38-ban Aegidtler bányász 
vezetése alatt a vallástanítás terén való újítások 
miatt támadt mozgalom, de ezt a badeni kormány 
engedékenysége megszüntette. 

Salétromos sav (régebben rossz magyarság
gal légecssav), HN02, egy bázisú sav, csak 
vizes oldata ismeretes. Képződik, ha 0°-on vízbe 
nitrogéntrioxidot, N,03, vezetünk. A levegőből 
való salétromsav gyártásánál közbeeső termék. 
Egyes baktériumok pedig képesek ammonium-
sókat salétromossavas sókká oxidálni és salét
romsavas sókat salétromossavvá redukálni. Sói 
a nitritek, kálium-, nátrium-, ammónium-, ezüst-
stb. nitritek. Az azofestékek készítésénél nélkü
lözhetetlen. Anhidridje, a nitrogéntrioxid: N208, 
csak alacsony hőfokon állandó vegyület, kék
színű folyadék. 3° C-on forr és színtelen nitrogén
oxidra meg barna nitrogéndioxidra bomlik. Ivóvíz 
salétromossav sóit egyáltalán nem tartalmaz
hatja, mert ilyenek mindenkor csak organikus 
anyagok rothadása esetén juthatnak bele, ami a 
víznek ivásra való felhasználását kizárja. Ki
mutatására naftilamin és szulfanilsav ecetsavas 
oldatával hozzák össze a vizsgálandó vizet, ekkor 
a nitritek legkisebb mennyisége esetén is vörös 
szineződés áll elő. 

Salétromossavas ammónium, 1. Ammónium-
nitrit. 

Salétromossavas anhidrid, 1. Salétromossav 
és Nitrogén oxidjai. 

Salétromossavas etil, 1. Etünitrit. 
Salétromossavas ezüst, 1. Ezüstnitrit. 
Salétromossavas kálium, 1. Káliumnitrit. 
Salétromossavas nátrium, 1. Nátriumnitrit. 
Salétromossavas sók, 1. Salétromossav. 
Salétrompenész, 1. Fali penész. 
Salétrompogácsa. így nevezik a chili-salétrom-

és kénsavból való salétromsavgyártásnál vissza
maradó iiati'iumbiszulfát, nátriumszulfát és más 
hozzákeveredett anyagokból álló, változó össze
tételű keveréket. Feldolgozzák nátriumszulfátnak; 
füstölgő kénsavgyártásnál, vagy pedig üveggyár
tásnál alkalmazzák. 

Salétromsav (választóvíz, aqua fortis, régeb
ben rossz magyarsággal légenysav), HNÓ3. Egy
bázisú sav, fontos vegyszer. Régóta ismerik. Elő
állítása a legújabb időkig chilisalétr mból történt, 
fekvő hengerekben salétromot kénsavvá! desz
tilláltak, kb. 300°-on a fejlődő gázokat vízzel nye
leitek el, a kapott sav víztartalmú salétromsav 
volt. Vízmentesen csak ritkított térben végzett 
desztillációval állítható elő. Vízmentesen színtelen, 
erősen füstölgő, 15° C-on 1-530 fajsúlyú folyadék. 
Rendesen azonban többé-kevésbbé sárgás-barnás 

a benne feloldódott nitrogéndioxidtól. Erélyes 
oldó és oxidáló szer, arany és platina kivételével 
a fémeket oldja, számos anyagot oxidál. Az em
beri bőrrel érintkezésbe jutva, azt híg állapotában 
sárgára festi, míg a töménysav fájdalmas sebeket 
okoz. Az iparban gyakran használják, a kénsav, 
pikrinsav, lőgyapot, nitrocellulóz gyártásánál és 
az azofesték-iparban, általában nitrovegyületek 
készítésére. Arany-ezüst ötvözetből az ezüstöt 
kioldja, választóvíznek ezért nevezik. A nyers 
sav tartalmaz nitrogéndioxidot, néha kénsavat, 
klórt és jódot, ezt a savat vörös, füstölgő salét
romsavnak nevezik, még erélyesebben oxidál, 
mint a rendes salétromsav. Salétromsav és sósav 
1:3 arány szerint való keveréke a királyvíz, 
a legerősebb oxidáló folyadék, mely az aranyat 
és platinát is oldja. Ujabban a levegő nitrogénjé
ből is előállítják a S.-at, elektromos energia fel
használásával. Elektromos kemencében nitrogén 
és oxigén elegyét magas hőmérsékletre hevítik, 
majd hirtelen hűtik. A nitrogén egyesül az oxi
génnel, majd további oxidáció és vízzel való el-
nyeletés után salétromsavat nyernek. Ezt a savat 
rendesen oltott mésszel megkötik és norgesalét-
rom néven műtrágyának használják fel. A háború 
alatt az importtól elzárt központi hatalmak salét-
romsavszükségletük tekintélyes részét ily módon 
készült savval fedezték és a chilei salétromtelepek 
bekövetkezendő kimerülése esetén a salétromsav 
előállításának forrása csaknem kizárólag a levegő 
nitrogénje lesz. 

Salétromsavanhidrid, 1. Nitrogén oxidjai. 
Salétromsavas agyagföld (aliiminiumnitrát) 

Al2(No3)6 keletkezik, ha aluminiumhidroxidot 
salétromsavban oldunk. 18 molekula vízzel kris
tályosodik, vízben jól oldódik, 70°-on olvad és 
kétszer szénsavas nátronnal jelentékeny lehűlést 
okoz. 

Salétromsavas ammónium, 1. Ammonium-
nitrát. 

Salétromsavas bárium, 1. Báriumnitrát. 
Salétromsavas bizmut, 1. Bizmutnitrát. 
Salétromsavas cink, 1. Cinknitrát. 
Salétromsavas etil, 1. Etilnitrát. 
Salétromsavas ezüst, 1. Ezüstnitrát, Ezüst

nitrit, Ezüstkészítmények. 
Salétromsavas gliceril, 1. Glicerinnitrát. 
Salétromsavas higany, 1. Merkurinitrát és 

Merkúr onitrát. 
Salétromsavas kalcium, 1. Kalciumnitrát. 
Salétromsavas káli (kálisalétrom, kálium

nitrát, KNOs). Más nitrátok mellett képződik, pl. 
falakon, melyekbe vizelet v. csatornavíz szivárog. 
Nálunk a Hortobágyon, mint kivirágzás, Indiában 
hasonló körülmények közt fordul elő. Rendesen 
rombus-rendszerben kristályosodó, vízben jól ol
dódó test. Oxidáló anyag, a fekete lőpor egyik 
komponense, de tűzijáték készítésénél, robbantó 
anyagok gyártásánál is fontos. Hűtőkeverékek 
készítésére, üveggyártásban, hús konzerválásánál 
is használatos. Gyuladásos, lázas állapotoknál 
orvosságnak is használják. Kezdetben úgynevezett 
salétromkertekben termelték, ahol trágyát, állati 
hulladékot, fahamut, humusztalajt 2—3 évig 
istállótrágyalével állandóan nedvesen tartottak. 
A krimi háború óta a lőszergyártás egyre növekvő 

Amely szó S alatt nincs mef, Sx alatt keresendő! 
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igényeit ekképen kielégíteni nem tudván, a chilei 
salétromot kezdték felhasználni, amelynek ná
triumnitrátját a stassfurti kálisótelepek kálium
kloridjával cserebomlásba hozván, a kálisalétrom 
termelése kielégítő bőséggel történhetett. 

Salétromsavas kobalt (kobaltnitrát, Co[NO,]2y), 
kobaltnak v. kobaltoxidnak salétromsavban való 
oldása által keletkezik. 6 molekula kristályvízzel 
képezi vörös, monoklin rendszerű, szétfolyó kris
tályait. Ammoniumhidroxiddal kék, bázikus sót 
ad, mely a levegőn megzöldül, végre sárga lesz. 
Pontos reagens, mert fémoxidokkal hevítve alu-
miniumoxiddal kék, cinkoxiddal zöld, magnézium
oxiddal vörös színezést ad. Híg kobaltnitrát
oldattal írva, az írás alig-alig észrevehető. Me
legítésre elbomlik a S. és kobaltoxid válik ki — 
az írás láthatóvá lesz (szimpatikus tinta). Savanyú 
oldatából salétromsavas kálium sárga csapadékot 
csap ki, melyet kobaltsárga néven használnak. 

Salétromsavas lítium, 1. Litiumnitrát. 
Salétromsavas magnézium, 1. Magnézium

nitrát. 
Salétromsavas metil, 1. Metilnitrát. 
Salétromsavas nátrium, 1. Nátriumnitrát. 
Salétromsavas nikkel, 1. ,Nikkelnitrát. 
Salétromsavas ólom, 1. Olomnitrát. 
Salétromsavas papiros, salétromoldattal ita

tott és szárított papiros, lassú elégetésnél oly gő
zöket fejleszt, melyeket asztma ellen mint gyógy
szert lélegzenek be. 

Salétromsavas réz, 1. Réznitrát. 
Salétromsavas stroncium (stronciumnitrát, 

stronciánsalétrom, 8r[N03]2), stronciumkarbonát-
nak salétromsavban való oldása által keletkezik. 
Színtelen, kristályvízmentes, alkoholban alig, víz
ben jól oldódik. A lángot pirosra festi, vörös görög
tűz készítésére használják. 

Salétromsavas triglicerid, a. m. nitro-
glieerin. 

Salétromsavas vas, 1. Vas nitrátjai. 
Salétromsavas vasoxid, 1. Vas nitrátjai. 
Salétromsav sói, 1. Nitrátok. 
Salétromszesz, 1. Salétrométer. 
Salétromtimsó, a. m. salótromsavas alumínium

oxid. 
Salette-Fallavaux, La (ejtsd: la szalett falavó), 

falu Isére francia départementban, (191D 446 lak. 
A szent Szűz állítólagos megjelenése óta (1846) 
híres búcsújáróhely. V. ö. Geiger, La Salette, 
eine Wunderstatte des XIX. Jahrhunderts (Bar-
men 1892). 

Saléve, Mont (ejtsd: moS szalév), az Alpok külső 
üledékes vonulatának 18 km. hosszú és 3—4 km. 
széles mészkő-hegyháta Haute-Savoie francia dé
partementban. Legnagyobbrészt középső jura- és 
krétakori mész- és homokkőből áll. Legmagasabb 
csúcsai a Piton (1374 m.), Grand S. (1304 m.) és 
a Petit S. (898 m.). 

Salfa, kisk. Vas vm. szombathelyi j.-ban, (1920) 
184 magyarlak. 

Sálfalva (Sáldorf), kisk. Nagy-Küküllő vm. 
szentágotai j.-ban, (1910) 590 román lak. (Tr. R.) 

Salfi, Francesco, olasz Író, szül. Cosenzában 
1759 jan. 24., megh. Passyban (Paris mellett) 1832 
szept. 5. A francia uralom idején Nápolyban és 
Milanóban hivatalt viselt. Tudományos, politikai, 
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bölcseleti és irodalomtörténeti művei közül meg-
említendők: Saggio storico-eriticosullacommedia 
italiana (Parigi 1829) és Ginguené Histoire litté 
raire de l'Italie (11—14. köt.) c. müvének folyta
tása. V. ö. Zumbini, Breve cenno sulla vita e sulle 
opere di P. S. (Napoli 1895). 

Salford, város Angliában, Lancashireban, (1921) 
234,150 lak., Manchestertől az Irwell folyó vá
lasztja el, melyen számos híd vezet át. Kat. 
püspökség székhelye. Több mint 30 nyilvános 
parkja van. Gyáripara olyan jelentékeny, mint 
Manchesteré. 

Salföld, kisk. Zala vm. tapolczai j.-ban, (1920) 
710 magyar lak. 

Salgar, kikötő, 1. Sabanilla. 
Salgari, Emilio, olasz író, szül. Veronában 

1863 aug. 25., öngyilkos lett Torinóban 1911 ápr. 
27. Nagyon termékeny, dús képzelőerejü regény
író volt. Mint tengerészkapitány bejárta a világ
tengereket és tapasztalatait, kalandjait fantasz
tikus regényekben dolgozta fel. Regényeinek nép
szerűsége vetekedett a Vernéével. Magyarul meg
jelentek 1911. Zigány Árpád fordításában a kö
vetkező regényei: A kék hegyek kincse; Az alasz
kai aranyásók; Az aranymezők királynője; Cserna 
grófja. 

Salgó (Salgov pri Nitre), 1. kisk. Nyitra vm. 
nyitrai j.-ban, (1910) 1127 szlovák és magyar lak. 
(Tr. Cs.-Szl.) — 2. S. vára, 1. Salgótarján. 

Salgó 1. Ernő, író, szül. Jánosházán (Vas m.) 
1873 dec. 31. A budapesti egyetemen orvosi ok
levelet szerzett.'Munkatársa volt az Egyetértés
nek, majd színikritikusa a Független Magyar-
ország-Tiak, azután a Pesti Naplo'-n&k és dolgo
zott folyóiratokba és hetilapokba is. Számos 
regényt, színdarabot és tudományos munkát for
dított. Kritikáiból egy kötet szemelvény írók és 
színdarabok címmel 1916-ban jelent meg. 

2. S. Jakab, orvos-író, szül. Budapesten 1849 
aug. 16., megh. u. 0.1918 jún. 29. Egyetemi tanul
mányait Bécsben végezte. 1874—79. tanársegéd, 
majd magántanár Budapesten ; 1884. a lipótmezei 
állami elmegyógyintézet főorvosa lett. Irodalmi 
művei: Reformbestreben in der Classification der 
Psychosen (Stuttgart 1881); Cerebrale Grundzu-
stande der Psychosen (u. 0.1881); Compendium der 
Psychiatrie (Wien, 1888); Az elmekórtan tan
könyve (Budapest 1888, 2. kiad. 1892); A szellemi 
élet higieniája^Az idegességről (1907). 

Salgócska (Salgócka), kisk. Nyitra vm. gal-
góczi j.-ban, (1910) 324 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Salgótarján, rend. tan. város Nógrád vm.-ben, 
(1922) 16,373 (ebből 15,343 magyar) lak.; a járási 
szolgabírói hivatal, járásbíróság, adóhivatal, 
bányakapitányság, m. k. áll. rendőrkapitányság, 
vámőrség széke, áll. polgári fiú- és leányiskola, 
takarékpénztár, népbank, villamossági részvény
társaság, vasúti állomás, posta- és távíróhivatal 
és telefonállomás. Hazánk legjelentékenyebb 
bánya- és ipartelepeinek egyike. Székhelye a Rima-
murány-Salgótarjáni vasmű részv.-társ. telepei
nek, ú. m. acélgyár, vasgyár, hengermű, kocsi
tengely és szerszámgyár, vasöntő, acélöntő, vas
árúgyár, sodrony- és szöggyár, hideghengerlő-
mühely, palackgyár, drótcinkező műhely, eke-, 
villa- és lapátgyár; külön szénbányája van, melyet 
»ej, Sx alatt keresendő! 
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a gyárral részben fogaskerekű iparvasút köt 
össze. S. továbbá központja a S.-i kőszénbánya 
részv.-társ. szénbányászatának, mely évenkint 10 
millió q barnaszenet termel. Az összes gyári- és 
bányatelepek a legmodernebb berendezésekkel 
és munkásaik részére nagyszámú jóléti intézmé
nyekkel vannak ellátva. A város lakosságából 
2300 egyén az ipari vállalatoknál, 8000 pedig a 
bányászatnál van alkalmazva. A rendszeres bá
nyászat a XIX. sz. hatvanas éveiben indult meg. 
1867-ben vasút épült S.-tól Budapestig, mely utóbb 
a magyar állam tulajdonába ment át. 

S. nevét a határában fekvő Salgó nevű, ma 
romokban heverő vártól nyerte, melyet állítólag 
a csehek építettek és Giskrától szállt 1462. a 
Derencsényi-családra. A várat 1554 Arszlán basa 
csellel vette be s csak azután került ismét a ke
resztények birtokába, miután 1592. Tiefenbach 
és Pálfl. Fülekkel együtt Salgótis visszafoglalta. 
A Derencsényiek után a költő Balassi Bálint 
birta, kinek halála után a kincstárra szállott, 
majd a király Volkra Ottó grófnak adományozta, 
kitől a vár Szluha Ferenc báróra, később a je-
szeniczei Jankovich-családra háramlóit. 1919 
január elején többnyire leszerelt katonákból ala
kult kommunista csapat S. várost kifosztotta és 
sok rombolást vitt végbe. 1919 májusban csehek 
szállták meg, de a vörös csapatok kiverték őket. 
A proletár uralmat követő román megszállás fo
lyamán 1919 aug. 15. S.-t is megszállták a romá
nok, akik pár nap múlva a cseheknek adták át ; 
a cseh megszállás alól csak 1920 decemberben 
szabadult föl. 1921-ben rendezett tanácsú várossá 
alakult. 1923. a város Salgó várán Petőfi Sándor 
százados ünnepe alkalmából emléktáblát helye
zett el. 

Salgótarjáni kőszénbányarészvénytársulat, 
1868. alakult az akkori magyar északi vasút
társaság nógrádmegyei bányabirtokainak átvéte
lére, míg a vasútvonalat a magyar kormány vál
totta meg. Időközben a részvénytőke többszöri 
változáson ment át, mig 1894 az alaptőkét 
3,200.000 forintban állapították meg s ugyan
akkor a társulat megszerezte a Brassói bánya-
és kohóegyesülettől a zsilvölgyi szénmedencót. 
Az alaptőkét fokozatos fejlesztéssel legutóbb 
1923-ban 750 millió K-ra emelték. A társaság 
vezetése alatt áll: Az 1908-ban alapított Eszter
gom-szászvári kőszénbánya társulat. Az Urikány-
zsilvölgyi magyar kőszénbánya r.-t.-gal együtt 
tesen 1903. megszerezte a Rotter és Gerber-féle 
vulkáni bányát, amely most Felsőzsilvölgyi kő
szénbányatársaság néven folytatja üzemét. A Ma
gyar ált. kőszénbányatársulattal 1909. alapította 
a Nyugatmagyarországi kőszénbánya r.-társu-
latot, most Handlovai kőszénbánya r.-t. A Zsil
völgyi bányáiból önálló román társaság alakult. 
A Hevesmegyei Visonta község határában lignit
bányát hozott üzembe. Érdekközösséget vállalt 
az Északmagyarországi egyesitett kőszénbánya 
és iparvállalat r.-t.-gal. Megalapította a Hatvan
vidéki kőszénbánya r.-t.-ot, a Eimamurány-Salgó-
tarjáni vasmű r.-t.-gal együtt a Bánvölgyi kő
szénbánya r.-t.-t, a Rimamurányival foganatosí
totta az elhatározott kapcsolatot, végül érdekelt
séget vállalt az Egyesült tégla- és cement r.-t.-
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nál, a Lapp Henrik-féle mélyfúrások r.-t.-nál éa 
részt vett a Dorogon épült Karbidgyár és az 
Ipari robbantóanyag r.-t. alapításában. 

Sáli, dalmát város, 1. Sale. 
Salias gróf, orosz író, 1. Szaliász. 
Salibabo, szigetcsoport, 1. Talaut. 
Sal icaceae , Fűzfafélék (növ.), a kétszikűek 

csupaszvirágú családja. Két génusza van: a 
Populus L. (nyárfa) 18 fajjal és a Sálix L. 
(fűzfa) 170 fajjal. Fák ós cserjék, levelük osz
tatlan, ritkán karélyos, csavaros állású, pálhás. 
Virágzatuk barka; viráguk 1 ivarú, 2 lakú, vi-
rágtakarója nincs, ezt épszélű (fűz) v. hasadt 
(nyár) murva pótolja s hónaljában 2 vagy több 
porzó, a termősvirágban pedig a termő áll, 
ez utóbbit 2, ritkán több termőlevél alkotja, 
1 üregű, a falán álló magléceken számos mag
kezdemény van. A vacokkorong a nyárfán bögre 
v. korsóalakú, a fűzőn csak néhány fog van be
lőle. Termésük a csúcson két kopáccsal nyíló 
tokocska, kopácsai hátra hajlanak s összesod
ródnak. Magvaik igen aprók, magfehérjéjük 
nincs, kitűnő repülő készülékkel vannak el
látva, mely az alapjukon eredő gyapjas szőrö-
zetből áll. A S. csaknem kivétel nélkül az B.-i 
félgömb mérsékelt övén vannak elterjedve, a 
nyárfajok a sarkköri tájakat nem érik el, míg 
egyes fűzfajok itt és magas hegyek havasi regió
jában is eltörpülve megvannak. A krétakorszak
tól a jelenkorig számos fosszilis maradványuk 
ismeretes. 

Sal ica les (növ.), akétsziküek sorozata. Egyet
len családja a Salicaceae (1. o.). 

Sal ica l ex , 1. Germán népjogok. 
Salicin, 1. Szalicin. 
Salicor, 1. Szódatermék. 
Sal icornia L., sómécsing (növ.), a Chenopo-

diaceae (Libatoppfélék) család génusza; 8 faja 
sós talajon élő, gazdagon elágazó, levéltelen, 
ízeit, húsos ágú fű v. évelő cserje. 3—7 viráguk 
egymással összenőve az ágízek mélyedésében 
áll, porzója 2, de egy hiányozhatik is. Hazánk 
szikesein a S. herbacea (tengeri sóska, szarvas 
széksófű) van meg. Szárából hamuzsirt lehet 
nyerni. 

Sal icyl , 1. Szalicil. 
Salieri, Antonio, olasz operaszerző, szül. Leg-

nanóban 1750 aug. 19., megh. Bécsben 1825 máj. 7. 
1774-ben Bécsben az olasz opera karnagya és 
udvari zeneszerző lett. 39 operát irt. A legneve
zetesebbek : Les Danaides, Paris számára: Les 
Horaces (1786), Tarare (1787), Armida (1771) és 
Semiramide (1784) stb. Sok egyházi zeneművet 
Is írt (köztük 5 misét, 1 requiemet). Tanítványai 
közé tartozott Beethoven és Schubert. V. ö. I. 
Mosel, S. (1827); Alb. Hermann, A. S. (1897). 

Salies de Béam (ejtsd.- szaii aö béarn), város 
Basses-Pyrénées francia départementban, (mi) 
5857 lakossal, két sósforrással, sófőzóssel és für
dőkkel. 

Salies du Salat (ejtsd: szaií dü szaiá), község 
Haute-Garonne francia départementban, (i9ii) 
1055 lak., kénes és sósforrásokkal, fürdővel. 

Sal i í icat io (lat.), sóképződés. 
Sal igenin , 1. Szaligenin. 
Sal i i , 1. Salius papok. 
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Salimbene, középkori olasz történetíró, szül. 
Pannában 1221 okt. 9., megh. 1288 után. Fran
ciskánus barát volt s egy 1167—1288-ig terjedő 
Krónikát irt. Kiadta Holder-Egger (Mon. Germ. 
Hist. Scriptores 32. köt., Hannover 1905—13). 

Sal in (mélászhamu), 1. Hamuzsír. 
Maiina (többes számban salinas), a sós mo

csarak, lefolyástalan területek sós tavainak neve 
Dél-Amerikában. 

Salina (az ókori Didyma), a Lipári-szigetek 
egyike, területe 26 km8, két nem működő vul
kánnal. Főhelye Santa Marina. 

Salina Cruz, kikötő Oaxaca mexikói állam
ban a Tehuantepeci-öböl partján; a tehuantepeci 
földszoroson átvezető vasút végállomása és a 
közép- és délamerikai kábelek kiinduló pontja. 

Salinae, 1. római helység Dáciában, valószí
nűleg a mai Felvincz helyén. — 2. S-, 1. Gastel-
laiie. 

Sal inapl i to l , 1. Betol. 
Salinas (ejtsd : szaiinasz), Antonio, olasz numiz-

matikus és archeológus, szül. Palermóban 1841 
nov. 19., megh. u. o. 1914 máre. 11. 1865 óta az 
archeológia tanára volt a palermói egyetemen 
és a nemzeti múzeum igazgatója. Főbb művei: 
I monumenti sepolcrali scoperti presso la chiesa 
della Santa Trinitá in Atene (Torino 1863); Le 
monete delle antiche cittá di Sicilia (u. o. 1870— 
1889, 7 füzet). 

Salinator, Marcus Livius, 1. Livius-csal&i. 
Sal i i ie l la salv e Frenzel (állat), a Mesozoák 

(1. Mesozod) csoportjába tartozó állat, mely sali
nas vizekben él és mely felfedezője (Frenzel) 
szerint közbülső lény volna az egysejtű Vég
lények (Protozoa) és a Soksejtűek (Metazoa) 
között. Frenzel értelmezését sokan erősen és 
jogosan kétségbevonták. 

Sal ino ineter , areométer sósvizek, sóoldatok 
sótartalmának mérésére. 

Salins (szaieH), város Jura francia département-
ban.Belin és Saint-Ándré erősségekkel, (mi) 5272 
lak. Kitűnő vörösbortermelés, márvány- és gipsz
kőbányával, fai'ence-, pezsgőbor- és papirosgyár
tás. Sós forrásai évenként 60,000 mm. sót szol
gáltatnak. Van fürdője is. Nevezetessége még a 
XIII. sz.-beli temploma és városháza. 

Sal ipyr in , 1. Szalipirin. 
Sal i sa t io (lat.), elavult kifejezése a szívmű

ködés sebes, szapora, egyenetlen voltának. 
Sal isb. , latin növénynév után Salisbury 

Richárd Antony Markham londoni kertész (1762— 
1829) nevének rövidítése. Munkája: The Para-
disus Londinensis (2 köt., London 1806—7). 

Salistraria a d i a n t i f o l i a fnüv.), 1. Ginkgo. 
Salisbury (ejtsd: száiszMri), Wütshire angol coun-

tynakéspüspökségnekszékhelye,(i9ii) 21,217 lak. 
Legérdekesebb épülete a székesegyháza (1220— 
1258), Nagy-Britannia egyik legszebb gót épülete, 
130 m. magas toronnyal. É.-ra a mostani város
tól vannak Old-Sarumnak romjai, amely egykor 
Sorbiodunum néven római tábor volt s az angol
szászok Searobyrignek, későbben Sarisberiának 
hívták. 15 km.-nyire van a Stonehenge nevű 
híres druida-kör. 

Salisbury (ejtsd: szaiszMSri), Róbert Artúr Tal-
bot Gascoyne-Cecil, marquis, angol államférfiú. 

szül. Hatfleldben 1830 febr. 3., megh. u. o. 1903 
aug. 22. Az alsóházba 1853. választották be s 
a konzervatív párthoz tartozott. 1866—67-ben 
Derby kormányában, 1874—78. Disraeli kor
mányában India államtitkárja volt. 1878-ban át
vette a külügyi tárcát s Nagy-Britannia máso
dik követe volt a berlini kongresszuson. 1880-ban 
Disraelivel együtt visszalépett s annak halála 
után a konzervatív párt legjelentősebb vezére 
lett. Három ízben volt ezután miniszterelnök 
(1885 jún.—1886 febr., 1886 aug.—1892 aug. és 
1895 júl.—1902 júl.), miközben a külügyi tárcát 
is vállalta. Harmadik kormányában a liberális 
unionisták is helyet foglaltak s erre esett a fa-
sodai összeütközés (1898) Franciaországgal és a 
búr háború (1899—1902). 1900-ban átengedte a 
külügyi tárcát Lansdoicne marquisnak, 1902 
júl. pedig agg kora miatt végleg visszavonult a 
politikai élettől. Halála után jelent meg: Bssays: 
biographical, foreign politics (London 1905,2 köt.). 
V. ö. Puliing, The marquis of S., life and 
speeches (u. o. 1885, 2 köt.); Whates, The third 
S. administration 1895—1900 (u. o. 1900); How, 
Marquis of S. (u. o. 1902). 

Salisfodium, Vízakna latin neve. 
Salisl i , indiánus nép, 1. Szelis. 
Salis-Seewis János gróf, altábornagy, szül. 

1862 dec. 8. Svájci családból származott. Mint 
vezérkari százados egyideig a pozsonyi hadapród
iskolában tanított, majd a 28. hadosztály vezér
kari főnöke lett. 1903-ban alezredessé lépett elő s 
tagja volt a macedóniai nemzetközi reformbizott
ságnak Ausztria-Magyarország részéről. Ő szer
vezte a macedóniai csendőrséget. 1906-ban vissza
tért s a 86. (szabadkai), majd a Fiúméban állo
másozó 79. gyalogezred parancsnoka lett. A világ
háború kitörésekor Szerbiában egy dandárt vezé
nyelt. 1916 januárban mint altábornagyot a meg
szállott Szerbia főkormányzójává nevezték ki, de 
már 1916 júliusban fölmentették ez állásától. 

Salis-Seewis, Joliann Gaudenz, báró, német 
költő, szül. Bothmar kastélyban, Malans mellett 
(Graubündenben) 1762 dec. 26., megh. Malansban 
1834 jan. 29. Elénk részt vett Svájc politikai életé
ben. MatthÍ8son adta ki először költeményeit. A 
természet szeretete és idilli hajlamai sugárzanak 
belőlük. Irodalmunkra is, különösen Berzsenyire 
és Kis Jánosra hatással volt. Müvei: Gedichte 
(Zürich 1793). Megjelentek a Kürschner-féle Na-
tionalliteraturban (41. köt. II. rész). V. ö. Röder, 
J. G. v. S. (St. Gallen 1863); Frey, J. G. v. S. 
(Trauenfeld 1889); N. v. Salis-Soglio, Die Familie 
von S. (Lindau 1891). 

Sál i t (ásv.) 1. Piroxén. 
Sáli törvények, 1. Germán népjogok. 
Salius papok (Salii, a. m. táncolók), két ős

régi római papi testület, mindegyikben 12 patrí
cius taggal. A régibbnek Salii Palatini a neve, 
mert a Palatínus-dombon volt a háza, a másik a 
Salii Agonenses, mert a Quirinalis v. Agonalis-
dombon gyülekezett. Mars isten tiszteletére végez
ték szertartásaikat, főleg március havában, a 
háborús időszak kezdetekor, midőn a szent paj
zsokat (1. Ancile) és lándzsákat ünnepi táncok 
közben vitték körül a városban, és októberben, a 
háborús időszak végén, amikor a szent fegyvere-
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ket ismét eltették. Ünnepi meneteikben ősrégi 
dalokat (u. n. axamenta) énekeltek, amelyek szö
vegét a császárság idején már nem is értették s 
csak tudósok vitatkoztak értelmükön. B dalok 
töredékeit kiadta Maurenbrecher: Carminum 
Saliarium reliqniae (Leipzig 1894). V. ö. Helbig, 
Sur les attributs des Saliens (Paris 1905). 

Saliva (lat.) a. m. nyál (1. o.); salivantia, a 
nyálelválasztást elősegítő szerek; salivatio, 1. 
Nyálfolyás. 

Salix (IIÖV.), 1. Fűz. 
Saljapin, Feodor lvanovics, orosz operaéne

kes, basszista, szül. Kazánban 1873 febr. 13. 
Előbb mint operetténekes Szt.-Pétervár külön
böző színházaiban énekelt. 1896-ban a Mamontov-
operaházban aratta első igazi nagy sikereit, 1899. 
a moszkvai császári opera ünnepelt tagja lett. 
Leghíresebb alakításai: Rettenetes Iván (A pskowi 
leány), Qodunov (Boris Godunov), Salieri (Mozart 
és Salieri), Mephistopheles (Gounod Faustjában 
és Boito operájában), A molnár (Russalka), Don 
Quichotte (Massenet). 

Sálkendő (ang. sliaiol, franc, chále), finom 
fésűs gyapjúból készült, színes mintázatú szövet. 
A fonalak 4 fonalas sávolyban kötnek. Régebben 
csak a Keleten készültek a S.-k s ott a színes min
tákat brochirozással, vagyis a vetülékfonalak 
helyenként való beszövésével állították elő. Az 
ilyképen készült kendők színe s fonákja egyenlő 
s ezért igen becsesek is. Jelenleg gyáriparilag is 
készülnek, még pedig két eljárás szerint, t. i. 
brochirozással vagy lancirozással (1. Ábrás szö
vés). A brochirozással készült épp oly minőségű 
mint a keleti, de a lancirozott silányabb. Ez utóbbi 
eljárásnál az alapláncfonalon kívül mintás lánc
fonalat is használnak, amely csak helyenként 
köt a vetülékkel, darabonként pedig szabadon 
lóg. Szövés után a szabadon lógó fonaldarabokat 
levágják. 

Sálkendó'-tánc (fátyoltánc), keleti tárgyú 
balletekben vagy ilyen tárgyú operák balletbetét-
jeiben (Lakmé, Sába királynője) szereplő gyors 
táno, melynek néha kisebb cselekménye is van 
(csábítás, lepkefogás, méhtől v. darázstól való 
félelem, stb.). 

Sal\ib(Sekáu, Schalken), kisk. Nagy-Kükülló 
vm. szentágotai j.-ban, (i9io) 416 román és ma
gyar lak. (Tr. R.) 

Salkowski, Ernst Leopold, orvos és kémikus, 
szül. Königsbergben 1844 okt. 11.1874-ben egye
temi tanár lett Berlinben. Kültagja a Magyar 
Tudományos Akadémiának. Több fölfedezése van 
a kémia terén. Művei: Die Lehre vom Harn 
(1882); Praktikum der physiologischen und patho-
logischen Chemie (1893). 

Sall (Sala), római helység és állomás Panno
niában ; a Savariából (Szombathely) Paetovióba 
(Pettau) vezető út mentén; valószínűleg a mai 
Zalalövő helyén; nevét őrzi a Szála vagy Zala 
folyó neve. 

Salland, Overyssel németalföldi tartomány 
egyik vidéke a Vecht és Yssel között. A sáli fran
kok legrégibb lakóhelye. Városai: Zwolle, De-
venter és Kampen. 

Sallang (lacinia, növ.), a szeldelt levél szele
teinek keskeny alakja. L. Levél. 

Sallang, esztétikai értelemben a rnüegéBznek 
felesleges kicifrázása, mely lehet retorikai és a 
dikció túlterjengésében áll, vagy dologi, mely az 
epizódok, intermezzók és történetkék túltengésére 
vonatkozik. 

Sallangos csiga (Aeolis, áiiat), a Hátul
kopoltyús csigák (Opisthobranchiata) egyik 
neme, melyre jellemző, hogy csupasz testen a 
háti oldalon számtalan ágas-bogas, belül üres 
nyúlvány van és ezek védelem céljából csalán
szervekkel vannak ellátva. Szine rendesen élénk 
és tetszetős. Csak tengerekben honos. Legismer
tebb faja az Északi-tengerben előforduló szürkés
barna szinü s mintegy 15 cm. hosszúra megnövő 
szemölcsös S. (Aeolis papillosa). 

Sallangos lazac (Mallotus, állat), a Lazac
félék családjába tartozó halnem. Egyetlen faja: 
a kapelan (M. villosus Mull.); 1. Kapelan. 

Sal le (franc, ejtsd .• szál) a. m. terem; S. a tnan-
ger, ebédlő; S. dujeu de paume, 1. Labdázóház. 

Salle, de la (ejtsd : A& la szál), Jean Baptiste, 
rheimsi kanonok, szül. Rheimsben 1651 ápr, 30., 
megh. 1719 ápr. 7. Még pappá történt felszentel-
tetése előtt társvezetője volt a Roland abbé által 
szülővárosában 1674. alapított leányiskolának. 
Roland halála után tanítónőkre bizta az oktatást 
s ezek szakszerű kiképeztetésére képzőt alapított. 
A szép sikertől lelkesítve, fiúiskolát is szervezett, 
amelyet előbb csak maga vezetett, később ha
sonló szellemű laikus társakat vett maga mellé, 
őket 3 évre kötelező fogadalommal kongregációba 
gyűjtötte, a tanításban kiképezte s az ország több 
részén alapított népiskolák vezetését reájuk bizta. 
így jött létre 1680. az iskolatestvérek társulata, 
amelyet XIII. Benedek pápa erősített meg. Isko
láik el vannak terjedve Francia- és Németország
ban, Ausztriában és hazánkban. Az alapítót az 
1900. jubileumi évben szentté avatták. 

Sallet, 1. Alfréd von, német numizmatikus, 
S. 2. fia, szül. Boroszlóban 1842 júl. 19., megh. 
Berlinben 1897 nov. 25. 1884-ben a berlini mú
zeum éremosztályának igazgatója. 1874 óta a 
Zeitschrift für Numismatik kiadója. Munkái: 
Das kgl. Münzkabinet, Geschichte und Übersicht 
der Sammlungen (Friedlánderrel, u. o. 1873); 
Beschreibung der antiken Münzen der kgl. Mn-
seen zu Berlin (1. köt. u. o. 1888,2. köt. 1889) stb. 

2. S., Friedrich von, német költő, szül. Neis-
seben 1812 ápr. 20.,megh. Reichauban (Nimptsch 
mellett) 1843 febr. 21. 1829—38. katonáskodott. 
Reflexív-irányú lírikus és epikus. Főműve a ke
resztény morált Hegel alapján újjáalakító Laien-
evangelium (1842, 9. kiad. 1878.). Egyéb jelentő
sebb művei: Die wahnsinnige Flasche (1838); 
Gesammelte Gedichte (4. kiad. 1864). Összes mü
vei 1845—48. jelentek meg Boroszlóban 5 kö
tetben. 

Saliustius, teljes nevén Gaius S. Crispus, 
római történetíró, szül. a szabin Amiternumban 
Kr. e. 86., megh. 36. Mint néptribunus 52. heves 
ellenfele volt a szenátusi pártnak s ezért 50. a 
szenátorok rendjéből törölték, de 49. Caesar 
quaestorrá nevezte ki, s így ismét tagja lett a 
szenátusnak. 46-ban Numidia helytartója volt s 
annyira zsarolta a provinciát, hogy csak Caesar 
kegye óvta meg a büntetéstől. Vagyonából ala-
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pltotta meg a Quirinalis-doinbon híres kertjeit 
(horti Sallustiani). Caesar halála után csak tör
ténetírói munkásságot fejtett ki; írt két kisebb 
monográfiát: a) Catilina összeesküvéséről (de con-
iuratione Catilinae), b) a Jugurtha-féle háború
ról (bellum Jugurthinum), és egy nagyobb törté
neti művet (Históriáé) 5 könyvben, melyek a Kr. 
e. 78—67. év eseményeit adták elő, de belőlük 
csak 4 beszéd, két levél és nagyobb számú töre
dék maradt fenn. S. az első római történetíró, ki 
művészi módon szerkesztette műveit, s e tekin
tetben csak Tacitus múlja felül. Thukydides volt 
a pragmatikus okfejtésben mintája, stílusa tö
mörségében is követi, s bár régies szóformákat 
kedvel és mondatai olykor cikornyásak, mégis 
világosan megérthetők. A neve alatt ránk ma
radt «Inveetiva in Oiceronem» c. támadó röpirat 
8 egy Caesarhoz intézett beszéd és levél aligha tőle 
erednek, talán későbbi rétoriskolai termékek. 
Újabb kiadások: Gerlachtól (Basel 1852); Jakobs-
Wirztöl (Berlin 1894); Petz Vilmostól (Budapest 
1899); Cserép Józseftől (Budapest 1910). Magyarra 
fordították Decsi J. (1596); Szentgyörgyi G. 
(1811); Kazinczy Ferenc (1836); Vajdafl G. (1862); 
Cserép József (1910). A Jugurtha-háborút ma
gyarra fordította Várdai Béla (1903). V. ö. Cse
rép J., A S. életviszonyaira és munkáira vo
natkozó függő kérdések (Arad 1896). 

Salm, német grófi, majd hercegi család, mely
nek őse Siegfried (megh. 998.) moselgaui gróf 
volt. Nevét az Ardennekben fekvő S. várától 
vette. 1204-ben Ober- és Nieder-S- ágakra sza
kadt. Az előbbinek javait 1475. a Wild ésRhein-
grafok örökölték és később felvették a S. gróf 
nevet is. Philipp Ottó gróf 1623. birodalmi her
cegi címet kapott, de unokájában kihalt családja 
1738. Az első herceg öccsétől származott a 
S.-család flandriai ága, mely ismét a S-Sahn 
és S.-Kyrburg ágakra szakadt s 1742. emelke
dett hercegi rangra. A S.-Salm család jelenlegi 
feje Alfréd, herceg (szül. 1846 niárc. 13.), ennek 
legidősebb fia, Emánuel (szül. 1871 nov. 30., 
elesett Pinszk mellett 1916 aug. 19.), Mária 
Krisztina főhercegnőt, Frigyes főherceg leányát 
vette nőül (1902 máj. 10.). Az Ober-S. család 
egy harmadik ága, a grumbachi 1813 óta a 
S.-Horstmar hercegi címet viseli. A Nieder-S-
család 1416. halt ki, javait a Reifferscheidt gró
fok örökölték. Ennek a családnak két ága virág
zik jelenleg: a S.-Reifferscheidt-Krautlieim 
und Dyck (1804 óta herceg) ós a S.-Reiffer-
scheidt-Raitz (1790 óta herceg). A S.-család ré
gibb tagjai közül említendők: 

1. S., Niklas (a Reifferscheidt-hgból), gróf, 
császári hadvezér, szül. Obersalmban 1459., 
megh. Salmhofban (Alsó-Ausztria) 1530 máj. 4. 
Császári szolgálatba állva, 1488. Németalföldön, 
1509. Velence ellen harcolt. A paviai csatában 
(1525 febr. 24.) személyesen vívott meg I. Fe
renc francia királlyal s mindketten megsebesül
tek. 1527-ben átvette Ferdinánd magyar király 
hadainak vezérletét s elfoglalta Budát (aug. 20.), 
feldúlta Egert, majd szept. 27. Tokaj mellett 
verte szét Szapolyai János király seregét. 1529 
szept. 27-től okt. 15-ig ő védelmezte Bécset II. 
Szolimán támadása ellen s az okt. 14-iki roham 

visszaverésénél maga is. súlyos sebet kapott. 
Felgyógyulása után még harcolt egy ideig Ma
gyarországon, de 1530 márc. betegsége miatt 
végleg visszavonult. V. Károly császártól és I. 
Ferdinándtól készíttetett emléke most a bécsi 
Fogadalmi templomban látható. V. ö. Newald, 
Niklas, Gráf S. (Wien 1880, Nachtráge 1884). 

2. S., Félix, herceg (a S-Salm-&gból), szül. 
1828 dec. 25., megh. 1870 aug. 18. Előbb a po
rosz, majd az osztrák hadseregben szolgált, az
után résztvett az amerikai polgárháborúban mint 
az északiak tábornoka. 1866-ban tábornoki rang
ban Miksa mexikói császár szolgálatába lépett s 
mint annak szárnysegéde híven kitartott mel
lette haláláig. Hazatérve, visszalépett a porosz 
hadseregbe s mint őrnagy esett el a saint-pri-
vati ütközetben. Érdekes műve: Queretaro, Blát-
ter aus meinem Tagebuch (Stuttgart 1868,2 köt.). 
Neje: Ágnes Le Glerg (szül. 1840 dec. 25., megh. 
1912 dec. 21.), egy amerikai ezredes leánya, el
kísérte minden hadjáratába s Mexikóban is neve
zetes szerepet játszott. Müve: Zehn Jahre aus 
meinem Lében 1862—72. (Stuttgart 1875, 3 köt.). 

S a l m v. Salm-Dyck, latin növénynevek után 
Salm-Reiffersclwidt-Dyck Joseph herceg (1773-
1861) neve. Müvei: Observationes botanicae in 
horto Dyckensi notatae (Köln 1820—22., 3 köt.); 
Hortus Dyckensis (Düsseldorf 1834); Cacteae 
cultae (Bonn 1850); Monographia generum Aloes 
et Mesembryanthemi (u. o. 1836—63, 7 köt.). 

Salmakis, forrás Halikarnassos mellett Káriá
ban. Azt tartották róla, hogy a benne fürdőt el
puhítja, így járt Hermaphroditos is, Hermesnek 
és Aphroditének a fia, ki a forrás nimfájával 
egyesülve a férfi és a nő fizikumát egyesítette 
magában. (Ovid. Met. 4,285—308). 

Salmanasszar, több asszír királynak neve, még 
pedig: I. S., Ki. e. 1300. uralkodott és Kalach 
városát építette, hová elődeinek székesfővárosá
ból, Ninivéből átköltözött. II. S-, Assurnazirpal 
fia, 860—824-ig uralkodott, egyaránt kitűnt hó
dításaivalós építkezéseivel, különös fontossággal 
bír a Brit. Mus.-ban őrzött II. S. fekete obeliszkje. 
III. S. 782—773. uralkodott, dicstelen harcokat 
viselt Armenia és Szíria ellen; IV. S. 727—722., 
aki «Ululdi» néven Babylonia királya volt, meg
halt Samaria ostrománál. 

Salmantica, 1. Salamanca. 
Salmasius, Claudius (Glaude de Saumaise). 

francia polihisztor, szül. Sémur-en-Auxoisban 
1588 ápr. 15., megh. Spaaban 1653 szept. 3.1632. 
tanár lett Leidenben, 1650. Krisztina svéd ki
rálynő udvarában volt. Műveiben nagy tudás tük
röződik, de kritikátlan és rendszertelen. Neveze
tesebbek: Plinianae exercitationes in Solinum 
(Paris 1629, 2 köt., új kiad. Utrecht 1689); Epis-
tolae (1656) stb. Kiadta a Históriáé Augustae 
scriptorest (Paris 1611); Simpliciust (1640); 
Achilles Tatiost (1640); Florust (1609) stb. 

Salmeron, Alfonso, Jézustárs. atya, szül. Tole-
dóban 1515 szept. 8., megh. Nápolyban 1585 febr. 
13. Egyike Loyolai Sz. Ignác első társainak. Mű
ködött Olaszország több városában, 1549 óta az 
ingolstatti egyetemen. Pápai kiküldetésben járt 
Írországban, N<" met-, Lengyelországban stb. Mint 
pápai teológus kimagasló szerepet játszott három 
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izben a trienti közzsinaton. Főműve az Újszövet
ségnek 16 kötetből álló magyarázata. (Commen-
terii). 

Salmeron y Alonso, Nicolas, spanyol állam
férfiú, szül. Alhama lo Secóban 1838 ápr. 10., 
megh. Pauban 1908 szept. 21. Filozófiai ós iro
dalmi tanulmányai mellett mint republikánus po
litikus és újságíró is szerepelt. Az 1868-iki forra
dalom után az ideiglenes kormányban foglalt 
helyet. 1873-ban Amadeusz király lemondása 
után igazságügyminiszter, a cortes elnöke, majd 
júl. 18. a végrehajtó hatalom elnöke lett. De a 
karlistákkal és a déli forradalmiakkal szemben 
gyengének bizonyult s már szept. 8. lemondott. 
1874-ben egy nem sikerült forradalmi kísérlete 
után Parisba ment, honnan csak 1881. tért haza. 
A madridi egyetem tanárává nevezték ki s Zo-
rilla halála után átvette a köztársasági párt ve
zetését. 

Salmi (franc), vadhús- és csonthulladékból 
összetört, megabált és fűszerezett étel, mely pi
rított zsemlyére kenve, Unom előétek v. teasü
temény. 

Salmini, Vittorio, olasz költő, szül. Velencé
ben 1832., megh. u. o. 1881 jún. 22. A hatvanas 
években népszerű drámaíró volt. Santo e patri-
zio nagyon kedvelt népies szinmfl, Lorenzino de' 
Medici, Maometto II. és Madama Roland a kül
földön is ismertekké váltak. I figli del secolo e. 
költeményében korát jellemzi; Nini c. kötete 
modern idill, Polychordon pedig (1878) lirai köl
temények gyűjteménye. 

Salmis, Haparanda svéd városnak a Tornea 
folyó torkolatónál, a Botteni-öböl É.-i részén fekvő 
kikötője. 

Salmo (állat), 1. Galóca, Lazac-félék és 
Pisztráng. 

Salmon, George, angol teológus és matema
tikus, szül. Dublinban 1819 szept. 25., megh. u. o. 
1904 jan. 22. 1866. Dublinban a teológia tanára 
lett. Irt számos teológiai iratot, de különösen 
matematikai kézikönyveiről nevezetes. Ezek: 
Introductory to the modern higher algebra (1885); 
Conic sections (1879); Treatise on higher pláne 
curves (1879). 

Salmoneus, Aiolos fia, az elisi Salmone ala
pitója ; a mennydörgést utánozva Zeusszal ver
senyre kelt s ezért Zeus villámával a Tartarosba 
sújtotta. 

Salmonidae (iiiat), 1. Lazac-félék. 
Salmson, Hugó, svéd festő, szül. Stockholm

ban 1843 júl. 7., megh. Lundban 1894 aug. 1. 
Stockholmban és Parisban tanult. Itt keletkezett 
1879. kiállított képe: Letartóztatás Pikardiában 
(Paris, Musée du Luxembourg), míg egyéb művei
nek tárgyát nagyrészt a svéd életből merítette. 
Ilyenek: Gustaf Trolié és Sten Sture; Szent Já
nos napja Dalekarliában; A Dalbyi sorompónál 
(Musée du Luxembourg); Schoneni árvák; A ka
lászszedő leány (Stockholmi nemz. múzeum); 
A tűzvész után, stb. 

Salmurium, 1. Saumur. 
Salnik, adók. Belovár-Körös vm. körösi j.-ban, 

(i9io) 981 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 
Salö, város Brescia olasz tartományban, a 

Garda-tó mellett, (i9ii) 5394 lak., narancsültet

vényekkel, likőrgyártás (Acqua di Cedro). Mű
szaki iskolája van. 1796 aug. 3. itt legyőzte Bona
parte az osztrákokat. Öble előtt van Lecchi 
(Isola di Garda) szigete, 1220. Szt. Ferenc alapí
totta zárdával. 

Salol , 1. Szalól. 
Salome, zsidó női név -A.S., Zebedeus galileai 

halász neje, Jakab és János apostolok anyja (Máté 
20, 20); ő is a kereszt alatt állt a Golgotán (Márk 
15, 40; Máté 27, 56). — 2. S. Alexandra, a zsi
dók királynéja 79—69. L. Makkabeusok. — 3. S., 
Heródes húga, előbb nagybátyjának, Józsefnek 
(megh. Kr. e. 34.), azután Kostubarus Idumeus 
(megh. Kr. e. 25.), végre Alexas neje (megh. Kr. e. 
10.). — 4. S., Heródiás leánya, az előbbinek uno
kája, aki anyja bujtogatására ennek második fér
jétől, Heródes Antippastól, akinek kegyét tánc-
művészetével nyerte meg, Keresztelő János fejét 
kérte (Márk 6). Előbb Philippusnak, I. Heródes 
fiának (megh. 34.), azután a libanonvidéki Aris-
tobulosnak neje volt. 

Salome, Leszkó krakói herceg és Przymislava 
belzi hercegnő leánya, szül. 1211. II. András 1214. 
a halicsi fejedelemségre meghívott 6 éves fiával, 
Kálmánnal őt a Szepességben eljegyezte és nevel
tetés végett a magyar kir. udvarba vitte. 1217 ele
jén a gyermekeket Halicsban János esztergomi ér
sek megkoronázván, szüleik megesküdtek, hogy 
házasságukat sohasem bontják föl. Férjének 1241. 
történt halálakor a klarissza-apácák közé lé
pett. 1245 óta Zawihóscon, 1259 óta pedig Szká-
lán élt mint apáca. Megh. 1268 okt. 10. Az egy
ház 1673 dec. 18-án a boldogok közé avatta. 
Legendája Prileszkynél, Acta Sanctorum Hung. 
II. 330. (Nagyszombat 1744). Élete Monum. Polo-
niae historica, IV. 777. 

Salomon, 1. Johann Péter, német hegedűmű
vész, szül. Bonnban 1745., megh. Londonban 
1815 nov. 25. Korának egyik legkiválóbb hege
dűművésze és kamarazenésze volt s több operát 
is irt. 

2. S., Ludwig, német Író, szül. Gordonban 
1844 nov. 25., megh. Jenában 1911 nov. 20. A 
népszerű Buch für Allé szerkesztője volt. Főmű
vei : Geschichte der deutschen Nationalliteratur 
des 19. Jahrhunderts (Stuttgart 1881); Deutsch-
lands Lében und Streben im 19. Jahrhundert 
(u. o. 1894); Geschichte des deutschen Zeitungs-
wesens (u. o. 1900—1906). 

3. S., Sophie, svéd írónő, 1. Elkan. 
4. 8., Wilhelm, német geológus, szül. 1868 feb

ruár 15. Berlinben. 1897-ben Heidelbergben tanár. 
Nevezetesebb munkái: Geologische und palaon-
tologische Studien über die Marmolata (Stuttgart 
1895); Die Adamellogmppe, ein alpines Zentral-
massiv (Wien 1908). Társszerkesztője a Geolo
gische Rundschau folyóiratnak, amely 1910 óta 
Lipcsében jelenik meg. 

Salomvár, kisk. Zala vm. zalaegerszegi j.-ban, 
(1920) 1133 magyar lak. 

Sálon (franc, ejtsd: szalon), nagyobb fogadó
terem előkelő házakban, ahol a vendégeket és 
idegeneket rendesen bizonyos napokon és órák
ban fogadni szokták. — S. alatt még a modern 
időszakos képkiállltások helyiségét, nevezetesen 
a párisi Palais de rindustrieben, 1900 óta a Charaps-

Amely szó S alatt nincs meg, Sz alatt keresendő! 
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Elysoésn épült kiállítási palotában levőt is értjük, 
amelyben a Société des Artistes frangais és a 
Société nationale des Beaux-Arts állítanak ki, 
melyhez az Indépendants-ok S.-ja csatlakozott. 
— így nevezik a divatkereskedők termeit is. L. 
még Nemzeti Szalon. 

Sálon (ejtsd: szalon), város Bouehes-du-Rhone 
francia départementban, (1911) 14,019 lak., Szt. 
Mihály temploma római portáléval a XII. sz.-ból; 
Szt. Lőrine-templomában van Nostradamus sír
emléke ; közelében római régiségek és középkori 
erősség (most kaszárnya). 

Salonae.ókori város,egykor Dalmatia fővárosa, 
a még most is így nevezett tengeröböl mellett; 
stratégiai helyzete és kikötője miatt a rómaiakra 
nézve rendkívül fontos hely Illyricum romanizá-
lása szempontjából; hajóhadállomás. Kr. u. 
300-tól kezdve nagy virágzásnak indul. Diocle-
tianus szülőföldje, ki S. szomszédságában, Spa-
latumban (ma Spalato, Split, Splijet) fényes palo
tát emelt magának (V. ö. Niemann, Der Palást 
Diocletians in Spalato, 1910) S. nak, melyet 535. 
a gótok elpusztítottak, tekintélyes romjai marad
tak. S. helyén áll ma Salona (Solin), Spalato köz
ségi kötelékébe tartozó horvát falu 1800 lakos
sal. 1876 óta kiásták a régi város falát, az amfi
teátrum maradványait, fürdőt, ókeresztény ke
resztelő kápolnát, egy nagy bazilikát temetővel, 
sok síremlékkel. A leletek a spalatói múzeum
ban vannak. Salona most a Szerb-Horvát-Szlovén 
királysághoz tartozik. V. ö. Bulic, Jelic, Rutar, 
Guida di Spalato e Salona (1895). 

Salop (ejtsd: szeiiop), angol county, 1. Shropshire. 
Salope (franc, ejtsd: szaiop), 1. a. m. hanyag, 

elhanyagolt, lompos, tisztátalan. — 2. S. a női 
pongyolaköpeny. 

Salophen , 1. Szalofén. 
Sa lpa (áiiat), 1. Szalpák és Zsákállatok. 
Salpeterer (ném.), i. Salétromosak. 
Sal p e t r a e , I. Salétrom. 
Salpétr iére (ejtsd: szaipetrier, Hospice de la S), 

Paris legnagyobb kórháza, amely nevét állítólag 
onnan kapta, hogy területén salétromgyár volt. 
XIII. Lajos alatt arzenálként szerepelt. 1656 ápr. 
27-ike óta kórház. XIV. Lajos nagy területtel 
ajándékozta meg, de a legújabb korig is gyakran 
bővítették. Mintegy 45 épületben 3200 agg nő s 
7—800 elmebajos van elhelyezve. Nagy neveze
tességre tett szert ez a kórház Gharcot műkö
dése áltaL 

Salpi, Lago di (lat. Salapina Palus), 15 km. 
hosszú, legfeljebb 5 km. széles laguna Poggia 
olasz tartományban, a Manfredoniai-öböl mellett, 
a Margherita di Savója nevű jelentékeny királyi 
sófőzőkkel, K.-i végében az antik Salapia rom
jaival. 

Salp ig loss i s Buiz et Pav., trombitavirág 
(növ.), a Solanaceae (Ebszőllőfélék) család gé-
gusza; 8 faja Chile, Peru és Argentína egyéves 
v. évelő füve. Többnyire mirigyszőrösek. Leve
lük szárnyasán metszett v. osztatlan és fogas. 
Viráguk magános, v. bugában, fürtben áll, nagy 
sárga, kék, ibolya színű, tölcséres, hálós erezetű, 
zigomorf pártával, melynek közepén 4 porzó ered. 
Mint szép kerti növény 3 faj ismeretes, a kerté
szek mindegyiket S. variábilisnak nevezik. Vi-

Amely szó S- alatt nincs 

raguk igen változatos színű, különösen a keresz
teződésből származó alakok a kedveltek, gyakran 
hálózatosán v. foltosán vannak díszítve. Rende
sen ápr.—májusban szabad, televényes földbe, 
verőfényes helyre ültetik. 

Salp ing i t i s (gör.), a méhkürtök gyuladása. 
Rendesen fertőzéses eredésü ós másodlagosan 
társul a méh betegségeihez. Néha a geny meg
gyülik az elzáródott ós zsákszerűén kitáguló méh
kürtben (pyosalpinx, sactosalpinx.) Gyógyítás: 
gyuladásellenes kezelés, fürdők, műtét. 

Salp inorganon, 1. Mechanikus hangszerek-
Salpinx (ó-görög), fémből készült egyenes 

trombita; hadicélokra szolgált. Valószínűen et
ruszk eredetű. Fúvókája néha csontból késztilt. 

Sal sap ien t iae (lat), 1. Merkuriklorid-
Salsepar in , 1. Pariilin. 
Salsette (ejtsd: szaiszett), Bombay presidencyhez 

tartozó sziget, 642 km2 területtel, 100,000' lak. 
Bombay-szigettel kőhid-töltés és vasút köti össze. 
Fő terméke a rizs. Fővárosa Thana, 10,000 lak. 

Salso (Imera meridionale, Himera), 105 km. 
hosszú folyó Szicíliában; ered a Le Madonie (1975 
m.) hegyen, Licatától K-re Girgenti tartomány
ban torkollik. 

Sa l so la L-, barlangé (n«v.), a Chenopodiaceae 
(Libatoppfélék) család génusza; 40 faja Európa, 
Ázsia, Észak- és Dél-Afrika növénye, 1 van 
Amerikában és Ausztráliában. Füvek és cserjék. 
Leveliik keskeny, gyakran csak pikkelyszerü, 
hónaljában vannak magánosan v. többesével az 
apró hártyás leplű virágok; a lepel megmarad s 
a termés körül egyenlő szárnyakat alkot. Porzó 
5 v. kevesebb. Leginkább szikes és sós helyeken, 
homokon v. a tengerparton nőnek. Nálunk elter
jedtebb a S. káli L.; levele árszerű, szúrós, leple 
ősszel porcogóssá válik, 6 mm. széles. Magyar ne
vei: ballagófű, barlangkoró, boszorkánykóró, 
ballangkóró, ballango'fü, kamborz, ördöglova, 
sófű, szakafü, orosházi fű. Elszáradván és tövé
től elszakadván, a szél maga előtt kergeti ós igy 
kórója bebarangolja a síkságot. Szórványosabb 
sziki növényünk a S.soda L„ levele fólhengeres, 
kevésbbé szúrós; a termés leple hártyás marad. 
Úgy ezekből, mint más S.-fajokból szóda nyer
hető. 

Salsomaggiore (ejtsd: szalzomadzsóre), község 
Parma olasz tartományban, (1911) 12,456 lak.; 
sósjód-forrásokkal, fürdővel és petroleumforrá-
sokkal. Romagnosi bölcselő szülőhelye. A község
től keletre fekszik Tabiano falu, kénes források
kal (13°) és fürdővel. 

Salta, 1. tartomány Argentína E.-i részében 
Chile és Bolívia határán, területe 161,099 km2, 
(1920) 150,796 lak. S. K-i része sík, Ny.-on az An
dok 600 m. magasságot érnek el. Arany, ezüst,réz, 
nikkel, vas, só, kőszén bőven fordul elő, de alig bá
nyásszák. Hajózható folyói a Vermejo, a Rio San 
Francisco, Rio Valle és a Rio Pasage. Síkságain 
trópusi növények, 1100—2600 m. magasban ga
bona, szőllő és európai gyümölcsök, még nagyobb 
magasságban pedig árpa, burgonya és takar
mány teremnek. Az állatállománya gazdag; cu
kor-, dohánygyárai és bőrcserző ipara van. A la
kosok nagyobbára a spanyolok és a calchaqui in-
diánusok korcsai. — 2. S. (San Mignel de S.), fövá-
uesr. Sx alatt UcrescnM ! 
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rosa S. tartománynak, püspöki székhely, (1914) 
28,436 lak., élénk kereskedelemmel. 

Saltaire (ejtsd: szaitér), híres alpakkagyár 
Yorkshire angol countyban. A gyárat 1853. ala
pította sir Salt Titusz, ki Angliában meghonosí
totta az alpakka-gyártást. A gyárban újabban 
selyem- és plüs-szöveteket készítenek. 

Salt-áram, 1. Saltenfjord. 
Saltarel lo , olasz és spanyol eredetű: 6/8 

ütemű gyors tánc. Jellegzetes ritmusa : ?• p p uu 
8.-nak neveznek a XIX. sz. közepén tarantella-
szerü gyors zenemüveket is, melyekben a fenti 
ritmus dominál. 

Saltatio (lat.) a. m. tánc; saltator, táncos. 
Saltato (olasz), 1. Hegedű. 
Saltatoria (állat), 1. Egyenesszárnyúak. 
Saltcoats (ejtsd: szaitkótsz), város Ayr skót county

ban a Firth of Clyde mellett, (1910) 8585 lak., 
kémiai gyárakkal, pamutfonással, kis kikötővel, 
tengeri fürdőkkel. 

Salten, Félix, osztrák-német író és hírlap
író, szül. Budapesten 1869 szept. 6. Éveken át 
szinikritikusa volt a bécsi Fremdenblatt-nak és 
szerkesztője a Zeit-nak. Kitűnő képviselője a köny-
nyed, szellemes tárcanovellának és politikai essay-
nek. Müvei közül figyelemre méltók: Der Hinter-
bliebene (nov. 1899); Die Gedenktafel derPrinz. 
Anna (nov. 1901); Wiener Adél (essayk 1905); 
Herr Wenzel auf Rehberg (nov. 1906, új kiad. 
1920); Vom anderen Ufer (három egyfelvonásos, 
magyarul is); Die Geliebte Friedrichs des Schö-
nen (nov. 1908); Das österreichische Antlitz 
(essayk, 1909); Olga Frohgemuth (reg. 1910); 
Das Schicksal der Agatha (nov. 1912); Gestal^ 
ten und Brscheinungen (essayk 1913); Die Klin-
gende Schelle (reg., 1914); Kinder der Freudé 
(3 egyfelvonásos, 1917); Der alté Narr (nov., 
(1918); Die Dameim Spiegel (1920); Schauen und 
Spielen I—II. (essayk 1921); Der Hund von Florenz 
(reg., 1921); Das Burgtheater. Naturgeschichte 
eines altén Hauses (1922). Magyarul megjelent 
Művészek feleségei (fordította Rózsa Géza, 1910); 
Frohgemuth Olga (ford. Pajzs Elemér, 1918). 

Saltenfjord, tengeröböl Nordland norvégiai 
kerület Salten járásában. Az öböl nagy és széles, 
de Bodo városkánál levő torkolatát két sziget, 
Godo és Strömsö, annyira kitölti, hogy az öböl 
belső részébe, melyet Skjerstad fjordnak hívnak, 
csak három szűk tengerszoi'03 vezet. Itt az apály 
és a dagály a norvég tengerpart legszebb áramát, 
az ú. n. Salt-áramot támasztja. A fjord keleti vé
gén vannak Skjerstad és Saltdalen községek s az 
1880 m. magas Sulitjelma. 

Salt ic idae vagy Sa l t igradae , ugró pókok, 
(állat), 1. Pókok. 

Salticus (állat), 1. Pókok. 
Salt igradae vagy Sal t ic idae (állat), a, m. 

ugró pókok, 1. Pókok-
Saltillo (ejtsd: szaitiiiyo, azelőtt Leona Vicario), 

Coahuila mexikói állam fővárosa, 1585 m. ma
gasban, (1921) 35,414 lak. 1586-ban alapították. 

Sal t imbanque (franc, ejtsd: szaiteniiafík) a. m. 
bohóc. 

Saltino, község, 1. Vallombrosa. 
Amely szú S alatt nincs 

Salt Laké, tó, 1. Nagy-Sóstó. 
Salt Laké City (ejtsd .• szait lek szitu, Mormon 

City v. Great Salt Laké City), fővárosa Utah 
északamerikai államnak, az Utah és a Great Salt 
Laké tavak közelében, (1920) 118,110 lak., kiknek 
nagyrésze mormon, bár ezek már erősen fogy
nak. Legérdekesebb része a Temple Bloek, 4 ha. 
nagyságú tér, amelyet magas falak vesznek kö
rül, itt áll a Tabernaculum, 76 m. hosszú, 45 m. 
széles mormon templom, 8—12,000 ember fér el 
benne. Ipara főleg sófózés, nagy húsvágás, üveg
gyártás, vasöntés. Itt van az utahi egyetem is 
(Deseret University). Közelében a Fort Douglas 
katonai állomás, látogatott hévforrásokkal. 

Sal to (olasz, ejtsd: szaitó) a. m. ugrás; S. mor-
tale, halálos, életveszélyes ugrás, melynél a test 
a levegőben a szélességi tengelye körül egy tel
jes fordulatot tesz. Átvitt értelemben: veszede
lemmel járó merész cselekedet. 

Salto (Salto- Orientál), S. uruguayi departa-
mento fővárosa, (1920) 24,000 lak., élénk drágakő
kereskedelemmel, vasgyártással. 

Salton-tó, mintegy 80 km. hosszú, 15—25 km. 
széles tó California északamerikai államban, 
amely 1906. a Colorado folyó kiáradása követ
keztében keletkezett, úgy, hogy a folyó Yamá-
nál elhagyta medrét s a ealiforniai öböltől a Co
lorado deltájával elvágott s később kiszáradt 
nagy mélyedést elöntötte 1800 km2 területen. 
Később nagyrészt kiszárították s a fattyüág vizé
vel öntözéseket létesítettek. 

Salt Rangé (ejtsd: rendzs) v. Kalábagh, hegy
ség Pendzsabban, Indiában, az Indus és Ihelum 
folyók közt, 700—1600 m. magas. Geológiáikig 
az alsó triász-rétegek vannak hatalmasan kifej
lődve. Ezek általában meszes, agyagos üledékek
ből állanak s kétségkívül a part közelében kép
ződtek, amire a gyakori ripple-markok utalnak. 
A S.-ban főleg világos kékesszürke meszek szere
pelnek, melyek zöld v. kékszínű agyagokkal vál
takoznak. Kövületek igen bőven fordulnak ben-
nök elő. Ezeket az üledékeket hat szintre osztják 
és pedig: 1. Celtites radiosus szintje, 2. Priono-
lobus rotundatus, 3. Celtites armatus, 4. Priono-
lobus volutus, 5. Flemingites flemingianus, 6. 
Stephanites superbus szintje. 

Salt Biver (a. m. Sós folyó), 1. folyó Kentucky 
északamerikai államban, Westpointnál torkollik 
az Ohióba. — 2. S., folyó Missouri északameri
kai államban, Louisianánál torkollik a Missis
sippibe, 288 km. hosszú. — 3. S-, folyó Arizona 
északamerikai államban, a White Mountainsban, 
Phoenix alatt a Gila folyóba ömlik, vizét öntö
zésre használják föl. 

Saltus (lat.) a. m. ugrás, szökellés, tánc. — 
S. lyricus, lirai szökellés; lirai költemények 
ben az a jelenség, mikor az érzelem heve merész 
asszociációkat teremt, vagy minden látható asz-
szociáció nélkül ugrásszerüleg ragadja más-más 
képzetkörbe a költőt. A logikában: saltus in an-
cludendo, hibás következtetés, mely valamely lé
nyeges körülmény mellőzéséből származik. S. in 
probando v. demonstrando, 1. Bizonyítás. — 
"Satura non facit saltum, a természetben nin
csen ugrás, minden lassú átmenetben változik, 
fokonkiut fejlődik stb. 

neff. S« alatt keresendő ! 
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Saltzmann, Kari, német festő, szül. Berlin
ben 1847szept. 23. K. Bsche tanítványa volt, Düs
seldorfban is tanult, sokat utazott. Tengeri képei 
közül különösen ismertekké váltak azok, ame
lyeket Henrik porosz herceggel, majd II. Vilmos 
császárral tett ismételt tengeri utazásai alkalmá
ból festett. 

Salubri tas (lat.) a. m. jó egészség, üdítő 
volta valaminek, különösen a levegőnek. 

Salns (lat.) a. m. épség, üdv, jólét; Rómában 
személyes lénynek képzelték, ki az állam üdvét 
(S. publica) reprezentálja. Kr. e. 302-ben templo
mot építettek tiszteletére a Quirinalison. Később 
a görög Hygieiával azonosították s Aesculapius 
mellett mint az egészség fentartóját tisztelték. 
Ünnepét augusztus 5-ikén tartották. Fortuná
hoz hasonlóan ábrázolták, kezében hajókormány, 
lábainál golyó; vagy ülve, amint csészéből italt 
önt az oltárra, melyen egy kigyó tekergőzik 
fölfelé. 

Salns, Hugó, német költő, szül. Böhmisch-
Leipában 1866 aug. 3. Irt verseket: Gedichte 
München 1897); Neue Gedichte (u. o. (1899); 
Éhefrühling (1900); Brnte (1903); Neue Garben 
(1904); Die Blumenschale (1907); Gloekenklang 
(1911); Das neue Bueh (1920); novellákat és két 
verses drámát. 

Sa lns et g lór ia (lat.) a. m. üdv és dicsőség, 
az osztrák csillagkereszt-rend (1. o.) jelmondata. 

Salus publ ica s u p r e m a l ex (esto) (lat.) 
a. m. az állam jóléte legyen a legfőbb törvény 
(mely mellett minden más háttérbe szorul, még 
a tételes törvény is). Ez a mondás Cicerónál (de 
legibus 3, 3, 8) Így hangzik: Blis salus populi 
suprema lex esto (ezeknek, t. i. az uralkodóknak, 
a nép jóléte legyen a legfőbb törvény). A salus 
publica kifejezés Bismarcktól való. Mondják így 
is: salus rei publicae suprema lex esto. 

Salut (franc, ejtsd.- szaiü, a. m. üdvözlet, ol. 
saluto). A numizmatikában érem, amely nevét 
a rajta levő angyali üdvözlettől vette: Ave Ma
ria, gratia plena. Ilyen pénzeket vertek aranyból 
(saluts d'or)Franciaországban a XIV.,XV. sz.-ban 
s aranyból és ezüstből (saluto d'oro, saluto d'ar-
gento) Szicíliában és Nápolyban a XIII., XIV. 
sz.-ban. 

Salntat io (lat.) a. in. köszöntés, üdvözlés; a 
katonaságnál 1. Honneurs. — S. ecclesiastica, 
egyházi üdvözlés, 1. Domimis vobiscum. 

Salut-szigetek (lles du Salut, eítsd: szaitt), kis 
szigetcsoport Francia-Gujána előtt, 50 km.-nyire 
Cayennetől. Három szigetből áll : Saint Joseph, 
Be Royale és a nyilt tenger felől az Ordög-szi-
get (Be du Diáble); egymástól szűk csatornák 
választják el. A franciák deportációra ítélt fe
gyencek telepéül használják; az Ördög-szigeten 
volt Dreyfus őrnagy Is. 

Saluzzo, város Cuneo olasz tartományban, püs
pökség székhelye, (IQÜ) 15,979 lak., vasiparral, se
lyemfonással. Az amflteátrumszerüen épült S. ki
válóbb épületei: a gót székesegyház (1480—1511), 
a San-Bernardo-templom érdekes mauzóleumok
kal ; a San-Giovanni-templom, igazságügyi palota 
(1462). S. a középkori Saluciae őrgrófság szék
helye volt. 1529-ben Franciaországé lett, ez 1601. 
szavójai I. Károly Bmanuelnak adta át. 

Saluzzo, Diodata, grófnő, férjezett revellói 
gróf Roero Trotti Ignácné, szül. Torinóban 1774 
júl. 31., megh. Acquiban 1840 jan. 24. Huszonhat 
éves korában a torinói tud. akadémia tagjává vá
lasztotta. Nevezetesebb művei: Ipazia (hőskölte
mény, 1821); II castello di Binasco (elbeszélés, 
1840). 1874-ben Saluzzóban válogatott költemé
nyeiből áj kiadást rendeztek. 

Salv., latin állatnevek, különösen amerikai 
madaraké után Salvin Osbert amerikai természet
tudós nevének rövidítése. 

Salva (a latin sálvus nőnemű alakja) a. m. 
ép, sértetlen; S. approbatione, a jóváhagyás ki
kötésével, reményében; S. auctoritate, a tekin
tély fentartásával; S- conscientia, jó lélekkel, 
tiszta lelkiismerettel; S. ratiflcatione, a helyben
hagyás reményében; S. remissione, a visszakül
dés fentartásával; S- venia, engedelemmel (le
gyen mondva). 

Salva, római táborhely Pannóniában a Duna 
partján, valószínűleg Esztergom helyén. 

Salvador (Republica del Salvador; 1. Ame
rika cikknél Közép-Amerika térképét); a legki
sebb, de legnépesebb és legjobban müveit közép
amerikai köztársaság a Csendes-óceán Fonseca-
öble, Honduras és Guatemala közt. Területe 
34,126 km', (1920) 1.501,000 lakossal. Felülete. 
320 km. hosszú partjába benyúlik a Fonseca-öböl 
a Jiquilisco laguna és a Puerto de la Concordia. Az 
E.-i részén emelkedő magas hegyek lábánál, kb. 50 
km. szélességben, 600m. átlagos magasságú fensik 
húzódik el, ennek D.-i szélén több vulkánja van. 
Guatemalától K.-re a Matapan (1500 m.) emelke
dik, ettől keletre van az 1770. keletkezett Izalco 
működó vulkán (1640 m.). Az Ilopango tótól ÉK.-re 
van a Cojutepeque (1035 m.) és mellette 8. legma
gasabb hegye, a San Vicente (2620 in.). A Lempa 
partján túl vannak S.-nak a történelmi időkben 
legerőteljesebben működött vulkánjai, a Jucuapa, 
az Usulutan és a San Miguel (2132 m.). Vizei. 
Főfolyója a 300 km. hosszú Lempa. Tavai közül 
említendők: a Guija, Ilopango, Zapotitlan és a 
Camalotal. Éghajlata kevésbbé egészségtelen, 
mint ezen szélesség alatt az Atlanti óceán más 
partvidékén. A főváros hőmérsékleti maximuma 
34"0°, minimuma 13'3°, az évi csapadék összege 
1680 mm., ennek legnagyobb része a január -
márciusi esős időszak alatt hull. A partmenti ha
józást a terrales nevű viharok veszélyeztetik. 
Termékek. S. főkép mezőgazdasági állam, fő ter
mékei indigó, cukornád, kakaó, dohány, kávé, 
bab és kevés gabona. Állattenyésztése nem fedezi 
szükségletét. Erdei értékes festék- és más ha
szonfákban gazdagok. Bányászata fejlődik, ma 
már 200-nál több bányája van, köztük 100 arany
os ezüstbánya. Lakossága legnagyobbrészt in-
diánusokból és korcs népekből áll. Az idegenek 
száma 1li millió, az indiánusoké ugyanannyi, a 
többi adino v. mesztic. S. lakói r. kat.-ok; az elemi 
oktatás ingyenes és kötelező. Egyeteme 5 fakul
tással bír. Kereskedelme erős fejlődést mutat. 
1885 óta a méterrendszer a törvényes. 1911 óta 
ezüst valutája van, a pénzegység, miként Guate
malában és Hondurasban, a pezo, vernek 25, 10 és 
5 centavós ezüstpénzeket. Hadserege 4000 em
ber. Háború esetén a milícia 18,000 fő és minden 
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fegyverfogható 18—50 év közötti férfi katona
köteles. Alkotmánya 1864. kelt, 1886. módosítot
ták ; a törvényhozó hatalmat az egy-egy évre vá
lasztott 42 tagú kongresszus, a végrehajtó hatal
mat a 4 évre választott elnök és 4 minisztere 
gyakorolja. A szavazati jog általános. Címerét és 
lobogóját 1. a Címer és Lobogó cikkek színes kép
mellékletén. 

Története. S. földjét a spanyol Pedro Alva-
rado hódította meg 1525—26. és nevezte S.-nak. 
Ezután spanyol gyarmat volt 1821-ig, amikor 
Közép-Amerika többi gyarmataival együtt ki
vívta függetlenségét s azokkal együtt 1839-ig a 
Középamerikai Egyesült-Államokat alkotta. Mint 
független állam több ízben kötött szövetséget 
szomszédaival (Guatemala, Nicaragua, Hondu
ras), de ez mindannyiszor felbomlott egyesek 
elszakadó törekvései miatt. 1858-ban Barrios 
tábornok ragadta magához a hatalmat, ki ellen 
Guatemala 1863. az elűzött elnök (Duenas) ér
dekében háborút indított Nicaragua és Costarica 
szövetségében. Barrios a túlerő előtt meghátrált 
s 1864. Duenas foglalta el az elnöki széket, ki 
az újból betörő Barriost f őbelövette. Ezután hosz-
szabb nyugalom következett s 1886. dolgozták 
ki a végleges alkotmányt. 1890-ben új zavarok 
támadtak, Ezeta tábornok megbuktatta Ménen-
ilez elnököt és zsarnoki önkénnyel uralkodott. 
Őt Gutierrez tábornok buktatta meg 1894., ki 
1895. belépett az újonnan tervezett Középame
rikai Államszövetségbe. A függetlenségi párt 
azonban 1898. Regaladót ültette az elnöki székbe 
s Honduras és Nicaragua támadását visszaverve, 
szétrobbantotta a szövetséget. 1903-ban Escalon 
lett az elnök, ki 1906 júl. az elégedetlenek ösz
tönzésére hadat indított Guatemala zsarnoki el
nöke, Gabrera ellen. A rövid háborúban a S.-iak 

< győztek, de az Egyesült-Államok és Mexikó köz-
* benjárására békét kellett kötniök Guatemalá

val. 1913 óta Melendez az elnök. V. ö. D. Ouz-
)nan, Apuntamientos sobre la topográfia fisica 
de la Rep. del S. (8. 1883); D. Gonzales, Da-
tos sobre la Republica de El S. (S. 1901); P. F. 
Martisz, S. of the 20-th Century (London 1912); 
R. Reyes, Nociones de história del S. (S. 1886); 
P. de Benito, La Republica de El S. (1910). 

Salvador 1. S. (Kis-S.), a Bahama-szigetek 
egyike. 

2. S., Sao, brazíliai város, 1. Gampos, 2. 
Salvadorit (ásv.\ rézvas-szulfát: 

(Cu,Fe)S04+7H30; 
kékeszöld üvegfényű, egyhajlású oszlopos hal
mazokban a Salvador-bányában Chilében terem. 

Salva gaard ia , középkori latin szó, a. m. 
menedék (1. o.), különösen a magyar nemes lakó
házának biztosított az a sérthetetlensége, mely
nél fogva az abba való erőszakos behatolás a 
nagyobb hatalmaskodás (actus majorié potentiae) 
esetének minősíttetett, ami az ú. n. fejváltság 
büntetését vonta maga után. 

Salvarsan (arsenobenzol), teljes nevén dioxy-
diamidoarzenobenzol.Ehrlich Pál szere a trypano-
somiasis és spirillosis ellen, mellyel állatokat biz
tosan és tökéletesen ki lehet e fertőző betegsé
gekből gyógyítani, melyek különösen a tropikus 
vidékeken nagyban pusztítanak. Embereken is 

több spirilliumok által okozott fertőző beteg
séget ismerünk: a visszatérő lázat (febris recur-
rens), a szifllist v. bujakórt és a frambozist stb. 
Valamennyit sikeresen gyógyítja Ehrlich szere, 
ha nem is oly hirtelenül és gyökeresen, mint 
eleinte hitték. 

Ehrlich nem véletlenül, hanem az egér-trypa-
nosomiasis tanulmányozása közben nyomról
nyomra jutott el ez új vegyület előállításához és 
alkalmazásához. E gyógytani kísérletek folyamán 
munkatársaival — kik közül különösen Bernem* 
vegyész és Háta orvos emelendők ki — több 
mint 600 új készítményt állítottak elő és próbál
tak ki s ezek közül tapasztalatuk szerint épen a 
606-ik, a dioxydiamidoarsenobenzol vált be leg
jobban, mit a klinikai és kórházi előkisérlete-
zések idejében általában Ehrlich 606-nak is ne
veztek. Ma gyártója a höchsti gyár (Parbwerke 
Meister Lucius u. Brünning). 

Ehrlich kutatásaiban kezdettől fogva arra tö
rekedett, hogy oly szer birtokába jusson, amely 
kevesebb kémiai vonzódással viseltetik a szer
vezet élősejtjei iránt, mint a kórokozó apró lények 
iránt: azaz szavai ezerint inkább parasitotrop, 
mint organotrop. 

Az organotropizmus és parazitotropizmus opti
mumát az arzenobenzolban érte el Ehrlich. Az 
arzenobenzol sósavas sója a forgalomban levő S. 
Bomlékonysága folytán beforrasztott üvegcsö
vekben 0-6 gr.-os adagokban árusítják. 34 ,2% 
arzént tartalmaz s annyira nem organotrop, hogy 
egy grammos adagját is lehet alkalmazni, ami 
0342 gr. arzént tartalmaz. Szürkéssárga por; 
vízben jól oldódik, de oldata savanyú s ezért így 
nem lehet befecskendezni, hanem a közömbösí
téséhez és újra feloldásához éppen szükséges 
nátronlúgban oldják s ezt 200—250 ccm. steril 
vízzel hígítva lassan és óvatosan bocsátják bele 
egy karvénába. Ez a leghatásosabb és teljesen 
fájdalmatlan alkalmazási módja. Megkísérelték 
a S. olajos suspenzióját (Joha) is alkalmazni in-
tramu8cularis injekciók alakjában, de nem felel 
meg a hozzáfűzött reményeknek. 

Ujabban a gyár neosalvarsan néven egy jól és 
könnyen alkalmazható készítményt hoz forga
lomba, ami vízben közömbös vegyhatással jól fel
oldódik és oldatai minden preparálás nélkül szö
vetekbe v. erekbe fecskendezhetek. Ezt Ehrlich 
a dioxydiamidoarzenobenzol ós a hyraldit (for-
maldehy dsulf oxylal) egyesítése útján állította elő. 
Hatása valamivel gyengébb: 1 rész S.-nak 1'5 
rész neo-S felel meg, tehát belőle nagyobb ada
gokat adunk. Nagy előnye, hogy aránylag tömény 
oldatban is használható s így közönséges fecsken
dőkkel is beoltható s hogy az oldat előállítása 
egyáltalán nem körülményes. 

Hatása a visszatérő láznál a láz csökkenésé
ben, a vérben a spirillumok eltűnésében jelent
kezik. Sokszor egy injekció gyökeresen gyógyít, 
máskor megkell azt ismételni. Bujakórnál a hatás 
gyors és igen kedvező, de sohasem tekinthető 
véglegesen gyógyítónak. A higanykezelést, a 
jódot feleslegessé nem teszi, ezekkel kombináltan 
igen hatalmas szer az orvos kezében. Különösen 
a régi gyógymódokra nem javuló avagy elha
nyagolt esetekben van fényes eredménye. A ma-
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kacs bujakóros fekélyek, növedékek, daganatok 
gyorsan eltűnnek, a heves fájdalmak úgyszólván 
azonnal megszűnnek. A bujakóros alapon felté
telezett paraliziseknél, gerincsorvadásnál nem 
jogosít reményekre. A későbbi idők tapasztalatai 
azt is megmutatták, hogy ezek a kúrák sem 
tekinthetők minden esetben teljesen veszélyte
leneknek. Különösen megsüketülés s egyéb bénu
lások nagy ritkán, de már előfordultak alkalma
zása után. 

Salvatierra, város Guanajuato mexikói állam
ban, 10,393 lak., pamutszövőiparral. 

Salvatierra-rend, a Calatrava-rend (1. o.) má
sik neve. 

.Salvation a r o i j (ang.), 1. Üdv hadserege. 
Salvator (lat.) a. m. üdvözítő, megváltó; 

Salvatorkép, az üdvözítő képe, amely Jézust 
dicsfénytől körülvéve, felhőn állva, kezében a 
földgolyóval, vagy a földgolyón állva, kezében a 
kereszttel ábrázolja. B felfogás az őskeresztény 
időkből származik. 

Salvator, ásványvízforrástelep, lásd Szinye-
lipócz. 

Salvatore di Rosa, 1. Eosa Salvator. 
Salvatoriánusok, neve az Üdvözítőről (Sal

vator) nevezett több férfi és női rendnek. Férfi-
rendek : Üdvözítőnkről nev. Kongregáció (Congr. 
Nostri Salvatoris), alapítója szt. Fourier Péter; 
az isteni üdvözítő társasága (Societas divini Sal
vatoris), belső és külső missziók végzésére, ala
pította Rómában Jordán János. Női rendek: Az 
isteni üdvözítő nővérei; a legszentebb üdvözítő 
leányai (Puellae St. Salvatoris) stb. 

Salvatoriuui (lat.) a. m. hitlevél. 
Salvator muntl i (lat.) a. m. a világ üdvö

zítője. 
Salvator-tallér, a XVI. és XVII. sz.-ból való 

svéd tallér, Krisztusképpel s ezzel a körirattal: 
nSalvator mundi adjuva nos» vagy «salva nos». 

Salvavi a i i imaui m e a i n (Dixi et salvavi 
animam meam, lat.), 1. Dixi. 

Salve (lat.) a. m. üdvözlégy, eredetileg kézi 
fegyverek vagy ágyuk elsütésével történt üdvöz
let ; a harcászatban a tűzi fegyverek egyidejű el
sütése vezényszóra, innen össztűz. 

Salve R e g i n a (lat.) a. m. üdvözlégy királynő; 
a kat. egyházban századok óta használatos ima és 
ének a boldogságos Szűz Mária tiszteletére. Szerzői 
gyanánt emlegetik Péter compostellai püspököt 
(X. sz.) és Hermannus Contractus bencést (XI. sz.). 
Befejező szavait szt. Bernátnak tulajdonítják. 
IX. Gergely pápa 1239. a breviáriumba vette be, 
ahol a papok és a vasárnap és szombat délutáni 
letenyék és vecsernyék alkalmával a hívők szent
háromság vasárnapjától adventig imádkozzák. 
Tartalma a boldogságos Szűz Mária irgalmassága 
és hatalma. 

Salvi, Griovanni Battista, 1. Sassoferrato. 
Salv ia L. (DÖV.), 1. Zsálya. Az Európa D.-i ré

szén és Keleten honos S. sclarea L. fajból készülő 
ital a clarywine-

Salvianus, egyházi író, szül. Kölnben v. Trier-
ben 400 körül, inegh. Marseilleban 485. Munkái
ban korának erkölcsi romlottságát erős színekkel 
festi. Irálya miatt a keresztény remekírók között 
foglal helyet. Munkái közül nevezetesebbek: Ad-

versas avaritiam, De virginitatis bono ad M;u-
cellam és De gubernatione Dei et de justo Dei 
praesentique judicio libri VIII (magyarra fordítvn 
Győrött 1862). Összes műveit kiadta Pithoeus 
(Paris 1580). Legjobb a Baluziusé (u. o. 1663). 

Salviati, Atüonio, olasz üveggyáros és mo
zaikműves, szül. Vicenzában 1816., megh. Velen
cében 1890 jan. 25. Eredetileg ügyvéd volt, de 
már korán Velence régi üveggyártásának és 
mozaikművességének új életre keltésére töreke
dett. 1860-ban Murano szigetén üveggyárat ala
pított, amely XVI—XVII. sz.-beli velencei üveg
edények művészi utánzásával vált híressé. Res
taurálta s részben új képekkel egészítette ki a 
velencei S. Marco székesegyház mozaikdíszítését. 
Nagyszabású mozaikképekkel díszítette Windsor 
várkápolnáját, a londoni Szt. Pál-templomot s a 
Westminstert, a párisi nagy operát, a berlini 
diadalemléket stb. 1867-ben angol részvénytár
saság vette át a gyárat. 

Salvini, Tommaso, olasz színész, szül. Milanó
ban 1829 jan. 1., megh. Firenzében 1915 dec. 
30. Apja is színész volt s ő már tizennégy éves 
korában színpadra lépett. 1849-ben részt vett a 
forradalomban Róma védelmében a franciák el
len s rövid időre fogságba is került. 1864—67 kö
zött Firenzében játszott. Azután maga szervezett 
társulatot s óriási sikerrel járta be a világot. 
Megfordult Budapesten is. 1903-ban búcsúzott el 
a színpadtól Rómában Othello szerepében. S.-t 
külső adományai is támogatták: férfias meg
jelenés és minden árnyalatot kifejező hang. 
A modern olasz színészet egyik legnagyobb alakja. 
Főbb szerepei: Othello, Romeo, Paolo (Francesca 
da Rimini), Orestes, Orosman (Zaire) stb. Ric-
cordi, aneddoti ed impressioni c. könyvet is 
adott ki (Milano 1895). — Fia, Qustavo, szintén 
jeles színész, aki apja stílusában játszik s többször 
sikerrel vendégszerepelt külföldön, így Budapes
ten is, hol 1897. Bánk bán szerepében lépett föl. 

Salv in ia L., rucafű, erőltetve készült neve : 
fentusz, (növ.), a Salviniaceae család génusza; 11 

Salvinia. AJ a szár darabja, BJ fent két úszólevél, lent 
egy levél gyökérnemü szálakra hasadozik, közte a spóra
termés. CJ Két spóratermés átmetszve, a felső a makro-

sporangiumokkal, az alsó a mikrosporangiumokkal. 

faja van, a vízi harasztok közé tartozik. A víz 
felületén úszó füvek, leveliik 3-as örvökben áll. 
Az örv 2 felső levele a víz színére terül, a har
madik, az alsó, gyökérszerű szálakra hasadozva 
a vízbe lóg(l. az ábrát). Ez utóbbi tövében kelet-
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kéznek a zárt sporangiumcsoportok (sporocar-
pium), melyek egy részében csak mikro-, más 
részében csak makrosporangiumok vannak. Ná
lunk csak a S- natans (L.) Ali. fordul elő, álló 
vizekben az Alföldön és a Dunántúl. A vizre te
rülő levelei kerülékesek, átellenesek, a szélükkel 
fedik egymást. Egyéves. A ruca a békalencsével 
együtt megeszi. 

Salviniaceae, Rucaörömfélék (uöv.), a vízi 
harasztok (Hydropteridales) családja, 15 faja 
közül 11a Salvinia L., 4 az Azotta Lam. génuszba 
tartozik. Az utóbbi amerikai, az előbbi csaknem 
teljesen a forró öv vizeiben van elterjedve. Ví
zen úszó füvek. Leveleik a szár hosszában két 
sorban váltakozva vagy 3-as örvökben álla
nak. Valódi gyökerük nincs. Sporangiumcsomóik 
(sporoearpium) vagy csak 1 makrosporangiumot 
(Azolla), v. többet (Salvinia), vagy csak mikro-
sporangiumokat tartalmaznak. A makro- és a 
mikrospórából fejlődő előtelep (prothallium) csö
kevényes, benn marad a spórában, a mikro-
spóráéból csak 1—2 hímivarszerv (antheridium), 
a makrospóráéból 1 vagy néhány nőivarszerv 
(archegonium) fejlődik. 

Salvioni, Carlo, olasz nyelvész, szíil. Bellin-
zonában 1858 márc. 3 , megh. Milanóban 1920 okt. 
1890-ben Paviában, majd 1902-től kezdve Milanó
ban tanár. Különösen az olasz nyelvjárásokat ta
nulmányozta. Főműve: Ponetica del diai. mod. 
della cittá di Milano (Torino 1884); Ascoli visz-
szavonulása óta (1902) az Archivio glottol. ital.-t 
is ő szerkeszti. Ciánnal együtt kiadta, a XVI. 
sz.-beli belluni jegyzőnek, Cavassico Bartolomeo-
nak verseit (Bologna 1903, 2 köt.). 

Salvis omiss i s (lat.) a. m. kihagyások ki
kötésével. 

Salvius, római plebeius család ; belőle szárma
zott Otho császár (1. o.), továbbá a Hadrianus-
korabeli nagy jogtudós, S. Jnlianus, a «Libri XC 
digestorum» szerzője. 

Salvo errore et o m i s s i o n e (lat.) a. m. 
tévedések és kihagyások fentartásával, gyakori 
megjegyzés, mely kiírva, vagy még többször rö
vidítve : S. E. & 0-, olvasható számadások vagy 
kivonatok végén. 

Salvo l ionore (lat.) a. m. a kellő tisztelet 
épségben tartásával. 

Salro j u r e (lat.) a. m. jogfentartással. 
Salvo j u r e al ie i io (lat), a. m. más jogának 

sérelme nélkül. 
Salvo mel ior i (lat.) a. in. jobb Ítélet ki 

uem zárásával; szólásmód, melylyel azt jelzi az 
ember, hogy szívesen elfogadja az oktatást. 

Salvo titultt (lat., rövidítve S. T.), a dm 
tiszteletben tartásával. 

Salvus couductus (lat.) a. m. szabad olta
lom, melyet az illetékes bíróság meghallgatása 
utáu a király ad. Hatása, hogy az illetőt a S.-ban 
kitett feltételek határai között letartóztatni nem 
szabad. A S. megsértése Verbőezy hármaskönyve 
szerint hűtlenség, az 1723. X. t.-c. szerint nagyobb 
hatalmaskodás. A S.-nak napjainkban leggyakor-
latibb esete az lehet, ha valamely bűnügyben kül
földre menekült s a kiadatási szerződések értel
mében ki nem adható egyénnek személyes meg
jelenése szükséges. A S. arra szolgál, hogy az 

illető megjelentnek szabad távozhatási jogot biz
tosit. Régibb törvényeink S. alatt értik azt a kü
lönös oltalmat, mely alatt bizonyos személyek 
hivatalos állásuk, minőségüknél fogva v. bizo
nyos alkalomra való tekintettel állanak. L. Ha
talmaskodás. 

Salwen (Sahceen), hátsóindiai folyó, 1. Sza
luén. 

Sály, nagyk. Borsod vm. mezőkövesdi j.-ban, 
(1920) 2069 lak., posta- és telefonállomással; báró 
Eötvös Ignác szülőhelye, kinek itt birtoka és 
kastélya volt, a temető kápolnájában családi sír
bolttal ; várromjai Latorvár név alatt ma is meg
vannak. 

Sálya (Soala, Schellerr), kisk. Nagyküküllő 
vm. medgyesi j.-ban, (i9io) 767 német és román 
lak. (Tr. R.) 

Salyes (Salluvii), a leghatalmasabb liguriai 
néptörzs, mely keltákkal vegyült és a Rhone 
folyó meg a tengeri Alpok között lakott. A ró
maiak Kr. e. 1237 leigázták, területükön Aquae 
Sextiae (Aix) nevű kolóniát alapítottak és 121. 
földjüket provinciává (Gallia Narbonensis) szer
vezték. 

Salza, Hermann von, a német lovagrend nagy
mestere (1210—39), szül. Salza várában (Thü-
ringia) 1170 körül, megh. Barlettában (Apulia) 
1239 márc. 20. A német lovagrendbe lépett s 
1210 körül annak nagymesterévé választották. 
1218—20-ban részt vett a szerencsétlen damiettei 
keresztes hadjáratban, 1228—29. pedig 11. Fri
gyes császár kísérője volt a Szentföldön. Haza
térve, ő közvetítette a bókét IX. Gergely pápá
val (1230). Miután rendje elvesztette erdélyi bir
tokát (Bárczaság), 1230. Kulmlandot szerezte 
meg s innen kezdte meg a pogány poroszok meg
hódítását (1. Német lovagrend). II. Frigyes csá
szárnak mindvégig buzgó híve és meghitt ta
nácsadója volt. 1237-ben egyesítette a kard
rendet a német lovagrenddel. V. ö. A. Koch, Her
mann, Meister des Deutsehen Ordens, ein bio-
graphischer Versuch (Leipzig 1885). 

Salzach (Salza, ókori Juvavus), az Inn leg
jelentékenyebb mellékfolyója Salzburg osztrák 
hercegségben. Ered a Salzachkopf É-i lábán 2323 
m. magasban. 899 m. magasban a felső pinz-
gaui völgybe ér, azután a Pongau nevű kereszt
völgyben áttör a Lueg és Salzachöfen nevű szur-
dukokon, Salzburg alatt kiér a síkságra, határ 
Felső-Bajorország és Felső-Ausztria közt s az 
Innbe torkollik Burghausen alatt 346 m. magas
ban. Hossza 221 km., Halleintól kezdve tutajoz-
ható, de hajók számára is alkalmas. Csaknem 
egész hosszában szabályozva van. 

Salzbrunn (Obersalzbrunn), falu és fürdőhely 
Boroszló porosz kerületben, (1910) 7436 lak., kő
szénbányákkal, erős sós forrásokkal. Hozzátar
tozik Neusalzbrunn és Niedersalzbrunn. 

Salzburg (1. a mellékelt térképet), 1. az 1918.-Í 
forradalomig hercegség, Felső-Ausztria, Stájer
ország, Karintia, Tirol és Bajorország közt, 7153 
km2 területtel; jelenleg az Osztrák szabadállam 
egyik országa. Felület. S. É>i része a Saalachnak 
a Salzachba való torkollásától kezdve sík, a bajor 
f ensí khoz tartozó vidék többi részeit az É. i Mészkő-
és a Közép-Alpok takarják; még pedig D.-en a Ma 
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gas- és Alacsony-Tauern, amelynek legmagasabb 
emelkedése a Gross-Venediger (3773 m.); B.-on a 
Salzburgi Alpok a Gaissteinnel (2361 m.), a Stei-
nerne Meerrel és az úgynevezett Übergossener 

Almmal, amelyen a 2938 m. Hochkönig emelke
dik ; idecsatlakozik a nyugati Dachstein-csoport; 
ettől Ny.-ra a Hoher Göll, É.-ra a Gaisberg, K.-re 
a Gamsfeld. A .Magas-Tauern határ S. és Ka-

rinthia közt. Fő völgye a Salzaeh-völgy,,amely 
felső részében Felső- és Alsó-Pinzgau, É. felé 
nyúló részében Pongau és alsó részében Salz-
achgau nevet visel. Folyói a Salzach,az Ennsésít 

Mura. A jelentékenyebb állóvizek: a Zelli-, Waller-, 
Fuschel- és a két Trumer-tó, a hegyi tavak kö
zül pedig a felső velber- és stubaehvölgyi, a 
Bockhart, a gasteini és a Tappenkar, végül a 
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Weissecki-tó. A tőzegtelepek (Moose) mintegy 
2880ha.-nyi területen feküsznek. 

Éghajlat és termékek. Az éghajlat magas hegy
vidéki, meglehetősen zord, sok esővel. A tél 4—5 
hónapig, a hegyek közt sok helyen 7 hónapig 
tart. Mint hegyekkel takart vidéknek, elég nagy 
a terméketlen része (15%), alpi legelökre 30% és 
erdőkre 32%-a esik. Az állat-, főleg a szarvas
marha-tenyésztés virágzó. Az erdőgazdaság, va
lamint gyümölcstermelés szintén jelentékeny. 
Bányászati termékeik a só és vasérc, réz, arzén, 
kobalt és nikkel. Gazdag azonkívül S. ásvány
vizekben (Kelchbrunner) és sósforrásokban (Gol-
ling, Unken, Hallein, Gastein stb.). 

Lakosok, közigazgatás. A lakosok száma 
1920-ban 214,200 volt s ezeknek túlnyomó része 
római katolikus és német, foglalkozását tekintve 
pedig őstermelő és bányász. Az ipar jelentékte
len ; fém-, üveg-, márvány- és agyagáruk készí
tésére szorítkozik. Közigazgatási szempontból S. 
városra és 5 ker. kapitányságra oszlik. 

Az igazságszolgáltatás fórumai a S.-i törvény
szék és 21 járásbíróság: a másodfokú bíróság a 
bécsi főtörvényszék. Egyházi tekintetben egész 
S. a S.-i érseknek van alárendelve. Közoktatás
ügyi intézményei: egy teológiai fakultás, 3 gim
názium s több szakiskola. 

Története. S.-ot az ó-korban kelta törzsek lak
ták, melyek Kr. e. 15 táján kerültek római fen-
hatóság alá s földjük Noricum tartományhoz 
tartozott. E tartomány egyik főhelye Juvavum 
volt, melynek helyén később a mai S. város ópUlt. 
A népvándorlás folyamán bajor törzsek szállották 
meg 8. területét, 700 kör. alapította Sz. Euper-
tus wormsi püspök a S.-i püspökséget, mely 798. 
érsekségre emelkedett s egyházi fenhatósága ki
terjedt Alsó- és Felső-Ausztriára, Stájerországra, 
Észak-Tirolra és Bajorország keleti részére. A 
XIII. szazad óta S. érsekei mint egyházi fejedel
mek szerepeltek 1802-ig, amikor az érsekséget 
szekularizálták s mintS. hercegséget kárpótlásul 
Pordiuánd toscanai nagyherceg kapta. 1805-ben 
a pozsonyi békében Ausztriának jutott az elvesz
tett Tirolért, 1809—14. pedig Bajorországhoz 
tartozott. Azóta az osztrák örökös tartományok 
egyike volt a világháborút követő 1918.-Í forra
dalomig; moBt az Osztrák szabadállam egyik 
országa. 

irodalom. Pichler, S.-s Landesgeschichte, S. 1865; Jahr-
b'ach d. Ges. fiir salzb. Landeskunde, 8. 1867 óta; Mit-
theilungen der Gesellsch. f. salzb. Landeskunde, 1861 óta; 
Az Osztrák-Magyar monarchia írásban és képben, 6. és 7. 
köt., Felső-Ausztria és S., Budapest 1889—90; DoblhoíT, 
Beitrage zur Quellenstudien satzburg'scher Landeskunde, 
1893—95; Rieder, Kurze Geschichte des Landes 8., 1905. 

2. S., Salzburg fővárosa, érseki székhely, a 
Salzach mindkét partján, a Kapuzinerberg (650 
m.) s Mönchsberg (502 m.) között, festői szép vidé
ken (1920) 36,749 lak.; különösen nyáron igen élénk 
idegenforgalommal. A régi S. nagyobbára görbe 
és szűk utcákból áll; vannak azonban szép terei, 
néhány pompás palotája, nagyobbára olasz ízlés
ben a XVII. és XVIII. sz.-ból. A régibb város kö
zéppontja a Salzach bal partján a Residenzplatz, 
a Dom-tér egy Mária-szoborral Hagenauertól 
1772-ből;a Mozart-tér a Mozart-emlékkelSchwan-
thalertól 1842-ből és a Káptalan-tér az érseki pa

lotával. A templomok közül kiváló a székesegy
ház (1615—28); a Szt. Péter-temető, a szikla
falakba vésett cellákkal, a VII. sz.-ból való kápol
nákkal, közepén az 1491. épített Margit-tem
plommal ; az egyetemi templom; a Perenc-rendi 
templom a XIII. sz.-ból, a Szt. Sebestyén-templom 
Theophrastus Paracelsus síremlékével és Wolf 
Dietrich érsek mauzóleumával. A profán épüle
tek közül a legkiválóbb az érsekek egykori pa
lotája, amely 1592—1724-ig épült, vele szemben 
van az új palota (Neubau), amelyben a legfőbb 
hivatalok vannak elhelyezve, a XVII. sz.-ból való 
pompásan díszített mennyezetekkel és a torony
ban érdekes harangjátékkal. Egyéb kiválóbb 
épületek: az egykori egyetemi épület; a szeminá
rium a Szentháromság-templommal, a Szt. Péter
ről elnevezett bencéskolostor, nagy könyvtárral. 
A város fölött a Mönehsbergen a Hohen-S. nevű 
egykori vár. A várba fogaskerekű vasút visz föl. 
A Mönchsberg alatt 1767. fúrt alagút visz át. Em
lítésre méltó a gazdag Carolino-Augusteum, vá
rosi múzeum, igen érdekes és szépen elrendezett 
műtörténelmi gyűjteményekkel, könyvtárral; a 
botanikuskert. S. szülővárosa Mozartnak és Ma-
kart festőnek. Környéke gazdag parkokban, régibb 
és iijabb villákban. Ilyenek a Mascagni freskói
val díszített Hellbrunn nevű császári kastély 
a XVII. és XVIII. sz. ízlésére valló vízművé
szettel, nagy parkkal; a Klesheim-kastély; Aigen-
ben a Schwarzenberg hercegi park; a Leopolds-
kron kastély, amelyben gyakran lakott I. Lajos 
bajor király stb. S.-tól keletre emelkedik a Gais-
berg (1286 m.), amelyre Parschból fogaskerekű 
vasút visz föl, gyönyörű kilátással. Igen szép ki
látást nyújt még a S.-tól északra 1634. egy dom
bon épült Maria Plain nevű búcsújáró templom is. 

Irodalom. Hübner, Beschreibung d. erzbischöfl. Haupt- u. 
Eesidenzstadt 8., 2 köt. 1792—93; Zauner-GSrtner, Chro-
nik von 8., 1797—1810 és 1813-1827; Widmann, Ge
schichte 8., Gotha 1907; Pnrtscheller, Fiihrer durch 8. nnd 
Umgebung, u. o. 1915. 

3. S., várrom, 1. Neustadt, 9. 
4. S., CMteau-Salins (1. o.) német neve. 
Salzburgi Alpok, v. Salzburgerwald, 1. Alpok. 
Salzburgi emigránsok, a salzburgi érsekség 

területéről Firmian Antal érsek által 1731 okt 
31. kitiltott protestánsok, kiknek föcsapatát 
(15,508 ember) J. Frigyes Vilmos porosz király 
fogadta he és főleg Kelet-Poroszországban tele
pítette le. V. ö. Arnold, Die Vertreibung der Salz-
burger Protestanten (Leipzig 1900) és Die Aus-
rottung des Protestantismus in Salzburg (Halle 
1900—1901.). 

Salzburgi Saale, folyó, 1. Saalach. 
Salzburgi vitriol, 1. Vasvitriol. 
Salzkammergut, szépségéről híres osztrák alpi 

vidék. Tágabb értelemben a Traun-vidéket értik 
alatta mintegy 2350 km2 területtel, szűkebb érte
lemben véve Felső-Ausztria alpi tavainak vidéke 
mintegy 680 km2 területtel. Felülete rendkívül 
változatos, az Alpok mészkővonulatának egyes 
csoportjai, néhol szaggatott szirtek emelkednek 
rajta (pl. a gosaui völgyben a Donnerkogeln, 
2052 m.), nagy jégmezők (Karls-Eisfeld) és gle-
cserek (gosaui glecser), kiemelkedő nagy hegy
ség, a Dachstein (1. o.) és sziklabástyák (Thor-
stein, 2946 m.). vannak rajta. A Dachstein cso-
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portjához csatlakozik K.-ről a Kammer-hegység 
(2141 m.). A Trauii- és Atter-tó közt emelkedik 
a Höllengebirge (1862 m.), az Atter-, Wolf-
gang- és Mond-tó közt a Schafberg (1780 m.) s a 
Gmundeni-tó mellett a Traunstein (1691 m.). Fő 
folyója a Traun; mintegy 40 tava közül nevezete
sebb a Hallstadti-, Traun-; Mond-, Atter- és Wolf-
gang-tó. Középpontja Ischl nyaraló. A S.-ot ter
mészeti szépségei és egészséges éghajlata miatt 
rendkívül sokan látogatják, a közlekedést a S.-
bahn bonyolítja le több viadukttal, alagúttal stb. 

Salzmann, Christian Gotthilf, német pedagó
gus és neveléstani iró, eztil. Rohrbornban 1744 jún. 
1., megh. Schnepfenthalban (Gotha mellett) 1811 
okt. 31. Előbb ev. pap volt, 1784. a Schnepfenthal
ban vásárolt birtokán nevelőintézetet alapított, 
amely nagy népszerűségre tett szert s kiváló peda
gógusok egész sorát nevelte. Összes neveléstani és 
crkölcsnemesítő iratai 1845—46. jelentek meg 
Stuttgartban, új kiadásban 1900. Langensalzában, 
12 kötetben. Magyarra is többet lefordítottak: 
Okosdi Sebestyén (ford. Igaz Simon, Kassa, 1797); 
Erkölcsi kezdőkönyv (ford. Berzsi Mihály, Po
zsony, 1803); Okos gyermeknevelés példája, Kon-
radKiefer; (ford.Falusi Mihály, 1805); Amenny-
ország itt e földön (ford. Eőri Fülöp Gábor, 
Kassa, 1806); Eákkönyvecske (Kolozsvár, 1832), 
újabban ford. Gonda László (Budapest, 1873); 
Hangyakönyvecske, ford. Héjas Pál (Csurgó, 
1883); Eszes gazda története (Budapest, 1889). 

Salzschlirf, falu és fürdő Cassel porosz köz
igazgatási kerület Pulda járásában, (1910) 1427 
lak., szénsavtartalmú sósforrásokkal. 

Salzuflen (Salzuffeln), város Lippe német her
cegségben, (i9io) 6544 lak.; szénsavtartalmú sós-
és vasasviz-forrással, fürdővel. 

Salzungen, város Thüringiában, a volt Szász -
Meiningen német hercegségben, (1910) 5134 lak., 
látogatott sósfürdővel. A város tőszomszédságá
ban szép környéken van a Salzungersee nevű tó. 

Salzwedel, város Magdeburg porosz kerület
ijén, (1910) 14,427 lak., régi erősség romjaival. S.-t 
560. a szászok alapították. Nagy Károly idejében 
a Nordmark őrgróf jainak lett székhelyévé, amely 
őrgróf ságot a XI. sz. vége óta Soltwedelnek hívtak. 

Sam, török vilajet, 1. Szíria. 
Samac, adók. és pk. Szerem vm. zsupánjai 

j.-ban, (1910) 755 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 
Samaden (ladin: Samedan), a svájci Felső-

língadinnak főhelye Graubündenben, az Inn bal 
partján, (1910) 1272 lak., klimatikus gyógyhely. 

Samain (ejtsd: szamen), Albert, francia költő, 
szül. Lilieben 1858 ápr. 3., megh. Magny-les-Ha-
meauxban (Seine-et-Oise) 1900 aug. 18. Korán 
árvaságra jutva, félbe kellett szakítania tanul
mányait s előbb bankszolga, majd kereskedő
segéd s végül 1883. a párisi városház szerény 
hivatalnoka lett. Első nagyobb költeménye 1884. 
jelent meg a Chat-Noir-ban, majd hosszabb hall
gatás után 1890. Vallette barátjával együtt meg
indította a Mercure de Francé c. folyóiratot, 
melyben sűrűn jelentek meg alakilag tökéletes 
és mély érzésekben gazdag versei. Költemény
kötetei : Le jardin de l'infante (1894); Aux flancs 
du vasé (1895) ós Le chariot d'or (1901). Igen si
került verses drámája Polyphéme (1901), mely 
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1907 óta a Comédie Francaise műsordarabja. 
Egyetlen novellás kötete: Contes (1902). V. ö. 
Boequet, Albert S., sa vie, son oeuvre (Paris 1905). 

Sa m a j es té trés chré t i enne , 1. Leg-
keresztényibb király. 

Samakoko, helyesen Samuko, a chaco-indiá-
nusok egyik saját nyelvű csoportja Paraguay 
területén, főleg Fort Olimpo táján. Monográfiát 
irt róluk Boggiani (Róma 1894). 

Sámán, 1. Sámánizmus. 
Samana (Atwoods Key), sziget, az angol Ba

hamák egyike, területe 35 km2. Watling, Mariguana 
és Cat szigeten kívül S.-t tartják Guanahaninak 
vagy San Salvadornak, amelyet Kolumbus leg 
előbb fedezett fel 1492 okt. 11. 

Samaná-öböl, Haiti nyugatindiai sziget K.-i 
partjaiba benyúló mély és széles öböl, 60 km. 
hosszú és átlag 20 km. szóles. Bejárata a he
gyekkel borított Santa Barbara de Samaná-fok 
s a San Rafael-fok közt van. 

Sainan<larin,a tüzeshasú szalamander bőre 
váladékának mérges anyaga. Görcsokozó méreg. 
Összetétele C26H40N2O. Vele együtt fordul elő 
a samandaridin (C20 H31 N O.) Mindkettő isochi-
nolinból származik. 

Samanella, hegy, 1. Adams Pik. 
Samánisták a. m. samánhitüek, 1. Sámá

nizmus. 
Sámánizmus, a primitív vallási életnek egyik 

fontos eleme, mely határozott vallási rendszert 
nem alkot. A S. a szellemekkel való közvetlen 
érintkezés kultusza lévén, csak ott található fel, 
hol a nép már eljutott a felsőbb animizmus, 
szellemhit fokára. A sámán szó a tunguz nyelv
ből került a tudományos irodalomba, eredete még 
nincs elfogadhatólag megfejtve. A szellemekkel 
való érintkezés kétféle: megszállás, midőn a 
szellem a sámán testébe száll (Pythia) s lélek-
távozás, mikor a sámán lelke elhagyván az ön
kívületben heverő testet, fölkeresi a szellemeket, 
hogy tőlük bizonyos kérdésekre fölvilágosítást 
nyerjen (javaslás). A révület fölkeltésének eszkö
zei : zene, ének, kiabálás,tánc és különféle iz
gató szerek, (szesz, dohány, mérges gomba) foko
zott élvezete. Fontos samánkészség a dob, mely 
bódító zaj ütésére v. jóslásra szolgál a reá rajzolt 
mithikus rajzok segítségével. A sámán ténykedése 
jóslás (nemcsak jövendőmondás, hanem általában 
az igazság földerítése), gyógyítás és szelleműzés 
(exorcismus). A sámánok révületében mutatkozó 
jelenségek hasonlítanak a spiritisztikus mediumi-
tás és a szomnambulizmus jelenségeihez, melyek
kel azonos pszihikus okokra vezethetők vissza. 
Az áldozatok bemutatása legtöbbször külön áldozó
papok hivatala. Sámánná nemcsak férfi, hanem 
nő is lehet, bár a valódi sámánok a legtöbb népnél 
férfiak. V. ö. Radloff, Das Schamanentum (1885); 
Priklonszkij, Das Schamanentum der Jakuten 
(Mitteil. d. "Wiener Anthropol. Gesellschaft, 1888): 
0. Stoll, Suggestion und Hypnotismus in der 
Völkerpsychologie, 1904; Krolin Gyula, A finn
ugor népek pogány istentisztelete. Finnből ford. 
és kiegészítette Bán Aladár (1908); Bán Aladár, 
A sámánizmus fogalma és jelenségei. (Etno-
graphia, 1908). 

Sámánok, 1. Sámánizmus. 
meg:. Sz alatt keresendő ! 
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Samar (azelőtt lbabao), a Filippi-szigetek 
egyike, amelyet Luzontól a 18—20 km. széles 
San-Bernardino-szoros választ el. Területe, a mel
lette fekvő apró szigeteket is beleszámítva, 13,386 
km2. Lakói (kb. 230,000) maláji nyelven beszél
nek. Főhelye a Ny.-i parton fekvő Catbalogan 
16000 lak.); nagyobb helységek Guiguan, Calvayot 
és Basey. 

Samara (nSv.), az oszló termésnek alakja, 
amely lependékekre oszlik. Felső állású többtagú 
termőből fejlődik és megéréskor annyi szárnyas 
termésre (lependék) oszlik, ahány termőlevélből 
keletkezett, mint pl. a jnhar termése. 

Samara, Spiro, görög operaszerző, szül. 
Korfuban 1861 nov. 29., megh. Athénben 1917 
április havában. 1886-ban tűnt fel Milanóban Flóra 
mirabilis című operájával. Nevét ismertté tették: 
Storia d'amore (1903); Mademoiselle de Belle Isle 
(1905); La Biondinetta (1906); Rhea (1908); La 
guerra in tempó di guerra (1914). 

Samarang, város, 1. Számarány. 
Samaria, palesztinai város, 55 km.-nyireB.-ra 

Jeruzsálemtől, majd fővárosa északi Izraelország-
nak, míg végre Salmanasszar 722. elfoglalta és 
feldúlta. A Makkabeusok korában ismét jelenté
keny erőd, rövid idei hanyatlás ntán a római hó
doltság idején Nagy Heródes fényesen helyre
állította és Augustus tiszteletére Sebaste-nak 
(Augusta) nevezte. Mint ilyen a keresztény-római 
korban püspöki székhely, melynek romjai a mai 
Szébasztie falu közelében láthatók. Tágabb érte
lemben jelenti S. a Makkabeusok idején egész 
Közép-Palesztinát, lakói a szamaritánusok (1. o.). 

Samarica, adóközség Belovár-Körös vármegye 
garesnicai j.-ban, (i9io) 987 horvát és szerb lak. 
(T. SzHSz.) 

Samaritánusok, 1. Szamaritánusok. 
Samarium, kémiai elem, 1. Szamárium. 
Samarjai M. János, ref. püspök, szül. 1585 

febr. 21., megh. Halásziban 1647 után. Szenczi, 
majd nagyszombati iskolamester volt. 1609. Hei-
delbergbe ment az egyetemre. Innen 1611. vissza
térve, magyari, 1615 őszén halászi lelkész, 1623. 
pedig fel8ődunamelléki szuperintendens lett. Mű
vei : De beatitudine (Heidelberg 1609); De vani-
tatibus Bellarmini (u. o. 1609); De sacramento 
eueharistiae (u. o. 1610); Theses de S. Scriptura 
(u. o. 1610); Magyar harmónia azaz az aug. és 
az lielv- confessio articulusinak egyező értelme 
(Pápa 1628); Az helvécziai valláson levő ekklé-
zsiáknak egyházi ceremóniájukról és rendtartá
sokról való könyvecske (Lőcse 1636). 

Samarjay Károly, író, szül. Komáromban 1821 
ápr. 6., megh. Pozsonyban 1894 ápr. 27. Pozsony
ban ügyvéd volt. Időnként a jogakadémián is tar
tott előadásokat. 1875 óta az ügyvédi kamara el
nöke, 1886. a Toldy-kör elnöke, majd tiszteletbeli 
elnöke lett. Fiatal korában verseskötetekkel lé
pett föl : Költemények (Buda 1845); Dalok az al
földről (Pest 1847); Kelet gyöngyei (Pest 1847); 
Szabadság- és csatadalok (Temesvár 1848). Sokkal 
ismeretesebbek magyar és német nyelvkönyvei. 

Samarobriva, Amiens és Saint-Quentin váro
sok ókori neve. 

Samarow, Gfregor (valódi nevén Oskar Me-
ding), német regényíró, szili. Königsbergben 1829 

ápr. 11., meghalt Charlottenburgban 1903 júl. 11. 
Eleinte porosz, majd hannoveri szolgálatba lé
pett. Politikai élményeit elfogultan értékesítő 
regényei közül a legérdekesebbek : Um Scepter 
und Kronen (1872—76, 5 részben); Gipfel u. Ab-
grund (1888); ünter dem weissen Adler (1892); 
Jena (1896). Magyarul megjelent: A koronák 
harca (ford. Kohnár József, Pozsony 1874). Becse
sek visszaemlékezései. Egyéb álnevei: D. von 
Gayern, Walfeld, Warren. 

Samarskit (ásv.), rombos prizmákban kristá
lyosodik. Bársonyfekete, karca sötét vörösbarna, 
félig fémes fényű, át nem látszó. A vas-, kal
cium-, urán-, yttrium- és ceriumnak niobátja és 
tantalátja. Gyakran radioaktív. Lelőhelyei: Miask 
az Umen-hegységben; Észak-Karolina több bánya
helyén 10 kg.-nyi tömegekben. 

Samas, az asszír napisten, aki világosságot és 
igazságot nyújt, az ég és föld nagy bírája, aki 
fentart minden élőt és az életkedv ura. Sumlr 
neve Utu ós valamint Szin, ő is jósdaisten. Tisz
teletének főhelyei: Larsza Dél-Babiloniában és 
Szippar Észak-Babiloniában. 

Samassa, 1. Adolf, politikus szül. Aranyos-
maróton 1867 ápr. 13. Egyetemi tanulmányait 
Budapesten végezte, 1890. a belügyminisztérium 
szolgálatába lépett, ahol több osztálynak lett fő
nöke, de főtevékenységét a törvényelőkészítő osz
tályban fejtette ki. 1917-ben admin. államtitkár 
lett. A proletáruralom alatt eltávolították, sőt 
később le is tartóztatták. A kommunizmus letö
rése után az első ellenforradalmi kormány belügy
minisztere lett, a koalíciós kormány megalakulása 
után nyugalomba vonult és történeti tanulmá
nyoknak él. 

2. S. József, bíbornok, egri érsek, szül. Aranyos-
maróton (Bars) 1828 szept. 30., megh. Egerben 
1912 aug. 20. Pappá szentelték 1852 júl. 23. Előbb 
gimnáziumi tanár volt Nagyszombatban, azután 
a budapesti központi papnevelő intézet tanulmányi 
felügyelője, 1859. teol. tanár Esztergomban, 1861. 
egyetemi tanár Budapesten, 1869. országgyűlési 
képviselő, ugyanabban az évben kultuszmin. oszt. 
tanácsos, nemsokára esztergomi kanonok. 1871. 
szepesi püspök, 1873. egri érsek, 1905. bíbornok. 
Nagytudományú, klasszikus műveltségű, ritka 
erélyű, kiváló jótékonyságú főpap volt. Neveze
tesebb alkotásai: a szepeshelyi Szapolyai-kápolna 
restaurálása, leánynevelő intézetek és iskolák 
emelése, több templom építése, a papság nyugdíj
intézetének új alapokra fektetése, stb. Mintaszerű 
latinsággal írt főpásztori körlevelei közül emlí
tendők : De peculio ecclesiastico, De disciplina 
eccl., De conventibus cleri, De residentia, stb. 
Kitűnő müvei továbbá: Votum de mixtis matri-
moniis; Palesztina. V. ö. Hock J., Magyar főpap
ság ; Zelliger A., Egyházi írók csarnoka. 

Samassa, Paul, német politikai író, szül. Lai-
bachban 1868 szept. 15. Egyetemi tanár, majd 
újságíró volt, aki alldeutsch eszméken kívül az 
afrikai német gyarmatok fejlődésével is foglal
kozott. Minket is érdeklő müve: Der Völkerstreit 
ím Habsburgerstaat (Berlin 1910). Egyéb munkái 
közül jelentősebbek: Das neue Síid-Afrika (u. o. 
1905); Die Besiedelung Deutsch-Ostafrikas (u. o. 
1909). 

Amely szó S alatt nincs meg, SK alatt keresendő! 
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S a i n b a i b i n h a (uSv.), 1. Guratella. 
Sámbár Mátyás, tudós jezsuita, szül. Varasdon 

1617 ápr. 17., uiegh. Zágrábban 1685 febr. 14. 
Különböző helyeken tanult és tanított. Szóval és 
Írásban a hittérítés müvének szentelte életét s oly 
sikerrel működött, hogy Felső-Magyarországon 
és Erdélyben 30 év alatt több mint 12,000 pro
testánst térített vissza az egyháznak. Polemikus 
iratai, amelyeket korának hevessége jellemez, 
;i következők: Három üdvösséges hitbeli kér
dések (Nagyszombat 1661, Kassa 1672); Kan
csalok okulárjuk (1658); Próbaköve egy cigány
okulárnak (1659); A kálvinistaság újsága (1659); 
A káromkodó prédikátornak szájara való 
vaskarika (1664); Törvényen épült ház (1665); 
Tök, makk, zöld tromfjára Pósáházynak veres 
tromf (1666). V. ö. Horváth Lajos, Sámbár Má
tyás élete és művei (Budapest 1918). 

Sámbas, az ugyanily nevű németalföldi kerü
let (afdeeling) székhelye Borneo szigetén, a Ny.-i 
tartományban, mintegy 10,000 lak., ópiumkeres
kedéssel, kaszárnyával, európai kórházzal. S. ke
rület Motrado kerülettel együtt a S.-i szultán
ságot alkotja. Területe 13,420 km2, lakóinak szá
mát 46,600-ra becsülik; a kínaiak az arany- és 
vasbányákban dolgoznak. 

Sambenedetto, város, 1. San Benedetto. 
Samberger, Leo, német festő, szül. Ingol-

stadtban 1861 aug. 14. A müncheni akadémián 
tanult. Művei közül hatásos képmásai a legis
mertebbek. Münchenben telepedett le. 

Sambesi, afrikai folyó, 1. Zambezi. 
Sambiase (San Biase), város Catanzaro olasz 

tartományban, (mi) 10,559 lak., kénes ásvány
vízforrással. 

Sámboki prépostság, 1. Zsámbéki prépostság. 
Sámboky János, történetíró, 1. Zsámboki. 
Sambor, város Galíciában, a Dnyesztr mellett, 

(1910) 20,258 lak.; közelében sós- és naftaforrások
kal. Az 1914—18-iki világháborúban környéke 
véres csatáknak volt színhelye. 1914 okt. köze
pén az oroszok itt megálltak, nov. 1. a Kárpátok 
felé nyomuló oroszokon az osztrák-magyar sere
gek győzelmet vívtak ki, de Przemysl körülzárása 
után mégis az oroszok birtokában maradt 1915 
máj. 15-ig, amikor onnan az oroszokat kiverték. 
Most Lengyelországhoz tartozik. 

Sámbrán (a francia chamhranle szónak ma
gyar iparosok által használt alakja) a. m. ajtó-
v. ablakkeret. L. Keret. 

Sambre (ejtsd: szaffibr), latinul Sabis, a Maas 190 
km. hosszú baloldali mellékfolyója Franciaor
szágban és Belgiumban. Ered Aisne francia dé-
partementban a nouvioni fensíkon, egyesül az 
Oise—S. csatornával, Qolret és Jeumont alatt 
átlép Belgiumba s Namurnál torkollik. Landreeies-
től kezdve 148 km.-nyire hajózható. A 67 km. 
hosszú S.—Oise csatorna az Oise-zal köti össze, 
s ezáltal a Szajna a Maasszal van összeköttetés
ben. 1914 aug. 26. a folyó mentén folyt nagy csa
tában a franciák vereséget szenvedtek. 1918 nov. 
4—7. ismét heves harcok folytak; a németek kény
telenek voltak hátrálni s az angol és francia csa
patok átkeltek a csatornán. 

S a m b u c a (lat.) a. m. csapóhíd, továbbá püs
pök- v. pásztorbot. 

Amely szó 8 alatt nincs 

S a m b u c a , hangszer, 1, Szambúka. 
Sambuch György, nyomdász és városi taná

csos, 1668—69.' működött Bártfán a Klösz Ja 
kabtól a város birtokába került nyomdában. 
Összesen 10 nyomtatványt ismerünk az ő neve 
alatt. Már 1669. Scholtz (Schultz) Tamás lett 
utóda; neve későbbi nyomtatványon nem fordul 
elő. Magyar nyomtatványa nem ismert. 

S a m b u c u s (UÖV.), 1. Bodza. 
Sambucus, történetíró, 1. Zsámboki. 
Samesz (új-héb., helyesebben: sámmas), a 

zsidó templomszolga neve. 
Sámfáivá (Hannersdorf), kisk. Vas vm. fel

sőőri j.-ban, a Fehórpatak mellett, (1910) 796 né
met lak., kőfallal kerített kis régi templomának 
egy része XIII. sz.-beli román stílus, másik része 
XV. sz.-beli gót építkezés. A szentély bordái, 
gerincei, az ablakok bélletei és szárai s egyik 
ajtajának foglalatai terrakottából valók. (Tr. A.) 

Sámi, 1. Lajos, földrajzi író, szül. Zilahon 1843., 
megh. Budapesten 1878 febr. 25.1868-ban minisz
teri fogalmazó lett, egyúttal földrajzi irodalom
mal, külföldi utazók műveinek ismertetésével 
foglalkozott egyes folyóiratokban. Önálló mun
kája : Délafrikai utazások és felfedezések (Pest 
1872). A Weyprecht-Payer expedíció útijelenté
seit S. fordította magyarra (kiadta a Magyar 
Földrajzi Társaság). 

2. S. László, publicista, szül. Zilahon 1817., 
megh. Kolozsvárott 1881 okt. 23. Az 1844-iki 
országgyűlésen mint absentium delegátus vett 
részt, azután Zilahon volt tanár a szabadságharc; 
kitöréséig, amikor Kossuth bizalmas embere lett. 
E miatt a szabadságharc leveretése után egyideig 
bujdosnia kellett. Később a kolozsvári ref. főis
kola tanára lett. Publicisztai dolgozatait Amicus 
álnév alatt írta; válogatott müvei 1883. jelentok 
meg Kolozsvárott. 

Samíl (Sámuel), cserkesz vezér, szül. Aul 
Himriben (Dagesztán) 1797., megh. Mekkában 
1871 márc. A szuflták felekezetéhez szító pap 
volt és 1824. részt vett Kaszi-Molla felkelésében 
az oroszok ellen. 1831-ben Himri falu elfoglalá
sakor csodával határos módon menekült meg a 
haláltól és a fogságtól. 1834-ben a szuflták fő
papja lett; 1839 aug. 22. és 1849 ang. 29. újból 
megmenekült az oroszok kezéből. A krimi há
ború alatt fokozott erővel harcolt az oroszok el
len, míg végre Barjatinszkíj herceg 1859 szept. 
6. Gunib hegyi várában bekerítette és elfogta. 
Szent-Pétervárra vitték, aztán Kalugát, majd 
Kievet jelölték ki tartózkodása helyéül. 1870-ben 
visszakapta szabadságát és Mekkába költözött. 

Samisch, Theodor, szemorvos, szül. Luckau-
ban, 1833 szept. 30., megh. Bonnban 1909 nov. 
29. Wiesbadenben 1860. Pagenstecher asszisz
tense, 1862. bonni egy. tanár lett. Pagenstecherrel 
együtt adta ki : Klinische Beobachtungen aus der 
AugenheilanstaltinWiesbaden(1861- 62);további 
munkái: Beitráge zur normalen u. pathologischen 
Anatomie des Auges (Leipzig 1862); Der ulcus 
corneae serpens und seine Therapie (Bonn 1870). 
Grafevel szerkesztette: Handbuch der gesamten 
Augenheilkunde (Leipzig 1874—80, 7 köt.). 

Samland, csaknem szabályos négyszögalakú 
félsziget Königsberg porosz kerületben,aFrisches 

meg, SK alatt keresendő ! 
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Haff, a Pregel, a Deime, Kurisches Hafl és a Keleti-
tenger közt, 2250 km2 területtel. Legfontosabb 
terméke a borostyánkő, melyet a Pillau ós Kranz 
közötti ú. n. Bernsteinküste (BorostyánkőpaFt) 
vidékén találnak nagyobb mennyiségben. Az egy
kori S. püspökséget IV. Ince pápa alapította Fisch-
hausen székhelylyel. Polentzi György püspök 
1523. áttért az evangélikus vallásra és a püspök
séget a porosz hercegséggel egyesítették. 

Sammáj, híres zsidó törvénytudó, az idősb 
Hillél (1. o.) kortársa és a teológiai tudomány
ban és vallási gyakorlatban ellenlábasa. Szigo
rúan ragaszkodva a fennálló törvény rendel
kezéseihez, határozottan ellenezte ezeknek a meg
változott idők vagy a fenforgó viszonyok sze
rinti módosítását és küzdött Hillélnek idevágó 
törekvései, valamint egyáltalán a törvény eny
hébb vagy korszerű alkalmazása ellen. 

Sammar, Mezopotámia egyik, részben letele
pült beduin törzse, mely függetlenségét csak a 
XIX. század elején vesztette el. Rendszerint mint 
a karavánok kísérői utaznak szerteszét. 

Sammartini, Giovanni Battista (a milanói), 
szül. 1704., megh. 1774. Orgonaművész volt Mi
lanóban. 1737—41. Gluck mestere. Irt triószo
nátákat, concerto-grossókat, miséket és két ope
rát (Agrippina 1743). Testvére, Giuseppe (a lon
doni) oboavirtuóz volt, 1740. a walesi herceg ka
marazenésze lett. Számos concerto-grossót és 
fuvoladarabot írt. 

Sammonicus, 1. Serenus Sammonicus. 
S a m u i t e s , 1. Gladiátorok és Szamntíok. 
Samnium, a szamnítok (1. o.) földje Itáliában. 
Samo, a nyugati szlávok fejedelme, akiket az 

avar uralom alól felszabadított s 627 körül meg
alapította az első szláv birodalmat, amely a mai 
Cseh- és Morvaországot, Galícia nagy részét, 
Karinthiát és Krajnát foglalta magában. Halála 
után birodalma felbomlott. 

Sa-mo, a Góbi-sivatag (1. o.) kínai neve. 
Samoa-szigetek, 1. Szamoa-szigetek. 
Samobor, csinos fekvésű és szépen épült poli

tikai község Zágráb vm. S.-i j.-ban, (1910) 2725 
horvát lak.; járásbírósággal, kir. közjegyzőség-
gel. Az Brdődy grófi családnak kastélya van itt. 
Van rézhámora, hidegfürdője, Ferenc-rendi ko
lostora. A községtől D.-re S. vár romjai láthatók. 
A várat II. Ottokár cseh király a XIII. sz.-ban 
építette; később a Cilley grófok, majd az Erdődy-
család tulajdonába került. S. Horvátország leg
nagyobb s legszebb várainak egyike, melyet szép 
fekvése miatt is gyakran keresnek fel. (Tr. SzHSz,) 

Samoborci, adók. Belovár-Körös vm. körösi 
j.-ban, (1910) 459 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Samobori hegység, 1. Uszkólc-hegyséy. 
Samoborski Klokocevec, adók. Zágráb vm. 

samobori j.-ban, (1910) 919 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 
Samoborski Strmec, adók. Zágráb vm. samo

bori j.-ban, (1910) 1641 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 
Samoborsko Cerje, adók. Zágráb vm. samobori 

j.-ban, (1910) 1104 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 
Sámod, kisk. Baranya vm. siklósi j.-ban, (1920) 

285 magyar lak. 
Samogitia, a régi Litvániának a Keleti-ten

gerig kiszögellő része Kurland és Kelet-Porosz
ország közt. Lakói csak a XVI. sz.-ban lettek 

teljesen keresztényekké. Fővárosa Rosszieni, 
kikötője Polanger volt. Lengyelország 3. felosz
tásakor jutott Oroszország birtokába. Most Lett
országhoz tartozik. 

Sámogy (Samudovce), kisk. Zemplén vmegye 
nagymihályi j.-ban, (1910) 508 szlovák és magyar 
lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Samory, 1. Szamori. 
Samos, sziget, 1. Számosz. 
Samosata (Samsat), város, 1. Kommagene. 
Samosatai Pál, 1. Pál, 3. 
Samothrake, sziget, 1. Szamotráke. 
Samott, 1. Gliamotte. 
Sampierdarena, város, 1. San Pier á"Aréna 
Sampinyon (növ.), 1. Csiperke. 
Sampion, 1. Champion. 
Sampion (növ.), 1. Csiperke. 
Sampson, William ílwmas, amerikai tenger

nagy, szül. Palmyrában (New York) 1840 febr., 
megh. Washingtonban 1902 máj. 6. 1861—65. 
mint tengerészhadnagy harcolt a déli államok 
ellen. 1886-ban a tengerészeti akadémia főfel
ügyelője lett. 1898-ban ő volt a fővezére annak 
a flottának, amely Cuba szigetét blokád alá vette 
és júl. 3. Santiago de Cuba előtt a Cervera ve
zetése alatt álló spanyol hajóhadat megsemmi
sítette. 

Sam Slick, álnév, 1. Haliburton. 
Sámson (ejtsd: szaHszon), Joseph Isidore, fran

cia színész, szül. St. Denisben 1793 júl. 3., megh. 
Auteuilben 1871 márc. 30. 1827-től 1863-ig a 
Théátre Francais tagja volt. Kiváló jellemszi-
nész volt s nem kevésbbé kiváló tanára a kon
zervatóriumnak ; a többi közt Rachel is tanítvá
nyai közé tartozott. Főbb szerepei: Figaro, Tar-
tuffe, Alcest stb. Mint író is működött, írt egy 
nagyobb elméleti munkát: L'art théátral (Paris 
1865) s több színművet: La féte de Molióre ; La 
famille Poisson; La dot de ma fille. Életét meg
írta Legouvé: Mr. S. et ses éléves (Paris 1875). 

Sámson (héb. Simson), Izrael bíráinak egyike, 
rendkívüli testi erejű ós vitéz ember a Dán tör
zséből, aki népe elnyomóinak, a flliszteusoknak 
sok bajt szerzett. Egymaga harcolt ellenük s nyilt 
küzdelemben, valamint fortélyaival sokat ölt meg 
közülök. Erejének titka hajában volt, amit szere
tője Delila tőle megtudván, a flliszteusok kedvéért 
alvás közben S. haját levágta és őt magát a fllisz
teusoknak kiszolgáltatta. Ezek kisziirták szemeit 
ós börtönbe vetették. Egy ízben, amidőn a Dagon 
istenség tiszteletére lakomát rendeztek, S.-t elő
hozták, hogy nyomorának látásában gyönyör
ködjenek. S. ekkor az épület egyik oszlopát fel
döntötte, aminek folytán az épület összeomlott és 
S.-t 3000 flliszteussal romjai alá temette. A S.-ról 
szóló bibliai elbeszélések sok hasonlatosságot mu
tatnak a Herkulesről szóló mítosszal és egyéb
ként is a napmitoszok jellemző vonásait tüntetik 
fel. Ez a körülmény, valamint a név jelentése 
(Simson; semesa.m.nap) arra a jogosult föltevésre 
vezetett, hogy a S.-ról szóló elbeszélések a régi 
héber mitosz maradványai. V. ö. Goldziher, Der 
Mythos bei den Hebráern u. seine geschichtliche 
Entwickelung (Leipzig 1876). 

Sámson, somogyi úr a Győr nemzetségéből, 
Boricsnak egyik legnagyobb híve; 1132. f ogadás-
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S a m s o n h á z a 

ból átment a trónkövetelő sajói táborából a fő
uraival éppen gyűlést tartó II. Béla király tábo
rába és ott szemtől szemben összeszidta a királyt, 
mire kiugrott a sátorból, lóra pattant s a Sajóba 
ugratott. Bud ispán egyik szolgája a folyó kö
zepén utóiérte, megsebesítette lándzsájával és S. 
a Sajó vizébe fuladt. 

Sámsonháza, kisk. Nógrád vm. salgótarjáni 
j.-ban, (1920) 690 magyar lak. Az evang. templom
ban Kossuth Lajosnak, a templom főfelügyelőjé
nek 1895. emléktáblát állítottak. 

Sámsonit (ásv.), ezüstmangánantimonszulfosó 
Ag4MnSbaS6. Oszlopos monoklin kristályai 2—3 
cm. hosszúak és 2— 4 mm. vastagok, sugarasan 
rendeződnek el. Fekete, fémfényü, vékony leme
zekben vörösen áttetsző; karca sötétvörös; törése 
kagylós. Legújabban fedezték fel a Sámson
aknában Andreasbergben aHarzban, ahol a druza-
tíregekben más ásványok társaságában terem. 

Samsö, dán sziget Seeland és Jütland között, 
a Kattegat DNy-i részében, 114 km2 ter., (1910) 
7497 lak. Főhelye Nordby falu, legjobb kikötője 
Langöre. 

Samsur Mátyás, Sámbár Mátyásnak félreér
tésből származott másik neve. L. Sámbár. 

Sámuel, Herbert, angol politikus, szül. Liver
poolban 1870 nov. 6. Oxfordban végezte tanul
mányait és 1902. liberális programmal beválasz
tották az alsóházba. 1905-hen belügyi alállam-
titkár, 1909. Lancaster hercegség kancellárja és 
a kabinet tagja, 1910. főpostamester lett, de 1915 
elején kimaradt a kabinetből és csak 1915 no
vemberben lett újra Lancaster hercegség kancel
lárja, 1916. pedig belügyi államtitkár. 1920-ban 
őt nevezték ki az angol protektorátus alá helye
zett Palesztina kormányzójának. Irodalmilag is 
működött; nevezetesebb müve: Liberalism, an 
attempt to state principles and proposals of con-
temporary liberalism in England (London 1902). 

Sámuel, próféta és Izrael népének utolsó bí
rája. Miután a flliszteusok az izraelitákat leigáz
ták, S. a nagy veszedelemben nemzetét egyesí
tette és Izrael első királyai számára a talajt elő
készítette. Sault és Dávidot Izrael királyaivá 
fölkente. Róla nevezték el a biblia Első Prófé
ták csoportjának harmadik könyvét: Sámuel 
könyvét 

Sámuel, magyar király, 1. Aba Sámuel. 
Sámuel, bolgár cár, 976. lépett a bolgár trónra. 

Székhelye előbb Preszpában, utóbb Ochridában 
volt. S. lassankint visszaállította a Simon idejé
ben volt bolgár határokat. II. Basilios görög csá
szárbanveszedelmesellenfélre talált. 981. kiütött 
az első háború, mely a sztiponyei ütközetben S. 
győzelmével végződött. 996-ban kitört a második 
bolgár-görög háború, mely a Szpercheiosz folyó
nál a bolgárok vereségével végződött. Basilios tá-
madólag lépett fel s 1000. elfoglalta Bolgáror
szágtól egész Moesiát, 1002. Viddin is kezére ke
rült s hosszú harcok után Durazzót és Vodent 
is megszállotta. 1014-ben kiütött a harmadik 
háború, melyben 1014 jul. 29. Belaszica hegyé
nél a bolgár sereg megsemmisült, S. nagy ne
hezen Prilipbe menekült, a fogságba került 
15,000 bolgárt II. Basilios megvakittatta s minden 
száz főnyi csapatnak egy-egy félszemüt vezető-

San-államok 

nek hagyván, elküldte őket Prilipbe S.-hoz. S. 
meghalt 1014 szept. 15. 

Sámuel Kornél, szobrász, szül. Szilágy-Kö-
vesden 1883 ápr. 10., elesett 1914 okt. 2. az 
uzsoki szoros védelme közben. Előbb Budapesten 
Mátrainak, aztán Münchenben Schmittnek volt 
tanítványa. 1909-ben a Harkányi-dijat kapta a 
Műcsarnokban Tanulmány c. szobormüvére. Et
től fogva főképp kő- és bronz-aktokat állított ki, 
az utóbbiak egyike, a Fortuna, a Fővárosi Mú
zeumba került. A Szépművészeti Múzeum meg
szerezte Fiútanulmány (kő), Éva és Férfiakt 
(bronz) c. műveit. Tőle való Barna Izidor szer
kesztő és a Sámuel-család síremléke és Dózsa 
György kis szobra. 1914-ben hadba vonult, 
résztvett az uzsoki szoros védelmében s ő volt 
az első áldozata a magyar művészek körében 
a világháborúnak. Hátrahagyott müvei 1915-ben 
ki voltak állítva az Ernst-Múzeumban. V. ö. Mű
vészet 1914. 

Sámuel könyve, 1. Sámuel. 
Samuko, indián nép, 1. Samakoko-
Samund 1. Saemund. 
Samus, Magyarország régi vízrajzában a 

Szamos folyó elnevezése. 
S a n (olasz és spanyol, ejtsd: szán, a santo rövi

dítése) a. m. szent; összetételekben gyakori. 
San, 1. a Visztula 470 km. hosszú jobboldali 

mellékvize Galiciában. Ered a K.-l Beszkidek-
ben 889 m. magasban Halicstól nem messze, ele
inte szűk völgyben folyik, Przemyslnél hajóz
hatóvá lesz, Jaroslannál ér a síkságra és Slup-
kánál torkollik. A folyó gyakran kiárad pusztító 
árvizekkel. Környéke az 1914—1918.-Í világ
háború sok nevezetes csatájának színhelye, neve
zetesen az erősen kiépített jaroslaui és radymnoi 
hídfők körül folytak szívós harcok. Az 1915 máj. 
2. gorlicei áttörés után az oroszok erős hadállást 
foglaltak el a S. mellett. 1915 máj. 14—16. osz
trák-magyar és német csapatok a jaroslaui hídfőt 
elfoglalván, kierőszakolták az átkelést; jún. 28. 
az oroszok az egész hadállást kénytelenek voltak 
kiüríteni. L. még Világháború. — 2. S., a Száva 
egyik mellékfolyója, 1. Sann. 

San, kínai szó, magyarul hegyet, hegységet 
jelent, helynevekben igen gyakori. 

San, a thai csoporthoz tartozó több néptörzs
nek birmai neve. A sanok a XIII. sz.-ban hódí
tották meg Hátsó-Indiát. Egyik águk, az aham 
vagy ahom, Asszamban telepedett meg. L. még 
Khamti és San-államok. 

S a n a e m e n t i g (lat.) a. m. józan eszű, józan 
ésszel. 

San-államok, apró benszülött-államok Hátsó-
Indiában, amelyek most részben Angliának, rész
ben Franciaországnak, részben Kínának vannak 
alárendelve, részben még máig is függetlenek. 
Az összesen mintegy 176,547 km2-nyi területet el
foglaló S. nehezen hozzáférhető hegyes vidékek
ből állanak. A hegyek között hegyszakadék
alakú völgyekben folyik a Szaluén és Me-kong. 
A S. nehezen hozzáférhetők és azért kevésbbé 
ismertek. Az éghajlat tropikus; a magasabb 
helyeken mérsékelt, a völgyekben forró. A lako
sok, a sanok, a mongol néptörzshöz tartoznak. 
Fő termékeik a pamut, tea és rizs; primitív 
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San Ambrosio y San Félix — 523 — Sánc 

ipart is űznek, különösen lakkozott tárgyakat 
készítenek. A lakosság összes számát 1,300.000-re 
becsülik. 

San Ambrosio y San Félix, Chiléhez tartozó 
lakatlan szigetcsoport. Több kisebb sziklás szi
getből áll, a legnagyobbak San Ambrosio és San 
Félix- 1574-ben Fernandes Jüan fedezte föl. 

San Andres, Bolivár colombiai departamentó-
hoz tartozó sziget a Karibi tengerben, Colontói 
ÉNy.-ra. 

San Andrés de Palomar, Barcelona külvárosa 
nyaralókkal, nagy szövőiparral. 

San Antonio, a Rio Guadelupe 325 kin. hosszú 
mellékfolyója Texas Északamerikai államban. 

San Antonio, város Texas északamerikai ál
lamban, (1920) 161,379 lak., vasúti műhellyel, gép
gyárakkal. Közelében van San Houston erősség. 

San Antonio de los Bános (ejtsd: — oanyosz), 
város Cuba szigetén, 9000 lak., tengeri fürdővel. 

Sana t io m a t r i m o n i i in r a d i c e (lat.), az 
érvénytelen házasságnak gyökeres felmentés ál
tal orvoslása. A r. kat. egyházjogban egyedül a pá
pát megillető jog, amelynél fogva kinyilatkoz
tatja, hogy valamely egyházjogi akadály miatt 
érvénytelen házasság visszaható erővel, vagyis 
oly értelemben tekintendő érvényesnek, mintha 
már eredetileg érvényesen keletkezett volna. 
S.-nak csak rendkívüli esetekben van helye s igen 
fontos egyházjogi következménye, hogy általa a 
kérdéses házasságból származó gyermekek a 
legteljesebb hatállyal, nevezetesen akként tör
vényesíttetnek, hogy mindazon előnyökben ré
szesülnek, melyek az egyházi vagy állami tör
vényhozás által a törvényes születéshez köttet
nek, tehát pl. az így törvényesítettek a bíbornoki 
méltóság viselésére való képességet is bírják. 

S a n a t o g e n , 1. Szanatogén. 
Saii i i tor iuui , 1. Szanatórium-
San Bartolomeo de Honda, város, 1. Honda. 
San Bartolomeo in Galdo, város Benevento 

olasz tartományban, (1911) 9008 lak., kénes ás
ványvízforrással, bortermeléssel. 

San Benedetto, a bencések anyazárdája Sn-
biaco (1. o.) mellett. 

San Benedetto (Sambenedetto) del Tronto, 
kikötőváros Ascoli Piceno olasz tartományban, 
az Adria partján, (mi) 10,031 lakossal, tengeri 
fürdővel, selyemtermeléssel, «Belvedere» vár
kastéllyal. 

S a n b e n i t o (spanyol, a sacco benito-hól a. m. 
szent zsák), az a sárga vászonból készült ing, me
lyet a spanyol inkvizíció által halálra ítélt bűnö
sök viseltek kivégeztetésük előtt. Az ingre rende
sen még tűznyelvek és az ördög képei voltak 
festve. 

San Bernardino, 1. Szent Bernát-Mgó. 
San Bernardino, város Kalifornia észak-ame

rikai államban, (19ÍO) 12,779 lak. 
San Biase, város, 1. Sambiase. 
San Blas, 1. (Bahia de Toios Santos), öböl 

Buenos-Aires argentiniai provincia D.-i partján. 
— 2. S., öböl a Panama-szoros É.-i partján. Itt a 
szoros csak 40 km. szélességű, de 15—19 km. 
széles, 300—400 m. magas hegyei, amelyek ke
mény kőzetekből állanak, megakadályozták a 
csatorna készítését ezen a részen. 

San Bonifacio de Ibagué, 1. lbagué-
Sánc, általában mesterséges, földből készült 

födözék. A födözékek célja, hogy az ellenséges 
lövedéket felfogják, ezeknek hatását megakadá
lyozzák vagy gyengítsék. A futólagos födözékek 
a terephez közvetlen hozzásimulnak és lehetőleg 
egyszerűek, alkalmazásuknál a fő elv: a minél 
tökéletesebb tűzhatás. A födözékek az ellenséges 
lőirány szerint különböző elnevezést nyernek, és 
pedig: a) mellvéd, ha a védőt arcból jövő lövé
sek ellen, b) harántgát (Travers), ha a mellvéd 
mögött felállított védőt oldalról jövő lövések ellen, 
c) hátvéd, ha a védőt háttűz ellen, és végre d) 
ürépítmény, ha a védőt felülről jövő lövések 
ellen védik. 

A födözék fő részei (1. az ábrát): 1. a mell
véd B; 2. a lőpad (Bankett) K; 3. a belső árok S; 
4. a külső árok R,; 5. a síkozat (Glacis) 0. A futó
lagos gyalogsági födözékek a következők: a) 
lövészfödözékek, b) osztagárkok, c) óvó árkok, 
d) összekötő árkok és e) ürépítmények. A futóla
gos tüzérségi födözékek célja, hogy a kezelő le
génységet legalább a kis lövedékek hatása ellen 
megvédjék; megkülönböztetünk: a) lövegálláso
kat, b) üteg-S.-okat, c) óvó árkokat lőszerkocsik 
számára. Lövegállások az egyes tüzelő lövegek 
részére készített födözékek. Üteg-S.-ok több löveg 
részére készült összefüggő födözékek. 

A futólagos S.-ok többnyire elszigetelt, minden 
oldal felé védelmezhető zárt földművek. Mivel a 

S.-ok építésére több idő és munkaerő szükséges, 
mint a gyalogsági födözékekéhez, azért csakis fon
tos pontokon építik őket. A futólagos S.-ok részei: 
a szegély, a belső berendezések, a leplek és aka
dályok. A S. szegélyét a tűzvonal határozza meg. 
A belső berendezéshez tartoznak az óvó és össze
kötő árkok, harántgátak és ürépítmények. A lep
lek és akadályok a S. ellenálló képességének kiegé
szítésére szolgálnak és ahol csak lehet, alkalma
zandók. A S. mellvédjeit halánték-vagy arcvonal
nak (face), oldalnak vagy torokvonalnaknevezzVík 
aszerint, amint a kilövés a mellvéden át előre, az 
oldalak felé vagy hátra irányul. 

Az erösbített tábori S.-ok oly zárt védőmüvek, 
melyeket ugyanazon célból építünk, mint a futó
lagos S.-okat, de akként, hogy a tábori, valamint 
a könnyű ostromlüvegek tartós tüze ellen is oltal
mat nyújtsanak. Ezekbe esetleg már tüzérséget 
is állíthatunk be. Mart-üteg-S.-okat erődített ki
kötők- és réveknél alkalmaznak az utcák és folyó
torkolatok elzárására, továbbá a partra szállás 
megakadályozására. 

S- az őskorban. Nemcsak hazánk területén, ha
nem a külföldön is nagy számmal fordulnak elő 
oly földmüvek, melyeknek célja valamely hely 
v. nagyobb terület védelmi megerősítése volt. Ezek 
java részéről az is biztosan megállapítható, hogy 
sem az újabb, sem a középkori, de még a római 
védőművekhez sem sorolhatók. E S.-ok javarésze 
az őskorban keletkezett és pedig valószínűleg ak-
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San Carlos de Matanzas 

kor, amikor az első ural-altáji iuvázió érte az 
európai területeket, vagyis a fémkorszakok elején, 
mintegy a Kr. e. 3. évezred végén, v. a 2. év
ezred elején. Lefelé e S.-ok kora a középkor ele
jéig nyúlik s azokat részben a kelták, germánok, 
jazigok, szarmaták, hunnok és avarok is felhasz
nálták, amelyekhez azután újabb földsáneokat 
emeltek. Két nagy csoportba lennének a S.-ok 
oszthatók: földvárak, melyek egyes telepeket 
gyakran gyűrűalakban vettek körUl s ezeknél 
általános szabály, hogy víz mentén feküsznek. Ily 
S.-gyürflt kettőt-hármat, sőt néha ennél is többet 
alkalmaztak egymás fölött, meredek lejtöket 
hagyva azok között. Azon a részen, ahol a vár
hegy a fensíkkal volt egybekötve, kapukat is emel
tek ; ezek magas dombok között hagyott szűk be
járások, melyeket támadás esetén eltorlaszoltak. 
A nép ma vaskapunak hívja őket, ami a török 
hódoltság alatt demir-kapura változott. Ily S.-ok 
hazánk dombvidékein rendkívül nagy számban 
fordulnak elő, nevök sok helyen pogányvár (1. o.). 
A síkon, tehát hazánkban az alföldeken egészen 
más alakot ölt az efféle földvár. Ezek rendesen 
vizenyős helyeken feküdtek s több holdifyi terü
letet foglaltak magukban, alakjuk rendesen tojás
dad s vert földből készült S.-fal veszi körül. Kívül 
mély árok vette körül, mely tele volt vízzel s la
kások még az árkon és sáncon kívül is voltak. 
Ilyen pl. a nagykőrösi földvár. 

A S.-ok második faját azok az egyszerű, néha 
kettős, sőt hármas vonalban húzódó S.-árkok te
szik, melyek néha oly szélesek, hogy inkább ter-
raszoknak mondhatók s egyenes v. szabálytalan 
alakban folyók partjain, v. hegygerincek lejtőin 
közben-közben megszakítva, sokszor igen nagy 
távolságban húzódnak, anélkül, hogy ismét zárul
nának s egy bizonyos telepnek való helyet övez
nének, e helyett inkább valamely nagyobb terület 
határvédelmi müveinek látszanak. Legnagyobb 
részüket ördögárok v. ördögvettetés stb. néven 
ismeri a nép. 

S. (néin. Schanze), kimagasló felépítmény régi 
hadihajók, olykor kereskedelmi hajók hátsó fe
délzetén is, többnyire a hajófartól a középső ár
bocig. 

San Carlos de Matanzas, város, 1. Matanzas. 
San Casciano (ejtsd: kasáuo), l. S. de Bagni, 

falu Siena olasz tartományban, (i9ii) 3635 lak., 
vasas és kénes ásványvízforrásokkal, fürdőkkel. 
— 2. S. in Val di Pesa, város Firenze olasz tar
tományban, (i9ii) 14,491 lak., várkastélya (XIII— 
XVI. sz.), több középkori temploma van. 

San Cataldo, város Szicíliában, (ion) 19,446 
lak., kénbányákkal, 

Sáncgát, í. Erödgát. 
Sanchez (ejtsd: szansé), Francois (latin neve 

Sanctius), francia orvos és filozófus, ki Portu
gália határán Bracarában, mások szerint Tuy-
ben szül. 1562 (?), megh. Toulouseban 1632., ahol 
25 éven át tanította a filozófiát. Főműve Tracta-
tus de multum nobili et prima universali scientia 
quod nihil scitur (Lyon 1581). B mű alapján ren
desen a skeptikusok közé sorozzák, holott ő csak 
a skolasztikus arisztotelizmusnak elszánt ellen
sége. A szillogizmus ellen intézett támadásaiban 
megelőzi Bacont, egész filozófiai állásfoglalását 

Amely szó S alatt nincs 

San Cristobal de los Llanos 

újkori szellem hatja át. Összes művei Rotterdam
ban jelentek meg 1649. Orvosi müveivel együtt 
•a filozófiaiak 1636. jelentek meg Toulouseban. 

Sancho (ejtsd: szancso), több uralkodó neve: 
[Kasztilia]. 1. I. S., Kasztilia királya 1. 

Sancho, 5. 
2. II. S-, Kasztilia királya (1067-72.), I. 

Ferdinánd király fia; testvéreitől elragadta León 
és Galícia királyságokat s mikor nővérétől, Ur-
racától Zamora várost el akarta foglalni, e vá
ros ostroma közben meggyilkolták. 

3. IV. S., Kasztilia királya (1284-95.), X. 
Alfonz király fia, sokat harcolt a lázadó fő
urakkal és a mórokkal. 

[Navarra]. 4. I. S- Garda, Navarra királya 
(905—925.), Gascogneból származott s mintán az 
araboktól elfoglalta Pampelona városát, felvette 
a királyi címet. 

5. III. S. a Nagy, Navarra, Kasztilia és 
Aragónia királya (970—1035.), az összes ke
resztény spanyol államokat egyesítette hatalma 
alatt, de azt a politikai hibát követte el, hogy 
halála előtt országát fiai közt felosztotta. 

[Portugália]. 6. I. S-, Portugália királya 
(1185—1211.), I. Alfonz fia, előmozdította a föid-
mívelést és a városi életet. 

7. II S., Portugália királya (1223-45.), II. 
Alfonz fia, szerenesésen harcolt a mórok ellen, 
de mivel fellépett a papság ellenében, 1245. IV. 
Ince pápa letette a trónról. Mint menekült halt 
meg Kasztiliában 1248. 

Sancho Panza (ejtsd: szaucso pausza), Don Quijote 
fegyverhordozója Cervantes híres regényében. 

San Christobal (San Christoval), sziget, 1. 
San Gristoval 

Sanchuniathon, mesés fenleiai történetíró, 
Beritosból (Beirut), ki állítólag a trójai háború 
előtt élt és megírta Fenicia történetét ("?), melyet 
a bibloszi Philon (?) fordított görögre (Kr. e. 100.). 
Ennek fenmaradt részeit Orelli adta ki (Leipzig 
1826). 

Sancio Cattolico, város, 1. Procida. 
Sánckas v. sánckosár, földdel megtöltött kosár, 

a rőzseburkolatnak egy neme. Megkülönbözte
tünk : árka-kast, kis és nagy S.-t, földkast stb. 
A S.-okat meredek rézsutozatok megszilárdítására 
használják. Az árka-kasok főleg a futóárkok s 
mellvédek biztosítására szolgálnak. 

Sánckosár, 1. Sánckas. 
Sáncpuska (ném. Wall- v. Hackenbüchse), ré

gente várharcban használt kézi lövőfegyver, me
lyet nagy kalibere és súlya miatt az elsütésnél a 
mellvédre (gátra) v. bakra fektettek. Hosszúságuk 
rendesen 2 m., súlyuk 30 kg. volt és gyakran egész 
116 gr. golyóval töltötték meg. Kezeléséhez két 
ember volt szükséges. A régi S.-k helyébe az új
korban a gátpuska lépett, mint rendszeresített 
kézi lövőfegyver. A gátpuskákat várakba és az 
esetleg fölállított ostromtelepekre osztják szét. 

San Cristobal, 1. fővárosa Tachira venezue
lai államnak az Uribane mellett, (1920) 21,385 
lak., kávéültetvényekkel. — 2. S-, sziget, 1. Sav 
Gristoval-

San Cristobal de la Habana, város, 1. Hábana. 
San Cristobal de los Llanos (vagy Giudad 

de las Gasas), Chiapas mexikói állam legnagyobb 
leg. Sat alatt keresendő ! 
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városa, püspöki székhely, (1910) 15,000 lak., van 
székesegyháza, egyeteme. 

San Cristoval, vagy San Cristobal, másként 
Bauro, v. Arosszi, az angol Salamon-szigetek 
egyike, kb. 3000 km2 területtel. 

Sáncszer, a háborúban előforduló föld- és fa-
inunkák elvégzésére szolgáló szerszámok. A S.-t 
részben a katonák viszik, részben kocsikon szál
lítják a csapatok után. Minden században rend
szerint 2 ember földmunkásként, 2 pedig fa-
munkásként van felszerelve. Ezekből az emberek
ből egy tiszt parancsnoksága alatt alakul az 
ezred-utász-osztag. A nagyobb erődítési munkák
hoz szükséges szerszámtömeget külön sáncszer
oszlopok szállítják. 

Sáncszeroszlopok, a nagyobb műszaki mun
kák végrehajtására szükséges szerszámokat tar
talmazzák és a sáncszerrel és robbanó anyagok
kal ellátott csapatok (utász- és vasúti csapatok, 
lovassági utászok) használhatatlanná vált szer
számainak kicserélésére is vannak hivatva. Ren
desen minden hadtestnél van egy sáneszeroszlop. 

Saiiet. (a lat. sandíts rövidítése) a. m. szent, 
összetételekben gyakori. 

Sanct-Amar in, fővárosa Amarra felsőelszászi 
kantonnak, UMO) 2267 lakossal. Eredete a Szt. 
Amarinus alapította bencés kolostor volt a VII. 
században. 

Sancta s iu ipl ie i tas (lat.), 1. O sancta sim-
plicitas. 

Sanct Diez, város, 1. Saint-Dié. 
Sanctinioniales (lat.) a. m. apácák. 
Sanctio (lat.) a. m. szentesítés, ünnepélyes 

jóváhagyása valamely törvénynek vagy szerző
désnek ; szankcionál, szentesit, törvénnyé avat. 

Sanctis. Liági és Francesco, 1. De Sanctis. 
Sancti Spiritus, város, 1. Santo Espiritu. 
Sanctissimum (lat.) a. m. legszentebb. A ka

tolikus egyházban az oltári szentség. 
Sanctitas (lat.) a. m. szentség, sérthetetlen

ség; püspökök, de különösen a pápa elme (8. 
Vestra, Szentséged); a bizánci császáré is. 

Sancti Viti chorea , 1. Vitus-tánc. 
Sanct Johann am Platz, 1. Davos. 
Sanct-Truyen (ejtsd: — trajen, franc. Saint-

Trond) belga város a limburgi kerületben, (1910) 
15,647 lak., vas- és cukorgyárakkal. 

Sanctuarium (lat.) a. m. szentély. 
Sanctnin officiuin (lat.), az inquizició(l. 0.) 

hivatalos neve. 
Sanctus (lat.) a. m. szent; a misében három

szoros S.-szal végződik a felajánlás és a kánon 
között való előszózat (praefatio) nevű dicsőítő 
ima, azért az énekes misékben a S.-ra következő 
ének is a S. nevet viseli. 

Sancus (Semo Sancus), 1. Dius Fidius. 
Sancy (ejted: szanszi), 53 karátos híres indiai 

gyémánt. 
Sand, kisk. Somogy vm. csurgói j.-ban, (1920) 

885 magyar lak. 
Sand (ejtsd: szán), Georges, valódi nevén Aman-

tine Aurore Dupin, férjezett Dudevant, francia 
költőnő, szül. Parisban 1804 júl. 2., megh. Nohant-
ban 1876 jún. 7. Egy francia tisztnek, ki Szász 
Móric marsall unokája volt, leánya; Nohantban 
(Berry) töltötte ifjúságát és 1817—20. egypárisi 

kolostorban nevelkedett. Hazatértekor 1822. Du
devant Casimir báróhoz ment nőül és Nohantban 
élt vele. E szerencsétlen házasság gyümölcse egy 
fiú: Maurice és egy leány: Dudevant Solange volt, 
ki Clesinher szobrász neje lett. Hogy a magasabb 
szellemi körökbe juthasson, 1831. S. férje bele
egyezésével, leányát magával vive, Parisba ment. 
Itt számos Íróval ismerkedett meg, többi közt 
Jules Sandeau-v&l (1. 0.) is, akivel a Rose et 
Blanche c. regényt együtt írta meg. E regény Ju
les Sand álnév alatt jelent meg (1832, 5 köt.), 
amelyből S. későbbi álneve keletkezett. Miután 
Indiana, Valentiné és Lélia c. egymagában írt re
gényeivel (1832), melyekben szenvedélyes hangon 
foglalt állást a szív jogai mellett, nagy sikert 
aratott, 1833 tavaszán Alfréd de Mussetvel Ve
lencébe utazott, de viszonyuk még a lagúnák vá
rosában felbomlott s hosszabb irodalmi polémia 
kiinduló pontjává lett, melynek legfőbb termékei 
S. Elle et lui (1839) c. regénye és Paul de Musset 
kíméletlen válasza: Lui et elle. Férjétől végle
gesen 1836. vált el, ami után felváltva Nohant
ban és Parisban élt, ahol Liszt Ferenccel, Dorval 
asszonnyal, Lamennaisval és az író és művészvi
lág több kiváló személyiségével ismerkedett meg. 
Belső viszonyba lépett 1837. Chopinnal, akivel 
Majorcába utazott s később Parisban és Nohant
ban együtt élt. Ez a viszony 1847. Chopin és S. 
fia közt támadt viszály következtében felbomlott. 
Az 1848-iki események mellett több szenvedélyes 
hangii nyilatkozatot irt; hasonlóképen barátsá
gos viszonyban állott III. Napóleonnal. Élete utolsó 
éveiben is élénk figyelemmel kísérte a napi kér
déseket és a politikai viszonyokat. S. költői te
hetsége legragyogóbban későbbi kisebb elbeszé
léseiben nyilvánul, melyek különösen a falusi nép 
életének költői leírását adják. Regényei: Jaques 
(1834,2 köt.); Leone Leoni (1835); Mauprat (1837); 
Spiridion (1839); Les sept Cordes de la lyre (1840; 
dramatizált feldolgozása is van); Le compagnon 
du tour de Francé (1840,2 köt.); Consuelo (1842— 
1843); La comtesse de Rudolstadt (az előbbinek 
folytatása 1843—45, 4 köt.); Le meunier d'Angi-
bault (1845); Le peché de M. Antoine (1846); La 
petité Fadette (1848); Le diable aux champs (1856); 
Les beaux messieurs du bois dóré (1858); Le mar-
quis de Villemer (1862); Mademoiselle de la Quin-
tinie (1863) stb. Kisebb elbeszélései és falusi tör
ténetei : La maré au diable (1846); Francois le 
Champi 1847). Útleírásai és egyéb munkái: Lett-
res d'un voyageur (1834); Un hiver á Majorque 
(1842); Histoire de ma vie (1855,13 köt.); Nou-
velles lettres d'un voyageur (1877); Dernióres 
pages (1878) stb. Drámai művei kevésbbé arattak 
sikert, csupán Le marquis de Villemer (1869) kel
tett általános hatást. Drámai müveinek egy ré
sze Théátre (1860, 3 köt.), Théátre de Nohant 
(1864) és Théátre complet (1866—67,4 köt.) cím
mel jelent meg. Leroux-val és Viardot-val együtt 
S. alapította a Revne indépendante c. folyóiratot. 
Correspondance-a 1882—94. (6 köt.) jelent meg. 
Összes műveit: Oeuvres complétes 1876. adták ki. 
S.-nak La Chátreban és Parisban is emeltek szob
rot. Művei közül a legtöbb minden idegen mű
velt nyelvre le van fordítva. Magyarul megjelent: 
Egy szegény leány története. Ford. Ágai Adolf 
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(Pest 1861, 2 köt.); A tudós neje (Valvédre). Ford. 
Toldy István (u. o. 1863, 2 köt.); Antónia. Ford. 
Greguss Ágost (u. o. 1863); A hóember. Ford. 
Szász Gyula (u. o. 1864, 3 köt.); A pokolgép. 
Ford. Aranka (u. o. 1865); Jenny húgom. Ford. 
Júlia (Kolozsvár 1875, 2 rész); Consuelo. Ford. 
Zomorfalvi (Budapest 1875); Flamarande (u. o. 
1875, 2 köt.); A kis grisette. Ford. Gsukássy Jó-
zsefné (u. o. 1876); A percemonti torony. Ford. 
Júlia (Kolozsvár 1876) és Zichy Camilla (Buda
pest 1885); Césarine. Ford. Rózsaági Antal (Kassa 
1877, 2 köt.); Mariana. Ford. Júlia (Kolozsvár 
1876); Leoni León. Ford. Visi Imre (u. o. 1878 és 
1895, újabban 1917); Az ördög-mocsár. Ford. 
Gsukássy József (u. o. 1878 és 1895): Indiana. 
Ford. Bécsi Emil (u. o. 1890 és 1898); Ők ketten. 
Ford. Komor Zoltán (u. o. 1921); Jacques. Ford. 
Győri Károly (u. o. 1922); Sand George vallomá
sai. Ford. Pogány Elza (u.o.l923).V.ö. Hausson-
ville, George S. (Paris 1878, magy. 1879); Carro, 
George S. (u. o. 1887); Haraszti Gyula, George 
S. (Budapesti Szemle 1888); Keszler József, 
George S. (német); Szabó Károly, S. G. társadalmi 
eszméi (Budapest 1905); R. Doumic, G. S. (Paris 
1910); Louise Vincent: G. S. et le Berry (Paris 
1918). — Fia, Maurice Sand, francia író, rajzoló 
és természetbúvár, szül. Parisban 1823 jún. 23., 
megh. Nohantban 1889 szept. 4. Művei: Callirhoe 
(1864); Mademoiselle de Cérignan (1874); Masues 
et bouffons c. (1859, 2 köt.) stb. 

Sand, Kari Ludwig, német diák, szül. Wun-
siedelben 1795 okt. 5., megh. Mannheimban 1820 
máj. 10. A jenai egyetem hallgatója. Hazafias ra
jongásból 1819 márc. 23. Mannheimban Kotzebue 
orosz császári tanácsost, a hires vigjátékirót, kit 
általában orosz kémnek és az alkotmányosság 
ellenségének tartottak, tőrszúrással halálra sebe
sítette. Halálra ítélték s az u. n. heidelbergi kapu 
előtt fejezték le. S. merénylete eredményezte a 
karlsbadi kongresszus szigorú határozatait a 
német alkotmányos és liberális mozgalmak el
nyomására. 

Sanda, sziget, 1. Sanday-
Sandái (Sandái), kisk. Zemplén vm. sztropkói 

j.-ban, (i9io) 249 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
S a n d a l i o n , a gerinces állatok fejlődésében 

azon szaknak Haeckel Ernőtől származó neve, 
midőn az embrió talpalakú. 

San Daniele del Friuli, székhelye S. járás
nak Udine olasz tartományban, (mi) 6905 lak., 
gabonakereskedéssel, selyemtenyésztéssel. Több 
középkori temploma, XV. sz.-beli városháza van. 
1809 máj. 11. itt János osztrák főherceg csatát 
vesztett a franciákkal szemben. 

Sandarach, 1. Bealgár. 
Sandaság, 1. Kancsalság. 
Sanday (Sando, ejtsd: szende), sziget a Skócia 

melletti Orkney-csoportban, 30 km2-nyi területtel, 
mintegy 2000 lak. 

Sandít. , Sandberger Fridolin (1. o.) nevének 
rövidítése. 

Sandberger, 1. Adolf, német zenetudós, S. 2. 
fia, szül. Würzburgban 1864 dec. 19. 1900-ban a 
müncheni egyetem tanára lett. Szerkeszti a Denk-
máler der Tonkunst in Bayern c. kiadványsoro
zatot és Orlando di Lasso (1. o.) összes műveinek 
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új kiadását. Számos dal-, zongora- és zenekari 
szerzeménye is kedvelt. 

2. S., Fridolin, lovag, mineralógus és geoló
gus, szül. Dillenburgban (Nassau) 1826 nov. 22.. 
megh. Würzburgban 1898 ápr. 11. Előbb a wies-
badeni természetrajzi gyűjtemény vezetője, 1855. 
karlsruhei, 1863. würzburgi egyetemi tanár. Szá
mos munkája közül legnevezetesebbek: Die Kon-
chylien des Mainzer Tertiarbeckens (Wiesbaden 
1858 - 64); Die Land- und Süsswasserkonchylien 
derVorwelt (u. o. 1870—76); Untersuchungen 
Uber Erzgange (u. o. 1881-85). 

Sandbergerit (ásv.), 1. Fakóérc. 
Sandbox- tree (ang., növ.), 1. Hura. 
Sandeau (ejtsd.- szaSdó), Jules, francia író, szül. 

Aubussonban 1811 febr. 18., megh. Parisban 1883 
ápr. 24. Parisban jogot tanult s megismerkedett 
Dudevant asszonnyal, aki ő utána nevezte el ma
gát George Sand-nak (1. o.). S.-nak egy ideig 
viszonya is volt a híres írónővel s vele együtt 
írta meg 1831. első regényét Kosé et Blanche 
címen. A szakítás után sokkal enyhébb hangon írt 
regényei közül a legjobbak: Mme de Sommerville 
(1834); Marianna (1839); Mlle de la Seigliére 
(1848); Sacs et parchemins (1851); J. de Thoni-
meraye (1873). Legjobb vígjátékát, melyet Augier-
val együtt írt (magyarra ford. Haraszti Gyula 
Poirier úr veje címen, Budapest 1882) nálunk is 
előadták. Magyarul megjelent még: Nemes és 
polgár (vígj., ford. Feleld M., Budapest 1873); 
Madelaine (u. o. 1874); Marcell (dráma, ford. 
Paulay Ede, u. o. 1875); A montsabrey-i kastély 
(ford. B. S.); Az örökség (ford. Gyalui Farkas, 
Budapest 1890); La Seigliére kisasszony (ford. 
Biimer Sándor, u. o. 1904). V. ö. Claretie, Jules 
S. (Paris 1883). 

Sandefjord, szép fekvésű norvég város a 
Kristianiafjord Ny-i partján, (1910) 5199 lak., ké
nes forrással és tengeri fürdővel. 

Sanderbands, 1. Szundarban. 
Sanders, 1. Dániel, német nyelvész, szül. Alt-

strelitzben 1819 nov. 12., megh. u. o. 1897 márc. 
11. Tanulmányai befejeztével az altstrelitzi iskola 
igazgatója lett, 1852 óta kizárólag tudományon 
működést folytatott. Legfontosabb müve: Wör-
terbuch der deutschen Sprache (Leipzig 1859— 
1865), melyet a cikkek és tanulmányok (Geschichte 
d. deutschen Sprache u. Literatur, számos kiadást 
ért; Deutsche Synonymen, 1896) hosszú sora kö
vetett. 

2. S-, Jan, németalföldi festő, 1. Hemessen. 
Sandez, 1. Neu-S. (lengyelül Nowy Sqcz), vá

ros Galíciában, a Dunajec és Kamienica össze
folyásánál, (191D 25,004 lak., nagy vasúti gép
gyárral ; az apácakolostorban Szt. Kinga magyar 
királyleány sírjával, mely búesujáróhely. — 2. 
Alt-S. (lengyelül Stary Sqcz), város a Poprád és 
Dunajec összefolyásánál, (1910) 5156 lak. Most mind 
a két város Lengyelországhoz tartozik. 

Sandgate (ejtsd : szenügét), látogatott tengeri 
fürdő Folkestone mellett, Kent angol countyban. 

Sandhurst, régebbi neve Bendigo (1. o.) ausz
tráliai városnak. 

San Diego, város Kalifornia északamerikai 
államban, a Csendes-óceán S.-öble mellett, jó ki
kötővel, (1920) 74,683 lak.; vas- és malomipar. 
oeg, Hx alatt keresendő ! 
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Átellenében van Coronado Beach enyhe éghaj
latú tengeri fürdő. S. közelében 1769. keletkezett 
a fehérek első kaliforniai telepe. 

San Diego de los Bános, f Urdő Cuba-sziget 
Piuar del Rio tartományában, 2000 lak., hőforrá
sokkal. 

Sandítás vagy sandaság, 1. Kancsalság. 
Sandomierz, halomvidék, 1. Lisza Gora-
San Domingo, 1. Santo Domingo. 
San Dominó, sziget, 1. Tremih-sziyetek. 
Sandomir (Sandomierz), város és püspöki 

székhely Lengyelországban, a Visztula mellett, 
7300 lak., gimnáziummal, 1236. alapították. Egy-
ideig a Jagellók fejedelmi székvárosa volt. 1570. 
a lengyel protestánsok itt kötöttek egyességet és 
megállapították közös hitcikkelyeiket. 1702-ben 
Ágost szász választóhívei itt kötötték meg a kon -
föderáoiót XII. Károly ellen. A világháborúban, 
mint hídfő, heves harcok szinhelye volt. 

San Doná di Piave, város Velence olasz tar
tományban, (i9ü) 13,231 lakossal. 

Sándor, szentek: 1. S-, előkelő nemzetségből 
származott, de öninegtagadásból mint egyszerű 
szénégető élt. Cumanában, Pontoszban tekintélyes 
keresztény község alakulván, a hivek 248. S.-t 
választották püspöknek. Mint vértanú máglyán 
halt meg Decius alatt 250. Emléknapja aug. 11. 

2. S., 313. lett alexandriai patriarcha, részt vett 
az arianizmus elleni küzdelmükben s tevékeny 
tagja volt a 325. tartott niceai zsinatnak. Megh. 
326. Emléknapja febr. 26. 

Sándor, nyolc pápa neve: 
1. S. (1., 109—111. vagy 119). Több liturgikus 

szokást, így a szentelt víz használatát ö hozta be. 
Állítólag mint vértanú halt meg. A neki tulajdo
nított iratok valódisága nem bizonyos. 

2. S. (II., 1061—1073). Előbb püspök volt Luc-
cában s Anselmus volt a neve. Midőn a bibomokok 
pápává megválasztották, anélkül, hogy a császár 
hozzájárulását kikérte volna, magát megkoronáz
tatta. Ez volt a pápaság első lépése, hogy a vá
lasztást a világi fenhatóságoktól függetlenítse. 
Az itáliai császárpártiak ezért a kiskorú IV. Hen
rik helyett kormányzó Ágnes császárnéhoz for
dultak, hogy új pápaválasztást rendeljen el. A vá
lasztást Baselban ejtették meg s a parmai Cada-
iaust tették ellenpápává, aki a II. Honorius nevet 
vette fel. A beállott szakadás háborúra vezetett, 
inert Gottfried normann herceg S. pártjára állott 
s a császáriakat ellenpápájukkal együtt kétszer is 
elűzte Rómából. A viszálynak végre békés úton 
vetettek véget, miután a mantovai zsinat Anno 
kölni érsek tanácsára Cadalaus megválasztását 
érvénytelennek nyilvánította. Ekkor a pápa Hilde-
brand, a későbbi VII. Gergely, közreműködésével 
a legnagyobb eréllyel lépett fel a papok laza er
kölcsei s a simonia ellen; IV. Henrik lelkiismeret
len tanácsosait az egyházból kiközösítette s a ki
rálynak nejétől, Bertától való elválását nem en
gedte meg. A pápa közbejött halála következtében 
a kitörő viszályok lebonyolítása hatalmas utód
jára, VII. Gergelyre maradt. V. ö. Nicolai Oardi, 
Aragon. vita Alexandri II.; Muratori, Script. 
rer. Ital. III., 302. old. 

3. S. (III., 1159—81), szül. Sienában; mint 
Bandinelli Roland bibornok IV. Hadrián kancel

lárja volt. A besanconi zsinaton nagy eréllyel 
védelmezte a pápaság jogait a császári rendele
tekkel szemben, azért midőn IV, Hadrián után a 
többség őt választotta pápává, I. Frigyes IV. Vik
tor ellenpápa pártjára állt. S.-t II. Vilmos normann 
király vette védelmébe, azonfelül mellette volt 
Franciaország, Spanyolország ós Anglia, de ezek 
dacára sem maradhatott Rómában, hanemFrancia-
országba volt kénytelen menekülni s itt megtar
totta 1163. a toursi zsinatot. A császár az időközben 
elhalt Viktor helyett előbb III. Pascalt, majd 
III. Galixtiist tette ellenpápává s ügyüket fegy
veres erőszakkal támogatta, de S. kitartása s a 
császári seregeket ért csapások I. Frigyest arra 
birták, hogy az alkut felvegye s az általában tör
vényesnek elismert pápával a békét megkösse, am i 
1177. Velencében meg is történt. A rákövetkező 
évben S. bevonult Rómába s az egyházszakadás 
által okozott károk orvoslása végett egybehívta a 
3-ik lateráni, vagyis a 11-ik egyetemes zsinatot. Itt 
kárhoztatták el a valdiak eretnekségét, továbbá 
törvénybe iktatták, hogy a pápa megválasztásához 
a jelenlevő bibornokok szavazatainak két harmada 
szükséges. A szentté avatást ő tette a pápa elő
jogává. V. ö. Muratori, Script. rer. ital. III. Vita 
Alexandri III.; Beiter H., Gesch. Alexanders III. 
stb. (3 köt., Leipzig 1860—1864); Meyer M., Die 
Wahl Alexanders III. (Göttingen 1872). 

4. S. (IV., 1251—61), a Segni grófok nemzet
ségéből, mint ostiai bibornok-püspök emeltetett a 
pápai székre. Sokat küzdött a ghibellinek és Man
fréd, II. Frigyes természetes fia ellen, aki a szara-
cénusok segítségével még Rómából is elűzte, úgy 
hogy Viterbóban volt kénytelen megvonni magát, 
ahol meg is halt. Az Ágoston-rendű kongregáció
kat ő egyesítette egy renddé. V. ö. Bernhard 
Guidonis és egy anonimus Vita Alex. IV. című 
dolgozatát Muratorinál (3. köt. I. rész). 

5. S. (V., 1409—10), nemzetiségre nézve görög, 
szül. Kréta szigetén. Oxfordban és Parisban tanult; 
hosszabb ideig tanárkodott Parisban s mint bibor
nok Philargi Péter néven Milano érseke lett. Mi
dőn 1409. összeült a pisai zsinat, hogy az egyház
szakadásnak véget vessen, a bibornokok bizalma 
őt ültette a pápai székbe. Ellenpápái voltak XIII. 
Benedek és XII. Gergely; ez utóbbi pártfogója a 
nápolyi király ellenében fegyverrel volt kényte
len megvédelmezni magát. Ó kárhoztatta Wik-
lef és Húsz tanait. Hirtelen halállal múlt ki 70 
éves korában. V. ü. Muratori, Script. rer. Ital. 
(3. köt.) és Renieris görög nyelven Athénben 
1881. megjelent életrajzát. 

6. S. (VI., 1492—1503), előbb Rodrigo Lenzuoli 
de Borgia bibornok, szül. Xativában (Valencia) 
1431. Előbb ügyvéd, katona, majd anyai nagy
bátyja III. Calixtus idejében a papi pályára lépett, 
aki a Borgia név átruházása mellett családjába 
fogadta s alig 25 éves korában Valencia érsekévé s 
bibornokká tette. A legkiválóbb észbeli tehetségek 
mellett a legundokabb erkölcsi romlottság lako
zott benne. Még mielőtt a pápai trónra lépett, 
Vanozza de Catenci Róza ágyasától négy fia és 
egy leánya született. VIII. Ince halála után min
dent elkövetett, hogy a tiarát elnyerje. Kedves 
modorával behízelegte magát a bíbornoki testület 
tagjainál, leereszkedő nyá jasságával és pazar jótó-
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konyságával pedig a nép kegyét nyerte rneg. Nem 
lehet tehát csodálni, hogy a konkláve őt emelte a 
pápai trónra. Célja volt, hogy családját felemelje 
és gazdagítsa, azért mélyen beleártotta magát a 
politikai küzdelmekbe, amelyeknek szintere akko
rában Itália volt. János fiának a beneventói her
cegséget adományozta, amelyet a bíbornokok el
lenkezése dacára szt. Péter örökségéből elrabolt; 
Lukrécia leányát a hatalmas Sforzához adta nőül, 
kedvenc fiát Cézárt pedig az egyházi rend fel
adása nélkül bíbornokká nevezte ki s azon volt, 
hogy világi hercegséget szerezzen neki s elvétesse 
vele Frigyes nápolyi király leányát. Midőn ez 
irányban ellenkezésre talált, 1498. szövetkezett 
XII. Lajos francia királlyal, hogy Italiát feldara
bolja. A franciák tehát elfoglalták Milánót, Cézár 
pedig Imolát, Forlit és a romagnai hercegséget. 
S. üzelmei ellen többször felzúdult a közvélemény, 
amely a pápai méltóságról való lemondását sür
gette, azért ő maga is könnyek közt bevallva bű
neit a bíbornoki testület előtt, megígérte, hogy 
visszavonul. A jó szándékról azonban mihamar 
lemondott, mígnem a gondviselés rögtöni halállal 
véget nem vetett életének 1503 aug. 18. Bebizo
nyított tény, hogy nem méreggel vetettek véget 
életének. Ó hozta be a könyvcenzurát s alatta éget
ték meg Savonarolát. V. ö. Burchardi, Diarium 
in Bccard. corp. histor. med. aev. II.; Gordon. 
Life of Alexander VI. (London 1720); Roscoe, 
The life of Leo X, Vol. I. (Heldelberg 1828). Gre-
gorovius, Lucrezia Borgia (3. kiad. Stuttgart 
1875); Leonetti, Papa Alexandro VI. (3. köt., 
Bologna 1880); Glément, Les Borgia (Paris 1882); 
Höfler, Don Rodrigo de Borja und seine Söhne 
(Wien 1888); Pastor, Geschichte der Pápste, 3. 
köt. (Freiburg 1895). 

7. S. (VII., 1655—67), előbbFabio ChigibíboT-
nok. Mint németországi nuncius részt vett a mün-
steri és osnabrücki béketárgyalásokon. 1655 ápr. 8. 
pedig a spanyol és francia ármánykodások da
cára pápává választották. Gusztáv Adolf leányát, 
Krisztinát ö fogadta vissza az egyházba. A mű
vészeteknek és a tudományoknak nagy barátja 
volt, szerette a pompát s Rómát nagy áldozatok
kal szépítette, így ő emeltette a Péter-teret körül
fogó oszlopkört. Újra kárhoztatta a jansenisták 
hírhedt öt tételét és szigorította az inquiziciót. 
Viszálya volt XIV. Lajos francia királlyal a 
castrói és a modenai hercegségek miatt. A tár
gyalások alkalmával Crequi francia követ gőgös 
fellépése s főképen kísérete felingerelték a pápa 
testőreit, amiből kölcsönös sértegetések támad
tak. XIV. Lajos már készenlétben tartott egy had
sereget a háborúra, midőn a pápa egyességet aján
lott, amelyet az ő erős megaláztatásával Pisában 
1663. meg is kötöttek. Mint költő is működött; 
versei Parisban 1658. Philomati labores juveni-
les címen jelentek meg. 

8. S. (VIII., 1689—91), szül. Velencében, előbbi 
neve Ottoboni Péter volt s majdnem 80 éves korá
ban nyertééi a tiarát. Alatta került vissza Avignon 
az egyház birtokába s ő vette meg a svéd Krisz
tina becses kéziratokban gazdag könyvtárát. A 
XIV. Lajossal való jó viszonya dacára kárhoz
tatta a gallikán papok négy előterjesztését és a 
jansenizmus több tételét. 

Sándor, számos uralkodó és fejedelmi szemé
lyiség neve. 

Országok szerint: 
Magyarország és Ausztria 1. j Makedonia 7. 
Anhalt 2. Oroszország 8.- 11. 
Bulgária 3. Románia 12. 
Görögország 4. i Skótország IS. -15. 
Hessen 5. Szerbia 16. 18. 
Lengyelország 6. | 

[ M a g y a r o r s z á g és Ausztr ia . ] 1. S. I/ipÓi, 
osztrák főherceg, magyar kir. herceg, nádor, II. 
Lipót császár és magyar király negyedik fia, szül. 
Firenzében 1772 aug. 14., megh. Laxenburgban 
1795 júl. 12. A rnagyar országgyűlés 1790 nov. 
12. egyhangúlag Magyarország nádorává válasz
totta s így ő nyitotta meg a főherceg-nádorok 
sorát. Atyja halála után bátyja, I. Ferenc csá
szár és király bizalmatlan és féltékeny volt reá, 
mert az alkotmányosság és a felvilágosodás hí
vének tartotta. 1795 júl. 10. Laxenburgban röp
pentyűk felrobbanása következtében oly súlyos 
sebeket szenvedett, hogy két nap múlva meghalt. 

[Anhalt.] 2. S- Károly, Anhalt-Bernburg her
cege (1834—63), Elek Frigyes Keresztély herceg 
fla, szül. 1805 márc. 2., megh. 1863 aug. 19. Aty
jának halála után 1834. foglalta el a trónt. 
1855-ben átengedte az uralkodást nejének, Fride-
r?/caholstein-glücksburgihercegnőnek(szul. 1811., 
megh. 1902.). Benne kihalt az Anhalt-Bernburg 
hercegi család. 

[Bulgária.] 3 .1. S., bolgár fejedelem (1879— 
1886), 1. Battenberg, 2. 

[Görögország.] 4. S., görög király, Konstan
tin király második fia, szili, az Athén melletti 
Tatoi-kastélyban 1893 júl. 20., megh. u. o. 1920 
okt. 25. Midőn az entente Venizelosz cselszövése 
következtében atyját, Konstantint 1917 jún. IS. 
lemondásra kényszeritette oíykép, hogy a trón
örökös György herceg se lehessen király, elfog
lalta a trónt. Ezután Görögország is csatlakozott 
az ententehoz. Venizelosz terrorizáló uralmával 
szemben a belpolitikában sem birta akaratát érvé
nyesíteni. Halála gyanús körülmények közt kö
vetkezett be. Állítólag séta közben a kastély kert
jében egy majom harapta meg, midőn a majom
tól megtámadott kutyáját védelmezte. Vérmér
gezést kapott s alig egy heti szenvedés után meg
halt. Görögországban el volt terjedve az a hír, 
hogy Venizelosznak egy ügynöke mérgezte meg; 
ezt Venizelosz párthívei cáfolták. 

[Hessen.] 5. S. Lajos György Frigyes Emil, 
hessmi herceg, II. Lajos nagyherceg legifjabb 
fla, szül. Darmstadtban 1823 júl. 15., megh. u. o. 
1888 dec. 15. Előbb az orosz, majd 1852-65. az 
osztrák hadseregben szolgált. 1866-ban a német 
szövetségi 8. hadtestet vezette a poroszok ellen. 
1851-ben morganatikus házasságot kötött Hauke 
Júliával s alapítója lett a Battenberg (1. o.) her
cegi családnak. 

[Lengyelország.] 6. S-, lengyel király (1501— 
1506), IV. Kázmér lengyel király negyedik fla, 
szül. 1461 aug. 5., megh. 1506 aug. 19. Bátyjá
nak, János Albertnek halála után lengyel ki
rállyá választották, mint Litvánia nagyfejedel
mét. Az oroszokkal szerencsétlen háborút viselt, 
az 1505-iki radomi alkotmány pedig teljesen az 
országgyűlés alá rendelte a királyi hatalmat. 
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[Makedonia.] 7. S., a Nagy, Malcedonia kirá
lya, II. Fülöp király és Olympias fla, szül. Kr. e. 
356 jún. 21. (amikor Herostratos az efezusi Artemis-
templomot felgyújtotta), megh. 323. Aristoteles 
nevelte. Achilles volt eszménye s mármint 18 éves 
ifjú személyes bátorságával vívta ki 338. a chairo-
neiai győzelmet. Midőn Fülöp Olympiast eltaszí
totta és Kleopátrát vette nőül, a jó viszony felbom
lott közöttük; azonban S.-nak nem volt része apja 
meggyilkolásában. 336-ban lépett a trónra. Atta
kra, Kleopátra királyné nagybátyja, Fülöp újon
nan szülött fiának akarta megszerezni a trónt, 
a görögök pedig lázongani kezdtek. S. Attalost 
Kleopátrával és fiával együtt megölette, ő maga 
Thesszáliába sietett, majd bevonult Thébába. Az 
athéniek követeket küldtek eléje, erre S. nekik és 
az összes görögöknek megbocsátott, de megbízot
takat kellett küldeniök Korinthosba, hol az egye
temes gyűlésben háborút határoztak el Perzsia 
ellen és S.-t a görögök fővezérének ismerték el. 
Csak Spárta nem járult e határozathoz. Ezután 
S. az északi barbár szomszédok ellen vonult, 
335 őszén átkelt a Haemoson (Balkán), betört a 
triballusok területére a Dunáig, azontúl a geták 
földjére, s nemcsak ezeket, hanem az illíreket és 
taulantinusokat is békére szorította. S. elestének 
kósza híre új lázongást keltett Thesszáliában és 
Athénben. De S. váratlanul Théba előtt termett, 
melyet rohamban elfoglalt és lerombolt. S. Make
donia kormányzójává távolléte alatt Antipatrost 
tette meg, ő maga 334 tavaszán mint a Hellén 
szövetség feje a perzsák ellen vonult. A Grani-
kosznál a perzsa szatrapáktól összetoborzott 
40,000 embernyi sereggel találkozott, melyet 
erős küzdelem után legyőzött; a csatában éle
tét hű barátja, Kleitos mentette meg. S. ezután 
Phrygiába vonult; tavasszal meghódította Paphla-
goniát, átkelt a Halyszon keresztül Kappadokiába, 
s mivel az itt állomásozó perzsa sereg elvonult, 
küzdelem nélkül Tarzosz városáig hatolt. Idő
közben Dareios több mint félmillió katonát gyűj
tött össze, köztük 30,000 görög zsoldost és Issosz-
nál találkozott S.-ral, ki a Pinarosz folyó szűk 
völgyében szorongó perzsa sereget rögtön meg
támadta (333 nov.); ő maga a csatarend köz
pontjába rohant, hol Dareios állott. Ennek 
környezetét a heves tusában lekaszabolta, s a 
menekülő királyt az egész sereg követte futá
sában. Dareios át akarta engedni birodalmából 
mindazt, ami az Euphratestól nyugatra esett, de 
most S. az egész birodalom elfoglalását határozta 
el. Hét hónapig tartó erős ostrom után Tyroszt 
bevette (332 aug.); Egyiptomot Mazakes szatrapa 
kardcsapás nélkül átadta. S. Memphistől a Níluson 
hajón utazott le s a nyugati folyamág mellett, 
Pharosz sziget átellenében alapította meg leg
nagyobb és maradandó telepét, Alexandriát. 
331 tavaszán vonult S. ismét Dareios ellen, ki 
időközben nagy sereget gyűjtött. Gangernela mel
lett, közel Arbelához, vívta meg döntő csatáját, 
melyben a makedón falanx győzelmesen hatolt át 
az ellenség csapatain. Maga Dareios 8000 emberé
vel Ekbatanába menekült, de birodalma föloszlott. 
Babylon megadta magát, Susa is hamar megnyi
totta kapuit, valamint Persepolis és Pasargadae, 
hol a győzők rengeteg zsákmányra találtak. 

330-ban folytatta Dareios üldözését, kit menekü
lése közben Baktria szatrapája, Bessos elfogott és 
megölt (330 júl.). Perzsia népei a király halála 
után 8.-t ismerték el uruknak. S. bejárta és meg
hódította Hyrkaniát, Areiát, Drangianát, Gedro-
siát, Arachosiát, benyomult Baktriába is és az 
Oxuson túl Bessost fogságba ejtette és megölette. 
A Jaxarteszen való átkelés az ottani nomád tör
zseket is megfélemlítette. 327 elejéig az elfoglalt 
országok rendezésével foglalkozott. A szövetsé
ges Görögország csapatait hazabocsátotta, s ab
ban a hitében, hogy ezentúl a nyugati és keleti 
népeket egyenlő bánásmódban kell részesítenie, 
perzsa pompával vette magát körül és nőül vette 
a baktriai Oxyartes leányát, Roxanét. Egyesítő 
politikája miatt nagyon békétlenek voltak a make
dónok, kiket már előbb nagyon bántott, hogy S. 
Parmenionnak, kipróbált vezérének fiát, Philotast 
(330.), most pedig Kallisthenest kivégeztette, Par-
meniont pedig titokban megölette. A békétlen
kedő sereget 8. új hódításokkal akarta magához 
kötni; a világbirodalom eszméjét kívánta meg
valósítani, s ez hajtotta India elfoglalására. 327 
végén 120,000 emberrel elindult Baktriából ós 
először Pendzsab területére tört be, majd sok he
ves harc után 326 tavaszán elérte az Indust. A 
folyam túlsó partján két király viszálykodása 
megkönnyítette neki az előhaladást. Taxilas rög
tön meghódolt, Porost pedig, a Hydaspes és Ake-
sines között elterülő ország urát, ki egy nagy 
csatában (326 máj.) vereséget szenvedett, S. jó
szívűségével nyerte meg. így jutott el a Hyphasi-
sig, de a Gangesz vidékére a kimerült csapatok 
már nem tudtak menni, s így S. 326 őszén kény
telen volt a visszavonulást elrendelni. 325 vége 
felé visszatért Susába. Jelenlétére nagy szük
ség volt, mert hatalma személyes intézkedésein 
alapult. Helytartóinak garázdálkodásait könnyű 
szerrel szüntette meg, de a Kelet és Nyugat 
egybeolvasztását mái1 nehéz volt keresztülvinni. 
Ó maga Dareios egyik leányát, Stateirát második 
feleségévé tette és még egy ázsiai nővel kelt 
egybe; v. 80 előkelő makedónnak és több mint 
ezer katonájának perzsa nőt adott feleségül. De 
midőn perzsa katonák sorozásával seregét meg
fosztotta makedón jellegétől, veteránjai fellázad
tak ; Opisnál S.-nak nagy fáradságába került a 
nyílt lázadást elfojtani és tanácsosnak látta 10,000 
veteránt visszaküldeni Makedoniába, hol Antl-
patrosnak kellett újoncokról gondoskodni. Nagy
szabású telepítést tervezett a perzsa öböl keleti 
partjain, tervbe vette Arábia körülhajózását, hogy 
Egyiptomot az Euphrates vidékével tengeri úton 
kösse össze. A hajóhad vezére, Nearchos, már 
kitűzte az elindulás napját, de a búcsúlakomán 
8. rosszul lett, majd lázba esett, amely kioltotta 
életét. Bebalzsamozott holttestét csak 321. vitette 
Ptolemaios nagy pompával Alexandriába s Mem
phisben temette el. Később Alexandriában külön 
templomot építettek és ott helyezték el a koporsót. 
Halála után nyomban a leghevesebb küzdelem 
fejlődött ki nagyravágyó vezérei között, kik S. 
családját kiirtották, a birodalmat pedig darabokra 
szakították. 

Festők, szobrászok és az iparművészek 8.-t 
még életében oly fénykörrel vették körül, aminőt 
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más hős illegnem kapott soha. Legtalálóbb szobrai, 
melyek nyakizmainak ferdeségét is feltüntetik, 
az 1779. Tivoliban talált s ma a Louvreban levő, 
feliratikig is hiteles mellszobor, egy másik a 
British Museuinban. Többi szobrai eszményitések. 
A ránk maradt legnagyobb ókori mozaikképen is 
látható S., amint az issosi csatában Dareiost 
futásra kényszeríti. A konstantinápolyi múzeum
ban levő gyönyörű S.-szárkofág azonban tévesen 
van róla elnevezve. A modern alkotásokban is 
feltűnik S. Ilyen pl. Sodorna freskója a római 
Farnesinában (S. és Roxane lakodalma), Thor-
waldsen dombormű-sorozata (S. hadmenete) és 
Piloty nagy képe: S. halála (a berlini National-
galerieban). Életrajzát már kíséretének több tagja 
írta meg, s belőlük merítette adatait Diodorus, 
Curtius és Pompeius Trogus. Sokkal hitelesebbek 
és nem oly fellengzők azonban a lagida Ptole-
maiostól, a kassandreiai Aristobulustól és Near-
chostól eredő adatok, amelyek alapján Arrhianos 
ós Plutarchos írta meg S. életrajzát. S. alakja 
köré nagyon hamai- mondák is fűződtek, melye
ket az ókor vége felé, de különösen a középkor
ban dolgoztak fel az ázsiai és európai költők. 

Irodalom. Frankéi, Die Quellén der Alexanderhistoriker, 
Breslau 1883 ; Droysen, Gesehichte Alexanders des Gros-
sen, 5. kiad., Gotha 1898; Joubert, Alexandre le Grand, 
Paris 1889; Hertzberg, Die asiatiscíien Feldzüge Alexan
ders, 2. kiad., Halle 1875 ; Kaerst, Forschungen zur Ge
schichte Alexanders, Stuttgart 1887 ; Jnrieii de la Gravi-
ére, Les campagnes d'Alexandre, 5 kőt., Paris, 1883—84 ; 
Zoliing, Alexanders Feldzug in Zentralasien, 2. kiad., 
Leipzig 1875; Fröhlich E., Nagy S. dunai hadjárata, Buda
pest 1883 ; Lauth, Alexander in Aegypten, München 1876 ; 
A. Droysen, Untersuchungen über Alexanders Heerwesen 
und Kriegführung, Freiburg 1885; Schwarz, Alexanders 
Feldzüge in Turkistan, München 1893; Yorck v. Wartenburg, 
Kurze Übersicht der Feldzüge Alexanders, Berlin 1897; 
Koepp, Alexander der Grosse, Bieleíeld 1899 ; Wheeler, 
Alexander the Great, London 1900; Mnller, Numisma-
tique d'Alexandre le Grand, Kopenhága 1855; Stark, 
Zwei Alexanderköpte der Sammlung Erbach u. des Briti-
schen Museums, Leipzig 1879; Koepp, tíber das Bildnis 
Alexanders d. Gr., Berlin 1892; Ujfalvy, Le type physique 
d'Alexandre le Grand, Paris 1902; Pozder K., Nagy S. 
a Sáhnámeban, Philol. Közlöny XX. évf. 

[Oroszország.] 8.1. S. (Pavlovics), orosz cár 
(1801—25), I. Pál cár legidősebb fia, szül. Szent-
Pétervárott 1777 dec. 23., megh. Taganrogban 
1825 dec. 1. Állhatatlan és gyenge uralkodó vált 
belőle, mikor atyjának meggyilkoltatása után 
1801 mára 23. a trónra jutott. Uralkodásának 
első éveiben liberális reformokkal igyekezett kü
lönösen a parasztság sorsán könnyíteni. Napó
leon erőszakos hódításai arra bírták, hogy 1805. 
belépett a harmadik koalícióba Franciaország 
ellen. Először Ausztria szövetségese volt s ha
daival együtt résztvett az austerlitzi csatában 
(1805 dec. 2.), azután Poroszországot támogatta. 
Az eylaui (1807 febr. 7—8.) és a friedlandi 
(1807 jún. 14.) vereségek után Napóleonnal sze
mélyesen találkozott Tilsitben. Itt nemcsak bé
két, hanem szövetséget kötött (1807 júl. 7.) a 
francia császárral, kinek rajongó bámulója és 
tisztelője lett. Barátságukat az erfurti kongresz-
szuson (1808 okt.) még jobban megerősítették s 
a két uralkodó osztozott Európa uralmán. S. ez
után elfoglalta a svédektől Finnországot (1809), 
de meghagyta annak külön alkotmányát, a tö
rökökkel való háborúját pedig 1812. fejezte be a 
bukaresti békével, melyben Besszarábia birto

kát szerezte meg. Ekkor már elhidegült barát
sága Napóleon iránt, ki vele mint alattvalójával 
kezdett bánni s 1812 nyarán megindította a 
nagy háborút Oroszország ellen. A francia nagy 
hadsereg elpusztult e háborúban s ez lett Napóleon 
bukásának a főokozója. Az 1813—14.-i német
országi és franciaországi hadjáratokban főrésze 
volt a S. vezetése alatt álló orosz hadseregnek. 
A bécsi kongresszuson is vezető szerepet vitt s 
Napóleon második leveretése után az ő indítvá
nyára jött létre 1815 szept. 26. a szent-szövet
ség (1. o.) Európa három leghatalmasabb uralko
dója közt. A bécsi kongresszus által neki jutta
tott lengyel királyságnak alkotmányt adott s 
azt tiszteletben is tartotta. Oroszországban azon
ban a legridegebb abszolutizmussal fojtott el 
minden szabadabb mozgalmat s még a görögök 
szabadságharcát sem támogatta, bár ez a ha
gyományos törökellenes politika céljait is szol
gálta. Utolsó éveiben üldözési mániába esett. 
1825 őszén beteg feleségével együtt Dél-Orosz
országba utazott s itt járványos láznak esett 
áldozatul. S. 1793. nőül vette Erzsébet badeni 
hercegnőt (megh. 1826), kitől azonban nem szü
letett gyermeke. A trónon legifjabb öccse, 1. 
Miklós követte. V. ö. Choiseul-Gouffier grófnő, 
Mémoires historiques sur l'empereur Alexandre 
et la cour de Russie (Paris 1829) és Reminiscences 
sur l'empereur Alexandre I. (Besancon 1862): 
Goloioin, Histoire d'Alexandre I. (Leipzig 1859): 
Vandái, Napóleon et Alexandre I. (Paris 1891— 
1893, 2 kötet); Tatischtschev, Alexandre I. et 
Napóleon d'aprés leur correspondance (u. o. 
1891); Schilder, Adalékok I. S. cár történetéhez 
(oroszul, Szent-Pétervár 1897—98, 3 kötet): 
Bailleu, Briefwechsel König Friedrich Wilhelms 
III. u. der Königin Louise mit Kaiser Alexander 
I. (Leipzig 1900); Bain Pierre, Alexandre I. 
(Paris 1913). 

9. II. S. (Nikolajevics), orosz cár (1855—81), 
I. Miklós cár legidősebb fia, szül. Szent-Pétervá-
rott 1818 ápr. 29., megh. u. o. 1881 márc. 13. 
Atyját 1855 márc. 2. követte a trónon s reá há
rult a feladat, hogy a szerencsétlen krimi hábo
rút befejezze. A párisi béke (1856) korlátozásai 
azonban nem gátolták S.-t, hogy Oroszország 
számára új területeket hódítson. A kaukázusi 
népek végleges leigázását (1859) a Kínától elhó
dított Amur tartomány megszerzése (1860) kö
vette, majd a középázsiai hódítások (Bukhara 
1868, Kliiva 1873). Fontosabbak voltak ennél a 
belső reformok, melyekkel S. az orosz birodalom 
újjászületését célozta. Ezek közt legfontosabbak 
voltak a jobbágyság eltörlése (1862), az igazság
szolgáltatás újjászervezése és a védkötelezettség 
behozatala. Megzavarta e reformmunkát a len
gyelek felkelése (1863), amelynek leverése után 
még türelmetlenebbül lépett fel az oroszosító 
pánszláv politika, melynek hatása alól S. sem 
tudta magát kivonni. Erre az időre esik a ni
hilista mozgalom erösebb terjedése és táma
dása az abszolút kormányrendszer ellen. Egy
mást érték a S. ellen intézett merényletek (1866. 
Karakozov, 1867. Parisban a lengyel Bere-
zovski). Az 1870—71-iki francia-német háború 
alatt S. túltette magát a párisi béke korlátozá-
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sain s a Fekete-tengeren új hadiflottát és hadi
kikötőket teremtett. A pánszláv mozgalom hatása 
alatt támogatta a Balkán keresztény népeinek 
felkeléseit a török uralom ellen. Ez az 1877— 
1878-iki török háborúra vezetett, melynek nagy 
áldozatokkal megszerzett gyümölcseitől (San-
stefanói béke) a berlini kongresszus fosztotta 
meg Oroszországot. A háború után új erővel tört 
ki a belső elégedetlenség. A nihilisták merény
letei gyors egymásutánban következtek: 1879 f ebr. 
14 Szolovjev lőtt ötször a cárra, 1880 febr. 17. 
a téli palota ebédlőtermét robbantották fel. E 
merényletek hatása alatt S. már egy líj alkot
mánytervezet kihirdetését tervezte, de meg
késett vele. 1881 március 13. Szentpétervárott 
nihilista összeesküvők (Biiszakov) két bombát 
hajítottak kocsijára; a bombák mind a két lábát 
leszakították, s néhány órai szenvedés után meg
halt a téli palotában. S. 1841. nőül vette Mária 
(Alexandrovna) hesseni nagyhercegnőt (szül. 
1824 aug. 8., megh. 1880 jún .3.), kitől következő 
gyermekei születtek: Miklós trónörökös (szül. 
1843., megh. 1865); III. Sándor cár (1. alább), 
Vladimir nagyherceg (szül. 1847 ápr. 22., megh. 
1909 febr. 16.); Alexej nagyherceg (szül. 1850 
jan. 14., megh. 1908 nov. 27.); Mária nagyher
cegnő (szül. 1853 okt. 17., megh. 1920 okt. 24.), 
Alfréd edinburghi, később szász-kóburg-gótai hg 
neje; Szergej nagyherceg (szül. 1857 máj. 11., 
megh. 1905febr. 17.) és Pál nagyherceg (szül. 1860 
okt. 3., agyonlőtték Szent-Pétervárott 1919 febr. 
10.). S. első nejének halála után morganatikus há
zasságra lépett régebbi kedvesével, Dolgorukova 
Katalin (1. o.) hercegnővel (1880 júl. 31.), s ennek 
és tőle született gyermekeinek a Jurjevszkij 
hercegi címet adta. V. ö. Jomini, La Russie sous 
l'empereur Alexandre II. (Paris 1862); Golovin, 
Russland unter Alexander II. (Leipzig 1870); La-
ferté (Dolgorukova hercegnő), Alexandre II., 
études inédits sur sa vie intimé et sa mórt (Ba
sel 1882); Gardonne, L'empereur Alexandre II.; 
vingt-six ant de régne (Paris 1883). 

10. S. III. (Alekszandrovics), orosz cár (1881 
—1894), az előbbinek második fia, szül. 1845 
mára 10., megh. Livádiában 1894 nov. 1. Báty
jának halála után (1865 ápr. 24.) ő lett a trón
örökös s 1866. nőül vette annak menyasszonyát, 
Dagmar (Alexandra Peodorovna) dán hercegnőt. 
Az 1877—78-iki orosz-török háborúban ő vezé
nyelte a dunai orosz hadsereg balszárnyát. Aty
jának tragikus vége után 1881 márc. 13. vette 
át az uralkodást s rögtön visszavonta annak al
kotmánytervezetét. Mint Pobjedonoszcev (1. o.) 
neveltje, esküdt ellensége volt minden szabadabb 
intézménynek s főtámasza a mindent oroszosító 
türelmetlen pánszláv és ortodox irányzatnak. A 
nihilistáktól való félelmében uralkodásának leg
több idejét gacsinai palotájába zárkózva töltötte. 
Bár utazásaiban szigorúan őrizték, mégis 1888 
okt. 29. Borki mellett merényletet követtek el 
vonata ellen és S. csak csodával határos módon 
menekült meg. Külső politikájában Németország 
és Ausztria-Magyarország iránt bizalmatlanság
gal viselkedett s uralkodása alatt jött létre az 
orosz-francia szövetség. Utolsó éveit búskomor
ságban töltötte s vízibetegségben halt meg. Nejé-
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tői következő gyermekei születtek: II. Miklós 
cár (1. Miklós, 3.); György nagyherceg (szül. 
1871 máj. 9., megh. 1899 júl. 10.); Xénia nagy
hercegnő (szül. 1875 ápr.6.), MihajlovicsSándor 
nagyherceg neje 1894 óta; Mihály nagyherceg 
(szül. 1878 dec. 5.) és Olga nagyhercegnő (szül. 
1882 jún. 13.), Péter oldenburgi herceg neje 1901 
óta. V. ö. Notovics, III. S. és környezete (oroszul, 
németül, Leipzig 1894); C. Low, Alexander III. 
of Russia (London 1894); Neubiirger, Russland 
unter Kaiser Alexander III. (Berlin 1895); E. 
Daudet, Alexandre III. (Paris 1920). 

11. S. (Mihajlovics), orosz nagyherceg, Mi
hály nagyherceg fia, szül. Tifliszben 1866 ápr. 
1/13. II. Miklós cár nővérével, Xénia nagyher
cegnővel 1894. lépett házasságra. Tengerészeire 
nevelték, 1892. a Reval torpedóhajó parancsnoka 
volt, 1894. kapitánnyá nevezték ki. Később altén-
gernagyi rangra emelkedett. Tevékeny részt vett 
az orosz kereskedelmi tengerészet fejlesztésében 
is; írt több tengerészeti szakkönyvet, amelyek 
közül kiváltak az orosz hadi és a kereskedelmi 
flottát ismertető művek, továbbá tudományos 
útleírása: 28,000 mérföld az Amora yachton. 

[Románia ] 12. S., román fejedelem (1859—66), 
1. Cnza. 

[Skótország.] 13. I. S., skót király (1107— 
1124), III. Malcolm fia, a Scone-kolostort ala
pította, ahol a skót királyokat ezentúl koro
názták. 

14. II. S., skót király (1214—49), Oroszlán 
Vilmos fia, meghódította 1222. az addig függet
len Argylí-töliet. 

15. III. S., skót király (1249—86), az előbbi
nek fia, 1266. elfoglalta á norvégektől a Hebrida-
szigeteket. Benne kihalt az ősi Kenneth-Ai-
nasztia. 

[Szerbia.] 16. S., szerb fejedelem (1842—58), 
Kara Györgye fejedelem és szabadsághős fia, 
szül. Topolán 1806 okt. 11., megh. Temesvárott 
1885 máj. 3. Atyjának megöletése után 1817. az 
orosz hadseregbe lépett. Obrenovics Mihály feje
delem hazahívta őt Szerbiába és hadsegédévé ne
vezte ki. Mihály bukása után őt választották 
meg 1842. Szerbia fejedelmének. Külső politiká
jában Ausztriára támaszkodott s megengedte, 
hogy szerb önkéntesek harcoljanak Magyaror
szág ellen. Az orosz-barát nemzeti párt végre is 
feltámadt ellene. A szkupstina 1858 dec. 21. le
mondásra szólította fel s az öreg Obrenovics Mi-
lost választotta meg fejedelemnek. S., miután 
Ausztria cserbenhagyta, 1859 jan. 3. forma sze
rint is lemondott a trónról. Ezután felváltva 
Pesten és oláhországi birtokain tartózkodott. 
Obrenovics Mihály fejedelem meggyilkoltatása 
(1868 jún. 10.) után abba a gyanúba keveredett, 
hogy ö volt a gyilkosság értelmi szerzője. Ezért 
a szerb bíróság 10 évi fogságra, a pesti kii', tábla 
pedig 8 évi börtönre Ítélte, a kúria azonban bi
zonyítékok hiányában felmentette. 1871-ben trón
igényeit idősebbik fiára, Péterre (l.P. 23.) hagyta. 

17. S-, szerb király (1889—1903), Obrenovics 
Milán király egyetlen fia, szül. Belgrádban 1876 
aug. 14., megh. u. o. 1903 jún. 10— 11-ike éjjelén. 
Gyermekéveit a szülei közt kitört családi viszály 
rontotta meg s 1888 júl. 13. erőszakkal szakí-
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tották el Wiesbadenben anyjától, Natália király
nétól. Atyja lemondása után 1889 mára 6. Risz-
ties, Protics és Belimarkovics régenssége alatt 
ó lett Szerbia királya. Négy év múlva az 1893 
ápr. 13—14.-e éjjelén végrehajtott államesiny ál
tal megszabadult gyámjaitól és önállóan kezdett 
uralkodni. Hogy magának támaszt szerezzen, 
1894. visszahívta atyját Belgrádba s annak ta
nácsára máj. 21. megváltoztatta az 1889-iki túl
ságosan radikális alkotmányt. 1898 jan. 6. atyját 
a szerb hadsereg főparancsnokává nevezte ki, de 
nemsokára meghasonlott vele, amikor anyja volt 
udvarhölgyét, Lunyevica Drágát, Masin mér
nök özvegyét jegyezte el (1900 júl. 21.). Milán 
ekkor lemondott főparancsnoki állásáról és el
hagyta Belgrádot, mire S. nőül vette Drágát 
(1900 aug. 14.). Miután az a reménye, hogy tőle 
gyermekei születnek, nem valósult meg, felesé
gének egyik öccsét, Lunyevica Nikodém had
nagyot akarta trónörökösnek nyilvánítani. A rég
óta forrongó elégedetlenség katonatiszti össze
esküvésben tört ki, amelynek S. és felesége, an
nak testvérei és néhány híve 1903 jún. 10—ll.-e 
éjjelén áldozatul estek. S.-t és nejét a belgrádi 
Szent Márk-templomban temették el. Benne ki
halt az Obrenovics-család törvényes ága. 

18. S-, szerb király, Karagyorgyevics Péter 
király ifjabbik fia, szül. Cetínjében 1888 dec. 
17. A montenegrói udvarban nevelkedett s mi
kor atyja 1903 jún. 15. Szerbia királya lett. 
bátyjával, Györggyel együtt Belgrádba ment. 
Később Szent-Pétervárra ment tanulmányait foly
tatni. Bátyjának a szerb trónról való lemondása 
után 1909 mára 15. ő lett a trónörökös. Az 
1912—13-iki balkáni háborúban ő volt a szerb 
seregek főparancsnoka. Néhány nappal a sara-
jevói merénylet előtt, 1914 jún. 24. betegeskedő 
atyja ideiglenesen reá ruházta az uralkodói jogo
kat. Az osztrák-magyar monarchia hadüzenete 
után 1914 júl. 28. újból átvette a szerb hadsereg 
főparancsnokságát. Midőn atyja a szerb kormány
nyal együtt az 1915.-1 szerb vereség után mene
külni volt kénytelen, ő is elkísérte, majd 1916. 
elején a szerb hadsereg maradványával Szaloni-
kiba ment. Itt 1916 aug. 29. a Dimitrievics Dra-
gutin ezredes vezetése alatt szervezett tiszti 
összeesküvés tagjai merényletet köveitekéi ellene. 
1918-ban Péter betegsége miatt az újonnan alakí
tott Szerb-Horvát-Szlovén állam régense, Péter 
király halála után (1921 aug. 16.) királya lett, 
1921 jún. 28. Belgrádban egy bolsevista bomba
merényletet követett el ellene, de sértetlen maradt. 
1922 jún. 8. házasságot kötött Mária hercegnő
vel, Ferdinánd román király leányával. 

Sándor, 1. András királynak egy S. nevű 
fiáról csupán Monskes Fülöp tourneyi püspök 
(megh. 1283.) emlékezik Franciaország verses 
történetében. — 2. S. a Kadarkalász-nemzetség
ből, szül. 1238-ban. Ausztriában 1271. fogságba 
esett s Falkenberg Rapato, két némettel együtt, 
nehéz vasban tartotta Falkenberg várában egy 
torony fenekén. Hosszú raboskodás után egy al
kalommal szolgája azzal biztatta, hogy majd csak 
kiszabadul szt. Margit segítségével. 5—6 nap 
múlva 1274. Rapatót emberei csakugyan meg
ölték, özvegye pedig S.-t 1274 jan. 6. minden 
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váltságdíj nélkül szabadon bocsátotta. Utóbb 
IV. László követül küldte a sziciliai királyhoz. 
1278-ban még élt. 

Sándor (szlavniczai és bajnai), magyar grófi 
család. Trencsén vármegyei eredetű, s az ott 
fekvő Szlavniczára 1456. nyert új királyi ado
mányt. A család 1706 júl. 25. Gáspár személyé
ben bárói rangot nyert, de ez az ág kihalt. A 
családnak másik ágából származó Menyhért a 
XVIII. sz. első felében báróságot kapott, unokája 
Antal pedig 1787 aug. 27. grófi rangot nyert. S. 
Móric gróf (szül. 1805 máj. 23., megh. 1878 febr. 
23.) nőül birta Leontinát,Metternich herceg leányát 
(meghalt 1861.). S. gróf mint vakmerő lovas, 
úszó és vadász európai hírt szerzett. Benne a 
család férflága kihalt. Leánya, Paulina, Metter
nich Rikárd hercegnek (1. o.) lett neje. Hazánk
ban a család Bajnát, Bicskét és Bothot birta. 

Sándor, 1. Aladár, jogi író, szül. Pápán 1872 
jún. 30. Jogi tanulmányai végeztével előbb a 
Pápai Független Újság szerkesztője volt; 1894. 
a birói pályára lépett, 1913. budapesti kii', tvszóki 
biró, 1917. kir. táblai bíró lett. 1921. nyugalomba 
vonult s ügyvédi irodát nyitott. 1909 óta szer
keszti a Grecsák-féle Magyar Döntvénytárt; 
részt vett a Révai-féle Codex Hungaricus szer
kesztésében. Több cikket irt jogi szaklapokba. 
Önállóan megjelent müvei: A kiskorú jogai és 
kötelezettségei (Budapest 1907); A munkaadó és 
munkavállaló közti jogviszony köréből (1908); 
A végrehajtási eljárás zsebkönyve (1913); Hitel-
törvények (1914). Lefordította Magnard Le bon 
juge c. munkáját (1908). Szépirodalmi munkája: 
Küzdelem mindhalálig (regény, 1896). E Lexikon
nak is munkatársa. 

2. S. Erzsi (lokodi), operáónekesuő, szül. Ko
lozsvárott 1885 aug. 28. Énektanulmányait Ko
lozsvárott kezdte, majd 1903. Budapesten, mint 
a zeneakadémia növendéke, a záróvizsgálaton 
nagy sikerrel énekelvén, az Operaház szerződ
tette. 1907-ben Bosnyák Zoltán államtitkár neje 
lett. 1908-ban hosszabb időt töltött Parisban ének-
tanulmányokkal, majd a külföldön szerzett éne
kével nagy elismerést; 1910. Ostendeben, majd 
Bécsben és Berlinben vendégszerepelt teljes si
kerrel. 1917-ben megkapta, elsőnek a magyar 
énekesnők közül, a cs. és kir. kamaraénekesnő cí
met. Főbb szerepei: Violetta (Traviata), Pillangó 
kisasszony, Rozina (Sevillai borbély), Of élia (Ham
let), Gilda (Rigoletto), Lucia, Júlia, Melinda (Bánk 
bán), Lakrné, Mignon, Dinorah, a Mozart-operák 
alakjai. 1921-ben az Operaház örökös tagjává 
nevezték ki. 

3. S. Gáspár (szlavniczai), Thököly Imre tit
kára, diplomatája és hadvezére, egyúttal neje 
Thököly Erzsébet után a fejedelem sógora, ki 
urát a számkivetésbe is követte. A karlóczai 
békekötés után hazatérve, hg Esterházy Pál nádor 
őt udvari kapitányává és teljhatalmú birtok-pre
fektusává tette. Rákóczi Ferenc felkeléséhez már 
nem csatlakozott, ellenkezőleg: megpróbálta 
Forgács Simont a császár részére visszahódítani 
(1706); halála éve bizonytalan. (1723-ban nyitrai 
jószágán még élt.) S. fontos történeti naplót 
hagyott reánk, mely 1693 jan. 20-tól febr. 24-ig 
tart, de csak másolatban maradt fenn; kiadta 
aeg, Sz alatt keresendő! 
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Thaly Kálmán (Magy. Történ. Emlékek. írók. 
23. köt., 1868). 

4. S. István (szlávnitzai), magyar bibliográfus, 
szül. Lnkán (Nyitra) 1756 aug. 18. (keresztelés 
napja), megh. Bécsben 1815 márc. 29-én. Sokat 
utazott s világlátott ember volt. 1791-ben egy 
folyóiratot indított meg Sokféle címen, melyből 
1791—1800. nyolc kötet jelent meg Győrben. 
Nevezetesebb önálló müvei: G** nevezetű svédi 
grófné (Gellert regényének fordítása, 1778); Jelki 
Andrásnak, egy született magyarnak történetei 
(1791), mely Hevesi Lajos átdolgozásában ma is 
kedvelt ifjúsági olvasmány ; Ovidnak deákból 
fordított változásai (1792); Égy külföldön utazó 
Magyarnak jó barátjához küldött levelei (1793); 
Magyar könyvesház (1803), első rendszeres ma
gyar bibliográfiai kisérlet, mely a könyvcimeket 
a XIX. század elejéig fölsorolja; Toldalék a 
magyar deák-szókönyvhöz(1808), t. i. Párizpápai 
szótárához. Könyv-, érem-és térképgyűjteményét, 
valamint 10,000 frtot a fölállítandó akadémiára 
hagyta. V. ö. Id. Szinnyei József, Az első magyar 
bibliographns, 1901. 

5. S. János (csíkszentmihályi) politikus, szül. 
Marosvásárhelyt 1860 nov. 17.,megh. Budapesten 
1922 júl. 16. Előbb a bécsi katonai műszaki aka
démia hallgatója volt, majd Budapesten jogot 
végzett. 1882. Maros-Torda vmegye szolgálatába 
lépett, 1883. Torda-Aranyos vm. főszolgabirája, 
1889. a megye alispánja, 1891. KiskükUUő, 1991. 
Maros-Torda vm. és Marosvásárhely főispánja 
lett. 1903. belügyminiszteri politikai államtit
kárrá nevezték ki, amely minőségében különösen 
a közigazgatás egyszerűsítése érdekében műkö
dött ; 1904. Tisza István lemondásakor ő is kilé
pett a minisztériumból. 1913—1917. belügymi
niszter volt és belső titkos tanácsosi méltóságot 
nyert. 

6. S. József (pákéi), író és politikus, szül. 1853 
nov. 16. régi székely primőr-családból Bukarest
ben, ahová atyja mint honvédemigráns mene
kült. Egyetemi tanulmányait Budapesten és Ko
lozsvárott végezte. Már mint egyetemi tanuló 
segédszerkesztője volt a Kolozsvári Közlöny
nek. 1883-ban az Erdélyi iparfejlesztő egyesület 
titkára lett. A szorongatott erdélyi magyarság 
megtartása, részben megmentése eszméjétől ve
zetve, létrehozta 1885-ben az Erdélyrészi ma
gyar közművelődési egyesületet (1. o.), amely az 
ország leghatalmasabb közművelődési egyesü
letévé emelkedett, előbb főtitkára, majd alelnök
főtitkára lett, létrehozta egyszersmind az Erdélyi 
Kárpátegyesületet s főszerkesztője volt az Er
délyt ismertető Emke-utikalauznak. 1888-ban az 
Ifjú Erdély c. közgazdasági szaklapot alapította. 
1911-ben az Ernke negyedszázados jubileuma al
kalmából udv. tanácsosi címmel tüntették ki. 
1896—1905-ig orsz. képviselő is volt. 1898 óta fő-
gondnoka a romániai ref. missziói egyházmegyé
nek. 1922-ben a sepsiszentgyörgyi kerület magyar 
nemzeti párti programmal a bukaresti ország
gyűlésbe választotta; minthogy jól tud románul, 
a magyarságot érintő ügyekben ő szólal föl a 
magyar párt nevében. Számos gazdasági cikket, 
történelmi és szépirodalmi dolgozatot írt külön
böző politikai lapokba és folyóiratokba. Szerkesz-
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tette az Emke hivatalos havi értesítőjét (1916-ig 
22 kötet). írói álneve Hirám. Neje: Sólyom 
Fekete Margit írónő, szül. Déván 1877 márc. 15. 
Különösen angol nyelven írt Erdélyt ismertető 
tanulmányokat s több magyar munkát ültetett át 
angolra, köztük Mikszáth egy elbeszélését is; 
legtöbb munkája a Hungary c. folyóiratban je
lent meg. 

7. S. József, festő, szül. Gyomron (Pest ni.) 
1887 dec. 7. Münchenben Halm és Jank növen
déke volt s 1913. gyűjteményes kiállítást rende
zett műveiből a Nemzeti Szalonban. 1914-ben 
u. o. ezüst érmet kapott a Vízözön c. kompozí
cióra. Eredményesen foglalkozott a grafikával 
is, rézkarcai közül felemlítjük a Halászbástya 
és a Bazilika címűeket. 

8. S. László (farczádi), Budapest volt rendőr
főkapitánya, szül. Csikszentimrén 1871 nov. 1. 
Egyetemi tanulmányait Kolozsvárott végezvén, 
Kolozsvártt aljegyző, majd rendőrkapitány volt. 
1896-ban a budapesti rendőrség szolgálatába lé
pett, 1912. rendőrtanácsos, 1917. főkapitány lett. 
Az októberi forradalom kitörésekor megtagadta a 
rendőrtisztikar felszólítását, hogy a Nemzeti ta
nácshoz csatlakozzék, mire a tengerészek elfog
ták, a Károlyi-kormány pedig megfosztotta állá
sától. A kommunisták elől, akik halálra ítélték, 
sikerült Ausztriába menekülnie. A proletáruralom 
után visszatért, de közhivatalt nem vállalt, hanem 
ügyvédi irodát nyitott. Irodalmi munkája: A nyo
mozás alapelvei (1914). 

9. S. Mihály, hírlapíró, szül. Budapesten 1874 
júl. 9. Egyetemi tanulmányai végeztével hírlap
író lett; publicistái működésén kívül a sportirodal
mat is inűveü. E Lexikonnak is munkatársa. 

10. S. Pál, orsz. képviselő, szül. Hódmezővásár
helyen 1860 ápr. 17. Tanulmányait Drezdában és 
Budapesten végezte. Nagyarányú tevékenységet 
fejtett ki a magyar kereskedelmi érdekek körül. 
1902. Sopronban, 1903. Budapesten tartott ke
reskedelmi kongresszuson megvetette egy or
szágos kereskedelmi szövetségnek alapját s 1904. 
megalapította az Országos magyar kereskedelmi 
egyesülést (0. M. K. E.), amelynek elnöke, 1901 
óta a főváros V. kerületének képviselője volt, 
1912. a közúti vasút vezérigazgatója lett. 1920. 
és 1922. Budapesten nemzetgyűlési képviselőnek 
választották. 

Sándoregyháza(előbb Nagy- Győrgyf'alva, ina 
Ivanovo vagy Sandoredjhaza), nagyk. Torontál 
vm. pancsovai j.-ban, (1910) 2530 magyar, bolgár 
és német lakossal. Ide telepítették a Bukovinából 
behozott csángók egy részét s telepítőjéről nyerte 
először Nagy-jGyörgyfalva nevét. (Tr. SzHSz.) 

Sándoria (Sandorf), kisk. Nyitra vm. szeniczei 
j.-ban, (i9io) 992 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Sándorfalva, nagyk. Csongrád vm. tiszáninneni 
j.-ban, (1920) 5614 magyar lak. A község 1879. ke
letkezett az árvíz által elpusztult Algyő (1. o.; 
lakóiból, kik az új községet alapítójáról, Palla-
vicini Sándor őrgrófról nevezték el. 

Sándorfi Kamill, Ítélőtáblai biró, szül. Vesz
prémben 1880 ápr. 6. Ügyvédi oklevelet nvert 
1905. A bitói pályára az 1913. évben lépett. 1918 
óta az igazságügyminisztérium törvényelőkészítő 
osztályában működik, ahol főként az u. n. tanács-
ieg. Sas alatt líeresendű ! 
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köztársaság által előidézett helyzet rendezése kö
rében dolgozott, továbbá a légügyi jogszabályok 
előkészítésében vett tevékeny részt. A budapesti 
m. kir. egyetemi közgazdaságtudományi karon 
a közlekedési jog előadója. Számos jogi érteke
zésén és tanulmányán felül művei: A magyar 
vasúti jog döntvénytára (1915): A munkaügyi bí
ráskodás (1919); A világháborúban eltűntek holt
naknyilvánítására vonatkozó szabályok (1919); 
Szovjetkövetelések és szovjettartozások (1921); 
A légi közlekedés magyar jogszabályai (1922). 
Munkatársa a Lexikonnak is. 

Sándorháza, nagyk. Torontál vm. perjámosi 
j.-ban, (1910) 1791 német és magyar lak. (Tr. R.) 

Sándorhegy, kisk. Vas vm. nemetújvári j.-ban, 
(i9io) 190 német lak. (Tr. A.) 

Sándorhomok, kisk. Szatmár vm. szatmár
németi j.-ban, (i9io) 610 magyar lak. (Tr. R.) 

Sándor-kódex, magyar nyelvemlék a XVI. 
század elejéről, a budapesti egyetemi könyvtár
ban ; Toldy nevezte el így Sándor István emlé
kére. Tulajdonkép a Cornides-kodex (1. o.) egy 
része volt. 

Sándor-monda, a világhódító makedón ki
rály, Nagy Sándor nevéhez fűződő monda, mely 
diadalmas hódításaitól s tragikus halálától életre 
keltve, már korán kialakult az Aegaei tenger 
környékén. Legrégibb ismert szerkezete a Kal-
listhenes nevéhez fűzött görög S., mely Egyip
tomban a Kr. u. III. században keletkezett, ör
mény, szír stb. fordításokban Keleten mindenfelé 
elterjedt s időjártával perzsa, török, indiai S.-
mondák forrása lett. Nyugaton a görög mondá
nak egy latin fordítása, Július Valeriusé (IV. 
század) s ennek egy pár századdal későbbi kivo
nata (Bpitome Juhi Valerii) terjesztette el, vala
mint Leónak História de preliis c. X. századi szin
tén latin földolgozása. A mesés, sőt fantasztikus 
elemekkel túlterhelt monda, melynek történeti 
alapját egészen elhomályosították a meséjét al
kotó szertelen képzeletű kalandok, kedves tárgya 
lett a középkori francia, német és angol eposz-
é8 regényköltészetnek; a provencei, bisenzuni 
(talán brianconi) Alberich Valerius nyomán ön
állóan dolgozta fel; ennek alapján 1130 körül a 
németet Lamprecht pap Irta. 1160-ban Alberich 
költeményét Lambert le Tort és Alexandre de 
Paris dolgozták fel újra bővítve; e francia föl
dolgozások versmértéke, a párosan rímelő 12 szó
tagú vers, adta e versnemnek az alexandrinus 
nevet. A História de preliis-en alapszik a S.-nak 
egyetlen magyar földolgozása, Haller János for
dítása, mely a Hármas Istőriá-jéhan (1695) ol
vasható. 

Sandorovec, adók. Várasd vm. varasdi j.-ban, 
(i9io) 194 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Sándor-papagály v. rőzsamellű puplikán 
(Palaeomis alexandri L.), a Papagály-félék 
családjának egyik faja, mely állatkertekben 
gyakran látható. Indiában és Ceylonban honos. 
Alapszíne zöld, nyaka és csőre piros, hosszú 
farktollainak vége sárga. — S. néven a madár
kereskedelemben több papagály-faj szerepel. 
Nevüket onnan kapták, hogy már Nagy Sándor 
idejében hozták be őket Európába. Ilyen fajok a 
Psittacus torquatus, P. eques és P. eupatrius-

S a n d u s k y 

Sándor-rend, 1. bolgár érdemrend, 1. Szent 
Sándor-rend; — 2. orosz rend, l. Alexander-
Nyevszkíj-rend. 

Sándortelke, kisk. Udvarhely vm. udvarhelyi 
j.-ban, (1910) 127 magyar lak. (Ti-. R.) 

Sándor-ütközet. Ily néven ismerik a pompeji 
Casa del Faunóban talált s jelenleg a nápolyi 
múzeumban őrzött hatalmas mozaikképet, mely 
Nagy Sándor issosi csatáját ábrázolja megkapó 
drámai erővel s mely valószínűleg Philoxenos 
görög festő (Kr. e. 300 körül) egyik nagyhírű 
festményének másolata. V. ö. P. Winter: Das 
Alexandermosaik aus Pompeji (Stuttgart 1910). 

Sándor-vers a. m. alexandrin vers (1. o.). 
Sándorvölgy (Sulinci), kisk. Vas vm. mura

szombati j.-ban, (1910) 467 vend lak. (Tr. SzHSz.) 
Sandovay, kikötő, 1. Arakan. 
S a n d o w n (ejtsd: szendaun), vál'OS W i g l l t a n g o l 

sziget DK-i partján, (1911) 5551 lak., látogatott 
tengeri fürdővel. 

Sandrart, Joachim von, német festő és réz
metsző, szül. Majna-Frankfurtban 1606 máj. 12., 
megh. Nürnbergben 1688 okt. 14. Merian ós Sa-
deler rézmetszőknek, Utreehtban Honthorst festő
nek volt tanítványa s ez utóbbival Angolország
ban járt. 1627—35. Olaszországban tartózkodott, 
azután Frankfurtban, Amsterdamban, 1649 óta 
Nürnbergben élt. Festményeinél, amelyek közül 
az 1649.-Í nürnbergi nagy békelakomát megörö
kítő nagy kép (a nürnbergi városházán), főles 
bajor templomokban levő oltárképek és képmá
sok (ilyen a budapesti Szépművészeti Múzeum
ban) említendők, értékesebb irodalmi tevékeny
sége, főleg Teutsche Akademie der edlen Bau-, 
Bild- und Malereikünste (2 köt, Nürnberg 1675— 
79; javított kiadás 8 köt. u. 0. 1768—75) c. nagy 
műve, mely fontos művészettörténeti forrás. 
V. ö. Sponsel, S.'s Teutsche Akademie kriliscb 
gesichtet (Dresden 1896); Kutter, Joachim von S. 
(Strassburg, 1907). 

Sandringham (ejtsd: szendringem), falu Nor
folk angol countyban Wash közelében, királyi 
kastéllyal és uradalommal, gót stílű templommal. 

Sandrock, Adele, német színésznő, szül. 
Rotterdamban 1864 szept. 19. Bécsben 1889— 
1895 között a Volkstheater, majd 1895—98 kö
zött a Burgtheater tagja volt. 1904-ben mint 
operaónekesnő is fellépett Bécsben, 1906. a ber
lini Deutsches Theaterhez szerződött. Mint drá
mai hősnő kiváló, Bécsben Wolter Charlotte 
utódjául emlegették, kinek erejét nem tudta 
ugyan utóiérni, de viszont szavaló páthoszát 
természetesebbé tette. Főbb szerepei: Medea, 
Jocaste, Iza (Clémanceau) stb. 

Sandrovac, adók. Belovár-Körös vm. belovári 
j.-ban, (1910), 1370 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Sandström-féle testek, a glandula parathy-
reoideák, a pajzsmirigy mellett, részben annak 
tokjába ágyazott kis mirigyek. Embernél mind
két oldalt 2—2 ilyen mirigy van. Működésük tel
jesen tisztázva még nincsen, azonban az élethez 
feltétlen szükségesek, kiirtásuk görcsöket (te-
tania), halált okoz. 

Sandusky (ejtsd: szendöszki), város Ohio Észak
amerikai államban az Erié-tó mellett, kikötőhely, 
(1910) 19,989 lakossal. 

Amely szó S alatt nincs meg, Sz alatt keresendő ! 
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Sandwich (aug., ejtsd: szendvics), a vajjal 
megkent és sonkával, tojással stb. borított ke-
nyérszelet neve. Savdwichmen, plakátot hordo
zók, kik a hirdetést mellökre, hátukra akasztva 
járnak az utcán. 

Sandwich (ejtsd: szendvics), 1. város Kent angol 
countyban, (1911) 3040 lak. Hajdan nevezetes ki
kötő volt, de eliszaposodott s a város most 3 kin.-
nyire van a tengertől. Egykori nagyságának em
lékei a Szt. Péter-templom és a városháza. 1915 
máj. 2.-ról 3.-ára virradó éjjel német repülök 
bombázták. 

2. S., helyesebben Efate-sziget, a Melanéziai-
szigettengerben fekvő, brit-francia protektorátus 
alá tartozó Új-Hebridák szigetcsoport egyik ter
mékeny kis szigete, jó kikötővel s néhány ezer 
lakossal. 

Sandwich-szigetek vagy Havai-szigetek, Po
linéziához tartozó szigetcsoport és az észak
amerikai Egyesült-Államok fenhatósága alatt 
álló köztársaság a Nagy-oceán ÉK.-i részében, 
16,720 km2 területtel, amely 8 nagyobb lakott és 
13 kis, kopár sziget közt oszlik meg. Általában 
két csoportot különböztetnek meg közöttük, 11. m. 
az északi- és déli-szigeteket. Az északi S. közül 
a nagyobbak: Niihau és Kauai (1707 km2), Oahu 
(1680 km2), Molokai és Lanai (792 km2), míg a déli 
S. közül a Kahulaui (143 km2), Maui (1268 km2) 
és Havai (11,356 km2) a legnevezetesebbek. A S. 
magas és vulkáni eredetű szigetek, rajtuk még 
most is találhatók működő vulkánok, amelyek kö
zül legnevezetesebb Havaiin a Mauna-Kea (4253 
m.). A partok nagyobbára meredekek, a jó kikötők 
gyerek. A vulkáni törmeléktalaj jól öntözött, ezért 
a S. Polinézia legkiesebb szigetcsoportja. Az ég
hajlat nagyon kellemes, mivel a passzátszél 9 
hónapon át fúj. A flóra gazdag speciális fajok
ban; 300—600 m. magasban a trópusi fák al
kotják az erdőket; 1800 m. magasságig a koa-
akácfa és a Metrosideros jellemzik az erdőket; 
2800 méternyi magasságon túl a fa megszűnik. 
A fauna leggazdagabb madarakban, melyek kö
zül 16 a szigeteknek speciális faja, és csigákban. 
Az európai házi állatok a juh kivételével mind 
jól tenyésznek. Az ásványországi kincsek közül 
egyedül só van bőven, amelyet a partokon a 
tenger vizéből főznek. A kiválóbb növényi ter
mékek a cukor és a rizs, azonkívül a kávé és 
banána. Az 1920. évi népszámlálás szerint a 
szigetcsoport lakossága 255,912 főből áll. A ben-
szülöttok, kauakok, a polinéziai faj legszebb és 
legerősebb törzséből valók. Mielőtt az európaiak
kal érintkezésbe kerültek volna, kézi ügyességük 
és szelid természetük által váltak ki. Most mind
annyian keresztények, de az európaiak bűneit is 
elsajátították. Egy kat. és egy anglikán püspök
nek van itt székhelye. A szigetcsoport a kelet
indiai és északamerikai világforgalom legfon
tosabb útvonalába esvén, külkereskedelmi for
galma évről-évre emelkedik. 

A szigetcsoport kereskedelmi és ipari, valamint 
szellemi életének középpontja az ország fővárosa, 
Honolulu, (1920) 83,227 lakossal, az Oahu-sziget 
DNy.-i oldalán fekvő Eva-öböl partján. 

Története. A S.-et 1778. Cook fedezte föl, aki 
pártfogójáról Sandwich grófról nevezte el és aki 
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1779-ben Havai szigetén gyilkos kéztől esett 
el. 1784—1810.1. Kamehaineha a több országra 
oszlott szigeteket mind a hatalma alá hajtotta. 
Pia fölvette a keresztségét, eltörülte a pogánysá
got. III. Kamehameha a kat. hittérítőket el akarta 
űzni, de ezt egy francia fregatt megakadályozta. 
1844-ben az angolok és franciák elismerték a ki
rályság függetlenségét, de a király csakhamar 
meghódolt Angliának. 1843-ban Franciaország is 
kereskedelmi szerződést kötött a 8. királyával, 
de már 1849-ben a vámok leszállítása, a hittérí
tők egyenjogúsága miatt a királlyal viszályba 
keveredett és midőn ez utóbbi a francia követe
léseket kielégíteni vonakodott, francia csapatok 
partra szállottak, elfoglalták az erősséget és a 
havaii hajókat, de az észak-amerikai és angol 
konzulok tiltakozása következtében távoztak. 
1874-ben I. Kalakaua lett a király, aki teljesen 
rábízta magát külügyminiszterére, Gibson nevű 
amerikaira, aki csak a maga meggazdagodására 
törekedett. Emiatt 1887 jan. 25. lázadás tört ki. 
Kalakauát kényszerltették, hogy új minisztériu
mot alakítson és új alkotmányt proklamáljon. 
Miután Kalakaua 1891 jan. 20. meghalt, nő
vére Liliuokalani örökölte a trónt. Az új királynőt 
azonban a köztársasági párt, amely az Unióhoz 
való csatlakozásra törekedett, 1893 jan. 14. egy 
amerikai hadihajó legénységének segítségével 
trónjáról letaszította, mire Dole elnöklete alatt 
ideiglenes kormányt alakítottak, mely 1894. a 
köztársaságot léptette életbe. Elnökké Dolet vá
lasztották meg. 1895 jan. royalista fölkelés tört 
ki, de ezt elnyomták. Az új köztársaság azonban 
önállóságát nem sokáig élvezhette. A republiká
nusok és királypártiak egymással való torzsalko
dása az Észak-Amerikai Uniót beavatkozásra 
kényszerítette. Az ügy békés megoldást nyert 
ugyan s az 1897 jún. 16. az Unióval kötött szer
ződés az ország szabadságát és függetlenségét 
biztosította, de a következő évi júl. 7. kongresszusi 
határozat a protektorátus helyett az annexiót 
követelte s a S.-et az Unióhoz való csatlakozásra 
felszólította. 1900 jan. 14. a csatlakozás ünnepé
lyesen megtörtént s az Unió a S. lakóinak új 
alkotmányt adva, függetlenségét teljesen biztosí
totta. Az 1900. évi alkotmány szerint a S. élén 
áll a kormányzó s ennek helyettese az államtitkár, 
kiket az Unió elnöke 4 évre nevez ki. A kor
mányzó mellett működik a 15 tagból álló szená
tus és 30 tagú képviselőház. Mindkét ház tagjait 
a szigetlakók választják. Az Unió kongresszusain 
a S.-et egy delegátus képviseli. Közigazgatási és 
igazságügyi szervezete az Uniótól teljesen füg
getlen s mindent önmaga intéz. 

Irodalom. Alexander, Brief History of the Hawaiian pe-
ople, New York 1892; Carpenter, America in Hawaii. 
London 1899 ; Kraut, Hawaii and a Revolution, u. o. 1898 : 
Liliuokalani, Hawaiis Story, Boston 1898; Taylor, Vaca-
tion days in Hawaii and Japán, London 1906 ; Whitney, 
Hawaiian America, New York 1899 ; Hitchcock, H. and its 
volcanoes Kilanea and Maua Loa, London 1909 ; Bastian, 
Zur Kenntniss Hawaiis, Berlin 1883; Marcuse, Die Hawaii-
sehen Inseln, Berlin 1894; Dntton, Hawaiian volcanoes, 
Washington 1885. 

Sandwirt von. Passeier, Hofer Andreas (1. o.) 
tiroli szabadsághős népies neve. 

Sándy Gyula, építész, szül. Eperjesen 1868 
júl. 25. A műegyetemet Budapesten végezte, 
neg". Sz alatt keresendő! 
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Steindl mellett részt vett az országház építésé
ben, nyolc évig pedig a műegyetemen Pecz Samu 
mellett volt tanársegéd. 1899. a felső építőipar
iskola tanára, 1914. műegyetemi tanár lett. Épí
tett több templomot, iskolát, a zágrábi postaépü
letet, a máramarosszigeti kultúrpalotát, számos 
magánházat és gazdasági épületet; 1923. a budai 
postapalota tervpályázatán az ő terve nyerte az 
első díjat. Az Építőművészet története című mű
ben megírta a római építészetről szóló fejezetet. 
Egyéb megjelent művei: JJjabb és különleges 
épületszerkezetek (1921); Épületek költségvetése 
és leszámolása (1921); Építési encyclopaedia 
(1921); Épületszerkezeti mintalapok(1922). 

Sandy Hook (ejtsd: szendi nuk), homokos föld
nyelv (tnrzás) a New Yorki-öböl bejáratánál, mely 
a New York Bait a nyílt Atlanti-óceántól elvá
lasztja, 2 világító toronnyal és erőddel. 

Sandy Island (ejtsd:szendi ájiend, másképFrazer 
Island), sziget a brit-ausztráliai Queensland gyar
mat DK.-i partja mellett. 

Sandy River (ejtsd: szendi rívr), az Ohio mellék
folyója az észak-amerikai Egyesült-Államokban, 
70 km.-nyire hajózható. 

Sanetsch (Col du Senin), a Berni-Alpok 2324 
m. magas hágója Bern és Waílis svájci kantonok 
határain a Diableret és Wildhörner csúcsok közt, 
a Saane és Morge (Rhone) völgyeit köti össze. 

Sanfedisták (olaszba, m. a szent hit harco
sai), a régi Egyházi Államban a karbonárik (1. 
Carbonari) ellenfelei, 

San Fele, város Potenza olasz tartományban, 
(i9ii) 5346 lak., régi erősséggel. IV. Konrád itt 
tartotta fogva és fojtatta meg Henrik szicíliai 
királyt. 

San Felice, Monté, hegyfok, 1. Gircello. 
San Felipe, Aconcagua chilei tartomány fő

városa, (1020) 11,577 lak. 
San Felipe de Asturia de Oruro, város, 1. 

Oruro. 
San Felipe de Jativa, város, 1. Jahva. 
San Felipe de Monté viedo, város, 1. Monteviedo. 
San Feliu de Guixols (ejtsd: — ginóisz), kikötő

város Gerona spanyol tartományban, a Földközi-
tenger mellett, (1910) 11,333 lak. 

San Fernando, 1. (azelőtt: San Garlos), város 
Cadiz spanyol tartományban, a Cadizi-öböl León 
szigetén, amelyet a San-Petri-csatorna választ 
el a szárazföldtől, (1920) 26,953 lak., fontos erő
dítményekkel ; a közeli kis szigeteken vannak a 
La Carraca tengerészeti arzenálok és mellette egy 
jelentős csillagvizsgáló, melytől hosszú ideig a 
spanyol hajósok kiinduló délkörüket számították. 
— 2. S., fővárosa Colchagua chilei tartomány
nak, vasút mellett, (1920) 10,753 lak. — 3. S., város 
Trinidad nyugatindiai szigeten a Paria-öböl 
mellett, (1910) 8000 lak., cukornádtermelóssel, 
aszfaltkivitellel, hőforrásokkal. — 4. S. de Apure, 
város Bolivár venezuelai államban, kb. 4000 lak., 
fontos kereskedelmi hely. — 5. S- de Btienavista, 
város Buenos-Aires argentínai tartományban, 
(1914) 14,574 lak., nyaralóhely. 

San Filippo d'Argiro, város, 1. Ágira. 
San Francisco (röv. Frisco), Kalifornia észak

amerikai állam legjelentősebb városa, Amerika 
Ny.-i partjainak legfontosabb kereskedelmi és ki

kötő helye, a részben mesterségesen felépített, 
48 km. hosszú és 10 km. széles félszigeten, a S.-i 
öböl és a Csendes-óceán között, amelyeket a Gol-
den-Gate- (Arany-kapu) tengerszoros köt össze. 
Területe 120 km-, (1920) 506,676 lakossal. Iparilag 
igen fejlett, főbb iparágai: cukor-, gépgyártás 
és vasöntés, húsfeldolgozás, cink- és rézművek, 
bőrgyártás. Jelentős kereskedelme és közleke
dése van. Végállomása a Central Pacific és 
Southern Pacific vasutaknak. Kikötőjének for
galma nagyon élénk S. ismételten nagy tűzvé
szeknek, de különösen hatalmas földrengéseknek 
volt színhelye (1865, 1868 és 1906 ápr. 16.). A/. 
1906-iki földrengés alkalmával a város ÉK.-i 
része teljesen rombadőlt és leégett. 25,000 épület 
pusztult el; de a várost csakhamar újraépítették. 
A kereskedelmi életnek főútvonala a Markét street, 
számos pénzintézetével, árúházaival, nagy köz
épületekkel, az előkelőségek negyede a Nob Hill; 
nevezetes épületei a városháza, a St. Patrick-
székesegyház, a vámház, tőzsde, posta-palota stb. 
Főiskolái: a Cooper Medical College, a Cogswell 
Technical School; van tudományos akadémiája. 
Emberbaráti intézményekben gazdag. Csendes-
óceáni partjain vannak fürdőtelepei, a Lobos Point-
től D.-re vannak a Reál Rocks-sziklák, amelyeken 
zavartalanul tanyáznak a fókák. A mai S. helyén 
1776. a Ferenc-rendiek hittérítőállomást alapítot
tak, amely a városban még ma is fennáll (Missiou 
de Dolores). mellette létesült a katonai telep; 
1846. még csak 600 lak. volt, midőn 1848. a kali
forniai aranytelepeket felfedezték, rohamosan fej
lődött és 1852. már 34,870 lak. volt. V. ö. Kittül, 
History of S. (San Francisco 1878); Aitkert and 
Hilton. History of the earthquake and flre in S. 
(u. 0. Í906); S. official guide (u. o. 1907); The 
story of the rebuilding of S. (u. o. 1909). 

San Francisco de Quito, 1. Quito. 
San Fratello, város Messina szicíliai olasz tar

tományban, (19U) 10,424 lak., ókori város ma
radványaival. A közelében levő San Teodoro-
barlangban fosszilis csontmaradványok. 

San Gábrielé, Monté, karsztos hegy Görz 
osztrák grófságban, 1. San Michele-

Sangai, hegység, helyesen Changai (1. o.). 
Sangala, sankala, sangallo, kunama stb. 

neveken szereplő nuba, mások szerint néger vérű 
nép Abessziniában, Erythreában és egyiptomi 
Szudánban, számos egymástól nyelvjárásilag kü
lönböző ágra szakadva. Nyelvük a nubiai nyelv
nek ú. n. daka dialektusa. V. ö. Beltrame, II Sen-
naar e to Sciangallah (Verona 1879). 

Sangallo, olasz épltészcsalád. Nevezetes tagjai: 
1. S., Giuliano, szül. Firenzében 1445., megli. 
u. 0. 1516. Ó építette Firenzében a San Spirito 
ékes sekrestyéjét, Pratóban a Madonna delle Car-
ceri templomot, Rómában a San Pietro in Vincoli 
templom melletti palotát és kolostorudvart, több 
más palotát, a pisai citadellát. — 2. S., Antonio 
da, az idősb, szül. Firenzében 1455., níegh. u. 0. 
1534., több olasz városban templomokat és palo
tákat épített, — 3. S., Antonio da, az ifjabb, 
tkp. Cordiani, az előbbinek unokaöccse, szül. 
Mugellóban, Firenze mellett, 1483., megh. 1546.. 
Rómában a San Spirito-templomot, a Porta di San 
Spiritót, a Farnese-pnlotát építette, Rafael halála 

Amely szó S alatt nincs meif. Sí alatt ketvsendü! 



Sangarius — 537 — S a n Giul iano 

után a Szt. Péter-teniploni építését vezette, ő al
kotta Orvietóban a híres kutat. Várépítkezéseket 
is vezetett Perugiában, Anconában, Pannában és 
Piacenzában. 

Sangarius, a Szakaria (1. o.) kisázsiai folyó 
régi neve. 

Sangay,5323m. magas működő vulkán Ecua
dor délamerikai államban. Állandóan, rövid időkö
zökben fel-feltör, de ezek csak kis kitörések, nagy 
kitörése utoljára 1742. volt. 1849-ben csaknem a 
csúcsáig hatoltak föl. 

Sang de b o e u f (fi\, ejtsd: szaS dü büff), a. m. 
bikavér, 1. Rouge flambée. 

San Genesio (ejtsd .- szán dzsenézió), kénesfürdő 
Chivasso (1. o.) mellett. 

Sangerberg, város Csehország marieubadi ker. 
kapitányságában, (Í9ÍO) 1997 lak., közel hozzá a 
hasonló nevű fürdő kénes glaubersós forrásokkal. 

Sangerhausen, város Merseburg porosz kerü
letben, (1910) 12,048 lak., élénk iparral. Szt. Ulrik-
ról elnevezett temploma Németország egyik leg
szebb bazilikája (XII. sz.). 

San Germano (ejtsd: dzser—), 1. olasz fürdő, 1. 
Agnano; 2. &'., olasz város, 1. Gassino. 

San Gerónimo de Yuste, 1. Gerónimo de San 
Yxste. 

Sang-háj (San-hai, Shang-hai-liszién), Kina 
legjelentékenyebb kikötő- ós kereskedővárosa 
Kiang-szu tartományban, a mély Hoang-pu v. 
Vu-zung folyó partján (másként Sang-háj folyó) 
annak a Jangcébe torkolása előtt 22 km.-nyire. 
Termékeny, sűrűn lakott partvidéke, kitűnő szá
razföldi és vizi összeköttetései miatt igen erő
sen föllendült, lakossága 1921.-i becslés szerint 
1.500,000. Külön angol, amerikai és francia vá
rosrésze van. A brit városrészben a parton, az ú. n. 
Bundban szép nagy lakóházak s a gazdag keres
kedők villái, továbbá bankpaloták és más köz
épületek állanak. Itt vannak a konzulátusok is. 
A francia konzul védelme alatt áll a XVII. sz.-ban 
alapított, a várostól mintegy 8 km.-nyire levő 
llszü-tegie-né v. Zi-ka-vej nevű jezsuita kolostor, 
régi meteorológiai és mágnességi obszervató
riummal, közelében van még az apácák gondo
zása alatt álló árvaház és nevelőintézet. S.-ban 
van katolikus és anglikánus püspökség, kinai és 
német postahivatal, törvényszék, fővámhivatal. 
A kinai városrész falakkal van körülvéve, szűk 
utcái gránittal kövezettek, árúraktárai, hatalmas 
templomai vannak, amelyek közül leglátogatot
tabb a közelében levő teaház miatt a városi isten 
temploma. A nagyobb gőzösök a folyó folytonos 
fölhomokosodása miatt Vu-zungban, S. előkikötő-
jében rakodnak. Hajóépítő iparán kívül nevezetes 
gyapot- és selyemipara. Bevitelében jelentéke
nyebbek a gyapotgyártmányok, ópium, fémek, 
festékek, petróleum. Kiviteli cikkei: selyem és se
lyemáruk, tea, gyapot, ópium, rizs, tehén- és bi
valybőrök, kinai vászon és nanking, bab, szezám, 
mogyoróolaj, árpa, háncs, gyapjú stb. Kábel köti 
össze a föld kábelhálózatával. Az 1875. a kínaiak
tól összorombolt vasút helyre van állítva s 1898 
óta üzemben is van. Legújabban német-kinai 
orvosi és mérnöki iskolája nyilt meg, vasút köti 
öszsze Hang-csouval. 1842 j ím. 19. az angolok el
foglalták, később megnyitották az idegen keres

kedelemnek. A boxerlázadás idején, 1900 szep
temberben angol és francia csapatok a lázongá
sok miatt S.-t is megszállották 1902-ig. 1913-ban 
lázadás tűrt ki és júl. 22. a kinai kormány csa
patai a délkinai lázadó csapatokat megverték, 
a várost megszállták; augusztusban a hajóhad
tól támogatva az erődöket is bevették. V. ö. 
Dyce, Personal reminiscences of S. (London 
1906); Lőczy, A khinai birodalom (Budapest. 
1886); Gholnoky, A sárkányok országából (2 
kiad., Budapest 1911). 

San Gimignano (ejtsd: dzsiminyáno), város Siena 
olasz tartományban, (ISIID 10,365 lak., régi falak
kal; több mint 50 egykori nemesi palotával; 
nevezetesebbek: a PalazzoPubblico(1288—1323), 
Lippo Memmi képeivel s freskóival; a La Col-
legiata-székesegyház (XIII—XV. sz.) remek fres
kókkal ; a Palazzo del Podestá nagy loggiával; a 
San-Agostino-templom, Benozzo Gozzolinak Szt. 
Ágoston életéből vett 17 freskójával; a városi 
könyvtár (10,000 kötet). Várkastélya (XIII. sz.) 
ma fogház. S. a XIII. és XIV. sz.-ban önálló köz
társaság volt. 1353-ban Firenze hatalma alá ke
rült. V. ö. R. Pantini, S. e Certaldo (Itália artis-
tica, Bergamo 1904). 

San Giorgio (ejtsd: szán dzsordzsó), kikötő Permo 
olasz város mellett. 

S a n G i o r g i o M a g g i o r e (ejtsd: szán dzsordzsó ma-
dzsóie), kis sziget a velencei lagunákban, 1. Ve
lence. 

S a n G i o v a n n i a TeduCCÍO (ejted: szán dzsovanni a 
teduccso), község Nápoly olasz tartományban, a Ná
polyi-öböl partján, (1011) 22,594 lak.; Nápolytól 
DK.-nek Portiéiig húzódik. Nyaralóhely. 

S a n G i o v a n n i d i M e d u a (ejtsd: szán dzsovanni). 
albánul Singjin, kikötőváros Albánia legésza
kibb tengerpartján, a Drin folyó deltája között 
az ugyanily nevű öböl partján, kb. 1000 albán, 
olasz, görög, török lakossal. A meglehetősen vé
dett kikötőt Szkutarival, Alessióval és Dulcignó-
val jó utak kötik össze. 1915 jún. 26. a monteneg-
róiak szállták meg, dec. 5. osztrák-magyar hadi
hajók bombázták. Montenegró legyőzése után 
1916 jan. 28. osztrák-magyar csapatok foglalták 
el. A fegyverszünet után 1918 okt. 30. olasz csa
patok szállták meg. Most a Szerb-Horvát-Szlovén 
államhoz tartozik. 

S a n G i o v a n n i in F i o r e (ejtsd: szán dzsovanni—), 
város Cosenza olasz tartományban, (1911) 12,500 
lak. A XII. sz.-ban alapított kolostor körül kelet
kezett. Régi várkastéllyal. 

San Giovanni in Laterano, római templom, 1. 
Laterán. 

San Giovanni in Persiceto, város Bologna 
olasz tartományban, (1911) 17,087 lak. Vasas 
ásványvízforrása van. 

San Giovanni Rotondo, város Foggia olasz, 
tartományban a Monté Gargano lábánál, (1911) 
10,313 lak., közelében van a S. tó. 

San Giovanni Valdarno, község Arezzo olasz 
tartományban, (1911) 9019 lak., vaskohászattal. 
Masaccio és Giovanni da San Giovanni festők 
születési helye. Közelében van Cavriglia barna
szénbánya. 

San Giuliano (ejtsd.- szán dzsuiiáno), Antónia, 
marchese di. olasz államférfiú, szül. Cataniában 

Amely szú S alatt nincs mes, SJS alatt keresendő! 
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1852 dec. 10., megli. Rómában 1914 okt. 16. A 
képviselőházba 1882. választották be, Pelloux 
kormányában 1896. posta- és távirdaügyi minisz
ter, Portis kormányában 1905 decembertől 1906 
februárig külügyminiszter volt. 1906-ban londoni, 
1909-ben párisi nagykövetté nevezték ki. 1910 
márciusban mint külügyminiszter lépett be Gio-
litti kormányába s ezt az állását a Salandra-
kormányban is megtartotta bekövetkezett halá
láig. Ő kötötte meg utoljára 1912. a hármas
szövetséget. 

San Giulio (ejtsd: szán dzsuüú), sziget az Orta-
tóban, Orta Novarese olasz várossal szemben, 
régi templommal. 

Sangre de Cristo Rangé —(ejtsd: réndzs), kris
tályos kőzetekből álló hegység Colorado észak
amerikai államban. A Sziklás-hegységhez tarto
zik, s ennek legmagasabb csúcsai az Egyesült-
Államok területén éppen ebben a hegységben 
vannak, a Mount Blanca (v. Blanca Peak) 4409 m. 
A Denver és Rio-Grande vasút a Veta-hágón 
(2846 m.), a Santa-Fé vasút a Canon Blanco-n 
(2158 m.) keresztezi a hegységet. 

Sangue de drago (növ.), 1. Croton. 
Sanguinaires, Iles (ejtsd: íi szanginér), Corse 

francia départementhoz tartozó kis szigetcsoport 
azAjacciói-öböl Ny.-i részében, világítótoronnyal. 

Sanguinar ia L., vérpipacs (növ.), a Mákfélék 
génusza. Egyetlen faja, a S. canadensis L., 
északamerikai kis kóró; sárgáspiros vagy vér
színű tejet ereszt. Levele tenyeresen karélyos, 
8—12 szirma fehér. Tokja hosszúkás nyeles, két-
kopácsti. Gumósán vastagodott, kúszó tőkéjében 
és egyéb részeiben csípős, keserű nedv van, mely 
sanguinarin nevű alkaloidájával hánytató. Tő
kéje Amerikában orvosilag használatos. 

Sanguinicus (lat.) a heves, ingerlékeny 
temperamentum, mely rendesen jó, piros arc
színnel, egészséges külsővel kapcsolatos, 1. Vér
mérséklet. 

Sanguis (lat.) a. m. vér. 
Sanguisorba L., vérfű, gombosfü (növ.), a 

Kózsafólék génusza; 30 faja az É.-i mérsékelt 
öv kórója, ritkán egyéves füve. Levelük szár
nyas, viráguk tömött füzérekben áll, a fűzérnek 
minden virága v. legalább az alsók 2-ivarúak s 
ekkor a felsők termősek. Csészéjük zöld v. vörös, 
külső csészéjük nincs; porzójuk 2, 4 vagy több, 
hosszú szálú; bibeszáluk végálló. Termésüket a 
száraz, ráncos, több fajon szárnyas élű virág
tengely zárja körül. A S. officinalis L. (orvosi 
vérfű, Csaba íre) nedves helyen, vizenyős réten 
található. Eléri az 1 m. magasságot. Virágai 
hosszú kocsányú tojásdad v. hengerded füzért 
alkotnak, vérszínpirosak, porzójuk 4, bibéjük 
gömbös, bibircses. Egymagvú termésének taka
rója 4-élü. Gyökere összehúzó vércsillapító or
vosság volt (radlx pimpinellae italicae). A S. mi-
•iior Scop. (Poterium sanguisorba L., zöld vérfű) 
inkább hazánk északibb részén fordul elő. De 
megvan Európán kívül Szibíriában is. A meszes 
talajt kedveli. Virága zöldes, szára és levele sző
rös. Helyenkint levesbe való zöldségnek termesz
tik (pimpernell). L. még Csaba íre. 

Sanguszko-Lubartowicz, lengyel hercegi csa
lád, mely Gedymin litván hercegben (megli. 1341) 

Amely szó S alatt nincs 

tiszteli ősét, 1569. nyerte el a (lengyel) hercegi 
rangot, melyet II. József császár 1785. elismert. 
Sok hadvezért és számos államférflut adott az 
egykori lengyel királyságnak. A családnak Vol-
hiniában és Galíciában vannak uradalmai. 

San-hai, kinai város, 1. Sang-háj. 
San hai-kuan (Ldn-jü), régi város Csi-li észak-

kinai tartományban. Régen nevezetes volt mint 
a kinai nagy fal kapuja, s a Kina és Mandzsúria 
közti vámállomás, ma a kinai É.-i vasút egyik 
állomása. 

San Houston, erősség, 1. San Anionio. 
San-hszi (a, m. «a hegységtől Nyugatra»), kínai 

tartomány Csi-li, Ho-nan, Sen-hszi és Mongol
ország közt, területe 207,300 kma, lakossága 
(1912) 9.950,175. Legnagyobb részében lösszel bo
rított fensik-vidék, mély folyóbevágódásokka). 
É.-on a Ku-lu-san (2566 ni.) vonul át rajta, D.-en 
a 3800 m.-ig emelkedő Vu-tai-san meg a Höng-san, 
Kina egyik szent hegye. Főbb folyói: a Hoang-
hón kívül a Fönn-ho, Hun-ho, Hu-tu-ho, Voj-ho. 
DK.-i részén 24,870 km2-re becstilt szén- és vas
érctelepei vannak. A rómaiak szereszi vasa 
valószínűleg innen ered, s itt római pénzeket is 
találtak. A vidék éghajlata szélsőséges, terményei 
búza és köles, D.-en szorgum és hüvelyesek, leg
virágzóbb iparága a papírgyártás. A lakosság 
legnagyobbrészt a folyók kanyónszerü mély be-
vágódásainak oldalába vájt barlanglakásokban él. 
Főváros Tai-jüen. 

Sanicu la L. (növ.), 1. Gombernyö. 
Sanid in (ásv.), 1. Ortoklász és Földpát. 
Sanid in i t , kőzet, 1. Smnidinit-
San üdefonso (La Granja), város Segovia 

spanyol tartományban, a Sierra de Guadarrama 
ÉNy.-i lejtőjén, (1910) 3440 lak. A S.-templomban 
van V. Fülöp és nejének sírja. Kastélya és parkja 
a versaillesinek mása. 

Sani tas (lat.) a. m. egészség (1. o.). 
San-Jil (Sanjil, ejtsd: szanhii), város Santander 

colombiai departamentóban, kb. 12,000 lak. 
San Joaquin (ejtsd: szán noakin), 560 km. hosszú 

folyó California északamerikai államban; ered a 
Sierra Nevadában s a Sacramento folyóval egye
sülve a Suisun-öbölbe torkollik. Stocktonig ha
józható. 

San Jorge (ejtsd : szán zsorzse), az Azorok egyik 
vulkáni eredetű szigete, 244 km2, kb. 15,000 lak. 
Portugál birtok. 

San Jorio hágó (Passo di San Jorio), 1956 
m. magas hágó az Adula-alpok D.-i részén az 
olasz-svájci határon. 

San Jósé (ejtsd: szán hozé), 1. S. de Costa Rica, 
Costa Rica középamerikai köztársaság fővá
rosa, püspöki székhely, vulkáni hegyek övezte 
területen, 1180 m.-nyi magasban, (1921) 52,073 
lak., kávéültetvényekkel, vasiparral. — 2. S. vá
ros California északamerikai államban, közel a 
San-Francisco-öbölhöz, (1910) 28,966 lak., élénk 
ipar; gyümölcstermelés. Itt van az University of 
the Pacific főiskola. Közelében a Mount Hamilto-
non van a Lick csillagvizsgáló (1. Lick) és nem 
messze vannak a New-Almaden (1. o.) higany
bányák. — 3. S-, departamento Uruguayban az 
Atlanti óceán mellett és a La Plata között. Terü
lete 6963 km'2, (1920) 64.173 lak. Fővárosa S., 
neg\ Sfc alatt keresendő ! 
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(1920) 14,000 lak. — 4. S. (Valdes), 80 km. hosszú 
félsziget Ghubut argentínai tartomány ÉK.-i 
partján, Puerto Valdes kikötővel. 

San Jósé de Cúcuta (Cúcuta, ejtsd: szán nozé 
de kukuta), város Santander eolombiai departa-
mentóban, kb. 12,000 lak. 1875-ben a földrengés 
nagy részét romba döntötte, de újból felépült. 

San Jósé de Curicó, város, 1. Guricő, 2. 
San Jósé de Guatemala (ejtsd: szán hozó de gva-

temaia), Guatemala köztársaság fő kikötőjea Csen
des-óceán mellett, vasúti végpont, 1500 lak., nagy 
kivitellel. 

San Jósé pajzstetü (Aspidiotus perniciosus 
Comstock), 1. Pajzstetvek. 

San Jüan (ejtsd.- szán imán, Rio de San Jüan), 
1. több amerikai folyó neve, említendők : a) S., 
1350 km. hosszú folyó Argentínában, ered a 
Rio de Castano s az Aconcaguáról jövő Rio de 
los Pátos egyesüléséből, több tavon átfolyva, Rio 
Curaco néven a hóolvadások idején beletorkollik 
a Rio Coloradóba. — b) S., 190 km. hosszú folyó 
Nicaragua középamerikai államban, a Nicara
gua-tónak a lefolyása, határ Nicaragua és Cos-
tariea államok közt, San Jüan de Nortenál (Grey-
town) a Karibi-tengerbe torkollik. 

2. S., Argentína egyik tartománya Chile ha
tárán, területe 87,345 km*, (1920) 128,993 lak. 
Ny.-i részét az Andok ágazzak be, K.-i része sós 
steppe. Fő folyói a S-, Vermejo és Sanjon. Éghaj
lata száraz, meleg. Nemes fémekben, ércekben, 
ásványvizekben gazdag. Bor-, olajfa- és búza
termelése jelentékeny. Állattenyésztése virágzó. 
Fővárosa S., püspöki székhely, (1914) 16,631 lak. 

3. S. (S. del Sur v. S. del Norte, az angolok 
és ószakamerikaiak Greytown-nák nevezik), sza
bad kikötő Nicaraguában, 2000 lak., kik nagy
részt idegenek; élénk kiviteli kereskedelemmel. 
Birtokáért egyideig Anglia és az északamerikai 
Egyesült-Államok vetekedtek; 1849. semleges 
területnek nyilvánították, 1860. Nicaragua bir
tokába jutott. A tervezett Nicaragua-csatorna 
innen indult volna ki. 

San Jüan Bautista de Puerto Rico, Porto-
Rico sziget fővárosa, jó kikötővel, (1920) 48,716 
lak. A kormányzó és a püspök székhelye. Kávé-, 
cukor- és dohánykivitel. 

San Jüan de Amatitlan, város, 1. Amatitlan. 
San Jüan de Fuca, tengerszoros v. csatorna 

Észak-Amerika Ny.-i partján, elválasztja Van
couver-szigetet Washington államtól. A San Juan-
öböl és Flattery-fok közt 27 km. széles, mint
egy 100 km. hosszúságban nyúlik KDK. felé. 

San Jüan del Norte, város, 1. San Jüan, 3. 
San Jüan del Rio, város Querétaro mexikói 

államban, 10,000 lak. 
San Jüan del Sur, város, I. San Jüan, 3. 
San Jüan de Puerto Rico, város, 1. San Jüan 

Bautista de Puerto Rico. 
San Jüan MountainS (ejtsd:szeu dzsuen mauntinsz), 

nemes fémekben gazdag hegység Colorado észak
amerikai államban. Leginkább vulkánikus kőze
tekből áll, arany-ezüstórcei mint szulfid-telérek 
húzódnak végig a hegységben, Ouray és Silver-
ton mellett bányákkal. Csúcsai közül a Mount 
Wilson 4352 m., az Uncompaghire 4391 m. s a 
Summit peak 4061 m. magas. 

Amely szó S alatt nincs 1 

San Juan-szigetcsoport, Észak-Amerika szá
razföldjének ÉNy.-i partja és Vancouver sziget 
közt, területe 440 km2. Birtoka sokáig vitás 
volt, 1872 óta az Unióé. 

Sanker (a latin cancer, ül. a francia chancre 
szóból), általánosságban oly bőrfekélyt jelent, 
melyet kívülről behatoló mikroparazita idéz elő 
(pl. syphilis-trepnonema, Ducrey-féle, takony kór -
bacillus, sporotriehum stb.), szorosabb értelemben 
azonban az ú. n. lágy vagy venerikus fekélyt ér
tik alatta, melyet a Ducrey által 1892-ben fel
fedezett és Unna által streptobacillusnak nevezett 
gomba idéz elő. Bz a sebbe legtöbbnyire sexuális 
úton vitetik át és ehhez képest ritka kivételtől 
eltekintve mindig a genitáliákon, vagy azok kör
nyékén mutatkozik. A fertőzéshez a bőrnek, ha 
csak kis, észrevétlen repedése szükséges; ennek 
környéke pár óra múlva már vörösödni kezd és 
csakhamar alávájt szélű, mély, lobos környe
zetű, bőven genyedő, fájdalmas sebecske kelet
kezik, melynek genye a környezetet tovább fer
tőzi ós így sokszor igen nagy számban lép föl. 
Határtalan mennyiségben átvihető, így megtör
tént, hogy fekélyes és egyidejűleg rühes betegek 
vakarózásukkal több ezer S.-t idéztek elő magu
kon. A bacillus a nyirokpályákon behatolva a 
környező nyirokmirigyeket is megtámadja, el-
genyeszti, úgy, hogy azok is feltörnek és sokáig 
genyedő, esetleg sankrózus folyamatokat («dob») 
okoznak. Gyakran további infekciók társulnak 
hozzá, amikor nagy szétesések, elhalások (ulcus 
gangraenosum, diphtheriticum, phagedaenicum) 
keletkeznek, vagy évekre terjedő, kúszó fekély 
(u. serpiginosum) keletkezik. A S. kezelése ma
gában véve egyszerű ós rendesen deziirflciáló 
kenőcsökkel és hintőporokkal történik. A kom
plikált S. lefolyása az eset szerint változik és 
pl. a szifilissel kevert fertőzés (chancre mixte) 
a lágyfekély lezajlása után közönséges szifllisre 
vezet. 

Sánkialva (Sankovce), kisk. Gömör és Kis
hont vmegye tornaijai j.-ban, (1910) 353 magyar 
lak.jTr. Cs.-Szl.) 

Sánkhya-filozófia, 1. Ind filozófia. 
Sankolás, 1. Iszapolás. 
Sankt Andreasberg, bányaváros és klimati

kus gyógyhely Hildesheim porosz kerületben, 
(i9io) 3665 lak., f ürdőházzal, híres kanáritenyész
téssel, nagyon jelentékeny ezüst-, vas-,réz-, ólom-
és kobaltbányákkal. 

Sankt Avold, város felső Blszászban, (1910) 
6400 lak., kémiai és gazdasági gépgyárral. 

Sankt Beatenberg, magasan fekvő klimati
kus gyógyhely Bern svájci kanton Interlaken 
járásában, (1910) 1130 lakossal, szép villákkal és 
szállókkal. Télen is sokan fölkeresik. Merligen-
ből 1700 m. hosszú sodronykötélpálya visz fel 
S.-be. K.-re tőle van Annisbühel (1336 m.). 

Sankt Blasien, város Waldshut badeni kerü
letben, a felső Alb mellett, (1910) 1759 lak., egy
kori kolostora ma gyapotfonógyár; templomát 
1773—83. a római Pantheon mintájára építet
ték és 1874. restauráltak; nagy vízgyógyintézet 
és szanatórium. S.-t mint nyaralót és klimatikus 
gyógyhelyet sokan fölkeresik. A S.-i bencésapát
ságot a X. sz.-ban alapították; nagy birtokait az 
íeg, Sz alatt keresendő! 
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1805-iki pozsonyi béke Badennek juttatta, amely 
azt 1807. szekularizálta. 

Sankt Flórian, község Iinz felsőausztriai ke
rületi kapitányságban, (1910) 3687 lak. Az augusz-
tinusok itteni kolostora egyike Ausztria legrégibb 
kolostorainak. Van benne képtár, érem-, mű-, ter
mészetrajzi gyűjtemény, egy könyvtár (72,000 
kötet) és teológiai intézet. 

Sankt Gallen, 1. svájci kanton, amely Appen-
zellt körülfogja és Thurgauval, a Boden-tó-
val, Vorarlberggel, Liechtensteinnel, Graubünden, 
Glarus, Schwyz és Zürich kantonokkal határos. 
Területe 2014 km8. A kanton D.-i részét a Glarni-
Alpok K.-i, mintegy 3000 ni. magasságig emel
kedő ágai takarják. Középen a Rajna és Linth 
völgye, a Wallen-tó és a sargansi síkság közt 
terülnek el a Thuri- Alpok, _ amelyeket a Thnr 
völgye két részre oszt. Az B.-i rész termékeny, 
dombos vidék. Az éghajlat az alacsonyabb részek
ben aránylag meleg. Az egész területnek 91"0°/o-a 
termékeny föld ; ebből 1430 km2 szántóföld, kert, 
rét és legelő, 405 km3 erdő. A szőllőtermelés na-
gyobbára csak a Rajna völgyére szorítkozik. Az 
állattenyésztés és a mesterséges haltenyésztés 
jelentékeny. Az ásványvízforrások közül a leg
kiválóbb a pfaf ersi. A lakosok száma (1920) 295,543, 
a nagy többség német. A legfontosabb iparágak: 
a pamutfonás, szövés, kötés, festés és sörgyártás. 
Az alkotmány képviseleti és demokratikus. Tör
vényhozó testület a nagy tanács, amelynek tag
jait, 1500 lakosra egyet, a községekben választják. 
Ha 4000 választó kívánja, minden javaslat nép
szavazás alá bocsátandó. Végrehajtó hatalom a 
kormánytanács (7 tag), amelyet szintén a nép 
választ. Közigazgatási tekintetben a kanton 15 
járásra oszlik. Minden járásnak megvan a járás
bírósága ; fólebbviteli törvényszék a S.-i kantoni 
törvényszék. 

2. S-i az ugyauily nevű kanton fővárosa, kat. 
püspöki székhely, a Steinach völgyében, (1920) 
70,437 lak., nagy pamutiparral és élénk keres
kedéssel. Kiválóbb épületei az 1756—65-ig épült 
székesegyház : mellette a zárdaőpületben van a 
hü-es zárdakönyvtár (30,000 kötet, 1558 inku-
nabula, 1725 kötet értékes kézirat); a gót íz
lésű ref. Szt. Lőrinc-templom, a tekintélyes gim
názium a városi könyvtárral (Bibliotheca Va-
diana, a reformáció korából való kéziratokkal), a 
múzeum, az iparmúzeum. Környékének legszebb 
pontjai a Rosenberg (745m.),Freudenberg (885 m.) 
ós Vögelisegg (962 m.). 

Története. Azon a helyen, ahol az Írországi 
Szent Oallus mint remete élt 613 óta, később 
(720) Szent Ótmár bencés klastromot épített. Ez 
a következő századokban nagy hírnévre tett 
szert tudós szerzetesei, nagyszerű könyvtára és 
jeles iskolája által. Egy izben a kalandozó ma
gyarok is megjelentek a S.-i kolostorban (926máj. 
2.) s erről érdekes tudósítást írt egy századdal 
később Ekkehard S.-i krónikás. A XI. sz. óta a 
S.-i apátok inkább világi fejedelmek voltak. A 
XV. századtól kezdve azonban hanyatlásnak 
indult hatalmuk. 1405-ben az appenzelliek vív
ták ki szabadságukat, 1457. pedig S. városa, 
mely a X. sz.-ban épült a kolostor körül, füg
getlenítette magát a S.-i apáttól. Az elszakadt 

részek példáját követve, a S.-i apát is belépett a 
svájci szövetségbe. A reformáció S. területén 
is elterjedt s a régi Toggenburg grófság lakosai 
vallásszabadságot kaptak az apáttól. Az apát vi
lági hatalma 1798. szűnt meg a francia beavat
kozás idején. S. és Appenzell területéből az 
egységes Helvét-köztársaság Santis kantonja 
lett. 1803-ban Napóleon közvetítő aktája alapján 
alakult meg a mai S. kanton. 1830—31-ben <i 
kanton oligarchikus alkotmányát liberális-demok 
ráta irányban megváltoztatták. A demokraták 
és katolikusok 1890. keresztülvittók az alkot
mány revízióját, mely szerint a kormány tagjait 
a nép választja, a népnek a törs'ényhozásban kez
deményező joga van s a hozott törvényeket felül
bírálja. V. ö. Baumgartner: Geschichte des 
schweizerischen Preistaats und Kantons Sankt-
Gallen (Zürich 1868., 1 - 2 . köt., Binsiedeln 3. köt. 
1890); Henne am Bhyn: Geschichte des Kantons 
Sankt-Gallen (Sankt-Gallon 1863, folyt. 1896): 
Dierauer: Politische Geschichte des Kantons 
Sankt-Gallen 1803—1903 (u. o. 1904); Wart 
mann-Büttler-Sehiess: Urkundenbuch der Abtei 
Sankt-Gallen (Zürich-Sankt-Gallen 1863—1904, 
5 kötet); Megér von Knonau: Sankt-Gallische 
Gesehichtsquellen (Sankt-Gallen 1870—1881. 5 
kötet). 

Sankt Goar, város Koblenz porosz kerületben, 
a Rajna bal partján, (1910) 1493 lak. A város fö
lött van a Bheinfels várkastély. Az egykori ve
szélyes rajnai sellőt, a S.-zátonyt repesztésekkel 
eltávolították. 

Sankt Ingbert, város Pfalz bajor kerületben, 
(1910) 17,676 lak., nagy üveghutákkal, táblaüveg-
és palacküvegkészítéssel, vasöntéssel, gép- ós mű
trágyagyártással. S. nagy szénmedence ós vas
iparközéppontja. 1918 nov. óta francia csapatok 
tartják megszállva. 

Sankt Jákob, tanya Basel közelében, a Birs 
mellett; ismeretes arról a csatáról, amelyet 1444 
aug. 26-án a svájciak és armagnacok vívtak itt 
egymással. 

Sankt Jan, sziget, 1. Saint John, 4. 
Sankt Joharm (S. im Pongau), az ugyanily 

nevű salzburgi kerületi kapitányság szókhelye, a 
Salzach jobb partján, (1910) 1385 lak., szép gót 
templommal. A közeli Liechtensteinklamm, ame
lyen át az Ache tör magának utat a Salzachhoz, 
egyike a legnagyobbszerű sziklahasadékoknak. 

Sankt Kanzian(szlávul Skocijan), falu Sesana 
görz-gradiscai kerületi kapitányságban, 76 lak. 
Nevezetes a Réka folyó (1. 0.) vízeséseiről ós újabb 
időbenismertté vált nagyszerű barlangjairól. Most 
Olaszországhoz tartozik. 

Sankt Leonhard, 1. S. im Lavantthale, város 
Wolfsberg karintiai kerületi kapitányságban, 
(1910) 1293 lak., XII. sz.-beli templommal; kerüle
tében a híres preblaui ásványvízforrással és 
bamaszónbányával. — 2. S., gyógyhely Féld-
kirchen (1.0.) mellett. 

Sankt Luzisteig, hágó, 1. Luzisteig. 
Sankt Moritz (ladin nyelven St. Murezzau), 

svájci falu Graubünden kanton Maloja kerületé
ben, 1856 méter magasban, (taio) 3275, felében 
ladin lakossal. A kontinens egyik leglátogatot 
tabb klimatikus gyógyhelye, régóta ismert vasas 
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forrásokkal, nagyszerű szállókkal; nevezetes téli 
sporthely. 

Sankt Paul, község Wolfsberg karinti ai kerü
leti kapitányságban, 1107 lak., bencésapátság
gal, amelyben a Habsburg-ház 13 tagjának van 
sírja; a román Ízlésű templomban értékes képtár 
(Dürer, Holbein, van Dyek), könyvtár és levéltár 
van elhelyezve. 

Sankt Pölten, az ugyanily nevű kerületi ka
pitányság és püspökség székhelye Alsóausztriá
ban, (1920) 23,117 lak., vashámorokkal, vasöntés
sel, fegyvergyártással, pamutfonással ós műmal-
mokkal; az angolkisasszonyok nagy kolostorá
val ós anyaházával, siketnémaintézettel. 1030-ban 
alapított székesegyházát 1266. újra építették és a 
XVIII. sz.-ban restaurálták. S.-ből indul a villa-
raosüzemro átalakított hegyi vasút Máriacellbe. 

Sankt Radegund, falu Stiriában, 1. Badegund-
Sankt Thomas, 1. nyugatindiai sziget, a Szfiz-

szigetek egyike, Puerto-Ricótól K.-re, területe 
86 km2,11,000 lak. A sziget terméketlen mészkő
ből és eruptív kőzetekből áll, a földrengések gya
koriak. Fővárosa Charlotte Amália, 8000 lak., 
a sziget D.-i partján, kormányzói székhely, meg
erősített kikötővel, hajógyárral. 1493-ban Kolum-
bus fedezte föl, 1671 óta dán birtok voltadé 1916. 
Dánia eladta az északamerikai Egyesült-Államok
nak. — 2. S-, portugál sziget, 1. Sao Thonié. 

Sankt Veit, az ugyanily nevű karintiai kerü
leti kapitányság székhelye, (1910) 5471 lak., szép 
gót templommal, közelében Vitus-forrás nevű 
fürdővel. Egykor a karantán hercegség fővárosa 
volt s ma is megvan a hercegi várkastély. 

Sankt Wolf gang (Bad Fuseh)}t&togatott fürdő
hely Salzburgban, a weichselbachi völgyben (1. 
Fusch-völgy), 1231 m. magasan, öt indifferens 
meszesforrással (5—7<>). 

San Lazzaro, laguna-sziget 3 km.-re Velen
cétől, a merfiitaristák kolostorával. 

San Leo, város, 1. Montefeltro. 
San León de Huanuco, város, 1. Huanuco, 2. 
Sanlucar de Barrameda, járási székhely Cadiz 

spanyol tartományban, a Guadalquivir-torkolat 
bal partján, (1920) 24,524 lak.; jelentékeny bor
kereskedéssel ; Montpensier herceg szép kastélyá
val ; egy mór-kastély romjaival; látogatott ten
geri fürdővel. Innen indult el Kolumbus 1498. 
harmadik expedíciójára, Magelhaes pedig 1519. 
olsö világkörüli útjára. S.-tól ÉK-re a Guadal-
quivir mellett van Bonanza kikötőhely. 

San Lucar hercege, 1. OUvarez. 
San Lucas, Cabo de, Kalifornia félsziget D.-i 

csúcsa, Puerto S- és San Jósé del Cabo kikö
tőkkel. 

San Luis, Argentína egyik tartománya, San 
Jüan, Riója, Córdoba, a Territorio de la Pampa 
ésMendozaközt, területe 73,923 km2, (1920) 128,087 
indiánus lak. Az É.-i részén átvonuló Sierra de S., 
rézércekben és nemes fémekben gazdag, de nem 
igen bányásszák. D.-en sós puszták r terülnek 
el. Földmívelése és ipara kezdetleges. Éghajlata 
száraz, egészséges. Fővárosa S- {S- de la Punta), 
a Sierra S. D.-i lábánál, (191*) 15,057 lak., állat és 
gyümöleskereskedeleminel. 

San Luis Potosi (Potosi vagy néha San 
Luis), 1. Mexikó egyik állama, területe 62.177 
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km2, (1921) 420,115 (kreol, néger, azték és huaztek 
utódok) lak. K.-en sík területei vannak. Ny.-i na
gyobb részét hegyek takarják. Magas fensíkjai 
középső és É.-i részén (az Alamos de Catorce 3216 
m.) terülnek el. Legjelentékenyebb folyói a Pa-
nuco és a Rio Santander. Éghajlata fensikjain 
egészséges, alacsonyabb dombvidéke mocsaras. 
Fő termékei a búza, árpa, bab, cukornád, kávé, 
pamut és dohány. Ezüst- és aranybányászata 
egykor jelentős volt, ma hanyatlott. A Salinas 
lagunából nagy mennyiségű sót főznek. A mez-
cal készítése az Agavé sylvestrisböl a legfonto
sabb iparága. — 2. S., fővárosa S. államnak, 
püspöki székhely, (1921) 68,022 lak., Egyeteme 
van. Szebb épületei: a székesegyház, a San Fran
cisco, San Augustin és La Merced templomok, a 
kormányzói palota, több régi spanyol uralomkori 
palota. S. alapíttatását a Gerro de San Pedro 
gazdag ezüstbányának köszönheti, amelyet 1583. 
fedeztek föl, de már nem művelik. 

San Marco in Lamis, város Foggia olasz tar
tományban, a Monté Gargano DN.y-i lábánál, 
(1911) 17,339 lak. 

San Marino, köztársaság, Olaszország Pesaro 
e Urbino és Forli tartományai között, területe 
61 km2, (1920) 12,027 lak., dombos vidék, ame
lyet az Etruszk Apenninok (Monté Titano 748 
m.) ágai borítanak. Lakói szőllő-, gyümölcs
termeléssel, állattenyésztéssel és kőfejtéssel fog
lalkoznak. S. alkotmányát 1906. módosították. 
A 60 tagú nagy tanács (generalconsiglio principe) 
tagjai 3 évenkint felerészben újból választatnak, 
a végrehajtóhatalom a nagy tanács tagjaiból vá
lasztott 12 tagú kis tanács kezében van. A kor
mányhatalom élén a két capitani reggenti áll, 
akik 6—6 hónapig kormányoznak. S. Olaszország 
védelme alatt áll, ez intézi vám- és postaügyét is. 
Vasútja nincs. Címerét és színeit 1. a Címerek 
cikk szövegmellékletón. Fővárosa S., a Monté 
Titánon, (1910) 1600 lak., várialak övezik. Kor
mányzósági palotája, líceuma, múzeuma, 5 tem
ploma van. Elővárosa Borgo di S. 

Története. S. városa a legenda szerint azon ko
lostor körül keletkezett, melyet Szt. Marinus ala
pított a IV. sz.-ban. A későbbi szászadokban füg
getlen kis állammá alakult s a XIII. sz. óta az 
urbinói hercegek oltalma alatt állott. Mikor Ur
bino az Egyházi államhoz került 1631., VIII. Or
bán pápa elismerte S. függetlenségét. A napóleoni 
háborúk alatt is megőrizte önállóságát, 1815 óta 
pedig a pápák védelme alatt volt. 1851 jún. osztrák 
és pápai csapatok szállották meg rövid időre. Az 
1859—60-iki olasz mozgalmak érintetlenül hagy
ták, de 1862. az új olasz királyság oltalma alá he
lyezkedett. E szerződését 1872., majd 1914. újból 
megerősítette. A világháború folyamán 1915 jún. 
23. Olaszország ügyéhez csatlakozott és 200 ön
kéntest küldött az olasz hadseregbe. V. ö. Mon-
talbo, Dizionario bibliografico-iconografico della 
republica di S. M. (Roma-Paris 1898); Bicci, La 
repüblica di S. M. (az Itália artistica 5. köt., Ber-
gamo 1903); Daguin, La république de Saint-
Marin, ses institution et ses lois (Paris 1904). 

San Martin, Jósé de, argentínai hadvezér, 
szül. Yapeyuban (Misiones tartomány) 1778 febr. 
25., megh. Boulogne-sur-Merben (Franciaország) 
oeg, Sz alatt keresendő! 
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1850 aug. 17. Madridban nevelkedett és a spanyol 
hadseregben szolgált 1811-ig. Buenos-Airesba 
visszatérve, 1812—14. az argentínai szabadság
harcnak volt egyik vezére. 1814-ben Chile felsza
badítására ment egy argentínai sereg élén s négy 
évi harc után kivívta és megalapította annak 
függetlenségét. 1820-ban Peruban támadta meg 
a spanyolokat s az új köztársaságnak korlátlan 
hatalmú protektora volt egy ideig. Ezután össze
ütközésbe jutott Bolivárral (1. o.), kinek gőgös 
viselkedését nem tűrhette s lemondva méltósá
gairól, Franciaországba vonult. Az argentínai kor
mány 1909. Boulogne-sur-Merben szobrot állított 
emlékének. 

San Martino, Monté, a doberdói fensík egyik 
kiemelkedése, 1. San Hichele. 

San Martino di Castrozza, 1465 m. magas
ban, a tiroli dolomitok egyik kies és népszerű 
nyaralóhelye volt a világháború előtt, onnan in
dult a legtöbb kiránduló a dolomitcsúcsok meg
mászására. A menedékházat 1181. a templáriusok 
alapították. Az olasz hadüzenet után az olasz 
csapatok megszállták; 1917 november 5-én az 
osztrák-magyar csapatok visszafoglalták. A nagy
szabású szállók a folytonos ágyúharcban elpusz
tultak. Most Olaszországhoz tartozik. 

San Marzano (ejtsd: szán marcánó), Alessandro 
Asinari di, gróf, olasz tábornok, szül. Torinóban 
1830 márc. 30., megh. Rómában 1906 febr. 16. A 
szardíniái hadseregbe lépve, részt vett az 1848— 
1849-iki lombardiai s az 1854-iki krimi hadjára
tokban. 1870-ben a Róma ellen küldött olasz sereg 
vezérkari főnöke volt. 1872—76-ban a képviselő
házban foglalt helyet. 1887-ben a masszauai expe
díciós sereg főparancsnoka volt. 1894-ben a sze
nátus tagjává nevezték ki. 1897 dec. a hadügyi 
tárcát vállal ta Budini kormányában s azt Pelloux 
kormányában is megtartotta 1899 májusig. 

San Michele, Monté S. (ejtsd: szán mikéle), 275 
in. magas kiemelkedés a doberdói karsztos fen
sík nyugati szélén Görztől DNy.-ra, a közelében 
levő Monté San Martino-val s a Görztől ÉK.-re 
fekvő Monté San Gábrielével (646 m.) együtt a 
világháború isonzói offenzívainak gyúpontja volt. 
A S.-t roppant veszteségek árán 1916 aug. 8. fog
lalták el az olaszok; de az 1917. offenzíva kezde
tén, okt. 26. az osztrák-magyar csapatok vissza
vették. A San Martino 1915—1917-ig az isonzói 
csatákban szintén véres ostromoknak volt kitéve; 
különösen heves harcok folytak ott 1916 március
ban. Az olaszok sikertelenül támadták, a szegedi, 
debreczeni gyalogezredek és a nagyváradi hon
védek védelmezték meg nagy hősiséggel. A M, 
San Gábrielét az olaszoknak nein sikerült elfog
lalniuk: 1917 szept.-ben a világháború legvére
sebb harcainak egyikét vívták itt, egyes állá
sokba sikerült az olaszoknak behatolniok, de a 
védőcsapatok ellentámadása ismét kivetette őket 
onnan; egész ezredek pusztultak el a rohamban. 
A békekötés értelmében ez a terület is Olaszország 
birtokába jutott. 

Sanmicheli (ejtsd.- szán mikéli), Michele, olasz 
építész, szül. Veronában 1484., megh. u. o. 1559. 
Előbb Rómában dolgozott, majd a velencei köz
társaság szolgálatában átépítette a velencei, kan
diai és naupliai erődítéseket. Veronában az erő-
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dltések vezetése mellett a nagyszerű Porta nuova 
és Porta stuppa kapukat építette ; egyik nevezetes 
alkotása a velencei Grimani-palota. 

San Miguel (ejtsd: szán migei), 1. sziget, az Azorok 
(1. o.) legnagyobbika. — 2. S. departamentónak 
fővárosa Salvador középamerlkai köztársaság
ban, a S. vulkán lábánál, (1920) 29,835 lak., élénk 
indigókereskedéssel. Kikötője La Union. 

San Miguel de Allende, város Guanajuato 
mexikói tartományban, 12,000 lak., gyógy
források. 

San Miguel del Tucuman, város, 1. Tucumav. 
San Miguel de Piura, város, 1. Piura. 
San Miguel de Salta, város, 1. Salta. 
San Miniato, város Firenze olasz tartomány

ban, püspökség, (1911) 20,542 lak., nevezetes szé
kesegyháza (X. sz.), több középkori temploma és 
palotája, szemináriuma, üveggyára van. 

Sann (San), a Száva 85 km. hosszú baloldali 
mellékfolyója. Ered a Grintouz hegyen, a Kara-
vankákban, s csakhamar a 120 m. magas Rinka-
fall nevű vízeséshez ér, azután eltűnik a törme
lékek közt s csak a völgye alsó részében jut ismét 
napvilágra. Elfolyik Cilii (Celje) mellett és Stein-
brücknél torkollik. 55 km.-nyire tutajozható. 
Forrásától torkolatáig esése 596 m. A S.-fürdő-
ket meleg vizükkel erős gyógyhatásúaknak 
mondják, ezek Ciliinél vannak. 

Sanna v. Sana, az Unna (1. 0.) mellékfolyója 
Boszniábau. 

Sannazaro, Jacopo, olasz költő, szül. Nápoly
ban 1458 júl. 28., megh. u. 0.1530 ápr. 17. Area-
dia e. olasz nyelvű idillje (prózával egybekötött 
12 ekloga) és De partu virginis c. latin eposza 
(Leipzig 1816) híressé tették nevét. Árkádiái ál
neve Azzio Sincero v. latinul Actios Sincenis 
volt. Műveinek teljes kiadása: Le opere volgari 
di J. S. (Padova 1723, 2 köt.). V. ö. Torraca Fr.. 
J. S. (Napoli 1879). 

Sannicandro Garganico, város Foggia olasz 
tartományban, (1911) 11,250 lak., várkastélya van. 

San Nicola, sziget, 1. Tremiti. 
San Nicolas de los Axroyos, város Buenos-

Aires argentínai tartományban, (19«) 19,085 lak. 
S a n n i o , 1. Atellana fabula. 
Sanok, az ugyanily nevű galíciai kerületi ka

pitányság székhelye, a Felső-San mellett, (1910) 
10,792 lak., faúsztatással és kereskedéssel, régi 
kastéllyal, környékén sós- és naftaforrások. 
Környéke az 1914—16.-1 világháborúban véres 
csatáknak volt színhelye. Most Lengyelország
hoz tartozik. 

San Pellegrino, falu Bergamo olasz tarto
mányban, a Brembo mellett, (1911) 1502 lak., 
szénsavas forrásokkal (27°), látogatott fürdő. 

San Pier d'Aréna (Sampierdarena), Genova 
külvárosa, (1911) 42,421 lak., számos palotával, 
kerttel. Híres a Sta Maria della Cella nevű egy
háza. 

San T?ietxo(Acápitrum), sziget, Cagliari olasz 
tartományhoz tartozik, Szardíniától D.-re. Terü
lete 51 km2. Sófőzés, korall- és tinhalászat. Fő
helye Carloforte, a K.-i parton, (mi) 8082 lak., 
forgalmas kikötővel. 

San Remo, város Porto-Maurizio olasz tarto
mányban, a Genovai-öböl partján, (1911) 22,987 
neg. Sz alatt keresendő! 
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lak., forgalmas kikötővel, hajósiskolával. S. a 
Riviéra di Ponente egyik leglátogatottabb üdülő
helye. Régi, szűk utcákból álló, dombon épült 
részéből messze kimagaslik a Madonna da Costa 
kupolás templom. Az újabb része széles utcákból 
áll, számos villával, kertekkel és sétahelyek
kel. A hegyfal, amely S.-t B.-ról határolja (a 
Piano Carparo 901 m., Monté Caggio 1090 m. és 
Biguone 1298 m.), a hideg szelektől megóvja és 
egyenletes, kellemes éghajlatúvá teszi. Növény
zete délszaki. Évente mintegy 30,000 idegen 
keresi fel. 

San-remói értekezlet. A entente-hatalmak kép
viselői közt 1920 ápr. 19. San Rernóban Nitti, 
akkori olasz miniszterelnök elnöklete mellett tar
tott értekezlet, amelyen a versaillesi békekötés 
után beállott németországi válság, valamint a kis
ázsiai helyzet orvoslását akarták elérni. Német
ország ugyanis már az első hónapokban nem bírta 
megfizetni a követelt jóvátételi összeget, amiért 
Franciaország, Belgiummal egyetértve, Frank
furtot és Darmstadtot megszállotta. Ez ellen a 
német kormány tiltakozott; de tiltakozott Anglia 
is, mert hozzájárulása nélkül történt a megszállás. 
Anglia követelte a megszállás megszüntetését, 
továbbá Németország teljesítőképességének meg
állapítását, ez értelemben a békeszerződés egyes 
föltételeinek revízióját. Minthogy azonban Német
ország egy jegyzőkönyvben haderejének 200,000 
emberre való fölemelését is kérte, ezt Anglia is 
visszautasította; ellenben Franciaország beleegye
zett, hogy német területek további megszállását 
a szövetségesek, első sorban Anglia beleegyezése 
nélkül nem hajtja végre; a török és kisázsiai kér
désben Franciaország engedett Anglia kívánal
mainak. Fölmerült a fiumei közjogi kérdés is, 
ezt azonban az értekezlet félretette. 

San Roque (ejtsd.- szán róke), 1. Cabo S., hegy
fok Rio Grandé do Norte brazíliai államban, 
a Lisszabon felől jövő kábel végpontja. — 2. S., 
város Cadiz spanyol tartományban, Gibraltártól 
9 km.-nyire E.-ra, (1910) 22,645 lak., a gibralta-
riak nyaralóhelye. 

San Salvador, 1. sziget, 1. Watling-sziget. — 
2. S., Salvador középamerikai köztársaság fővá
rosa és püspöki székhely, a S. vulkán DK.-i lábá
nál, (1920) 80,900 lak., indigó- és kávóttltetvé-
nyekkel. Nagyobb épülete az elnöki palota, az 
országház, az egyetem és székesegyház. S.-t 
1509. alapították, azóta 9-szer pusztította föld
rengés. Legborzalmasabb volt az 1917. június 7-iki, 
amikor a város úgyszólván teljesen rombadult, 
;i kitört vulkán lávával borította el a romváros 
egy részét. A lakosok nagyrészt még idején me
nekültek, de környékén még hat város pusztult 
el, s ezek lakosságából több ezerén estek áldozatul. 

San Salvador-balzsam a. m. peru-balzsam, 1. 
Balsamum. 

Sans atout (franc, ejtsd: szanzatú) a. m. adutt 
nélkül. A'whist és préf érance nevű kártyajáték egy 
különös játszmáját nevezik így, midőn adutt 
zín megjelölése nélkül játszanak. 

Sans compara i son (franc, ejtsd: szail kom-
parezóíí) a. m. hasonlíthatatlan. 

Sans-culotte (franc., ejtsd: szankuiott) a. m. 
«nem úri nadrágos». így nevezték a francia for

radalom idején a szegény sorsú és alacsony szár
mazású francia polgárokat, kik az úri osztállyal 
ellentétben nem térdnadrágot (culotte), hanem 
hosszú nadrágot viseltek. 

Sans-culotti«les(franc.,ejtsd: szan-küiottid), így 
nevezték a forradalmi naptárnak azt az 5 (szökő
évben 6) napját, melyek mint kiegészítő napok 
(jours complémentaires) az évet befejezték és ün
nepek gyanánt szerepeltek. 

Sans doute (franc, ejtsd: szaS dút) a. m. két-
ségnélkül, kétségtelen. 

San Sebastian (baszkul Donostian), fővárosa 
Guipuzcoa spanyol tartománynak, elsőrendű erős
ség és püspöki székhely, 18 km.-re a francia ha
tártól, a Biscayai-öbölbe nyúló földnyelven, (1920) 
61,774 lak., látogatott tengeri fürdő, kikötővel, 
élénk kereskedelemmel. S. a király nyaraló
helye. Nevezetesebb épületei: a Casa consistorial 
(városház), a Sta-Maria-templom, a San-Vicente-
templom (XI. sz.), Miramar királyi nyaraló, a 
citadella, bikaviadal-arénája, van kereskedelmi 
és hajósiskolája. A közeli Loyola-völgyben van 
San Ignacio de Loyola egykori jezsuita-kolostor. 
S. két ízben volt ostromnak kitéve. 1813-ban az 
angolok a franciáktól elfoglalták és feldúlták. 
1839—40. ismét angol kézen volt. 

San Sebastian de los Reves, város Miranda 
venezuelai államban, kb. 10,000 lak. 

Sansepolcro (Borgo 8.), város és püspöki 
székhely Arezzo olasz tartományban, (1911) 9507 
lak.,; nevezetes székesegyháza (XI. sz.), több más 
temploma és érdekes városháza (XV. sz.) az itt 
született Piero della Francesca és Raffaello da 
Colle festményeivel. Citadellája a XIII. sz.-ból 
ered. 

San Severino Marche (ejtsd: —marké), város és 
püspöki székhely Macerata olasz tartományban, 
(i9ii) 13,699 lak., Székesegyháza a Pinturicchio 
Madonna-képével, XIII. sz.-beli várostornya és 
XVI. sz.-beli püspöki palotája van. 

San Severo, város Foggia olasz tartomány
ban, (1911) 32,202 lak., XIII. sz.-beli plébániatem
plommal, régi várfalakkal, van műszaki isko
lája; 1799. a franciák földúlták. 

Sansev ier ia TJiunb. (növ.), a Liliaceae (Li
liomfélék) család génusza; 12 faja van, csaknem 
mind tropikus afrikai, a többi keletindiai. Rhizo-
más füvek lapos v. hengerded, vastag levelekkel, 
amelyek közül a virágzat emelkedik ki, ebben a vi
rágcsokrok fürtösen vannak elrendezve. A virág 
leple hosszú csövű és 6 keskeny visszahajló ha
sábra oszlik. A magház felfúvódott s üregenkint 
1 magkezdeményt tartalmaz. A termésben 1—3 
mag van és ezeken húsos külső héj. A S.-k le
veleinek háncsrostjai kitűnő fonóanyagot szolgál
tatnak (hajókötél). Különösen a S. zeylanica 
Willd., a S. guineensis Willd. és a S. cylindrica 
Bojer (Bowstring-kender) válik ki e tekintetben. 
Mig az utóbbit inkább csak Afrikában, a 2 
előbbit a forró övön igen sok helyütt termesztik. 

Sansevieria-rost (növ.), 1. Sansevieria és 
Moorva. 

Sans fa<jon (franc), 1. Fagon. 
Sans géné (franc ejtsd: szán zsén) a. m. kény

szer, feszesség nélkül, fesztelenül; főnévileg: 
fesztelenül viselkedő ember. 

Amely szó S alatt nincs meg-. Sas alatt keresendő! 
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. Sansibar, 1. Zanzibár. 
Sansovino, 1. Andrea, tulajdonképen Contueci, 

olasz szobrász, szül. Monté San Sovinóban (innen 
ered művészi neve) 1460., megh. 1529. Polla-
juolo és Leonardo da Vinci tanítványa. Miután a 
firenzei San Spirito szentségkápolnáját díszítette, 
1491. a portugál király Lissabonba hívta. 1500-ban 
visszatért Firenzébe; 1503-ban Genovába, 1505-ben 
Rómába ment, ahol több síremléket készített; 
1513—25-ig a lorettói szentház díszítését végezte 
X. Leo pápa megbízásából. Számos tanítványt 
képezett ki. 

2. S., Jacopo, szobrász és építész, tulajdonképen 
Tatti, aki a S. nevet mesterétől, S. Andreától 
vette, szül. Firenzében 1486., megh. Velencében 
1570 nov. 27. Előbb Firenzében és Rómában mű
ködött, a többi közt a római S. Agostino templom
ban a Madonna a gyermekkel szobrot alkotta; 
1520—1526-ig több templom építését vezette mint 
építész. 1527-ben Velencébe ment, ahol csakhamar 
nagy tekintélyre tett szert; különösen a fényes 
díszítőhatás mestere volt s Velencének korabeli 
építményei és szöboralkotásai az ő szellemének 
bélyegét hordják magukon. Kiválóbb építészeti 
alkotásai Velencében a Corner-palota, a S. Marco 
könyvtár, a Zecca (pénzverő), a Campanile logget-
tája (amely a torony összeomlásakor 1902-ben 
nagyrészt elpusztult), a San Martino, San Giorgo 
de' Greci és San Giuliano templomok; szobrász-
művei közül nevezetes a Szt-Márk templom sek
restye-bronzajtajának két reliefje: Krisztus sírba
tétele és feltámadása; Sz. János a S. Maria dei 
Frari templomban; a két gigász adoge-palota fő
lépcsőjén. 

Sans pare i l (franc, ejtsd: szán parely) a. m. 
páratlan, hasonlíthatatlan. 

Sans p h r a s e (franc, ejtsd: szán fráz) a. m. 
frázis, kerülgetés nélkül; rövidítése e szólásnak: 
la mórt sans phrase, mellyel Sieyés abbé a kon
vent gyűlésén 1793 jan. 17. XVI. Lajos halálára 
szavazott. E mondását azonban ö maga később 
tagadta. 

Sanssouci (ejtsd: szanszuszi), királyi kastély, Nagy 
Frigyes kedvelt lakóhelye, Potsdam mellett, nagy 
épületekkel, parkkal, vízmedencékkel, szökőku
takkal. A tulajdonképeni S.-kastélyt Nagy Fri
gyes rendeletére Knobelsdorff 1745—47-ig épí
tette a szép kilátást nyújtó domb tetején. K. felé 
van a képtár, előtte kert, amelyet egy márvány-
balusztrád választ el a S.-parktól. A bejárattól 
D.-re van a Persius tervei szerint épített Béke
templom és előtte a Marly-kert; a mélyebb helye
ken a japáni ház, a római fürdő, a barátság tem
ploma Vilma bayreuthi őrgrófnő márványszobrá
val és egy mauzóleum. A park Ny.-i végébe,n 
emelkedik az 1763—70-ig épült, 213 m. hosszú Uj 
palota mintegy 200 teremmel és szobával. Ebben 
szül. Frigyes császár és lakott nyaranta II. Vil
mos császár. Az Új palotától DK.-re a S.-park 
mellett fekszik a Charlottenhof nevű palota, több 
villa és az 1851—56-ig firenzei ízlésben Stüler 
tervei szerint épített úgynevezett Orangerie (a 
palota terrasszait díszítő narancsfák telelő helye), 
amelynek középső részében látható a Rafael-te
rem, 49 Ráfael-kép másolataival. A közép-épület 
előtt áll IV. Frigyes Vilmos márványszobra Blá-

Amely szó S alatt nincs : 

sertől. V. ö. Quass, Spaziergang durch Park S. 
(Potsdam 1901); Höckendorf, S. zur Zeit Fried-
richs d. Gr. und heute (Erlangen 1903). 

Sanssoucii filozófus, Nagy Frigyes porosz ki
rály neve a Potsdam melletti kedves tartózkodó-
helye után. 

San Stefano, helyesen: Santo Stefano (1. o.). 
San-szi, kínai tartomány, I. San-hszi. 
Santa (olasz, spanyol és portugál), a santo 

(san) és sao szók nőnemű alakja, a. m. szent. Ösz-
szetételekben gyakori. 

Sánta, a «ferbli» hazárd kártyajátéknál hasz
nált mükifejezés. A 32 kártyalap közül egy v. öt 
lapot kijelölünk a játék kezdetén és ennek, illető
leg ezeknek azt a tulajdonságot adjuk, hogy kéz
ben létük alkalmával ama szin, avagy figura érté
kével birnak, melyet a kezünkben levő kártyák
hoz legalkalmasabbnak vélünk. Pl. van három 
királyunk és egy S.-nak jelölt kártyánk (zöld alsó); 
a S. ez esetben a negyedik királyt helyettesíti, s 
így négy királyunk (kunststückünk) van. 

Sánta alak, a kristálytanban a szkalenoéder 
magyar neve. 

Santa Ana, város Salvadorban, (1920) 70,000 
lak., kávé- és cukornádültetvények, élénk indigó
kereskedelem, vas-, réz-, ezüst és cinkbányá
szat. 1915 szept. havában erős földrengés pusz
tította. 

Santa Ana, mexikói államférfiú, l. Santa 
Anna. 

Santa Ana de Cuenca, város 1. Cuenca, 3. 
Santa Anna (Santa Ana, Santana), Antonio 

Lopez de, mexikói hadvezér és államférfiú, szül. 
Jalapában 1797 jún. 10., megh. Mexikóban 1876 
jún. 20. Részt vett a mexikói szabadságharcban 
Iturbide (1. o.)tábornok oldalán, de mikor ez csá
szárrá kiáltatta ki magát, ellene fordult és segí
tett megbuktatásában. 1829 hadügyminiszter lett, 
1832. lázadást keltett Bustamente elnök ellen és 
Pedrazát tette meg elnöknek. 1833 márc.-ban ezt 
is megbuktatta és két éven át diktátori hatalom
mal kormányozta Mexikót. 1836-ban az elszakadó 
Texas ellen indított háborúban fogságba esett, 
melyből 1837. szabadult ki. 1838-ban Veracruz 
védelmében egyik lábát vesztette. 1841—44-ig 
másodízben volt diktátor, ezután a kongresszus 
örökös száműzetésre Ítélte. De már 1846. vissza
hívták s őt állították az Egyesült-Államokkal ki
tört háborúban a mexikói sereg élére. 1847 febr. 
22—23. Taylor, majd 1847 ápr. 18. Scott tá
bornoktól szenvedett vereséget s miután ez utóbbi 
bevonult Mexikóba, S. Jamaika szigetére mene
kült. 1853-ban visszahívták s az év végén élet
hossziglani elnökké választották. 1855 aug.-ban 
már megbukott és külföldre menekült. Miksa csá-
csár 1864. birodalmi marsallá nevezte ki. 1867-ben 
újból kísérletet tett a hatalom megszerzésére, de 
fogságba esett. Utolsó éveit nyomorban és el
hagyatottságban töltötte. 

Santa Anna de Tamaulipas, város, 1. Tam-
pico. 

Santa Barbara, 1. város Kalifornia északame
rikai államban, 11,659 lak., szőllőültetvényekkel, 
meleg ásványvízforrásokkal; nyaralóhely. — 2. 
S., departamento Honduras középamerikai köztár
saságban, a Karibi-tenger mellett, területe 4216 
aeg. Sz alatt keresendő ! 
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km2, 35,000 lak. S.-ban van a gazdag Sula- sík
ság és az atlanti partok legjobb kikötői; szék
helye S-, 6000 lakossal. 

Santa Caterina Villarmosa város Caltani-
setta szicíliai olasz tartományban, (1911) 7966 lak., 
hideg kén- és ásványvízforrással. 

Santa Catharina, Brazília egyik állama, te
rülete 55,000 km2, U92o) 668,743 lak. Partjai szag
gatottak, nagyobb szigetei a Sao Francisco és S. 
(550 km2). A 6—8 km. partmenti széles síkság szé
lénvonni a Serra do Mar.lejtőin 300 m.-nyi magas
ságig a kávé még megterem; csúcsait 11830 m.) 
erdők takarják. Vizei részben az Atlanti-óceánba 
ömlenek, másik része a La Plata vizkörnyékéhez 
tartozik; csak az Itajahy-Assu hajózható. A hatá
ron folynak a vízesésekben gazdag Iguassu és az 
üruguaj. Éghajlata szubtropikns. Bányatermé
kei a szén és kaolin. Terményei: mandióka, bab, 
kukorica, gabona, burgonya, cukor, kávé, gyapot, 
déligyümölcs. Állattenyésztése számottevő. A ke
reskedelem a német telepesek kezében van. Fővá
rosa Florianopolis (azelőtt Desterro). 

Santa Clara (Villa Glara), fővárosa S. Kuba
szigeti tartománynak (42,179 kmJ, (1919) 657,697 
lak.), vasutak mellett, (i9i9) 63,161 lak., réz- és 
vasércbányákkal. 

S a n t a Con v e r s a i i o n e (ol.), szószerinti éite-
jemben a. m. szent társalgás; az olasz képírásban 
olyan festmények elnevezése, amelyeken külön
böző férfi és női szentek csoportosulnak a kis 
Jézust tartó Madonna körött, a nélkül, hogy a kép 
bármely meghatározott cselekményt ábrázolna v. 
külön eszmét fejezne ki. 

Santa Cruz, 1. folyó, 1. Rio Santa Cruz. 
2. S. (Gobernacion de S.). Argentína legdélibb 

territóriuma, területe 282,666 km2, (1920) 11,355 
lak. K.-i része hegyes, az Andok (Challen 2170 m.) 
ágai borítják, egyebütt préri és a patagóniai fen-
síkba esik bele. Folyói: a Deseado, Chico, S., 
Coile és Gallegos, tavai: a Viedma, Argentína. 
Főhelye Gallegos. 

3. S-, departamento Bolivia köztársaságban, 
Mato Grosso brazíliai állammal határos, terü
lete 366,995 km2, (1915) 341,640 lak., nagyrészt 
indiánus. DNy.-i részét az Andok ágai fedik, 
egyebütt sík. D -i része mocsaras Nagyobb vizei: 
a Guapay v. Rio Grandé, a Piray és a Yapacani; 
éghajlata forró. Terményei: a kávé, cukornád, 
kakaó, gyapot, rizs, indigó és déligyümölcs. Ha
talmas erdei épületfákat, kaucsukot, gyógynövé
nyeket termelnek; arany- és ezüstércei is van
nak. Fővárosa S. de la Sierra, U9i5) 7734 lak. 

4. S. (Sahite-Cr< ix), sziget a Kis-Antillák-
ban, ttrulete 218 km2, (1917) 14,901, nagyob-
bára néger lak. Korallzátonyok övezik. Fővárosa 
Christianstoed (1. o.), fő kikötője Frederikstaed 
(40001ak.). Kolumbus fedezte föl második útjában. 
1651-ben fianeia kalózok szállották meg, akik a 
máltai lovagoknak és ezek a francia Nyugatindiai 
társaságnak adták el. 1733-ban Franciaország el
adta Dániának, Dánia viszont 1916. eladta az 
Északamerikai Egyestilt-Államoknak. 

5. S-, város Kalifornia északamerikai állam
ban, a San Lorenzo torkolatánál, (1910) 11,146 lak., 
kedvelt nyaralóhely tengeri fürdőkkel. 

6. S., kikötőhely Marokkóban, 1. Agadir, 

Santa Cruz de la Pálma, város, 1. Pálma, 1. 
Santa Cruz de la Sierra, város, 1. Santa 

Cruz, 3. 
Santa Cruz de Tenerife, a Kanári-szigetek 

fővárosa Tenerife szigetén, megerősített város jó 
kikötővel, élénk kereskedéssel, (1920) 52,413 lak. 
Püspöki székhely. 

Santa-Cruz-szigetek (Queen-Charlotte- vagy 
Sarolta-királyné-szigetek), Melanéziához tartozó 
szigetcsoport a Nagy-oceánban, a Salamon-szi
getek és Uj-HebriJák közt, összesen 940 km1 te
rülettel és körülbelül 9000 lakossal. A sziget
csoport 7 nagyobb vulkáni eredetű és több kisebb 
korall-szigetből áll. A nagyobbak Motuiti (50 km2), 
a Duff- vagy Wilson- vagy Taumako-csoport (18 
km2), a Matema- vagy Fecske-csoport (35), a Santa 
Cruz vagy Nitendi (560), Tapua (72), Vanikoro 
(164) és Tevai (19). A Matema-csoportban Tinckula 
kis szigeten még most is működő vulkán van. 
Éghajlatuk nagyon nedves és forró. A flóra olyan, 
mint Új-Guineán és az Új-Hebridákon. A fauna 
nagyon szegényes; a környékező tenger bővel
kedik halakban. A lakosok részben melanéziaiak 
és polinéziaiak, részben ezek keverékei, halászat
ból élnek, bátor csónakosok s fegyvereik meg ék
szereik készítésére nagy gondot fordítanak. Men-
dana fedezte föl 1595. 1898-ban angol protekto
rátus alá került s közigazgatási szempontból a 
Salamon-szigetekhez tartozik. 

SantaElena,községEntre-Eios argentínai tar
tományban, hatalmas húskonzervgyárral, mely 
óvenkint több mint 100,000 szarvasmarhát dol
goz fel. 

Santa Elvira, fürdő, 1. Pinos-Puénte. 
£anta Eulalia, bányaváros Chihuahua mexi

kói állami an. Bányáiból 1704 óta félmilliárd pezo 
értékű ezüstércet fejtettek, jelenleg amerikaiak 
müvelik. 

Santa Fé, 1. Argentína egyik tartománya, te
rülete 131,906 km», (1920) 983,840 lak., köztük sok 
európai. Nagyobbára sík, termékeny. Nagyobb 
vizei a K.-i határon a Parana, a Salado és a Car-
carana. Főtermékei a búza, kukorica, len. Van 
vasöntő és bőrcserző ipaia. — 2. S-, fővárosa S. 
tartománynak, (1914) 59,5741ak.,püspöki székhely, 
jezsuita kollégiummal, gyümölcstermelés, hajó
építés. — 3. S., Új-Mexikó északamerikai terri
tórium fővárosa, érseki székhely.kb. 10,000 indiá
nus lakossal, környékén arany- és vasércbányá
szattal. S. az Unió legrégibb városa, amelynek 
helyén már a spanyolok előtt a tezukó indiánu-
soknak egyik falva volt. Székesegyháza és a 
kormányzói palota 1627-ből való. 

Santa Fé de Antioquia, város, 1. Antioquia. 
Santa Fé de Bogotá, Colombia fővárosa, 1. 

Bogotá. 
Sant' Agata de' Goti, város, püspöki székhely 

Benevento olasz tartományban, (1911) 8550 lak. 
Székesegyháza várkastélya, régi körfalai neve
zetesek. S. az ókori Saticula, régiségek gazdag 
lelőhelye. 

Santa Ines, a Tűzföld egyik szigete, hossza 
145, szélessége 50 km. 1881 óta Chiléhez tartozik. 

Santa ISes de Cumana, város, 1. Gumana. 
Santa Isabel, 1. s> igét, 1. Basilan. — 2. &, vá

ros, 1. Fernando Póo. 
Révai Nagy lexikona XVI Ttot. 35 
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. Sánta Kata, az Orion-csillagkép népies neve. 
S a n t a l a c e a e (Zsellérkefélék, növ.), a szabad-

szirmú kétszikűek családja a Santalales sorozat
ban. 250 faja nagy elterjedési! a forró és a mér
sékelt övön. Nagyrészük száraz területet kedvel. 
Pák, cserjék és füvek, több közülök gyökereken 
élősködő, de zöld. Levelük csavaros állású vagy 
átellenes, pálhájuk nincs. Viráguk sugaras, apró, 
levélhónalji, 2 ivarú v. poligám és 2 lakú, lep
lük csésze- v. sziromszerü, 4—5 (3, 6) tagú, a tö
vén összenőve. Magházuk 1 üregű, többnyire alsó 
állású. A kifejlett magnak maghéja nincs, de van 
dús és húsos táplálószövete, ebben a csira gyö
köcskéjével felfelé van elhelyezve. Termésük 
nem nyílik felf gyakran húsos, csonthéjas. Ná
lunk a családot több fajjal csak a Thesium L. 
(zsellérke) képviseli. A nálunk elő nem fordulók 
között különösen egyes Santalum-f&iok hasznos 
fájukkal tűnnek ki. Más génuszok fajai magvuk-
kal v. meghúsosodott termésnyelükkel gyümöl
csöt szolgáltatnak. 

S a n t a l a l e s (nüv.), a váltszirmú kétszikűek 
sorozata. Viráguk ciklikus, porzói a szirmok előtt 
állanak. Magházuk ritkán 1, rendesen 2—3 termő
levélből alakul és alsó állású, minden üregében 
1 magkezdemény, a magié a szabad és közepén 
van v. pedig hiányzik a magkezdeménnyel együtt 
s ekkor egy külön, de szintén maglécnek vehető 
rész zárja magába a makrospórát (embriózsák). 
Ha van kifejlett magkezdemóny, integumentuma 
nincs v. csak 1 van. Idetartozó fontosabb csalá
dok: Saixtálaceae, Olacaceae, Loranthaceae, 
Balanophoraceae. 

Santa Leopoldina, brazíliai gyarmatok, 1. 
Leopoldina. 

Santali Alpok, 1. Alpok. 
Santa l in , 1. Pterocarpus. 
Santa Lucia (ejtsd: szánta íucsía), 1. falu Verona kö

zelében. 1848 máj. 6. ütközet volt itt a piemontiak 
és aRadetzky vezérelte osztrákok között. — 2. S., 
helység az Isonzó mellett, 1915. és 1916. sokszo
ros véres harcok színhelye; most Olaszországhoz 
tartozik. — 3. S- v. San Jüan Bautista, város Uru
guayban a S. mellett, 6000 lak.—4. S. (ejtsd.- íaszia), 
sziget, a Kis Antillák egyike, Windward Islands 
angol kormányzóságban,MartiniquetőlD.-re,terü
lete 603 km2, (1921) 51,505 lak., nagyrészt franciául 
beszélő katolikus szinesbőrüek. Legnagyobb he
gyei a Pitons de la Soufriere (926 m.) és a Ca-
naries (958 m.). Vulkánikus talaja termékeny, 
csapadéka bőséges, az orkánok gyakoriak. Meleg 
forrásai, kén- és timsótelepei vannak. Termékei: 
kakaó, cukornád, pamut, fűszerfélék. Fővárosa: 
Gastries (1. o.). S.-t Kolumbus fedezte fel 1498 dec. 
13.; felváltva angol, majd francia birtok volt, 
1803. végleg angol kézre jutott. 

Santa-Lucia-öböl, az afrikai Umvolozi folyó
nak öbölalakú torkolata a Zulu-föld K.-i partján. 

S a n t a l u m L., szantálfa (növ.), a Santalaceae-
család génusza; 8—9 faja félig élősködő fa vagy 
cserje Kelet-Indiában, a maláji és Csendes-óceáni 
szigeteken, továbbá Ausztráliában. Gyökérzetük 
a földben terjed el s ugyancsak itt szívóágaikkal 
más növények gyökerére v. földalatti szárára te
lepednek. Levelük örökzöld, egyszerű, nyeles, 
bőrnemü vagy húsos, szárnyas erezetű. Viráguk 
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laza v. kevéssé elágazó, végálló v. levélhónalji 
bugákat alkot. Termésük gömbölyű, csonthéjas, 
kívül csak vékony, húsos réteggel, egymagú. A 
termés tetején köldökszerű lapos mélyedés. Több 
faj fája az értékes szantálfa (Sandelholz), így a 
következőké: 8- Freycinetianum Gaud (Havai). 
S. audrocaledonicum Vieill. (Ujkaledonia), S. 
lanceolatum R. Br. (Ausztrália), de legfontosabb 
a S. album L. (ambrafa), mely Kelet-Indiában és 
az indiai szigeteken van elterjedve. Ez szolgál
tatja a fehér v. sárga szantálfát (1. Szantál
fa). Ennek fájából nyerik desztillálással az oleüm 
santali nevű illatos olajat. 

Santa Mar gherita Ligure, város, tengeri fürdő 
ós téli gyógyhely Genova olasz tartományban a 
Riviéra di Levantén, (i9ii) 7925 lak., csipkeverés, 
korallhalászat. 

Santa Maria, sziget, 1. Banks. 
Santa Maria, Puerto de, 1. Puerto de Santa 

Maria. 
Santa Maria Capua Vetere, város Caserta 

olasz tartományban, a régi Capua romjainak he
lyén, (wio) 21,520 lak., üveggyárral; átalakított 
bazilikájának 52 antik oszlopa van. 

Santa Maria de Belem, város, 1. Pára 3. 
Santa Maria di Campiglio, klimatikus gyógy

hely, 1. Madonna di Campiglio. 
Santa Maria di Leuca, vapo di, 1. Leuca. 
Santa Marta, Magdaléna (1. o.) coloinbiai de-

partamento fővárosa, a Karibi tenger mellett, kb. 
10,003 lak., kikötővel. 

Santa Maura, sziget, 1. Leukadia. 
Santana, mexikói elnök, 1. Santa Anna. 
Santander, 1. spanyol tartomány Ókasztiliá-

ban, Biscaya, Burgos, Palencia, León, Oviedo és 
a Biscayai-öböl közt, területe 5460 kmJ, (1920) 
327,669 lak., fővárosa S. — 2. S., fővárosa S. 
tartománynak, érseki székhely, az Atlanti-óceán 
egyik öblénél, (1920) 72,469 lak., dohány-, papiros-, 
cukor-, sör- és hajógyártással. Élénk tengeri ke
reskedelemmel. Jelentékenyebb épülete a székes
egyház (XIII. sz.), a San Rafael kórház, a San 
Josó menedékház. Szép ültetvényei és sétahelyoi 
vannak. A Playa del Sardinero parton van látoga
tott tengeri fürdője. 1893 nov. 3. egy dinamitos 
hajó felrobbanása következtében kikötőjének je
lentékeny része romba dőlt. 

3. S-, Golombia délamerikai köztársaság egyik 
departamentőja,teTü\ete 46,240 km2, (1918) 439,161 
lak. Hegyvidéke vas-, ólom-, rézércekben, szén-, 
petróleum- és sóban gazdag. Termékei: cukor
nád, kávé, kakaó, dohány és pamut. Fővárosa 
Bucaramanga. 

4. S. (S. de Quüiclwa), 1543-ban alapított vá
ros Colombia köztársaság Cáuca departamentójá-
ban, kb. 5000 lakossal. 

Sant' Angelo, Monté (ejtsd: —andzseio), hegy
ség Nápoly olasz tartományban a Sorrentói fél
sziget tövében, 1443 m.-ig emelkedik. — 2. S-, 
város, 1. Monté Sant' Angelo. 

Sant Angelo de Lombardi (ejtsd: —andzseio,) 
járási és püspöki székhely Avellino olasz tarto
mányban, (191D 7343 lak., XIII. sz.-beli apátság
gal, kénesvízforrásokkal, selyemtermeléssel. 

Sant' Antimo, város Nápoly olasz tartomány
ban, (f9ii) 10,279 lakossal. 
ieg, Sz alatt keresendő! 
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Sant' Antioco (az ókori Plumbaria Insula), 
18 km. hosszú és 4V2—10 kin. széles, 109 km* 
területű sziget Szárdinia DNy-i partja mellett, 
amellyel egy Íves római híd köti össze. Főhelye 
S., a sziget ÉK.-i végében, (191D 4489 lak. 

Sánta ördög (franc. Le diable boitenx), Le-
sage (1. o.) híres regénye. 

Sant' Arcangelo di Bomagna (ejtsd: szánt ár-
káodzséio di románya). város Forli olasz tartomány
ban, (I9ii) 10,191 lak., XIV. Kelemen pápa szü
letési helye, emlékét diadalkapu hirdeti. 

Santarem, 1. Portugália egyik kerülete, a Tejo 
mindkét partján, területe 6619 km3, (1911) 325,775 
lak. — 2. 8., a kerület fővárosa, kb. 9000 lak. 
Alcapova mór erősség romjaival; a jezsuiták régi 
templomában szép mozaikok vannak; a Graca-
kolostor templomában vannak Alvarez Cabral, 
Brazília felfedezőjének hamvai. S. a római Sca-
labis, az arabok alatt Schantara, 1093. kaszti-
liai V. Alfonz elvette a móroktól. 1834 máj. 16. 
Dom Miguel hadait itt Napíer és Villaflor teljesen 
megverték. 

Santa Rosa, 1. departamento Guatemala kö
zépamerikai köztársaságban a Csendes-óceán 
mellett; területe2900 km3, 50,000 lak. Fővárosa 
Cuajiniquilapa. — 2. S. de Osos, bányaváros 
Oolombia Antioquia departamentójában 2610 m. 
magasan, 11,000 lak., aranybányászattal. — 3. S-
de Viterbe, város Colombla Boyaoá departamen
tójában 2591 m. magasan, 10,000 lakossal. 

Santa Rosalia, város Chihuahua mexikói ál
lamban a Rio Florido és a Rio Nonoava össze
folyásánál, 8000 lak. 

Santar-szigetek, a szibiriai partvidékhez tar
tozó sziklás, lakatlan szigetek az Ohocki-tenger-
b3ii a Tugur-öböl bejáratánál; legnagyobb a Nagy-
Santar (1684 km3). 

Sántaság. A járás szabályos hibája az alsó 
végtagok rendellenes használatával. Rendesen 
mechanikai oka van, pl. az egyik végtag rövid
sége, izületének merevsége, fájdalmasság folytán 
beálló rendellenes tartás és kímélés stb. Meg-
kiilönböztetendő a tántorgástól (1. o.) és a bizonyos 
idegbajokat, pl. idegsokkot gyakran kisérő furcsa 
járásoktól. A S. enyhítésére szolgálnak a külön-
bözó testegyengető cipők és gépek, a mankók 
és a bothasználaí. A jó mankó megfelelő magas
ságú, a fölkart nem töri, könnyű, rugalmas, nem 
csúszik. A beteg oldalon viselendő. A botot a 
mechanikai okból sántító ember az egészséges 
oldalon, a fájóslábú ember a beteg oldalon, szoro
san a lábfejhez tartva használja. 

Sánta valuta, az a valuta, melynél a törvé
nyes fizetési eszköz csak egy fémből készül, de 
valamely régebbi pénzrendszerből magmaradt, 
másik fémből készült érme is korlátlan mennyi
ségben fogadandó el a forgalomban. így pl. ná
lunk az aranyvaluta bevezetése után az ezüst 
egyforintos továbbra is magmaradt törvényes 
és fizető eszköznek; hasonló volt Németország
ban az ezüst tallér (3 M.-ás) forgalomban mara
dása. 

Santee (ejtsa : ssenti) vagy Gatahbe (ejtsd: ket-
titibe), északamerikai folyó, North-Carolina ál
lamban ered a Black-Dome hegy mellett, aS. ne
vet csak a Congaree folyóval való egyesülés 

után veszi fel és Charlestontól É.-ra torkollik, a 
várossal régi torkolati ágában hajócsatorna köti 
össze. Alsó folyásán mintegy 240 km. hosszban 
hajózható. 

Sant' Elpidio a Maré, város Ascoli Piceno 
olasz tartományban, (1911) 11,637 lak., körfalak 
övezik. 6 km.-re K.-re az Adria partján van ki
kötője, Portó Sant1 Elpidio. 

Santerre (ejtsd.- szaSterr), vidék Picardia egykori 
francia tartományban, most Somme département 
DK. része, fővárosa Péronne. 

Santerre (ejtsd: szaSterr), Antoine Joseph, 
francia forradalmi férfiú, sörfőző, szül. Parisban 
1752 márc. 16.,megh. 1809 febr. 6. A forradalom 
kitörésekor egy nemzetőrzászlóalj parancsnoka 
lett s részt vett a Bastille megostromlásában és 
a későbbi felkelésekben. 1792 aug. 10. a meg
gyilkolt Mandat helyébe őt választották meg a 
párisi nemzetőrség főparancsnokának s ebben az 
állásában intézte XVI. Lajos kivégeztetését. Ké
sőbb a vendéei felkelők ellen küldték, de 1793 
szept. 18. vereséget szenvedett. Ezért börtönbe 
került, melyből csak Robespierre bukása után 
szabadult ki. Ezután teljesen visszavonulva élt. 
V. ö. Garro, S., (Paris 1847). 

Sántha, 1. Antal, színész, szül. Zomborban 
1836 szept. 6., megh. Budapesten 1908 szept. 28. 
Szini pályáját 1856. kezdte vidéken, 1863. szer
ződtették a pesti Nemzeti Színházhoz. 1895-ben 
visszavonult a színpadtól s a színház pénztár
noka lett. Mint sziné3z rendesen csak kisebb sze
repeket játszott, de rendkívül jóízű humorral s a 
klasszikus darabok kisebb komikus szerepeiben 
sok sikere volt. Főbb szerepei: Grumio (Makran
cos hölgy), Sírásó (Hamlet), Jakab (Fösvény) stb. 

2. S. Károly, költő ós egyházi író, szül. Kecske
méten 1840 okt. 22. Több helyen lelkészkedett, 
1876 óta Sárszentlórinczen s a 60-as évektől 
kezdve szorgalmasan irogatott a szépirodalmi 
folyóiratokba, így Arany Koszorújába is. Versei
vel több pályadíjat nyert; a Dunántúli Énekes
könyvben több mint száz éneke, a magyar Agen-
dában 120 imádsága jelent meg. Nevezetesebb 
művei: Egyházi költemények„(1869); Buzgó
ság könyve (1888 é3 1899); Őrangyal (ima
könyv, 1893 és 1912); Költemények (1897); 
Szent hangok (1899); Olajfalevelek (1901) ; 
Hárfahangok (1905); Háborús idők imádságos 
könyve (1916). 

Santhali Alpok, 1. Alpok. 
Santi, 1. G-iovanni, az umbriai iskolához tar

tozó olasz festő, Rafael apja, szül. az Urbinp-
vidóki Colbordolóban valószínűleg 1430—40 közt, 
megh. Urbinóban 1494 aug. 1. Piero dei Franceschi 
s még inkább Melozzo da Forli hatásán képezte 
ki kifejezésben szelíd, színezésben tompa, száraz 
modorát. Főként Urbinóban működött. Főművei 
Urbinóban, Cagliban, Farrúbau és a berlini Fri
gyes-múzeumban láthatók. Egy Madonnáját a 
budapesti Szépművészeti Múzeum őrzi. 

2. S-, Raffaello, 1. Rafael. 
Santiago, 1. Chile egyik tengermelléki tarto

mánya, területe 15,262 km2, (1920) 685,358 lak. 
Az Andok 5779 m. emelkedő hegyei fedik. A fő 
folyó a Maipo, amely S. összes vizeit fölveszi. 
Öntözött földjei termékenyek; állattenyésztése 
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fejlett, nemesfémbányászata van, ásványokban 
gazdag. 

2. S. (S. de Chile), fővárosa Chile köztársa
ságnak és 8. tartománynak, érsekség székhelye, 
(1920) 507,296 lakossal. Éghajlata erős ingadozáso
kat mutat, hőmérsékleti szélsőségei — 4° és -+-330, 
csapadékja kevés, évi 830 mm. A csatornázott 
város tiszta és egészséges, a földrengés gyakori. 
Főbb iparágai malom, bőr, vas, posztó, sörgyár
tás, aranymüvesség. S. termékeny síkságon, a 
parkozott 70 m. magas Cerro de Santa Lucia 
körül épült; átszeli a 70—100 m. széles, 6-4 km. 
hosszú páros fasorokkal beültetett Almeda út
vonal. Középpontja a Plaza da Annás, itt áll a 
székesegyház (XVIII. sz.), az érseki palota, a város
háza és a postapalota, 24 temploma van. Kiváló 
épületei a Moneda (kormányzói palota), a szín
ház, kiállítási épület és a fényes Cousino hotel. 
Tereit számos szobor ékesíti. Egyetemét (1743) 
jezsuiták alapították, van nemzeti könyvtára 
(70,000 kötet), természetrajzi gyűjteménye, állat
kertje, füvészkertje, csillagvizsgálója, mezőgaz
dasági-, meteorológiai- és földrengési intézete, 
szépművészeti múzeuma festő- és szobrászakadé
miája, zenekonzervatóriuma. 1818 ápr. 5. S. kö
zelében a chileiek a spanyolok felett győztek s 
ekkor lett Chile független. 1541-ben Valdivia 
alapította S. del Nuevo Extremo néven. 1922 
nov. 1. a várost és a chilei partvidéket erős föld
rengés sújtotta, melynek számos emberáldozata 
is volt. 

8. S., sziget, 1. SáS Thiago. 
4. S., Jamaika(l. o.) előbbi neve. 
Santiago de Compostela, kerületi főváros 

Spanyolország La Corona tartományában, (1920) 
25,670 lak., érseki székhely. Nevezetes 1032— 
1211. épült székesegyháza, Sz. Jakab apostol állí
tólagos sírjával, amelyről a Sz. Jakab lovagrend 
is nevét vette, s amelyhez, mint Spanyolország 
védőszentjének nyugvóhelyéhez nagy Bzámmal 
zarándokolnak. Van egyeteme, nagy könyvtára, 
16 kolostora, vászonszövö ipara. 

Santiago de Cuba (röviden Guba), megerősí
tett kikötőváros, érseki és tartományi székhely 
Cuba szigetén, <i9i9) 70,232 lak., kikötővel, do
hány-, gép-, vasárúgyártással. A gyakori föld
rengések miatt egyemeletes, lapos fedelű házak
ból áll; kiválóbb épületei: a székesegyház,kolos
torok, árvaház, szegényház stb. Kiviteli cikkei: 
dohány, kávé, cukor, kakaó, rum, banán, ma
hagóni és cédrusfa. A kikötőt erősségek védik. 
Közelében El Cobre rézbánya és búcsújáróhely. 
1898 júl. 2. Samp8on északamerikai tengernagy 
az idehúzódott spanyol hajóhadat tönkretette és 
S.-t júl. 14. elfoglalta. 

Santiago de Gu atem ala, város.l. Guatemala, 2. 
Santiago de Guayaquil, kikötő, 1. Guayaguil, 2. 
Santiago de la Vega, város, 1. Spanish Town. 
Santiago del Estero, 1. Argentína délameri

kai köztársaság egyik tartománya, terül<-te 
103,016 km2, (1920)' 293,501 lak. A tartomány 
nagyrészt síkság. A Salado és Dulce a nagyobb 
vizei. DNy.-on van a Salinas Grandes sósmocsa
ras vidéke. Éghajlata meleg és száraz. Termé
nyei cukornád, búza, kukorica, dohány, gyapot, 
ezollő és déli gyümölcs. — 2. S., a tartománynak 
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fővárosa, (i9«) 23,479 lak., collegio nacional-lal, 
székesegyházzal. 1553-ban Francisco de Aguirre 
alapította. 

Santiago de los Caballeros, város Santo Do
mingo (1. 0.) köztársaságban, a Yaqui jobb part
ján, (i92i) 71,956 lak., nagydohányültetvényekkel, 
szivargyártással. 

Santiago de Veraguas, fürdőhely Panama 
köztársaságban a San Marti mellett, 7000 lak., hó-
forrásokkal, szalmakalapgyártássaí. 

Santillana, Inigo Lopez de Mendoza, marqués 
de, spanyol hadvezér, politikus, költő és író, szül. 
Carrion de los Condesben 1398., megh. Guada-
lajarában 1458. Mint II. János kasztiliai király 
vezére számos csatában legyőzte az aragoniai, 
navarrai és a mór hadseregeket. Ő kezdte meg 
az irodalomban az olasz fonnák meghonosítását, 
a többi közt a szonettét is, Spanyolországban. 
Munkái közül említendők: Defensa de Enrique 
de Villena és Comedia de Ponza (allegorikus köl
temény); Proverbios (didaktikai költemény). Mun
káit Amador de los Ríos adta ki (Madrid 1825). 

Santini, Giovanni, olasz csillagász, szül. Cap-
deseben, Borgo di San Sepolcro mellett (Tos
cana), 1786 jan. 30., megh. Padovában 1877 jún. 
26. A padovai csillagvizsgáló igazgatója és az 
ottani egyetem tanára volt. Csillagészloléseket 
és pályaszámításokat közölt; a trigonometria ki
fejlődéséhez több egyszerűsítéssel járult, többféle 
javítást eszközölt a csillagászati műszereken. 
Főbb munkái: Elementi di astronomia (Padova 
1820); Teória degli stromenti ottici (u. o. 1828); 
Della misura del tempó (u. 0. 1847). V. ö. Lo-
renzoni, G. S. (u. 0.1877). 

Santi Quaranta, kikötő, 1. Hagii Szaranta. 
Santis vagy Sentis, a glarusi Alpok hasonló 

nevű hegycsoportjának legmagasabb csúcsa St.-
Gallen svájci kanton határán, 2504 m. magas. 
Legmagasabb csúcsa a teljesen kopár Hochsentis, 
amely alatt 1882 óta meteorológiai állomás és 
vendéglő van, nevezetesebb csúcsa még a Gyren-
spitze (2450 m.). Legnagyobbrészében krótakori 
mészkőből áll, az Alpok külső üledékes zónájának 
egyik tagja. 

Sántítás, 1. Sántaság. 
Sántító jambus (skázón), 1. Gholianibus. 
S a n t o (olasz, ejtsd: szanto) a. m. szent; össze

tételekben gyakori. 
Santo, Col, 2114 m. magas hegycsúcs a Pasu-

bio hegyinasszivum É.-i részén; a világháborúban 
a tiroli védővonal egyik erős állása volt, melyet 
az olaszok számtalanszor sikertelenül ostromol
tak. Az összeomlás után 1918 nov. 2. megszállták 
az olasz csapatok. Most Olaszországhoz tartozik. 

Santo,, Monté, hegy az Isonzó balpartján, 
Görztől É.-ra; heves harcok után 1917 aug. 25. 
az olaszok elfoglalták; de okt. 25. kiürítették. 

Santo Domingo, 1. azelőtt Haiti sziget spanyol 
neve. 

2. S. (San Domingo, Bepublica Pominicana, 
térképét 1. Amerika cikknél), köztársaság Haiti 
(1. 0.) K.-i nagyobb felén, az é. sz. 57'~17 i í39' és 
a ny. h. 68° 20'— 71° 5*' között, területe 48,577 
km', lakossága (1920) 897,405, kétharmadrészben 
spanyolul btszélő mulatt, harmadrészben néger és 
kevésszámú fehérbőrű. Felületét 1. Haiti alat t 
leg, 8B alatt keresendő I 
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Legmagasabb hegye a Loma Tina 3,140 m., legter
mékenyebb völgye a Vega Reál. Éghajlata forró 
és nedves. Terményei közül a dohány, cukor, 
gyapot, kakaó, kávé, banán, mahagóni- és céd-
rusfa jelentékenyebbek. Bányatermékei: kevés 
arany és ezüst, cink, kőolaj és kén, mágnesvas és 
kősó. Az államvallás a r. kat., azonban szabad 
vallásgyakorlat van. Az alsófokú oktatás ingye
nes. 1897 óta az észak-amerikai arany dollár 
a pénzegysóg, 1912. nemzeti bankja alakult; 
1913 óta a méterrendszer a törvényes, azonban 
ó-spanyol mérték- és sülyegységek is használato
sak. Alkotmánya 1844 nov. 18. kelt ós utoljára 
1908. módosították. A törvényhozó kongresszus 
24 tagból áll, ezeket 4 évre és a köztársaság el
nökét 6 évre választják. Fővárosa S. (1. S. 2.). 
Címerét 1. a Címer cikk színes képmellékletén; 
állami színei: kék, fehér, kék. 

Története. S. régibb történetét 1. Haiti alatt. 
1844-ben végleg elszakadt S. Haititói és önálló 
köztársasággá lett. Első elnöke, Santana tábor
nok 1844-49., 1853—56. és 1858-61. állott az 
állam élén, közben ellenfele, Baez volt az elnök. 
A papírpénz értékének leszállítása miatt az an
golokkal és franciákkal jutott összeütközésbe, 
ezért a spanyoloknál keresett támaszt és keresz
tülvitte, hogy 1861 máj. 19. S. egyesült Spanyol
országgal. De már 1865. véget ért a spanyol 
uralom. Ezután Baez még két ízben volt elnök 
(1865—66. és 1868—73.). Őt követték Gowrales 
(1873—78.), Guillermo (1878—79.) és Merino 
(1879—87.) elnökök. 1887—99. a néger szárma
zású ülisses Heureaax kormányozta S.-t kegyet
len erőszakkal. Ezért merényletnek esett áldo
zatul. Utóda Jimenez (1899—902.) sikertelenül 
fáradozott az állam zilált pénzügyeinek rendbe
hozásán. 1902-ben az Egyesült-Államok vették át 
S. pénzügyeinek ellenőrzését s azóta a köztársa
ság politikai tekintetben is függő viszonyba ju
tott az Unióhoz. Azóta gyakori forradalmak nyug
talanítják. V. ö. Constitution politica de la Repub-
lica Dominicana (S. 1896); Ferret, La rópublique 
Dominicain (Bruxelles 1894); Deschamps, La 
republica Dominicana (1907); Tippenhauer, Die 
Insel Haiti (Leipzig 1893). 

3. S., az ugyanily nevű köztársaság és tar
tomány fővárosa, érseki székhely Haiti D.-i part
ján, (1920) 45,021 lak., jelentős kereskedelmi vá
ros, nagy cukorkivitellel. Nyilvános könyvtára, 
jezsuita kollégiuma, ipari-, zene-, festő- stb. szak
iskolája van. Székesegyházában 1794-ig nyugo
dott Kolumbus, kinek szobra a főterén áll. Kikö
tője nagy hajóknak nem nyújt elég védelmet. 
1496-ban Bartolomeo Colombo alapította és Ame
rika első európai jellegű városa volt, melyet 
Nueva Ysabelának keresztelt el. 1586-ban az an
golok, 1689. és 1691. földrengések dúlták fel. 
1801—9. Franciaország birtoka volt. 

Santo Espiritu (Saiicti Spiritus), város Cuba 
sziget Clara tartományában, (1919) 58,843 lak., 
jezsuita kollégiummal. Kikötője Tunas de Zaza. 

Santolina Tourn. (nfiv., cipruska, citruska, 
ciprusfü), a sugaras fészkesekhez tartozó gé-
nusz, melynek 8 faja illatos fü vagy cserje, a 
mediterrán vidéken, apró, örökzöld, gyakran fe
hér molyhú, töforma v. pikkelyszerü levelekkel, 
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apró félgömbforma v. tojásdad virágfészekkel, 
sárga virágokkal és lapított, négyólü, bóbitátlan 
termóskével. A S. GhamaecyparissusL. (istenfa, 
tengeri üröm) cserjés, örökzöld. Minden részében 
balzsamos-fűszeres illatú, régen orvosi szer volt, 
féreg ellen használják. Pikkelyszerü levele hú
sos, kopasz, nagyon apró. A S. (vagy Athanasia) 
maritima L. fehér molyhos fű, virágsátora arany
színű. A Földközi-tenger mellékén terem; már 
a régiek orvosságfüve volt. Molyhát gyertyaból-
nek használják. 

Santonin, 1. Szantonin. 
Santonok (Santones), kelta nép Gallia Aquita-

niában, a Garonne alsó folyásánál, a mai Sain-
tonge területén. Főhelye Mediolanum (ma Sain-
tes) volt. 

Santorin, sziget, 1. Szantorin. 
Santorini, Giovanni Domenico, olasz anató

mus, szül. 1681 jún. 6., megh. Velencében 1737 
máj. 7. Róla. nevezték el az emissaria Santori-
nicát, a kis vivőereket, amelyek a fej külső vivő
ereit a fejcsont különös nyilasai útján a kemény 
agyhártya vóredónyeivel összekötik, továbbá a 
nevetőizmot ós a Santorini-porcot a gégében. 

Santos, kikötőváros Saő Paulo brazíliai állam
ban, Sao Vicente sziget É.-i oldalán, elszigetelten 
álló erdős, egészségtelen vidéken, (1920) 102,589 
lak., kik közt sok az idegen; forgalmas kikötője, 
szép városháza, arzenálja, vámháza (egykori 
jezsuita-kollégium), több temploma és kolostora 
van. Rio de Janeiro mellett a legfontosabb kávé
kiviteli hely. 

Sántos, kisk. Somogy vm. kaposvári j.-ban, 
(1920) 483 magyar lak. 

Santos-Dumont, Alberto, amerikai repüld, 
szül. Sao Paulóban (Brazília) 1873 júl. 20. Ifjú 
korában Franciaországban telepedett meg. Kísér
letet tett, hogy az explóziós motort a léghajóra 
alkalmazza s így annak kormányzását lehetővé 
tegye. Öt léghajója elpusztult, a hatodikkal 1901 
okt. 19. elnyerte a 100.000 frankos Deutsch-dljat. 
Léghajója 33 m. hosszú, 622 m2 térfogatú volt, 
egy 16 lóerős motorral. Zárt pályán (az Eiffel-
tornyot kerülte meg) félóráig tartózkodott a leve
gőben. Később repülőgépek szerkesztéséhez fogott 
s az első volt Európában, aki motorral repült, 
először 1906 júl 4. Bagatelleban. 

Santo Stefano, 1. (Hagiosz Sztefanosz, hely
telenül San Stefano), török falu Konstantiná
poly közelében, a Marmara-tengertől nem mesz-
sze. Az 1877—78. évi török-orosz háborúban az 
orosz hadsereg hosszú időn át itt tartotta főhadi
szállását s a békét is itt kötötték meg 1878 máre. 
3. Az elesett orosz katonák emlékére az oroszok 
1898. fogadalmi templomot építettek. A S.-i béke 
értelmében Törökország elismeri Montenegró, 
Szerbia és Románia függetlenségét bizonyos te
rületgyarapodásokkal. Oroszországnak átengedi 
Besszarábiát és Dobrudzsát, Ázsiában pedig Karsz, 
Batum, Ardahan és Bajezid kerületeket és 310 
millió rubel hadikárpótlást fizet. Beleegyezik to
vábbá Bulgária fejedelemség felállításába, mely 
függő viszonyban lesz ugyan, de területe az Al-
Dunától az Égéi- és Márvány-tengerig fog érni. 
Bosznia, Hercegovina, Epirusz, Thesszália ós 
Kréta új közigazgatását egy európai bizottság 
neg. Sz alatt keresendő! 
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fogja megállapítani és ellenőrizni. A S.-i béke 
határozmányait a berlini kongresszus (1. Berlini 
szerződés) lényegesen módosította. 

2. S., a Ponza-szigetek (1. o.) egyike. 
Santo Tomas de Castillo, kikötőváros Guate

mala államban, az Amatique-öböl mellett; 1842. 
a belga gyarmatosító egyesület 360,000 hektár 
területet kapott itt, hogy 10 év alatt 1000 családot 
telepítsen le; a visszaélések miatt a telepesek el
pusztultak vagy szétszóródtak. 

San-tung, Kínának egyik tengerparti tarto
mánya, területe 149,600 km2, lakossága az 1912-i 
népbecslés szerint 26.889,360, népsűrűsége tehát 
185-5 krn2-enként. Kiálló félszigetszerű része 
zárja el a Pe-csi-li-öblöt a Sárga-tengertől. Leg
nagyobb része hegyekkel borított, de Ny.-i ré
szén síkság van, amelyen át a Hoang-ho 1852-ben 
keresztültört, új medret ásva magának. Hegyei
ben szén és vas, néhol még arany is van a fo
lyók hordalékában, legmagasabb hegye az 1545 
m. magas Tai-san, amelyet szentnek tartanak. 
Főbb folyói: az 1852 óta a Ta-ciug-ho medrében 
folyó Hoang-ho, Kiau-ho, Vej-ho ós az I-ho. A 
tartomány klímája szélsőséges; É.-on gabonát, 
D.-en pamutot és dohányt termelnek, ugyanitt 
a selyemhernyótenyésztés is nagyon elterjedt. 
Főhelye Ci-nan-fu; Csi-fu kikötője nyitva van az 
európaiaknak. Kiau-csou partvidéke Cingtauval 
német bérterület volt, Vei-hai-vei az angolok bér-
területe. V. ö. Betz, Die wirtsehaftliche Entwick-
lung der Provinz S. (2. kiad. Cingtau és Ham
burg 1911). 

Sanvic (ejted: szanvik), elővárosa Le Havre ki
kötőnek, (i9ii) 10,235 lak., erősséggel. 

San Vicente de Austria, város Salvadorban, 
(1920) 30,080 lak., dohány- és indigóültetvények, 
dohánygyárak, nagy vásárok. 

Sanvita l ia Lam. (Lorentea Ort., Anaitis 
DC, növ.), a fészkes viráguakhoz tartozó génusz, 
melynek 8 faja Északamerikában él. A S.proatm-
bens Willd. eléggé elterjedt, egyévi kerti virág. 
Levele átellenes, sugara sárga, belső virágai csö
vesek, csaknem feketék. Hazája Mexikó. 

San Vito dei Normanni, város Leece olasz 
tartományban, (1911) 11,968 lak., normann torony
nyal (Tőrre do Boemondo), kőbányákkal. Tem
plomaiban bizánci festmények (XII—XIII. sz.). 

San Yuste, kolostor, 1. Gerőnimo de San 
Yuste. 

Sanz del Eio, Julián, spanyol tudós, szül. 
Torre-Arevalóban (Soria tartomány) 1814., megh. 
Madridban 1869 okt. 12. A filozófia tanára volt 
a madridi egyetemen. Főleg Krause Friedrich 
filozófiai elveit fogadta el s ezeket terjesztette 
hazájában. Művei: 0. C. F. Krause. Sistema de 
la fllosofia metafisiea (ford., Madrid 1860); Carlos 
Krause Lecciones sobre el sistema de la fllosofia 
(u. o. 1856); Doctrinal de lógica (befejezetlen, u. 
o. 1863); Krause. Ideál de la humanidad pára la 
vida (2. kiad. u. o. 1871); Analisis del pensamiento 
rációnál (u. o. 1879). 

Sanzio, Raffaello, 1. Rafael. 
Sao (port., ejtsd: szaun) a. m. szent. 
Sao Antao, a Zöld-foki szigetek (1. o.) egyike. 
Sao Carlos de Campinas, város Saö Paulo 

brazíliai államban, (1920) 115,602 lak., nagy kávé-
Amely szó S alatt nincs 1 

és cukornádültetvényekkel. Mezőgazdasági kísér
leti állomása van. 

Sao Christovao (azelőtt: Sergipe d'El Rey)T 
kikötőváros. 1855-ig Sergipe brazíliai állam fő
városa volt. 

Sao Domingos, bányahely Alemtejo portugál 
tartomány Beja kerületében, a spanyol határon, 
rendkívül gazdag rézérctelepekkel. 

Sao Felipe de Benguella, város, 1. Ben-
guella. 

Sao Francisco (ejtsd: szaun franciszko), l. Brazília 
délamerikai állam egyik nagy folyója. Ered a 
Serra de Canastrában, átfolyik Minas Geraes és 
Bahia államokon, Pernambuco D.-i határául 
szolgál s az Atlanti óceánba torkollik. Minas Ge
raes államban van piraporai kataraktája, innen 
15C0 km.-nyire hajózható. Mielőtt a síkságra ki
érne, ismét sellőket alkot, amelyek utolsója 3CO 
km.-re a tengertől a 80 m. magas Paolo Alfonso 
nagyszerű vízesés. Négy ágra oszolva, zuhan le, 
vízpor-felhői szép időben már 30 km.-ről láthatók. 
264 km. hosszúságban nsgyobb hajók is járhat
ják. Egész hossza mintegy 2900 km. Vízeséseit 
a 117 km. hosszú Piranhas-Jatoba vasút kerüli ki. 
V. ö. Liais, Hydrographie du haut S. (Paris 1865). 

2. S., sziget, Santa Catharina brazíliai állam 
É.-i részélen, területe 69 km2. S. kikötővárossal. 
Dohány-, kávé- és terményültetvényekkel. Lakói 
a carijos-indiámis törzsbeliek keverékutődai. 

Saohszing-fu, Cse-hiang kínai tartomány ke
rületi fővárosa a Hang-csou öböl D.-i partján az 
öblöt a Cien-tang folyóval összekötő csatorna 
mellett, mintegy félmillió lakossal. A városban 
van Yu híres temploma egy fölírással, amely a 
kínai archeológusok szerint az első dinasztia meg
alapítójának idejéből (Kr. e. 2000) származik. 

S a o J o a o d'El R e y (ejtsd : szaun zsoauE del rej), v á -
ros Minas Geraes brazíliai államban, kb. 18,000 
lak. S.-t 1670. alapították, az immár megszűnt 
közeli Morre velho aranytelepek miatt. 

Sao Jorgé da Mina, néger telep, 1. Elmina. 
Sao Jorgé dos Ilhéos, kikötő, 1. Rhéos. 
Sao Leopoldo (ejtsd: szauű—), az első brazíliai 

német gyarmat. 1824-ben Dom Pedro alapította, 
kb. 30,000 lak., főhelye S. város, kat. és prot. tem
plommal és kollégiummal, kb. 4000 német lak. 

Sao Lourenco (ejtsd: szauüiorenszn), német gyar
mat Eio Grandé do Sul brazíliai államban, a Eio 
Camaquamtól D.-re, az Arroyo Grandé mellett, 
12,000 lak. Főbb helyei: Neu Birkenfeld, Gusmaő, 
Siío Antonio, Santa Augusta, Arroyo do Padre. 

S a o L n i z de M a r a n h a o (ejtsd : szauH luiz de mara-
uyaun), Maranhao brazíliai állam fővárosa, a S. 
sziget Ny.-i partján, (1920) 52,929 lak., érseki szék
hely ; gyapot, rizs, cukor, rum, állati bőr- és kau
csukkivitellel. 

Sao Luiz de Parnahyba, város, 1. Pamahyba. 
Sao Marcos, Rio de, a Paranahyha (1.0.) felső 

folyásának neve. 
Sao Miguel (ejtsd: szauű rnighei), a portugál Azori-

szigetek legnagyobbika, 770 km8-nyi területtel s 
(1910) 109,572 lak.. A teljesen vulkánikus sziget 
meleg forrásokban gazdag. Fővárosa Ponta Del-
gada. 

Saóne (ejtsd: szón,lat. Arar, Araris, Saucona)y 
a Ehőne legnagyobb jobboldali mellékfolyója 
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Saóne — 551 — Saphir 

Franciaországban; ered Vosges départementban a 
Ménamont hegy (472 in.) lábán a Monts Faucilles 
fenslkon, fölvesz több mellékfolyót, köztük a nálá
nál hosszabb Doubsot; 455 km. hosszú folyás után 
Lyonnál torkollik. Gray tólkezdve (355 km.)hajóz-
Iiató, vízterülete 29,580 kmJ. Belőle ágazik ki a 
Rajna-Rhöne csatorna Dőlenál a Doubsba, a Bur
gundi csatorna St. Jean de Losnenál a Yonneba 
és Szajnába s a Canal du Centre a Loirehoz. V. ö. 
Finot, Btude de géogr.hist.sur la S. (Vosoul 1878). 

Saőne, Hanté-, francia département, 1. Hante-
Saőne. 

Saóne-et-Loire (ejtsd: szón e íoár), département 
Franciaország K.-i részében, Cöte-d'Or, Jura, 
Ain, Rhone, Loire, Allier s Niévre közt, területe 
8627 km2, (1921) 554,816 lak. A Saöne-síkságot 
kivéve, hegyek takarják. Fővárosa Mácon. 1790. 
Burgundia következő vidékeiből alkották: Auto-
nois, Brionnais, Charolais, Chálonnais és Mácon-
nais. 

Sao Nicolao, a Zöldfoki szigetek egyike, 350 
kin* területtel s kb. 10,000 lak. 

Sao Paulo (ejtsd: szauü paulo), 1. Brazília egyik 
állama, (1920) 4.592,188 lak., ebből 10% néger, 8»/o 
indiáuus, területe 300,300 km2. S., az alacsony 
partvidéket kivéve, f oly óktól és völgyektől átszelt 
fensik. Partjai általában egyhangúak. A folyói 
nagyesésűek; a leghosszabbak: a Tietó, Itavare 
és a Parana-Panema. Éghajlata partjain forró, 
fensikjain a nyár közepes hőmérséklete 21'5°, a 
télé 15"6°, csapadéka 1300—1500 mm. Vasérc 
(Soracaba), márvány és kevés barnaszénbányá
szata van. Fő terményei: a kávé, cukornád, 
pamut, dohány, kukorica, rizs, bab, árpa és zöld
ség. Kikötői: Santos, Portó de Igaupe ós Cananea. 
— 2. S., az állam fővárosa és püspöki székhely, 
(1920) 579,033 lak., van felebbviteli törvényszéke, 
jogi iskolája, teológiai fakultása, székesegyháza, 
kormányzói palotája (egykor jezsuita kollégium), 
múzeuma, nyilvános kertje. S. az állam ipari 
középpontja. 1552. alapították a jezsuiták. 

Sao Paulo de Loanda, Loanda afrikai portu
gál gyarmat fővárosa, kb. 10,000 lak. 

Sao Pedro do Sul (ejtsd: szaun—), fürdőhely 
Viyen portugál tartományban, a Vóuga völgyé
ben, 70° meleg kénes forrásokkal, (1910) 2466 lak. 

Saora (növ.), az Abessziniában otthonos Maesa 
picta Myrsineaceae termése, mely hazájában ked
velt galandféregellenes szer. 

Sao Salvador, 1. brazíliai város, 1. Campos, 2. 
— 2. S., afrikai város, 1. Kongó, 2. 

Sao Salvador da Bahia, város, 1. Bahia, 2. 
Sao Sebastiano, sziget Sao Paulo brazíliai ál

lam partvidéke mellett, forró, egészségtelen ég
hajlatú ; kávé-, dohány-, cukornád-, gyapot- és 
gyümölcstermelés. S.-val szemben van az 1532. 
alapított S. város, 5000 lak., jó kikötővel. 

Sao Thiago, a Zoldfoki szigetek egyike, 929 
km2 területtel s kb. 50,000 lak. 

Sao Thomé és Principe, kb. 940 km2 területű 
két sziget a nyugat-afrikai Guineai öbölben, (1910) 
68,220 lak. s igen jelentős külkereskedelemmel. 
Portugál gyarmat. 

Sao Vicente, a Zöldfoki szigetek egyike, 219 
km2 területtel a kb. 6000 lak. 

Sao Vicente, Cabo de, 1. Szent Vince-fok. 

Sáp, a verseny csökkentésére a versenytől való 
elállatás céljából nyert, v. a kereslet csökkenté
sére irányuló közbenjárásért kapott, vagy a ver
seny kizárása végett adott érték. Leggyakorib
bak az árverési sápok. Aki a sápot adja és aki 
elfogadja, mindkettő kihágást követ el, ami az 
1879. L. t.-c. 128. §-a szerint két hónapig terjed
hető elzárással és 6000 K terjedhető pénzbünte
téssel büntetendő (1921. XXVIII. t.-c). Sáp bíró
ság előtt nem érvényesíthető. 

Sáp (Saáp), nagyk. Bihar vm. sárréti j.-ban, 
(1920) 1293 magyar lak. 

Sápadtság. A bőr, főleg az arcbőr halványsága 
a hajszálerek vértelensóge folytán. Számos beteg
ségnek és indulatnak kisérö jelensége. Nagyfokú 
S.-gal jár a chloroanaemin (1. o., «sápkór») s a 
súlyos vérszegénységek, melyekben a vér színe is 
halvány; a vesebajok, a sorvasztó betegségek stb. 
Múló S. támad a vérkeringés hirtelen gyöngülése 
(elájulás), továbbá fázás és bizonyos indulatok 
(ijedtség, düh stb.) hatása alatt, amikor is az arc 
erei összehúzódnak. 

Sápadtság (növ.), a virágos növényeknek az a 
betegsége, amikor a zöld részek, különösen a leve
lek halványzöld v. sárgazöld színt öltenek, oka 
lehet sokféle: túlnedves talaj, gyökérbántalom, 
kedvezőtlen összetételű talaj (pl. mészbőség). A 
termesztett növények között gyakran jelentékeny 
károkat okoz, pl. szőllőtőn és gyümölcsfákon, 
mert az ilyenek nem érlelik meg gyümölcseiket. 
Vasgáliccal való locsolás visszaadja a zöld szint, 
de tartós javulás csakis az előidéző ok megszün
tetésével érhető el. L. Chlorosis. 

Sapaudia, Szavója latin neve. 
Sapci, adók. Pozsega vm. bródi j.-ban, (1910) 

460 horvát és német lak. (Tr. SzHSz.) 
Sapellnikow, orosz zeneszerző, 1. Szapellnikov. 
S a p e r d a (állat), a Cincérfélék (Ceramoycidae) 

családjába tartozó bogárneni. Csápjuk 11 ízű, serte
alakú ; nyakpajzsuk valamivel szélesebb, mint 
hosszú; szárnyfedőik a nyakpajzsnál jóval széle
sebb derékszögű vállban kezdődnek s kétszer olyan 
hosszúak, mint szélesek. Lárváik fák belsejében 
élnek, a kifejlődött bogarakat is gazdanövényeiken 
találhatjuk. Hazánkból 8 faj ismeretes; közülök kö
zönséges a nagy -nyárfacincér (S. carcharias L.), 
mely 3 cm. hosszú, szürkéssárga, sűrűn szőrözött 
s nyáron a nyárfán és fűzfán fogható, melyekben 
lárvája is él; továbbá a kis nyárfacincér (S. 
populnea L.), mely csak 10—12 mm. hosszú, 
sárga foltokkal díszített s lárvája főleg a rezgő
nyárfában él. 

Sapere a n d e (lat.) a. m. merj okosnak lenni 
(és haladéktalanul fogj hozzá a komoly dologhoz, 
lelked kiműveléséhez). Idézet Horatius Bpistolái-
ból (1, 2, 40). 

Síipeur (franc., ejtsd: szapSr, a futóárkot je
lentő sape szótól), árkászok elnevezése, 1. Árkász. 

S a p h e n a (véna), 1. Bo'zsavivőér. 
Saphir , sapphir v. zafir, 1. Korund. 
Saphir, 1. Adolf, magyar származású angol 

egyházi író, szül. Pesten 1831 szept. 26., megh. 
1891 ápr. 3. Tanult Pesten, majd Berlinben, Glas-
gowban és Edinburgban; zsidók misszionáriusa 
lett Hamburgban 1854., majd visszatért Nagy-
Britanniába s itt lelkészkedett, utoljára 1861-től 

Amely szó S alatt nincs meg, Sz alatt keresendő! 
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kezdve London több presbiteriánus egyházközsé
gében. Nagy számú müveiben a régi református 
teológia álláspontját foglalta el. Fontosabbak: 
Christ and the Scriptures (London 1864, számos 
kiadásban és több nyelvre fordítva, magyarra is 
Györy Vilmos által, Krisztus és az írás címen); 
Lectures on the Lord's Prayer (1869); Christ 
cruciflied (1872); Christ and the church stb. (1874); 
The compassion of Jesus (1880); Martin Luther 
stb. (1884). 

2. S., Moritz Gottlieb (Moses), magyar szár
mazású német humorista, szül. Lovasberényben 
1795 febr. 28., megh. Badenben 1858 szept. 5. 
Eleinte aprágai talmudiskolában tanult, aztán egy 
ideig kereskedő, 1822. Bécsben a Báuerle-féle 
Theaterzeitung munkatársa volt, majd Berlinben 
(1827—29) és Münchenben folyóiratokat szerkesz
tett. Rövid párisi és müncheni tartózkodás után 
1834. visszatért Bécsbe, hol a Humorist c. folyó
iratot (1837) adta ki s a márciusi napok politikai 
mozgalmaiban jelentős szerepet játszott, de később 
teljesen háttérbe szorult. S. neve sokáig gyűjtő
fogalma volt a szó játékos, rendszerint sikamlós 
bécsi szellemeskedésnek. Fő müvei: Fliegendes 
Album fiir Brnst, Scherz und Humor (1846, 5. 
kiad. 1875); Konversationslexikon f ür Geist, Witz 
und Humor(2.kiad. 1860, új átdolgozásban 1893). 
Összegyűjtött művei 1890—1891. jelentek meg 
26 köt., válogatott gyűjteményük: Humoristi-
eche Schriften (1902). 

Sapidus (eredeti nevén Witz), Johannes, né
met humanista, szül. 1490. Schlett3tadtban (El-
sass), megh. Strassburgban 1561 jún. 8. Szülő
városában rektor volt, de a reformációhoz szí
tása következtében elbocsátották, ekkor Strass
burgban kapott tanári alkalmazást. Irt latin epi
grammákat, egy Lazarus redivivust és kiadott 
latin írókat. 

Sapieha, litván eredetű lengyel hercegi csa
lád, melynek őse Sunigal várnagy volt (megh. 
1420). Ennek unokái alapították a S.-Rozaúski 
és S.-Kodenski ágakat. Ez utóbbi ismét a Kra-
szyczin és a litván ágakra oszlik. Nevezetesebb 
tagjai: S. Leo (szül. 1557., megh. 1633 júl. 7.), a 
lipcsei egyetemen protestánssá lett, de 1581. 
visszatért a kat. vallásra. 1579 ben Báthory 
István király oldalán vitézül küzdött az oroszok 
ellen. Nagy része volt III. Zsigmond megválasz
tatásában. Mint Litvánia főkancellárja össze
gyűjtötte és kiadta Litvánia régibb törvényeit 
(Krakó, 1614). 

S. Eustachy, herceg, lengyel politikus, szüle
tett Rozanskiban (Galícia) 1881. A háború alatt 
Varsóban a lengyel Vörös-kereszt-intézmény kép
viselője volt. 1919 jan. 6. Januszaitisz volt légio
nárius tiszttel sikertelen puccsot kísérelt meg 
Pilsudszki államfő ellen. 1919—20. londoni len
gyel követ volt, 1920 jiUiusban Vitos kormányá
ban külügyminiszter lett. Ő vezette a béketárgya
lásokat Oroszországgal. 1921 május 17., mikor 
Anglia Felső-Sziléziában a lengyel fölkelés ellen 
foglalt állást s az országgyűlésen őt okolták a 
a lengyel diplomáciai helyzet megromlása miatt, 
lemondott. 

Sapicnti sat (est), (lat.) a. m. a bölcsnek 
elég (az egy pár szóból is megérti a dolgot). Idé

zet Plautus Persajából (VI, 7,19), melyet már 
Terentius is felhasznál (Phormio (III, 3, 8). 

Sapienza, az önussii szigetek egyike Morea 
délnyugati csúcsa mellett, jó kikötővel és ókori 
telepek nyomaival. 

Sapindaceae, Szappanfafélék (n»v.), a szabad-
szirmú kétszikűek családja aSapindales sorozat
ban ; 1050 faja a föld forróövi és melegebb tájait 
lakja. Számos faj közülük felfutó kacsos növény, 
másrészt fák, cserjék csavarosán álló egyszerű 
v. szárnyas levelekkel. Virágzatuk buga, vagy 
forgókból összetett virágzat; viráguk rendesen 
nagy, ferdén részarányos, 5 tagú, jellemzi a 
párta és a porzók köre közti vacokpárna, mely 
gyűrűalakú v. karélyos. A termő rendesen 3 
levélből alakul, a magház is ennyi üregű, minden 
üregben 1, 2 v. több görbe magkezdemónynyel. A 
termés lehet bogyó, csonthéjas, makk v. tokszerü, 
v. szárnyas. A mag görbe, táplálószövet nincs 
benne. E külső sajátságokon kívül ismertetőjelei 
a családnak még a tejszerű v. gyantás nedvet v. 
saponint tartalmazó, olykor mérges váladéksej
tek, az ághegyeken és leveleken pontszerű külső 
mirigyek, a kéregben a szklerenchimahüvely ós 
egyebek. Sok fajnak húsos termése v. húsos mag
köpenye jóízű gyümölcs. Mások olajukkal vagy 
szaponintartalmukkal, kemény fájukkal v. szép 
virágukkal állnak az ember szolgálatában. 

Sapiudales (Celastrales, növ.), a szabad 
szirmú kétszikűek sorozata. A Geraniales soro
zattól a magkezdeményeknek ezekével ellentétes 
helyzete különbözteti meg. Fontosabb családjai: 
Buxaceae, Empetraceae, Anacardiaceae, Aqui-
foliaceae, Gelaitraceae, Aceraceae, Hippocasta-
nweae, Sapindaceae, Balsaminaceae. 

Sapindus L., szappanfa (növ.), a Sapindaceae 
család gónusza; 11 faja Amerika ós Ázsia tro
pikus és szubtropikus tájain honos, szárnyas le
velű fa. Viráguk rendesen sugaras, 5 tagú, a 
porzók 2 körben. Termésük húsos, csonthéjas 
szerű, 3-as, belső rétege pergamentszerü, míg a 
magnak csontkeménységü fekete héja van. A 
mag gömbölyded v. kerülékes, csirája olajos, 
olaját felhasználják. A terméshús szaponint 
(1. o.) tartalmaz s így mosásra és rovarok pusz
títására alkalmas. Említésre méltó különösen az 
amerikai S. saponaria L. 

Sapis, folyó, 1. Savio. 
Sapium P. Br. (növ.), az Euphorbiaceae (Fö-

tejfélék) család gónusza; 25 faja forróövi fa 
v. cserje. Levelük egyszerű, nyeles, épszélü; 
viráguk egylakú; termésük üregenkint válik 
szét és 3-szárnyú központi oszlop marad vissza 
utána. A S. Sebiferum (L.) Roxb. (kinai faggyúfa) 
magvait borító zsiradókrétegből olaj ós viasz 
hozzákeverésével gyertya, különben pedig szap
pan készül. A magból sajtolt olajat pedig vUá-
gításon kívül orvosságnak is használják. E fa 
Kelet-Ázsiában honos, de sok forróövi vidéken 
ültetik. Az amerikai S. aucuparium Jacq. és a 
S. biglandosum Mttll.-Arg. tejnedvéből kaucsukot 
nyernek. 

Sapkások (Mössar), svéd politikai párt a 
XVIII. sz.-ban, mely a francia-barát kalap-párt
tal szemben az Oroszországgal való békességet 
hangoztatta. L. Hattar. 

Amely szí S alatt nincs meg. Sz alatt keresendő! 
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Sapkás pinty, 1. Díszpintyek. 
Sápkórság, 1. Ghloroanaemia. 
Sapna, adók. Pozsega vm. pozsegai j.-ban, 

(i9io) 530 szerb és német lak. (Tr. SzHSz.) 
Sapo (lat.) a. ni. szappan. S. domesticus, házi 

szappan: S.jalapinus, jalapaszappan; S. oleaceus, 
hispanicus, venetus, olajszappan; S. terebinthi-
tmtus, terpentinszappan; S. viridis, zöld szappan. 

Sapo mol l i s , 1. Mollin. 
Saponara di Grumento, község Potenza olasz 

tartományban, (1911) 1896 lak., 1857 decemberben 
földrengés pusztította el. A községtől 3 km.-ro 
D.-re vannak az ókori Grumentum romjai (két 
amfiteátrum, vízvezeték, várfalak). 

Saponaria L-,szappanfü (n5v.), a Caryophyl-
laceae (Szegfűfélék) család génusza; 20 faja kö
zül a legtöbb mediterrán vidéki, egyesek Közép-
európáig és mérsékelt Ázsiáig is elterjedtek. 
Egyéves v. évelő füvek. Legismertebb a S. offi-
cinalis L. (tajtékzó szappanfű, lábmosó-, szappa
nozott, tajtékgyökér). Utak, árkok, vízpartok 
mentén nő. Évelő. Levele hosszúkás lándzsás, 
hegyes, virága nagy, csészéje kopasz, szirmai (5) 
halványpirosak vagy fehérek, körmük szárnyas 
lécü, a virágok tömött csokorban állnak. A nö
vény szaponin (1. o.) tartalmú és ezért mérges. 
Vízben habzó gyökere (radix saponariae rubrae) 
ruhafoltok tisztítására alkalmas, úgyszintén se
lyem és más kényesebb szövetek, továbbá ezüst 
ós arany tisztítására is használják. Kertben, teme
tőben teltvirágú (koporsóvirág) fajtáját ültetik. 

Saponificatio (lat.) a. m. elszappanosítás, 
szappanképződós. 

Saponiii (növ.), 1. Szaponin, Szappan-bogyók, 
Szappa ngyökér, Quillaja-kéreg. 

Sapoiiit (ásv.), 1. Szappanko. 
Sápony, kisk. Sáros vm. girálti j.-ban, (1910) 

137 rutén lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Sapor, perzsa királyok, 1. Szapor. 
Saporta, Gaston, marquis de, francia paleon

tológus, szül. St.-Zacharieban (Var) 1823 júl., 
megh. Aixben 1895 febr. Fontos paleontológiái 
munkákat irt a Darwin-féle elmélet értelmében. 
Munkái: Plantes jurassiques (Paris 1883—85); 
L'évolution du regne végétal (u. o. 1883—85); Sur 
les organismes problématiques des anciens mers 
(u. o. 1885); Origine paléontologique des arbres 
cultivés ou utilisés par l'homme (u. o. 1885). 

Sapotaceae (növ.), a forrtszirmú kétszikűek 
családja az Ebenales-sorozatban; körülbelül 600 
faja van, mind forróövi fa v. ritkán cserje. Le
velük osztatlan. Viráguk rendesen 2-ivarú, a 
porzók külső köre csak meddő szálakból áll v. 
ezek sincsenek meg. Termésük bogyó. A magon 
kisebb-nagyobb köldök van, héja sima, fényes ós 
cserzőanyagot tartalmaz. Kiváló ismertetőjelei 
a családnak egyrészt a kéreg, a bél és a levelek 
tejnedvet tartalmazó csövei, másrészt a leveleken 
és a virágokon található egysejtű, 2-ágú szőrök. 
Hasznukkal kiváló növények. A legtöbbnek bo
gyója kitűnő trópusi gyümölcs; sok közülük kul
tivált gyümölcsfa. Olajukat felhasználják, fájuk 
kitűnő építőfa; keserű kérgük orvosság. Legje
lentősebbek azok, amelyeknek tejnedvéböl gutta-
perchát nyernek (Palaquium, Mimusops. Pa-
yena). 

Amely sző S alatt nincs : 

Sappan-ía (n8v.), l. Gaesalpinia és Pirosfa. 
Sappar v. sapparé, azonos a disztén nevű 

ásványfajjal, amelyet a zafírral tévesztettek 
össze. 

Sappe (franc, sape), 1. Árka. 
Sapper, Kari, német geográfus és utazó, szül. 

Wittislingenben 1866 feb. 6-án. 1886-ban Guate
malában ültetvényes lett s egyúttal földtani,föld
rajzi és néprajzi tanulmányokkal foglalkozott. 
Visszatérve, 1900. a lipcsei egyetem magántanára, 
1902. a tübingeni, majd 1910 a strassburgi egye
tem földrajzi tanára lett. 1919-ben a frankfurti 
egyetemre hívták meg. 1913-ban a magyar geoló
gusokkal együtt részt vett az Eóli-szigetek vulkán
jainak tanulmányozásában. Főbb munkái: Grund-
risse der physikalischen Geograpbie von Guate
mala (Gotha 1894); Ober Gebirgsban und Boden 
desnördlichenund südlichen Amerika (u. o. 1899, 
1905); Mittelamerikanische Reisen und Studien 
aus den Jahren 1888—1900 (Braunschweig 1902); 
In den Vulkangebieten Mittelamerikas und West-
indiens (Stuttgart 1905); Über Gebirgsbau und 
Boden des südl. Mittelamerika (1905); Wirth-
schaf tsgeographie von Mexikó (1908); Die mittel-
amerikan. Vülkane(1913); DieBevölkerung Mittel
amerikas (1914). 

SappMr v. zafir, 1. Korund. 
Sapphiriu (ásv.), 1. Zafirin. 
Suppkirina (állat), az Evezőlábú rákok (Cope-

poda) rendjébe tartozó rák-nem. Legismertebb 
faja a S. fulgens Thomps., melynek hímje gyö
nyörű, csillogó fémfényü, nősténye pedig külön
böző pelagikus állatokon élősködik. 

Sappkismns , a nők homosexualitásának 
Sappho görög költőnő után való elnevezése. L. 
Ámor lesbicus. 

Sappho, a világ egyik legnagyobb lírikusa, 
Alkaios kortársa, kit Platón tizedik múzsának 

nevezett, Lemnos szigetén, Eresosban született 
Kr. e. 628 táján. Életéről alig tudunk valamit. 
Nemes család leánya volt, férjhez ment s fia is 
volt. Mese az, hogy Phaon iránti reménytelen 

meg, Sz alatt keresendő 
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szereimétien (mely Grillparzer darabjának motí
vuma), a tengerbe ugrott. 596-ban ismeretlen ok-
Ml Siciliába menekült, de később visszatért s 
hajadonokat gyűjtött maga köré, kiket zenére, 
költészetre, szóval finomabb műveltségre okta
tott. Ezért az attikai vígjátékírók kigúnyolták 
és rossz hírét költötték, természetellenes viszo
nyokat tulajdonítva neki, minek bizonyítékát nők
höz írt, aeol szenvedélytől lángoló költeményei
ben vélték feltalálni. Ilyen vádaktól Welcker 
végérvényesen tisztára mosta S. nemes és tiszta 
alakját. Páratlan szellemi kincséből két teljes 
költemény maradt reánk. Újabb időben több töre
dékét és versét találták pergamentdarabokon és 
egyiptomi papiruszokon. Ezek is éreztetik szelle
mének és tehetségének rendkívüli voltát. Költe
ményeit az alexandriaiak 9 könyvre osztották. 
Catullus 51. és 62. költeménye (nászének) Sappho-
ból való fordítás. Amabban vitte be a sapphói 
strófát a római költészetbe. Töredékei Berckh-
nél (Poetae lyrici Graeci 3. köt.) a Berliner Klassi-
kertexte 5. kötetében és Diehl-iiél (Supplemen-
tum lyricum 1908). Egyes darabjait fordították 
Fábchich elavult kísérletén (Győr, 1804) kívül 
újabban Hegedűs István (Athenaeum 1874), Pecz 
Vilmos (Magyarorsz. és a Nagy v. 1877), Latkóezy 
Mihály (Hölgyek naptára 1881), Reményi Ede 
(Élet 1891). V. ö. Fináczy, S. és Phaon (E. Phil. 
Közi. 1882).; Kallós Ede, S. (Budapest, 1922). 

Sapphói vers, görög eredetű lirai versalak, 
állítólag Sappho (1. o.) alkotása. A sapphói sor 
11 szótagú trocheusi rend; öt láb van benne, 
melyek közül a harmadik aprózott s ennek köze
pén van a cezúra; a második láb az alexandriai 
költőknél és a rómaiaknál, valamint a németek
nél és nálunk spondeus. Mértéke tehát: 

í - - | i í | Í | | - | Í - | Í -

Három ily sor záradékul egy adonisival (̂ - -- | L -) 
alkotja a sapphói strófát. E forma az alkaiosival 
együtt alegkedveltebb antik ódastrófa, az alkaiosi-
nál dalszerűbb. 

Sappho-kolibri (Lesbia spárgáimra Shaw., 
állat), kolibri-faj. Felső részei skarlátvörösek; 
feje fémeszöld; hasa világosbarna ; farka barna, 
tövén fénylő narancssárga. A nőstény felül zöld, 
alul szürkén pettyezett. Hazája: Bolívia, Argen
tína és a chilei Andok. 

S a p r a e m i a (gör.) a. m. evesvérüség, a sepsis-
nek (vérmérgezés) régebbi elnevezése. 

Sapri, község Salerno olasz tartományban a 
Policastroi öböl és vasút mellett, (i9ii) 3490 lak., 
1857 jún. 30. itt szálltak partra a Pisacane és Ni-
cofera vezérelte felkelők, akiket a bourbon-esa-
patok tönkre vertek. 

Sapr i s t i ! (ol.; franc, sacristi !), teringettét! 
Saprolegi i iu Kees ab És. (növ.), a Phycomy-

cetes gombák génusza, melynek fajai vízbe hul
lott bogarakon v. vízi állatok testében élnek. Jel
lemzi a S.-át a hengeres alakú sporangium, 
melyből csillangós rajzók szabadulnak ki. Neve
zetesebb fajai a S- monoica (Pringsh.) De By és 
a S. dioica De By. 

Sapro legniaceae (növ.), a Phycomycetes 
gombák családja, melybe az ű. n. vízi penészek 
tartoznak. Nevezetesebb génuszai: Achlya, Sa-
prolegnia. 

Sapropb.il (gör.) a. m. rothadást kedvelő. 
S. állatok azok az állatok, amelyek rothadó nö
vényi és állati anyagon élnek és ezekkel táplál
koznak. 

Sapropbyta (BÖV.), heterotrof növények, ame
lyek táplálékukat elhalt szervezetek többé-ke-
vésbbé bomló szerves vegyületeiből szerzik meg 

(televénylakók, korhasztók). Néme
lyek kloroflllnélküliek és kizárólag 
ilyen módon táplálkoznak (különö
sen a gombák, a virágos növények 
közül a Monotropa, Neottia, Coral-
liorhiza), ezek a holoS.-k-, mások 
zöldek és a fotoszintézis útján való 

1. ábra. A holosapro-
phyta sarjadzó ma
dárfészek (Neottia Ni-
dus avis [L.] Eich.) 

kisebbítve. 

2. ábra. A holosapro-
pbyta erdei kláristö 
(Coralliorhiza cinnata 
R. Br.) természetes 

Lagyságban. 

táplálkozás mellett még a bomló szerves vegyü
leteket is felhasználják, pl. aMelampyrum; ezek 
a hemi-S.-k- V.ö. Mágocsy-DictzS., A növények 
táplálkozása (Budapest 1909). 

Saprophyta baktóriumok,hullákon, élettelen 
organizmusokon és rothadó anyagon éfő bakté
riumok. 

Saptinovci, adók. Verőcze vm. nasiczi j.-ban, 
(i9io) 1067 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Sár vize, a Lajta neve az Árpádok idejében. 
Sar, le, 1. Péladan. 
Sara (Scsara), a Nyémen 370 km. hosszú bal

oldali mellékfolyója Lengyelországban; hajóz
ható, az Üginszkij-csatornához (1. o.) tartozik. 

Sára (héb. a. m. fejedelemnő), Terach leánya, 
Ábrahám patriarchafelesége. Kilencvenéves ko
rában szülte egyetlen fiát Izsákot. 127 éves korá
ban Hebronban halt meg. 

Sára, kisk. Zemplén vm. tokaji j.-ban, (1920) 
146 magyar lak. 

Sarabande , háromméretü lassú spanyol tánc. 
Hangsúlyos ütemrészen kezdődik, a második ne
gyed többnyire egybeolvad a harmadikkal. A 
szvitben a S. a XVII. sz.-ban jelenik meg először 
a courante és a gigue között. 

Amely S alatt nincs meg-, Sz alatt keresendő! 
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Sarabolóvas, 1. Kaparóvas. 
Saracco (ejtsd: szarakko), Giuseppe, olasz politi

kus, szül. Bistagnóban (Acqui mellett) 1821 okt. 9., 
megh. u. o. 1907 jan. 19. Ügyvéd volt s 1851. a 
szardíniái képviselőház, 1865. pedig az olasz sze
nátus tagja lett. 1887—89-ig és 1893—96-ig köz-
munkaügyi miniszter volt Crispi-kormányában. 
1898 nov. a szenátus elnökévé választották. 
1900 jún.—1901 f ebr. miniszterelnök volt s kor
mányának idejére esett Umbertó király meg
gyilkolása. Visszalépése után újból a szenátus 
elnöke lett. 

Sárafalva (Sarafola), nagyk. Torontál várm. 
perjámosi j.-ban, (1910) 3944 román, szerb, német 
és magyar lak. (Tr. E.) 

Saraglya, 1. Saroglya. 
Saragossa (Zaragoza), 1. spanyol tartomány 

Aragóniában, területe 17,424 km2, (1020) 494,164 
lak. S. 13 járásra oszlik. 

2. S- az egykori aragoniai királyság és S. tar
tomány fővárosa, érseki székhely, az Bbro mel
lett, (1920) 141,350 lak., jelentős iparral, élénk 
forgalmú kikötővel. S.-t tornyokkal ellátott régi 
falak fogják körül. Utcái szíikek, a várost a Calle 
de Corso szeli át. Az Ebrón 7 íves hid vezet át. A 
8. fölött levő citadella, a Castillo de Aljaferia, a 
mór és keresztény királyok, később az inquizició-
nak volt székhelye és börtöne. 21 temploma van. 
Nevezetes az 1666. alapított Casa de Misericordia 
szegényház. Kiválóbb épületei: a (La Seo) nagy 
gót székesegyház (1119—1520), ebben Arbues 
Péter síremléke; Nuestra Senora del Pilar székes
egyház (1681), búcsújáró templom; a Tőrre Nueva 
(1604), S. legmagasabb (84 m.) tornya; a gót (1541) 
Ízlésű, tőzsde (loDJa) 50 dór oszlopon nyugvó csar
nokkal, az érseki, az igazságügyi palota, végül 
az egyetem (alap. 1474) új épülete; van szép
művészeti, állatorvosi akadémiája, múzeuma stb. 
— S., az ókori Saldula, az ibériai ilergeták ala
pítása. Kr. e. 45. Caesar földúlta, Kr. e. 27. ró
mai gyarmat (Colonia Caesarea Augusta vagy 
Caesarángusta) és tekintélyes város, 255. már 
püspöki székhely volt. Nagyságát a mórok 
uralma alatt érte el, akik a várost 712. elfoglal
ták és 1017. Saragossa fejedelemségnek szék
helyévé tették. 1118 dec. 18. elfoglalta I. Alfonz 
és Huesea helyett Aragónia fővárosává tette; 
csakhamar a keresztény Spanyolország legjelen
tékenyebb városa lett. 1317-ben püspökségét ér
sekségre emelték. A spanyol örökösödési hábo
rúban az osztrák III. Károly mellé állt. V. Fülöp 
1710 aug. 20. itt szenvedett vereséget Károly 
főhercegtől. Nagy hírre tett szert S. a makacs vé
delem által, amelyet a franciák ellen 1808. és 
1809. kifejtett. Több havi ostrom után, mialatt 
a lakosság is felére olvadt le, 1809 febr. 18. a 
franciák elfoglalták az Ebro-balparti külvárost, 
mire a város tisztességes feltételek alatt meg
hódolt. Az ostrom alatt égett el a híres aragoniai 
kir. levéltár is. 

Sarajevo (Serajevo, Szerajevó), az Osztrák-
Magyar monarchiaösszeomlásáig Bosznia és Her
cegovina tartományok fővárosa, a tartományi 
kormány, hadtestparancsnokság, kat. érsek, orto
dox metropolita és mohammedán reisz ül ulema 
székhelye, hegyektől körülfogott keskeny völgy

ben, a Miljacska folyó mindkét partján, (1920) 
60,087 lak. Kiválóbb épületek: mohammedanus 
teológiai iskola; a Begova-Dsamia vagy Uszrev-
bég-mecset a XVI. sz.-ból; az Ali basa mecsetje, 
amelyben 1878 aug. 19. a mohammedánok el
keseredett harcot vívtak; a kormányzói palota, 
mely az Uszrev bég által épített, de később tel
jesen elpusztult Boszna-Szeraj (kastély) romjai 
fölött épült; a gör. kel. metropolita-templom; a 
román-gót Ízlésben épített s 1889. fölszentelt kat. 
székesegyház; a Jézus szíve temploma ; a régi 
szerb templom; a Csarsija, 50 szűk kis utcából 
álló bazár; a Beresztán, a rőfös kereskedők ba
zárja ; az új tartományi múzeum; a városháza; 
a Careva Dzsamia, amelyet állítólag még Mahmud 
szultán épített; a konak; az igazságügyi palota;. 
a Miljacska jobbpartján, a magaslaton a vár, 
amely a régi város egy jó részét foglalja magá
ban. Van nagy dohánygyára, gyapjúkendő, vas-, 
rézárú, késes, bőripara. Közelében van Bosznia 
leglátogatottabb fürdőhelye: Hidzse. A Boszna 
forrásai mellett már a rómaiak idejében is kellett 
városnak lennie. A bosnyák fejedelmek lakó
helyéből, Starigrad várából már csak csekély 
maradványok láthatók. A mai S. helyén a XIV. 
sz.-ban csak egy Vrhbosna nevű erősség, a mos
tani vár, állott, amely csak a török időkben lett 
jelentőssé. Alsó részét 1697. Szavójai Jenő elfog
lalta és két napig megszállva tartotta. Bosznia 
fővárosává csak Kara Mahmud tette, miután az 
1831—32-iki fölkelést leverte; addig a boszniai 
válik Travnikban laktak. 1878-ban lázadás tört 
ki; a lázadók a válit elűzték és Hadzsi Lóját tet
ték urukká. Ugyanezen év aug. 19-én az osztrák
magyar hadak elkeseredett küzdelem után elfog
lalták. 1914 jún. 28-án itt gyilkolták meg Prineip 
és társai Ferenc Ferdinánd trónörököst és felesé
gét (1. Sarajevói merénylet), aminek következ
ménye a világháború kitörése lett. A világhábo
rúban a közeleső Romanja-Planinán a betört szerb 
seregek 1914 okt. 7—8. súlyos vereséget szen
vedtek. S. most a Szerb-Horvát-Szlovén király
sághoz tartozik. 

Sarajevói merénylet. 1914 jún. 28. Ferenc 
Ferdinánd főherceget, Ausztria és Magyarország 
trónörökösét és nejét Sarajevóban a Narodna 
Obrana nagyszerb politikai titkos szövetkezet 
szolgálatában álló összeesküvők élén Prineip 
Gavrillo (1. o.) pisztolylövéssel meggyilkolta. Ez 
a merénylet volt kiinduló pontja a világháború
nak. Prineip és cinkosai perét 1914 október 12. 
kezdte tárgyalni a sarajevói törvényszék. Október 
28. a főtetteseket, Prineip Gavrillót és Gabríno-
vicsot, mert még nem voltak húsz évesek, húsz 
évi várfogságra ítélték; hatra halálos ítéletet 
mondtak ki, közülök 1915 február 3. kivégezték 
Gabrinovics Veljkót, Jovanovics Miskót és Bics-
Danilót; Milovics Jakov, Kerovics Nedjo és Gra-
bec Trifko ítéletét kegyelmileg húsz évi fegyházra, 
változtatták. Hét vádlottat hosszabb börtönbünte
tésre ítéltek. Az elítéltek közül a világháború fo
lyamán négyen haltak meg a börtönben; neveze
tesen a két főtettes: Prineip és Gabrinovics, 
továbbá Kerovics és Grabec. L. Világháború. 

Sarampov, adók. Belovár-Körös vm. cazmai 
j.-ban, duó) 1197 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Amely szó S alatt nincs meg, Sas alatt fciresendől 
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Sáránd, nagyk. Bihar vm. derecskéi j.-ban, 
(1920) 1750 magyar lak. 

S a r a p e u m , Sarapis (Szerápisz) óegyiptomi 
istennek temploma, amilyennel az alexandriai 
kortól kezdve görög és római földön sokfelé ta
lálkozunk. A leghíresebb S. Alexandriában és 
Memphisben volt. 

Sarapis, egyiptomi isten, 1. Szerápisz. 
S a r a r a k a (állat), 1. Jararaka. 

Sarasate, Pablo de, spanyol hegedűművész, 
szül. Pamplonában 1844 máre. 10., megh. Biar-
ritzban 1908 szept. 21-én. 1856—59-ig a párisi 
Conservatoire-on Alard tanitványa volt és 1857. 
megnyerte a liegedűosztály első diját. Hegedű-
játékával meghódította az egész világot. Lalo az 
első, Bruck a második hegedűversenyét és skót 
fantáziáját irta S. számára. S. mint komponista 
is számottevő a hegedű irodalmában, müvei kö

zött magyar dal-parafrázisokat is találunk (Csak 
egy kis lány van a világon. . .). Végrendeletileg 
jelentékeny alapítványokat tett. 

Sarasin, Friedrich, német természetbúvár, 
szül. Baselben 1859 dec. 3. Egyetemi (főleg 
zoológiai) tanulmányai befejeztével testvérével 
Paul-lal (szül. Baselben 1856 deo. 11.) 1883-ban 
Ceylonban tett 3 éves tanulmányutat, melynek 
állattani és embertani tekintetben nagyfontosságú 

eredményeit Brgebnisse naturwiss. Forschungen 
auf Ceylon (Wiesbaden, 1887—97, 3 köt, atlasz-
szal) tette közzé. 1890-ben ismét Ceylonban és 
Blő-Indiában, 1893—1896. és 1902—1903. Celebes 
szigeten, 1907. ismét Ceylonban végzett becses 
tanulmányokat, melyek közül különösen a ved-
dákra vonatkozók világhírűek. Müvei: Matéria-
len zur Naturgeschichtederlnsel Celebes (Wiesb., 
1898—1905, 5 rész); Roisen in Celebes in den 

Amely szó S alatt nincs mear, Sa alatt keresendő ! 
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Jahren 1893—1896 és 1902—1903. (Wieeb., 
1905, 2 köt.); Ueber die Ausrottung der Wal-und 
Eobbenfauna sowie der arktischen und antarkti-
schen Tierwelt überhaupt (Leipzig, 1912). 

Saratoga Springs, fürdőhely New-York észak
amerikai államban, (1910) 12,693 lak., 30 ásvány
vízforrással, szép parkokkal, lóversenytérrel. 

Saravus, folyó, 1. Saar. 
Sarbiewski, Matthias Kasimir (latinosan: 

Sarbievius), újlatin költő, a «lengyel Horatiusa, 
szül. Sarbievóban (Masovia) 1595., megh. Varsó
ban 1640 ápr. 2. Jezsuita tanár volt Vilnában, 
1693. Vili. Orbán pápa költővé koszorúzta, majd 
IV. Ulászló udv. prédikátora lett. Költeményei 
Lyriea cimen Antwerpenben jelentek meg (1632), 
német fordítással Friedmann adta ki a Biblio-
theca poetaram latinomm aetatis reeentioris-
ban (Leipzig 1840, 2 köt.). V. ö. Kolanowski, 
De M. C. Sv(Berlin 1842). 

Sarbó (Sarbov), kisk. Sáros vm. felsövizközi 
j.-ban, (i9io) 107 rutén lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Sarbó Artúr Kálmán (szepesváraljai), orvos, 
író, szül. Budapesten 1867 márc. 10. Tanulmá
nyait Budapesten, Berlinben, Parisban és London
ban végezte. 1896. egyetemi magántanár, 1909. 
rendkiv. tanár lett Budapesten, egyszersmind a 
fővárosi Szt. István-kórház főorvosa, 1914. fő-
törzsorvos. Irodalmi müvei: Achillessehnen-
reflex u. seine klinisehe Bedeutung (Berlin 1803); 
Az epilepsia kór- és gyógytanának jelen állása 
(1904); A beszéd, összes vonatkozásaiban, különös 
tekintettel a gyermekkorra (1906); Útmutató a 
balesetek köriili orvosi eljárásokban (1908); 
Háborús közlemények (1914—17); Syphilis és 
idegrendszer 1921). 

Sárbogárd, nagyk. Fejér vm. sárbogárdi j.-ban, 
Í1920) 6479 magyar lak., járási szolgabírói-, já
rásbíróság]- és adóhivatali székhely. 

Sarc, 1. Hadi sarc. 
Sarcee Indián Reserve, indiánus rezerváció 

Alberta kanadai államban, az Elbow Rivertől 
D.-re, Calgary közelében^kb. 400 km', 11,200 lak. 

Sarcey (aitsd: szárszé), Francisque, francia kri
tikus, szül. Dourdanban (Seine-et-Oise) 1828 okt. 
8., megh. Parisban 1899 máj. 15. Korán kezdett 
színházi kritikákat írni előbb a Figaróba és a 
Eevue Buropéenne-be, utóbb az Opinion natio-
naleba s végül 1864-től haláláig a Tempsba, ahol 
óriási tekintélyre tett szert. Önálló ítéleteiben 
főleg a szinszerűség követelményeit helyezte elő
térbe. 1871—84-ig a XIX. Siécle főmunkatársa 
is volt s itt egyházellenes cikkeivel keltett fel
tűnést. Könyvei közül legsikerültebb a Histoire 
du siége de Paris (1871, magyarul is megjelent: 
Paris ostroma, 3. kiad. 1914). Szini kritikáit halála 
ntán gyűjtötte egybe veje, Alexandre Brisson 
Qtiaranteansde théátre (1900-1902,8köt.)clmen. 

Sarcidiornis (állat), a Lúdalakúak (Anseri-
formes) rendjébe tartozó madárnem. A fiikában, 
Indiában és Brazüiában honos. A rizsföldeken 
éjjelenkint nagy károkat okoz. Legismertebb faja 
a S. melanota Penn., melynek feje és nyaka 
fehér; háta, szárnyai és farka fekete, zöld és 
ibolyaszínű fémfénnyel; hasa egész fehér. 

Sarcina Goods. (»»v.), a gömbös baktériumok 
Cooeaceae) génusza, melyet az jellemez, hogy a 

Amely szó 8 alatt nincs 1 

gömbös sejt a tér három irányában oszlik. Ha a 
keletkezett leánysejtek együtt maradnak, ágy 
csoportjaik a keresztben átkötött csomaghoz ha
sonlítanak. A sejt mozdulatlan. A S.-ák némely 
faja a táplálóanyagot élénken megfesti. Ilyen a 
S- aurantiaca Flügge. Az emberi szervezetben 
többféle S.-t találtak, igy a tüdőben a S- pulmo-
nwmVirchow, a gyomorban a S. ventricuh Goods. 
fajokat, betegségeket azonban aligha idéznek elő. 

Sarcocalyx {HŐT.), 1. Exocarpus. 
Sarcocarpium, 1. Mezokarpium. 
Sarcocaulon DG. (növ.), a Geraniaeeae csa

ládba tartozó génusz, melynek 6 faja Dél-Ameri
kában és Madagaszkár szigetén él. Törzsük hú
sos, levélnyelük a lemez lehullása után tövissé 
alakul. Kérgükben illatos gyanta van, amely füst 
nélkül égve tömjénszagot terjeszt. A S. Bur-
manni szárát fáklyául használják (busman gyer
tya) ; a & Gurrali kérgéből illatos gyantát nyer
nek ; az elpusztult növény lehulló gyantadarab-
jait a Nagy-Namaföld benszülöttei gyöngyökké 
dolgozzák fel. 

Sarcocele (gör.-lat), a herének szarkómás 
elfajulása. 

Sarcocyst is (áiiat), 1. Sarcosporidia. 
Sarcodé, a Véglények (Protozoa) testét al

kotó anyag neve. Egyértelmű a protoplazmával. 
Sarcodina (állat), 1. Gyökérlábvak. 
Sarcogeranns (állat), a Darualakú ak (Grui-

formes) rendjébe tartozó madárnem. Legismer
tebb faja a fehér vagy remete daru (S. leucoge-
ranus Pali.). Teljesen hófehér, csak kormánytollai 
feketék; meztelen feje vérvörös; csőre világos 
vörös; lábai karminvörösek. Hossza 120 cm. 
Néhányszor Európában is puskavégre került, 
egyébként hazája Közép-Ázsia. Régibb tudomá
nyos neve: Grus leucogeranus Pallas. 

S a r c o l e m m a (állat), hártya, a harántcsíkoa 
izomrostok burokja, az ú. n. izomrosthüvely. L. 
Izomszövet. 

Sarcoma, 1. Szarkóma. 
Sarcumpnalos . A köldökelvesztés egyik 

rendellenessége. A köldökzsinór leesése után 
visszamaradó szívós darab, mely néhány hónap 
múlva összeaszik. 

Sarccpbagra carnar ia (állat), 1. Húslégy. 
Sarcophi lns (állat), az Erszényesek rendjébe, 

a Sokfogú erszényesek (Polyprotodontia) alrend
jébe tartozó emlősállat-nem. Egyetlen élő faja: 
az erszényes sátán vagy erszényes medve (S. 
satanicus Thos.). Teste zömök ; feje igen nagy, 
esetlen; arcorra széles; fUle rövid és ráncos ; 
fai ka rövid, kúpos; végtagjai rövidek és görbe 
lábszárúak. Bundája barnásfekete, mellén fehér 
pánttal és két fehér folttal. Teljes hossza kb. 
1 méter s ebből a méretből a farkra 30 cm. jut. 
Csupán Taszmániában honos. Nagyon vad és meg-
szelidíthetetlen. Fölöttébb vérszomjas 8 főleg a 
házi baromfiakban nagy pusztításokat okoz. Leg
közelebbi rokonságban áll az Ausztráliában egy
kor élt és a pleisztocénben kihalt S. laniarius 
(Owen)-sal. 

Sarcopsyl la (állat), 1. Bolhák. 
Sareoptes (állat). 1. Bvhatkák. 
Sarccramplma grypl ins (állat), 1. Kondor* 

— S. papa, 1. Királykeselyű. 
íeg, Sz alatt keresendő I 
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Sarcos, I. Béla és I. András idejétől fogva köz-
biró, kinek feladata a vagyon összeírása volt. 
Szt. László a szabolcsi zsinaton (1092) föleleve
nítette ezt a tisztséget, melyet a vármegyék és 
határok őreinek, az ú. n. üzbégeknek összeírásá
val is megbízott. 

Sarcosporidia (áiiat), a Véglények (Protozoa) 
törzsében a Spórás állatkák (Sporozoa) egyik 
rendje, melynek fajai a Gerincesek, főleg az 
Emlősök izmaiban élősködnek s itt Rainey— 
Mieseher-fóle tömlők néven ismeretes tokokban 
•élnek. Ismeretesebb fajaik: a Sarcocystis miesche-
riana Künn, mely a sertés, S. murio Blanch az 
egér, a S. tenella Raill. a juh (ritkán az ember) 
és a S. Undemanni Rivolta olykor az ember iz
maiban található. 

Sarcospor id ios i s , az izmokban élősködő 
Sarcoeystisek okozta kóros állapot, mely serté
sekben, juhban, lóban, szarvasmarhában és kecs
kében gyakran észlelhető. Leginkább a nyelőcső, 
nyak, garat, hasfal stb. izomzatában találhatók 
.a Sarcoeystisek cső- vagy orsóformájú, fehéres 
tömlők alakjában, melyek elmeszesedhetnek. Kö
rülöttük az izomzatban idült gyuladás keletkez
hetik, ami mozgási zavarokban, a nyelv és ajkak 
megkeményedésében nyilvánulhat. Súlyos fertő
zés esetén táplálkozási zavarok, lélegzési nehéz
ség, sőt láz is kisérheti. E kóros jelenségek rész
ben a tömlők tartalmában lévő mérgező anyag
nak : a sarcocystinnek tulajdoníthatók. 

Sáxd(§ard), kisk. Alsó-Fehér vm. magyarigeni 
j.-ban, (1910) 1789 román, magyar és cigány lak. 
(Tr. R.) 

Sar-dagh (Sar hegység, Sara planina, ókori 
Scardus v. Szkardosz), hegység a Balkán-félszi
geten, Szerbia és Albánia határán, vízválasztó a 
Drin (Drilon) és a Vardar (Axius) közt. NyDNy.-
ról KEK. felé húzódik Dibra és Kacsanik-Kuma-
novo közt mintegy 100 km.-nyi hosszúságban. 
Átlag 1900 m. magas, legmagasabb csúcsa a Lyu-
botrin (v. Lyubeten) 2510 m. Rajta vezet át Üsz-
kübből Prizrenbe a Kalkandele-hágó. 

Sardanapal, 1. Szardanapál. 
Sardegna (ejtsd: szardennya), Szardínia (1. o.) 

olasz neve. 
Sardes, ókori város Kis-Ázsiában, a Paktolos 

partján, a Tmolo3 lejtőjén, Szmirnától keletre, 
a mai Szart helyén. Lydiának gazdagságáról hí
res fővárosa, később a perzsa, majd a seleukida 
helytartók székvárosa A római és keresztény 
korban virágzik. 1402-ben Tamerlan elpusztítja. 
Romjait és nekropoliszát újabban amerikai ar
cheológusok ássák föl. 

Sardica (Serdica), ókori város a Naisusból 
(Nis) Philippopolisba vezető út mentén; előbb 
Thraciához, később Dacia inferiorhoz tartozott; 
a 344-iki zsinat szókhelye ; Attila elpusztította. 
Csekély romjai Szófia mellett. 

Sardo, város, 1. Castel Sardo. 
Sardona, a Glarusi Alpok egyik hegycsoportja 

Svájcban, legmagasabb csúcsa a Saurenstock v. 
Piz S. (3054 m.). 

Sardonius r i sus (lat.), 1. Szardoni kacaj. 
Sardonyx (asv.j, l<Kalcedon, Karneol és Ónix. 

, Sardou (ejted: szárdú), Victorien, francia dráma-
Író, szül. Parisban 1831 szept. 7., megh. u. o. 

1908 nov. 8. Eredetileg orvosnak készült, de már 
egyetemi hallgató korában kezdett a színpad 
számára irogatni. Színésznőt véve el feleségül, 
megismerkedett a híres Déjazettel, aki 1860. két 
parádés szerepet Íratott S.-val a maga számára: 
Monsieur Garat és Les prés Saint-Gervais címen, 
amelyeknek tartós sikerük volt. Ez első kísérlete
ket követte Les pattes de mouche (1861) c. víg
játéka, melyben tehetségének minden fény- és 
árnyoldala egész teljességében kibontakozott. A ki
tűnő meseszövós, hatásos jelenetezés, fényes dia
lógus, valamint a gyenge jellemfestés, már e mü
vében is megtalálható.Társadalmi vagy történeti 
tárgyú darabjainak hosszú sorából, melyek Eu
rópa összes színpadjait diadallal járták be, a kö
vetkezők említhetők: Les vieux garcons; La fa-
mille de Bénoiton (1865); Maison neuve (1866); 
Pernande (1870); L'oncle Sam (1873); Divorcons 
(1881); Fédora (1883); La Tosca (1887); Belle-
Maman (1889); Thermidor (1891); Madame Sans-
Géne(1893); Marcelle (1895); La söreiére (1903); 
La piste (1908) stb. Legtöbb darabját magyar 
fordításban is előadták. Könyvalakbau megjelent 
magyar fordítások: A fekete gyöngy, ford. Bo
dor Károly (Pest 1863); Az utolsó levél, ford. 
Szerdahelyi Kálmán (u. o. 1863); A jó barátok, 
ford. u. a. (u. o. 1863, 2. kiad. 1891); Rabagas, 
ford. Deák Farkas (Budapest 1874); Samu bácsi, 
ford. Feleky József (u. o. 1876); Az új cég, ford. 
Náday Ferenc (u. o. 1876); Piccolino, ford. Böhm 
(u. o. 1878); Váljunk el, ford. Baján Miksa (Buda
pest 1894) és Fái J. Béla (u. o. 1897); A Benoi-
ton-család, ford. Váradi Antal (u. o. 1897) ; Az 
agglegények, ford. Ambms Zoltán (u. o. 1897); 
Fedora, ford. Zoltán Vilmos (Győr 1893) és 
Paulay Ede (Budapest 1898); Theodora, regénv 
(u. o. 1903); Tosca, ford. Makó Lajos (u. o. 1907); 
Georgette, ford. Fái 3. Béla (u. o. 1900); Szóki
mondó asszonyság, ford. u. a. és Makó Lajos (u. 
o. 1900); Az idegesek, ford. Váradi Antal (u. o. 
1901); Theodora, ford. Novelly Riza (u. o. 1913); 
A boszorkány, ford. Fái J. Béla (u. o. 1905); 
Andrea, ford. u. a. (u. o. 1905). V. ö. H. Bebell, 
V. S. (Paris 1903); H. Schoen, V. S. et Constant 
Coquelin (u. o. 1910). 

S'ii'clouui mftre, a Szardíniától nyugatra 
elterülő tenger neve a rómaiaknál. 

Sáregres, kisk. Fejér vm. sárbogárdi j.-ban, 
(1920) 1001 magyar lak. 

Sarenco l in , 1. Sarmncolin. 
Sarengrad, adók. és pk. Szerem vm. újlaki 

j-ban, (1910) 1472 horvát, szerb és magyar lak. 
Fölötte S. várának romjai láthatók, maly hajdan 
Maróthy János (1. o.) macsói bán tulajdona volt. 
(Tr. SzHSz.) 

Sáreső, 1. Poresö. 
Sárfalu, a Szatmár vármegyei Kissár község 

(1. o.)neve 1918 óta. (Tr. R.). 
Sárfalva (Ssulefti), kisk. Hunyad vm. dévai 

j.-ban, (1910) £b9 oláh lak. (Tr. R.) 
Sárfehér, kitűnő magyar szőllőfajta, mely a 

bálint és juhfarka szőllőfajtákkal a neszmélyi, a 
juhfarkú és furminttal a somlói jó Mrű borokat 
adja. Más nevei: alföldi szőllö Biharban, hátai 
Borsodban és zsige Bogdány vidékén. Fürtje 
közópnagy, laza; bogyói közópnagyok, fehéres-

Amely szó S alatt nincs meg", Sx alatt kereseadő ! 
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sárgák, pettyezettek, vékony, héjnak, levesek, 
édesek s kellemes zaniatuak. Érése korai, köny-
nyen rúg, miért tanácsos más fajtákkal keverve 
ültetni. Tőkéit röviden metszik. 

Sárfekete, Tolna és Baranya vármegyékben el
terjedt kékszemű szőllőfajta. Fürtje nagy, hosz-
szukás nagy bogyókkal, középérésű, rövid mű
velést kivan, s csak közönséges bort szolgáltat. 

Sárffy Andor, törvényszéki biró, szül. Újvidé
ken 1889 márc. 13.1900-ban bírósági szolgálatba 
lépett. Állami ösztöndíjjal külföldi tanulmány
utat tett. 1920 óta az igazságügyminisztórium 
törvényelőkészítő osztályában működik. A magán
jog, a kereskedelmi jog és a polgári perrendtar
tás köréből számos értekezése jelent meg a jogi 
szaklapokban. Nagyobb dolgozatai; Díjkitilzés 
(Magyar jogászegyleti értekezések. Új folyam X. 
kötet 63—66. f Űzet); Van-e bizonyítási szabály 
a K. T. 313. §-ában? (Jogtudományi Közlöny 
1917. évfolyam.). 

Sáríimizdó. kisk. Vas vm. vasvári j.-ban, (1920) 
274 magyar lak. 

Sárfutó (inat), a. Sár futók {l.o.) alrendjébe tar
tozó madár. Hazai fajai: 1. Fekete S. (Totanus fus-
cus L.); fölül és alul fUstös-fekete, hátán fehér 
pettyekkel; farka feketefehér szalagokkal; csőre 
feketés-barna, alsó kávájának töve sötétvörös; 
lábai sötétvörösek. Hossza kb. _ 28—31, szárnya 
16, farka 6'5, csüdje 5 cm. É.-Európában és 
Íí.-Ázsiában honos. Télre D.-Burópába, É.-Afri-
kába és Indiába költözik. Hazánkban az átvonu
lás alkalmával tavasszal és ősszel található. 
2. Fütyülő S. (Totanus calidris L.); fölül vör
henyes barna, fekete foltokkal tarkítva; alul 
fehér, fekete hosszanti foltokkal díszítve; első
rendű evezői feketék, másodrendű evezői fehérek 
és harmadrendű evezői barnák, fekete foltokkal; 
dereka ós farka fehér (keskeny, fekete szalagok
kal) ; csőre sötétbarna; lábai narancssárgák. 
Hossza 28, szárnya 16—17, farka 8, csüdje 4-8 cm. 
Európában és Ázsia nyugati részében honos; 
hazánkban mindenütt közönséges. Költözködő 
madár; márc.-ban érkezik és okt.-ben távozik. 
3. Tavi S. (Totanus stagnatilis Bechst.); fölül 
világos szürkésbarna, fekete pettyekkel és hosz-
szanti foltokkal tarkítva; szárnyfedői barnák: 
dereka és felső farkfedői fehérek, utóbbiak közül 
a leghosszabbak fekete foltokkal vagy szalagok
kal mustrázottak ; hasa fehér; csőre fekete ; 
lábai sötét sárgás-zöldek. Hossza kb. 25, szárnya 
13'5—14, farka 6'5, csüdje 5 cm. Dél-Európában 
és Ázsia mérsékelt égövi részeiben honos. Hazánk
ban gyakori s nálunk költ is. Áprilisban érkezik 
és szeptemberig marad. 4. Szürke S. (Glottis 
nebularius Gunn.); fakószürke alapszínű, barnás-
fekete foltokkal mustrázva; dereka és farka 
fehér (farkának szélső tollai sötétbarna szegé-
lyűek); evezői feketésbamák; torka, nyakának 
elülső része, begye és hasa tiszta fehér; csőre 
sötétbarna; lábai zöldesszürkék. Hossza 30—33, 
szárnya 18—19, farka 8-5, csüdje 5"8—6 cm. 
Hazája Európa és Ázsia északi része. Hazánkban 
tavasszal és ősszel csak mint átvonuló fordul 
elő. 5. Zöldlábú S. (Helodromas ochropus L ); 
fölül szürkésbarna, csekély zöldes bronzfénnyel 
alul fehér; szárnya fekete; farka fehér; C3öre 

barnás-fekete (alsó kávájának töve vörhenyes); 
lábai szürkés-zöldek. Hossza 23, szárnya 13~5, 
farka 6, csüdje 3'5 cm. Európa és Ázsia északi 
részein honos; hazánkban tavasszal ós ősszel át
vonuláskor elég gyakori. 6. Réti S. (RhyacopM-
lus glareola [Címei.]); fölül gyenge bronzfónyü 
barna, nagy fehér pettyekkel; alul fehér \ farka 
fehér, széles fekete szalagokkal; szárnyai fölül 
barnás-feketék, alul szürkés-barnák; csőre tövén 
zöldesbarna, végén fekete; lábai világos olaj
zöldek. Hossza 22, szárnya 12-5, farka 5"5, csüdje 
3-5 cm. Európában és Ázsiában honos, a telet 
Afrikában, Indiában és az ausztráliai szigeteken 
tölti. Hazánkban gyakori; olykor nagy csopor
tokban található és állítólag nálunk költ is. 
7. Hegyi S. (Tringoides hypoleiicus L.); fölül 
barna, gyenge zöldes fénnyel ós fekete gerinc
foltokkal ; alul fehér; evezőtollai sötétbarnák ; 
farka barna (szélső farktollai fehérek); csőre 
sötétbarna; lábai szürkészöldek. Hossza 18, 
szárnya 11, farka 6, csüdje 23 cm. Előfordul 
Európában és Ázsiában. Hazánkban tavasszal és 
ősszel vizek mentén mindenütt megtalálható; 
nyáron azonban csak a magasabb hegységekben 
levő vizek mentén fordul elő s itt költ is. 
8. Veszekedő S. (Pavoncella pugnax L.). Nász -
ruhában a kb. gerlenagyságú hímnek nyakán elül 
és hátul hosszú tollakból álló gallérja van ós 
homloka, szeme tájéka és arca duzzadt szemöl
csökkel van megrakva. A tollazat színe ilyenkor 
nagyon különböző. Egyeseknél a dísztollak tiszta 
fehérek, másoknál feketével, barnával, zöldes
kékkel v. vörhenyes színnel tarkítottak. A tojók 
fölül földszintiek, alul fehérek; csőrük sötét
barna ; lábaik z"ldesbarnák. A hím hossza 30, 
szárnya 18—19, farka 7, csüdje 4—5 cm ; a nős
tény hossza 24, szárnya 15, farka 6-3, csüdje 
3-7 cm. Hazája Közép-Európa és Közép-Ázsia; 
télen Afrikába és Indiába költözik. Hazánkban a 
Nagy-Alföldön gyakori. Csapatokban tanyázik. 
Április vége felé érkezik és szeptemberben el
költözik. Magyar nevei: pajzsos cankó, galamb-
sneff, gallőrossneff, veszekedő sneff, pajzsmadár, 
hősbibic, fácánsneff, fókasneff, csapatsneff. 

Sáriatok (Limicolae, illat), a Lile-alakú ma
darak (Gharadriiformes) rendjének egyik al
rendje. Fajaik legnagyobb részt mocsaras, iszapos 
helyekon tartózkodnak és csak egyesek alkal
mazkodtak másodlagosan a fákon való életmód
hoz. Kitűnő futók. Futó életmódjuknak követ
kezménye a hátsó ujj háttérbe szorulása vagy 
teljes elesenevészése. Általában jól repülnek, 
egyes szigeteken lakó fajaik repülőképessége 
azonban teljesen veszendőbe ment. Csőrük nyú
lánk, a fejtől jól elkülönített ; nyakuk ós lábaik 
hosszúak; szárnyaik közepesek vagy éppenséggel 
igen hosszúak; farkuk rendesen rövid. Egynejű-
ségben élnek. Tojásaik tarkaszínüek, számos 
kisebb-nagyobb folttal díszítettek. Fiókáik fészek-
hagyók. Az egész Földön el vannak terjedve. 
Fajaik száma 260, melyek a következő hat csa
ládba tartoznak: 1. Lile-félék (Gharadriidae), 
melyeknek legnevezetesebb képviselői a tulajdon
képpeni lilék (Gharadriinae), a vizenfutók 
(Tringinae) és a szalonkák (Scolopacinae) ; 
2. Tokoscsörü-félék (Ghionididae); 3. Székicsér-
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félék (Glareolidae); 4. Homokfutók (Tliino-
corythidae); 5. Ugartyúk-félék (Oedicnemidae) 
és 6. Levéljáró-felék (Parridae). 

Sárffi foöv.), 1. Euphorbia. 
Sárga, a spektrum középső, legnagyobb opti

kai intenzitással bíró színárnyalata és a színes 
látás elméletében a vörös és kék színnel együtt 
egyik alapszín. Az emberi szem a 8. szin iránt bír 
különös érzékenységgel és ennek befolyása alatt 
bomlik szét a szénsav klorofllltartalmú szerveze
tekben, miért is a növények életében szintén a 
legfontosabb szerepet játsza. Az álló csillagok 
színskálájában a 8. a második helyet, a közepes 
hőmérsékletnek megfelelőleg, foglalja el; Napunk 
S. álló csillag. 

Sárga almapajzstetti (Aspidiotus ostreaefor-
mis Curt., állat); ez általánosabb néven kívül még 
sárga körtepajzstetü néven is ismerik. L. Pajzs
tetvek. 

Sárga barack (növ.), 1. Kajszi-larackfa. 
Sárgabecő (növ.), l. Gardénia. 
Sárga berzsenyfa (nOv.), 1. Ghlorophora. 
Sárga billegető (Budytes áiiat), a Billegető

félék (Motacillidae) családjába tartozó madár
nem. Az idetartozó fajok abban különböznek a 
többi billegetó-féléktől, hogy farkuk rövidebb a 
szárnyuknál és hogy színezetük főleg sárga és 
zöld. Hazánkban vizenyős réteken mindenütt 
gyakori az európai S. (B. flavus L.). Hímjének 
feje kékes-szürke (oldalt sötétszürke, néha fehér
rel tarkítva), háta éB dereka olajzöld, hasa élénk 
sárga, szárnya sötétbarna sárgásszürke szegély-
lyel, faika fekete (két pár szélső tolla fehér), 
csőre és lába barna. Hossza kb. 17, szárnya 8'2, 
farka 7*5, csüdje 2-2 cm. hosszú. A tojó háta 
barnás és hasoldala sápadt sáiga. Ápr. vége felé 
érkezik és szept.-ben elköltözik Aftikába. Euró
pán kívül még Ázsia északkeleti részén is honos. 
Az európai S.-en kívül hazánk területén még 
a következő S.-fajokat észlelték: mezei S. (B. 
campestris Pali.), ázsiai S. (B. iaivanus Swinhoe), 
keleti S. (B. beema Sykes), északi S. (B. borealis 
Sund), dalmát S. (B. paradoxus Brehm) és a 
feketefejii S. (B. Feldeggi Michach). 

Sárga bogár (Anisoplia, állat), a Szipolyok 
(1. o.) egyik népies neve. 

Sárga bogyók (növ.), 1. Bence 
Sárga borsóka (növ.), 1. Laihyrus. 
Sárgabörüek, 1. Sárga rassz. 
Sárga búzalégy (állat), más neve: esíkoshátú 

búzalégy, 1. Chlorops. 
Sárga cserebogarak (állat) névvel a Lemezes

csápú bogarak (Lamellicornia) családjába sorolt 
két bogáintmet: a BMzotrogits Latr. és AmpJii-
tnallios Latr. ntmet jelölik. Kisebb (15—17 mm. 
hosszú), vöihenyes v. sárgásvöjös bogarak, ame
lyeknek ftjlídése egy éves. Pajorjuk olyan, mint 
a közönséges csertbcgáré, de kisebb, és füvek és 
vetemények gyökeién él; számottevőbb kárt rit
kán tesz. A tulajdonképpeni sárga cserebogár az 
Amphimallus solstitialis L. nevű faj, mely 
júniu6 hóban rajzik, ezéit júniusi cserebogárnak 
is nevezik. A közismert magyar népdal sárga 
cserebogara ez a faj. A Bhizotrocus-ntmból ná
lunk közönséges a B. atquinovtialis Herbst nevű 
faj, mely olykor már márciusban, de leginkább 

áprilisban, majd szórványosan megint októberbon 
rajzik; inkább vörhenyes, azért általánosan vör
henyes cserebogárnak nevezik. 

Sárga cukor, 1. Kandiszcukor. 
Sárgadinnye (növ.), 1. Dinnye. 
Sárga ébenfa (növ.), 1. Bignonia. 
Sárgaérc (ásv.), 1. Fehér tellur. 
Sárgafa (növ.), 1. Chlorophora, Gotinus, Lirio-

dendron. — Magyar sárgafa, 1. Fisetfa. 
Sárga faj, 1. Sárga rassz. 
Sárgafarú pille (állat), 1. Porthesia. 
Sárga fenyő (növ.), 1. Fenyő. 
Sárga festékek, 1. Ásványfestékek. 
Sárgafolt (marnia latea), a szem ideghárlyá-

ján a szemideg benyilási helyétől kb. 4 mm.-re 
kifelé eső kis kerekded terület, mely kivett sze
men sárgaszínű. A szem központi gödrének kö
zepét foglalja el, az éleslátás helye; 1. még 
Szem. 

Sárga folyó, a Hoang-ko (1. o.), kinai folyó 
neve magyar fordításban. 

Sárgaföld (melinit), vasoxidhidráttói okker-
sárgára festett kaolin: vízben porrá hull szét, 
lelőhelyei: Amberg, Wehran és Blankenburg. 
Sárga festéknek használják. 

Sárga gomba (u8v.), 1. Csirkegomba. 
Sárga gyopár (növ.) 1. Helichrysum. 
Sárga gyömbér (növ.), 1. Curcuma. 
Sárga ibolya (növ.), 1. lmpatiens. 
Sárga jázmin (növ.), 1. Gelsemium. 
Sárga jódhigany, 1. Merkurojodid. 
Sárgák, oly munkásszervezeteknek kezdetben 

gúny-, ma már általános használatú neve, ame
lyek munkaadók támogatásával elszórtan kelet
keztek (jórészt az 1900-as években) nagyrészben 
csak vállalatok szerint vannak szervezve, egymás 
között országos vagy nemzetközi kapcsolatot ferii 
nem tartanak. A szociáldemokrata szervezetek 
ellenséges szemmel nézik és sztrájktörőkként ke
zelik őket. Számba vehető sárga szervezetek 
Franciaországban, Németországban, Svájcban és 
újabban Ausztriában és nálunk is alakultak. V. 
ö. Kvlemann, Die Berufsvereine (1908—13); Le-
liu-s, Die gélbe Arbeiterbewegung. Bine Material-
sammlung (1908); lmbusch, Die Gélben in der 
deutschen Arbeiterbe'wegung (1912); Jászai-
Tarczai, A szakmozgalom útmutatója szocialista 
nézőpontból (1909). 

Sárga kender (növ.), 1. Datisca. 
Sárga kikerics (növi, 1. Primula. 
Sárgakönyv. 1. S(livrejaune), Franciaország

ban a külügyekre vonatkozó hivatalos iratok 
gyűjteménye, amelyet a külügyminiszter a par
lament elé terjeszteni szokott. — 2. S., a bűnvádi 
eljárás egyöntetűsége tárgyában az igazság
ügyminiszter által javaslatba hozott szabályok 
(1872 máj. 1.), melyeket a magyar bíróságoknak 
is megküldöttek. A_ szabályok nagy részét a gya
korlat elfogadta s a Bp. életbeléptéig alkalmazta, 
de a szabályok mint ilyenek kötelező erővel nem 
birtak. 

Sárgalátás (xantopsia), a szantonin nevű fé
reghajló szer bevevése után fordul elő. Ritkán az 
epefelszivódas okozta 6árgaság (icterus) is jár 
S.-sal a szem fénytörő részeinek sárgára festő-
dése miatt. Magától elmúlik. 
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