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Sárgaláz (febris flava), a trópusi tengerpar
tokon otthonos fertőző betegség. Más tengerpar
tokon ritka (Gibraltiir, Cadix, New-York). Oko
zója ismeretlen; bizonyos, hogy a Stegomya fas-
ciata nevű légy esipése oltja az emberbe. Tü
netei: magas láz, sárgaság, vérhányás, véres 
szék, nagyfokú elesettség. Tartama 8—10 nap. 
Halálozás 75%-ig. Immunitást hagy. Leginkább 
a fehér emberek betegszenek meg, a szinesek 
nem. Gyógyítása tüneti. Védekezés: a Stegomya 
irtása, védekezés a légycsípés ellen, vesztegzár. 

Sárga liliom, 1. Iris és Hemerocallis-
Sárga lobogó és sárga zászló, 1. Lobogó és 

Zászló. 
Sárga lobogósok, 1. Fekete lobogósok. 
Sárga mébíajok (állat), 1. Sárga méhfajták. 
Sárga méhfajták (állat), a mézelő méhnek 

(Apis mellifica L., vagy A. mellifera L.) vannak 
olyan kitenyésztett helyi változatai, amelyek pot-
rohának egy része, eleje, kivált a széles második 
és keskenyebb harmadik szelvény, feltűnően sárga, 
olykor veres aranyszin-sárga. Legismertebb az 
olasz méh (A. mellifica var. ligustica Sp.), 
amelynek mellkasi pajzsa vége fekete, de potroh-
eleje sárga. Bz felső Olaszországban (Lom
bardia, Venezia) és Dél-Svájcban honos és onnan 
mint szelíd (nem szúrós), szorgalmas gyűjtő, mér
sékelten rajzó, fészkét bátran védő fajta elterjedt 
az egész világon. Dzierzon kitűnő méhnek tar
totta; Berlepsch báró viszont ellenkező véleményen 
volt. Ma Észak-Amerikában igen el van terjedve, 
és ott a középeurópai, szürke vagy fekete méhet, 
kivált a nori (krajnai, karintiai) méhet, szinte tel
jesen kiszorította. Több v. kevesebb sárga méh 
akadhat a kikerülhetetlen keresztezés folytán ná
lunk is. A hazai méhvel betelepített kaptárba 
jövő-menő szürke méhek között igen feltűnnek 
az aranygyűrűs potrohú olaszok. Sárga méh 
továbbá a hírhedt ciprusi méh (A. mellifica var. 
cypria Polln.) is, amelynek 2. és 3. potrohszel-
vénye szintén sárga, és sárga a mellkas pajzsának 
vége is. Igen bősz, könnyen a szertelenségig elva
duló, kegyetlenül szúrós méhfajta és e gonosz
ságát még páratlan szorgalmával sem tudja helyre
ütni. Az egiptusi, helyesebben a szíriai méh (A. 
mellifica v. syriaca) az előbbihez hasonlít. Az 
amerikai «aranyméhnek» nevezett sárga méh 
mellkaspajzsának vége sárga, ez tehát a ciprusi-
sziriai méhnek valamelyes másodtenyésztése lehet. 

Sargans, az ugyanily nevű járás székhelye 
Sankt-Gallen svájci kantonban, (mo) 1334 lak., 
hideg kénes forrással; régi kastéllyal. 

Sárga ólomérc (ásv.), 1. Wulfenit. 
Sárga rassz (franc, race jaune) alatt Cuvier, 

Broca, Topinard a mongolokat és mongolféle 
(mongoloid) népeket foglalják össze. Ezzel szem
ben megkülönböztetik még a fehér rasszt (race 
blanche) és a fekete rasszt (race nőire). 

Sárgarépa (murok, Méliusnál mezei paszti-
naka, csaba-ire, merköce Baranyában, Daucus 
Tourn.), az ernyösek családjának génusza, fajsii 
közül csupán a közönséges S. (D. Carota L.) neve
zetes (1. Murok). Gyökere kétnyári, színe na
rancsszín, sárga, sőt fehér is. 

Betegségei: 1. Gyökérrepedezés. Akkor áll be, 
ha tartós szárazság után huzamosan eső esik. 2.Ba-

gya. Okozója a Peronospora nivea Ung. (1. Pero-
noszpora-betegség). 3. Feketekórság. A leveleken 
fekete foltok keletkeznek, amelyek egyre na
gyobbodnak s végre a növényt a gyökérfejig el
feketítik ; okozója a Polydesmus exitiosus Künn 
nevű gomba. 4. A levelek megsárgulnak selfony-
nyadnak, nyeleiken hosszukás, eleinte fehéres, 
később barna daganatok keletkeznek; okozója a 
Protomyces macrosporus Ung. és a P. pachyder-
mwsThum. nevű gomba, melyek támadása kö
vetkeztében a S. néha nem is virágzik. 5. A Scle-
rotinia Libertiana Fckl. nevű gomba fehér, pe
nészszerű bevonatot alkot a télire elvermelt gyö
kereken, melyek ennek következtében kívülről 
befelé megpuhulnak s végül elrohadva szétfoly
nak. 6. A még a szabadban levő S. gyökérfején 
barnás foltokat okoz a Phoma sanguinolenta 
Rostr. nevű gomba, mely a pincébe elrakott S.-n 
oly buján fejlődhetik tovább, hogy azt gyakran 
egészen tönkreteszi. 7. A S. gyökerén gyakran 
a gyökérgyilkoló es néha a szádorfü több faja is 
élősködik (1. Here-félék betegségei). 

Sárgarépamoly, 1. Köménymoly. 
Sárgaréz, a réz és cink ötvénye. 1—7°/o cink 

csak halványvörössé, 7—14% cink vöröses-sár
gává, 14—17% cink pedig tiszta sárgává változ
tatja a vörösréz színét. Egészen 30%-ig az 
ötvény sárga színű marad (tulajdonképpeni S.), 
30%-on túl kezd vörösödni, úgy hogy az 50% cin
ket és rezet tartalmazó ötvény aranysárga színű. 
50%-on túl az ötvény kezd fehéredni s mindinkább 
a cink színét ölti fel. Hidegen legnyujthatóbb a S., 
ha 15—20% cinket tartalmaz. Ez az ötvény me
legen nem munkálható meg. Ha a cink 35— 
40%-nyi mennyiségben vau jelen, az ötvény me
legen és hidegen egyaránt nyújtható, még több 
cinkkel a nyujthatóság rohamosan csökken, de 
70—90% cinktartalom esetén az ötvény újra 
nyújtható lesz. Az öntött S. 1262-5 kg., a S.-drót 
3315 kg., a kemény, vékony S.-drót 4127-5 kg. és 
a kitágított 3227-5—3922 kg. cm'-kénti terhelés 
alatt szakad el. A rézhangszereket oly S.-lemez-
ből gyártják, melyben 19—21%cinkés81-79% 
réz van. Az öntvény szilárdabb lesz, ha az ötvény-
hez ónt keverünk. Ón- és ólomtartalmú S.-ből 
szobrokat is öntenek. Tombaknak (vörös öntvény
nek) nevezik a S.-nek azt a faját, melynek cink
tartalma a 18%-ot nem haladja meg. A bristoli 
S., a mannheimi arany v. szimilor, a chrysokalk, 
a pinchbeak, az őreid maximum 1% aranyat és 
9% cinket tartalmaz. A vastartalmú S.-fajták 
(Deltafém, sterrofém stb.) speciális célokra hasz
nált ötvények. A fehér színű S.-hez tartozik a bir-
mingham-platina (46-5% réz, 53-5% cink), a Bath-
fém (55% réz és 45% cink) és a Sorel-féle ötvény 
(1—10 réz, 98—80 rész cink és 1—10 rész vas). 
Ezekből rendesen gombokat, botfogantyúkat ós 
teáskannákat gyártanak. Manapság a S.-et rend
szerint tégelyekben ömlesztik meg. Az előmelegí
tett tégelybe a rezet és cinket váltakozó rétegben 
berakják s néha ócska S.-et is kevernek a két fém 
közé. Végül a betétet a cinkpárolgás megakadá
lyozására szénporral befedik és a tégelyt a kemen
cébe állítják. Az olvasztáskor a cink egy része 
(5—8%) a legnagyobb elővigyázat mellett is elég, 
úgy hogy erre számítani kell, ha határozott össze-
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tételű ötvény készítése a cél. S. az arkoréz is 
(1. o.). V. ö. Borchers, Kupfer (Halle 1915); Schott 
Des Metallgiesserei (Leipzig 1913). 

Sárgarézdrót, 1. Drót és Sárgaréz. 
Sárgarezítés, a galvanosztegiának az a része, 

mely a vörösréznek és a cinknek egyszerre való 
galvános kiejtését tanítja. Rendesen a cinket és 
vasat vonjákbe sárgarézzel. Leghasználtabb fürdő: 
Oldjunk fel 5 liter meleg vízben 150 gr. réz- és 
150 gr. einkgálicot és adjunk az oldathoz 450 gr. 
kristályos nátront, keletkezik szénsavas cinkből 
ós rézből álló piszkos-zöld csapadék, mely 10—12 
óra alatt teljesen leülepszik. Ez idő eltelte után 
a csapadékról a víztiszta folyadékot leöntjük és 
6 liter vizet adunk hozzá, melybe 200 gr. kristá
lyos szénsavas nátront és 200 gr. poralakú ketted-
kénessavas nátront teszünk. Végül 4 liter vízben 
hidegen feloldunk 250 gr. 98°/o-os eiankálit és 
ebből 3-75 litert beleöntünk az előbb említett ol
datba, mely csakhamar víztiszta lesz. A maradék 
0'25 liter ciankálioldatot megmelegítjük és 2 gr. 
arzónes savat oldunk fel benne, melyet szintén a 
fürdőhöz öntünk. Az arzénes sav az elektromos 
árammal kiejtett sárgarezet élénkebb színűvé teszi 
és meggátolja a földes csapadék képződését, azon
ban 10 liter fürdőben 2 gr.-nál több ne legyen, 
mert sok arzénes sav a sárgaréz színét ínegszür-
kíti. Ez a fürdő cink- és vastárgyak bevonására 
egyaránt alkalmas. Csakis einktárgyak bevoná
sára feloldunk 8 liter vízben 280 gr. kristályos 
kettős kénessavas nátront és 400 gr. 70%-os cian-
káliumot ós ehhez két liter vízben feloldott 140 gr. 
neutrális ecetsavas rézoxidot, 140 gr. klórcinket 
és 160 gr. 0-910 fajsúlyú ammóniák-folyadékot 
öntünk. A fürdők 0-6 v. 0-7 ampere erős és 3—4 
volta feszültségű áramot kívánnak, gyengébb áram 
több rezet, erősebb áram több cinket ejt ki. A sár
garézfürdő csak akkor dolgozik jól, ha előbb a 
galvánáram jól dolgozta. Anódául sárgarézlemezt 
használunk. Ha a fürdő idővel rézben szegényebb 
lesz, eiánrézkálium, ha pedig cinkben szegényebb, 
ciáncinkkálium hozzáadásával pótoljuk azt. Klór-
aluminium, kénsavas agyagföld v. rodánalumi-
nium hozzáadásával aranysárga színű csapadé
kot kapunk. Ezt a fürdőt nevezik aluminium-
bronzfürdönék. Ami a bevonandó tárgyak elő
készítését és a bevontak további megmunkálását 
illeti, utalunk az Aranyozás, Ezüstözés, Nikke
lezés és Bezités címszók alatt elmondottakra. 
V. ö. Langbein munkáját: Vollstandiges Hand-
buch der galvanischen Metallniederschláge. 

Sárgarézlemez. A nyújtható sárgarézfajták
ból gyártják, közönséges hőmérsékletnél, de elő
zetesen a lapokat fával tüzelt izzítókemencékben 
újra és újra ki kell izzítani és hűtéssel lágyítani. 
A lemezt hengereléskor olajjal kenik be, nehogy 
a hengerekhez tapadjon. A lemezeket szokták 
gyorskalapácsokkal is kiszélesíteni. A kihengerelt 
lemez felszínét fekete oxidréteg borítja, melyet 
kénsavban vagy savanyú timsó anyalúgban való 
csávázással távolítanak el; azután a lemezt víz
zel leöblítik, nedves homokkal súrolják, vízzel 
újra lemossák, faszéntűz felett megszárítják, | 
végül pedig késsel vagy száraz csiszoló korong- j 
gal lesarabolják. Az Í/B0—1/u mm. vastag S.-t 
nevezik zizegő aranynak. I 

Sárgaréz-virág (ásv.), az aurikalcit mester
kélt neve. 

Sárgarigó (Oriolus oriolus, L., régibb néven 
Oriolus galbula L., áiiat), az Éneklők rendjébe, 
a S.-félék (Oriolidae) családjába tartozó madár
faj. A hím gyönyörű aranysárga; kantára, szárnya 
és farka fekete (a szélső farktollak hegye és külső 
fele sárga); csőre vöröses hússzínű; szemei vér
vörösek ; lábai hamvaskékek. A tojó és a fiatalok 
fölül sárgászöldek, hasuk fehér, csőrük feketés-
szürke. Hossza 22-5—24, szárnya 14—15-6, 
farka 8—9, csőre 2-5, csüdje 2 cm. Európában a 
mérsékelt és déli övekben, továbbá Közép-
Ázsiában honos. A lombos fákhoz és gyümölcsö
sökhöz ragaszkodik. Eleven, nyugtalan termé
szetű. Dallamos füttyből és kellemes flótázásból 
összetevődő éneke közismertté tette. Rovarokkal 
és gyümölcséréskor gyümölcsökkel táplálkozik. 
Vándormadár; április második felében érkezik és 
szept. elején távozik. Népies nevei: aranymálinkó, 
sármáringó, aranybegy, sármálinkó, aranymá-
ringó, aranymályú, aranymáié, szolgabíró, arany
mái, lórió stb. 

Sárgaság (icterus), betegségtünet; a bőr, a 
nyálkahártyák és a test más részeinek sárga szí-
neződése. Legfeltűnőbben és legkorábban látni a 
szem inhártyáján. A színezödést a vérben fölhal
mozódott és a szövetekbe jutott epef esték okozza. 
A vesék az epefestéket kiválasztják s ezért S. 
idején a vizelet barna, bajor-sörszlnü. S. fejlődik 
ki, ha az epe lofolyasa a bél felé nehezített vagy 
elakadt, így az epevezetékek és a máj bizonyos 
betegségeiben (Hepatogen icterus, hurut, epekő, 
daganat stb.). Úgy látszik, hogy bizonyos ritka kö
rülmények közt a vérfestókből a májon kívül is 
támadhat epefesték s ez okoz S.-ot (haematogen 
icterus). A vér állapotát, hogy t. i. epeanyagokat 
bőven tartalmaz, epevérűségnek mondjuk (Cho-
laemia). Az epesavak mérgező hatásai súlyos 
S.-ban halálra vezethetnek. A közönséges hurutos 
S.-ot (icterus catarrhalis) az epevezetékeknek 
rendesen bélhuruthoz társuló hurutja okozza. Ha 
az epe nem juthat a bélbe, az emésztés szenved, 
s a szék színtelen, agyagszerü (acholiás szék). 
A S. gyógykezelése: az okozó betegség gyógyí
tása. — S- (uBv.), 1. Chlorosis. 

Sárga sajtó, Amerikában és Angliában a szen
zációra dolgozó lapok közneve, gyakran így ne
vezik az amerikai imperialista lapokat is. Az 
elnevezésre a New-York Worldnek The Yellow 
Kid című melléklapja adott okot, amely feltűnő 
narancssárga papiroson jelent meg és tele volt 
szenzációs hírekkel s amelynek mintájára több 
szenzációt hajszoló lap használta a rikító sárga 
papirost. 

Sargasso-tenger, 1. Szargasszo-tenger. 
Sargassum Ág., golffu, bogyómoszat, hajó

nyűg (nüv.), a fukuszféle moszatok génusza. Te
lepje hengerded v. fonálnemű, nagyon hosszú, 
rajta levólforma képlet, nyeles úszóhólyag és 
szaporodási szervei fejlődnek. Több mint 150 
faja többnyire a melegebb tengerekben szabadon 

I úszik v. a sziklához nő. A S- bacciferum (Turn.) 
| Ag. (szargasszó-moszat) hollótoll-vastagságú, hen
gerded, nagyon ágas. Levele szálas-lándzsás, fü
részelt, hólyaga szálkahegyfl. Az Atlanti-oceán-

Amely szó S alatt nincs meg, Sz alatt keresendő1 ! 



Sárga szantelfa 

ban a szargassző-tengeii (1. o.) alkotja. A S. lini-
folium(TüTTí.) Ag. közönséges az Adriai tengerben. 

Sárga szantelfa (növ.), 1. Szantelfa. 
Sárga tenger (v. kinaiul Hoang-hai), a Kelet-

kinai tenger egyik jelentékeny öble Korea és 
Kina K.-i partvidéke közt. Két félsziget nyúlik 
bele: a Liau-tungi és a San-tungi. Partjainak 
termékenysége és sűrű lakossága miatt igen lá
togatott hely, több nagyobb kikötővárossal. 

Sárgatest (corpus luteum), a petefészekben a 
megrepedt Graaf-féle tüsző helyén keletkező kü
lönös, sárgásszinti, jellegzetes szerkezetű szövet. 
Van valódi S. (C. 1. verurn), mely a megterméke-

• nyltett pete helyén a terhesség alatt fejlődik és 
ál-S. (C. 1. spurium), mely a hószámmal kiürült 
pete helyén támad. Valószínű, hogy a S.-nek belső 
elválasztása van. 

Sárgatorkú nyest (Mustela flavigula Bodd., 
állat), a Menyét-félék(l. o.) családjába tartozó emlős-
állatfaj. Teste világossárga alapszínű; feje, fUle, 
hátsó teste, lábai és farka barnásfeketék; nyaka és 
torka citromsárga; felső ajka és álla fehér. A 
Himalájában, Elő-Indiában, Birmában és Szumat-
rában honos. Testhossza 60 cm.; farka 40 cm. 

Sárga tubarózsa (növ.), 1. Hemerocallis. 
Sárga ultramarin, 1. Báriumkromát. 
Sárga üveg, 1. Üveggyártás (színes üveg) és 

Színszűrő. 
Sárga vasérc, káliumvasszulfát, valószínűleg 

KjO. 4FeaOs. 5S03 -|- 9H30,tehát &jarosithoz ha
sonló. Vaskos, gumós, vesés és földes tömegek; 
szép okkersárga és fénytelen, karca sárga és 
fénylőbb; át nem látszó. Pirit mállása folytán 
keletkezik; lelőhelyei: Kolosoruk (Csehorsz.) a 
barnaszénben ; Modium Norvégiában a timpalá-
ban; Cseleken-sziget a Kaspi-tóban. L. még 
cantosziderit-et Limonit alatt. 

Sárga vaskő (ásv.) a. m. xantosziderit, 1. 
Limonit. » Sárga vasokker (ásv.), 1. Limonit. 
- Sárga vérlúgsó, 1. Vérlúgsó. 

Sárga veszedelem, az európai népek kulturá
lis, gazdasági, politikai és katonai hatalmát ve
szélyeztető előretörése és emelkedése a mongol 
fajú (kínai, japáni) népeknek. 

Sárga zászló és sárga lobogó, 1. Zászló és 
Lobogó. 

Sargent (ejtsd: szárdzsent), John Singer, ame
rikai festő, szül. Firenzében 1856.; u. o., majd 
Parisban Carolus Durannál tanult, utóbb London
ban telepedett le. A megváltás dogmáját jelképező 
falképe a bostoni könyvtárban archaizáló jel
legű, míg eleven, virtuózán festett képmásaiban 
a legmodernebb eszközöket értékesíti. Ilyenek pl.: 
Portland herceg, lord Ribblesdale, Hamilton tá
bornok, Roosevelt elnök, Terry Ellen színésznő 
(mint Lady Macbeth), a Hunter nővér ek,'az Acheson 
nővérek stb. arcképei. Nagy sikerei voltak spanyol 
utazásai eredmónyeképen festett spanyol táncos
képeivel, mint a Tánc (El Jaleo), Carmencita kép
mása (1892, Paris, Musée du Luxembourg) stb. 
A londoni Taté Galleryben van Carnation, lily, 
lily, rose (japáni lampionokat aggató gyermekek) 
ciniü képe. 

Sárgerenda, a főfalakon, azok hosszában fekvő 
kisobb méretű, rendszerint bekátrányozott ge-

Sáringer 

renda, amelyre a kötőgerenda két vége felfek
szik. Kisebb gazdasági épületeknél, ahol kötő
gerenda nincsen, a szarufák alátámasztására 
szolgál. Ez utóbbiak rá vannak horgolva. 

Sargetia, az ókori íróknál egy erdélyi folyó
nak, valószínűleg a Sztrigynek a neve. 

Sárgítás. Az aranypénzek lapkáit kiveretés 
előtt sárgítják; evégre gyönge kénsavval öntik 
le a lapkákat; a folyadék az ötvényben levő rezet 
a lapka felszínéről feloldja, mitől a lapka szép 
sárga színt kap. 

Sargon, asszír király, 1. Szargon. 
Sargns (kecske keszeg, áiiat), 1. Tengeri 

keszegek. 
S a r g u s F. (állat), a Tüskéslegyek (Stratio-

myidae) családjának egyik neme, a fejnél rövi-' 
debb csápokkal, harmadik csápízük négy gyűrűs 
és két ízből álló sertét visel; orrmányuk vissza
húzott s kissé előre álló; potrohúk öt szelvényből 
áll, a tövén megszűkült, kissé összenyomott. Lár
váik (nyűveik) trágyában, kerti földben és kövek 
alatt élnek. Az élénk színű, középnagy és kis 
legyek szeretnek cserjéken sütkérezni. Mintegy 
16 európai faj közül több él nálunk is, pl. a min
denütt közönséges, torán aranyzöld, potrohán réz
vörös és ibolyás színű S. cuprarius L. 

Sárhal (áiiat), 1. Compó. 
Sárhida, kisk. Zala vm. zalaegerszegi j.-ban, 

(1920) 572 magyar lak. 
Sári, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. alsó-

dabasi j.-ban, (1920) 2998 tót és magyar lak. 
Sári (alsó folyásán Ba-Busszo), nagy folyó 

Közép-Szudánban, Afrikában. D.-i forrásfolyói a 
Ba Mingui és Kukuru-Gribingui, amelyek az 
é. sz. 7—8° közt erednek azon a vízválasztón, 
amelynek D.-i lejtőjén az Ubangi-Kongo ered. 
Átfolyik Bagimin és Bornu egy részén s széles 
deltával több ágban ömlik a Csád-tóba. A S. alsó 
és középső folyását Barth (1852) és utána Nach-
tigal (1872), felső részét és D.-i forrásfolyóit 
Maistre (1892) és Clozel (1894), részben még 
Gentil (1900) és Poureau-Lamy (1900), valamint 
A. Chevalier új francia expedíciója (1902) kutat
ták át. V. ö. Len fant, Le grandé rout du Tchad 
(Paris 1905). 

Sári apátság. A Boldogasszonyról (most Szt.-
Andrásról) nevezett S. Heves vmegyében, Gyön
gyös közelében, a Bene patak völgyében, a ben
céseké volt. Alapítója Aba Sámuel király (1042), 
kit megöletése után pár évvel a nép itt temetett 
el. Az apátság 1526 után megszűnt; 1619. javai 
a földvári apátsághoz kerültek. Templomának 
némi romjai láthatok. 

Saribupálma (növ.), 1. Livistona. 
S a r i b u s Bl. (növ.) a. m. Livistona (1. 0.). 
Sarikis, a Gargaron (1. o.) hegy mai neve. 
Sáringer János (Kandid), geográfus, szül. 

Homokbödögén (Veszprém vm.) 1871 mára 2., 
megh. Gyóján (Csongrád vm.) 1915 júl. 12-én. 
1895-ben mint Szt. Benedek-rendi áldozó pap 
a pannonhalmi főiskolán a földrajz és növény
tan tanára. A rendből való kilépése után 1901. 
a kisújszállási főgimnázium tanára. Munkái; 
Pannonlialma éghajlata (Győr 1896); A Ba
laton környékének éghajlati viszonyai (Bpest 
1898); A Balaton hőmérsékleti viszonyai (u. o. 

Amely sző S alatt nincs meg, Sz alatt keresendő! 36* 
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1900); a két utóbbi A Balaton tudományos tanul
mányozásának eredményei c. nagy munka soro
zatában). 

Sárisáp, nagyk. Esztergom vm. esztergomi 
j.-ban, (1920) 2866 magyar, tót és német Lakos
sal. Hozzátartozik Annavölgy kőszénbányatelep. 
Az első szénbányát itt 1805. Sándor gr. uradal
mában nyitották meg. 

Sarissa (gör)., a makedón gyalogságnak 5 m. 
hosszú lándzsája. 

Sáritök (növ.), 1. Tök. 
Sarj, sarjhajtás (növ.), a járulékos hajtások 

alakja, amely a szár csonkítása után fejlődik 
exogén utón, járulékos rügyből és nem alvó 
rügyből, mint a hasonló fattyúhajtás. L. még 
Hajtás. 

Sarjadzás (graiiulatio), a sarjszövet képző
dése a sebgyógyulás alatt. L. Sarjak. 

Sarjadzás, a növények ama sajátsága, amely -
lyel elvesztett testrészeiket pótolni, tudják A S.-t 
a gyakorlati élet kihasználja, pl. a letarolt erdő
nek tuskó- v. gyökérsarjakról való felújítására 
vagy pedig a növények szaporítására, pl. dug
ványozás útján. A S. az alsóbbrendű növényeken 
spórák v. a test egyes részeinek esetleg külön fej
lődött sarjtesteeskék (1. o., pl. mohok) által is tör
ténik, a magasabb rendüeken a levelek hónaljá
ban fejlődött sajátságosan módosult rügyek (pl. 
sarjrügyek, sarjhagyma, sarjgumó) által. S. még 
a pihenő rügyek hajtássá fejlődése is, pl. a bur
gonyagumón. 

Sarjadzásos daganatok (granuloma) néven 
azokat a daganatszerü képződményeket szokás 
összefoglalni, amelyek az idült gyuladások és a 
sebgyógyulás alatt képződő sarjadzásos szövetnek 
megfelelő szöveti szerkezetűek, tehát vékony 
kötőszöveti rostokból, vékonyfalú hajszálerekből, 
továbbá nyiroksejtekből, orsóalakú kötőszöveti 
sejtekből, epiteloidsejtekből,plazmasejtekből, hízó
sejtekből stb. állanak. A különböző sejtféleségek 
egyes 8.-ban típusosán rendeződnek, ez esetben a 
sar jadzásos daganat természetét is meg tudjuk ál
lapítani a szövettani vizsgálattal. Más esetekben 
a S. természete csakis bakteriológiai vizsgálattal 
állapítható meg. A S. közé tartoznak a legfonto
sabb kóros folyamatok, a gümőkór (tuberkulózis), 
abujakór (syphilis), a bélpoklosság (lepra), a sugár
gomba betegség (aetinomyeosis), a takonykór 
(malleus), a scleroma és még néhány ritkábban 
előforduló megbetegedés is. Ezeket a S.-at fer
tőző S.-nak is nevezik. A közönséges S. a sebek 
tökéletlen gyógyulásának következményei, az 
így keletkezett növedékeket közönségesen vad
húsnak nevezik. Különösebb kóros jelentősége 
nincs. 

Sarjak, a sebgyógyulás alatt képződő köles— 
kendermagny i puha, szürkésvörös, érintésre köny-
nyen vérző szemölcsök, amelyek vékonyfalu haj
szálerekből és fiatal, sejtdús kötőszövetből álla
nak. Ha a sebszóleken már mindenütt S. képződ
tek s a sebszélek összetapadnak, a S. lassanként 
sejtszegény, rostos kötőszövetté— hegszövetté — 
alakulnak, a seb begyógyul, a S. felületét hám 
borítja be. Fertőzött sebeken a hiányos behámo-
sodás miatt tömeges S. képződnek s a sebről 
mogyoró—diónyi, puha szürkésvörös, könnyen 

vérző szövettömb dudorodik elő, amelyet vadhús
nak (earo luxurians) neveznek. Ha a S. nagyon 
puhák, a felület fülé emelkednek, taplós (fun-
gosus) S.-ról beszélünk, ha vérzékenyek, fájdal
masak, eretikus S.-nak hívjuk. 

Sarjas inda (sarmentum), az inda egyik 
alakja, amely a szaporító hajtások sorában áll, 
nagyszámban fejleszt járulékos gyökereket és 
hónaljrügyeiből új hajtásokat. A S. szártagjai 
idővel elpusztulnak, de meggyökeresedett cso
móin keletkező hajtások új egyénné fejlődnek 
(pl. a szamóca)... 

Sarj erdő, 1. Üzemmód. 
Sarjgumó, tuberida, gumósarj, gumócska 

(növ.), élettani hivatását és fejlődéstanát tekintve 
a gumóval megegyező képlet, csakhogy a föld 
feletti hajtásokon fejlődik v. olyképen, hogy a 
levélhónalji rügy megduzzad, tengelyrészében 
tartalék tápláló anyagokat halmoz fel és rügy-
pikkelyei csökevényesek maradnak (Ranunculus, 
Picaria), vagy pedig a virágrügyek módosulásai
ként jelennek meg (Polygonum viviparum). A S. 
az ivartalan szaporodás szerve, amely kifejlő
dése után az anyanövényről le\álik és a talajon 
gyökeret verve új egyénné fejlődik. A S. kezdet
leges alakja a mohák sarjgumócskája. 

Sarj gumócska (növ.), 1. Sarjtestecske. 
Sarjhagyma (hagymácska, hagymasarj, bid-

billa, növ.), a hagymához hasonló képlet, amely 
azonban a földfeletti szár rügyeinek módosulása, 
amennyiben ezek pikkelylevelei megvastagod
nak, tartaléktáplálékot halmoznak fel, kifejlődé
sük után leválnak az anyanövényről, a talajban 
meggyökereznek és új egyénné fejlődnek. A S. 
fejlődhetik levélhónalji rügyből (Dentaria bul-
bifera) v. a virág helyett (Allium). 

Sarjrügy (növ.), különböző alaktani értékű nö
vényi rész elnevezése. A S. lehet kelőrügy (járu-
lékosrügy), amely a levélen is megjelenhetik, to
vábbfejlődése már az anyanövényen megindul 
és mint kis növényke válik le arról és mint ön
álló új egyén folytatja talajra jutva életét (Asple-
nium). Némely növényen a virág helyett jelenik 
meg S. (Poa bulbosa var. vivipara), amikor a 
növény az elevenszülő növényekhez válik ha
sonlóvá, miértis e jelenséget pseudoviviparis-
musnak nevezik. A S.-höz hasonló képlet a sarj
hagyma (hagymácska, hagymasarj, bulbilla 1. 
Sarjhagyma) és a sarjgumó, csakhogy ezek 
normális, nem járulékos rügyek módosulásai és 
csak az anyanövénytől való leválásuk után fej
lődnek ki. S. névvel illetik még tévesen a mohák 
szárképleteinek bizonyos részein fejlődő szövet-
testecskéket, sarjgumócskákat vagy sarjtestecs-
kéket is. 

Sarjsövény, 1. Élösövény. 
Sarjtestecske (sarjgumócska, tuberula, növ.), 

a mohák testén rendesen külön kis csésze vagy 
palackalakú tartókban létrejövő szövettest, amely 
az ivartalan szaporodás szolgálatában áll, az 
anyanövényről leválik és előtelepet (protonema) 
hoz létre. (L. a XIII. kötetben a Mohák III. táblá
jának 5. rajzát). 

Sarjú, leginkább a rétek második 8 még utóbbi 
kaszálása ugyanazon évben. S.-nak mondják a 
növények fő termése után való utótermésót is, pl. 

Amely szó S alatt nincs meg, Sz alatt keresendő.! 
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S. dohány. Mondják még a baromfiakra is, pl. S. 
csirke, S. pulyka a. m. későn keltett ivadék. 

Sark, a Földön az a két hely, ahol a Föld kép
zelt forgástengelye a Föld felületét metszené, s 
így megkiilönböztetjtjik a forgástengely két vé
gén a Déli- illetve Északi-sarkot- Egyéb értel
mét 1. Pólus. — Anatómiai értelemben 1. Sarok. 

Sark (Sercq), a La Manche-csatorna angol 
szigeteinek egyike, Guernseytől K.-re 10 km.-nyi 
területtel s kb. 500 lak. Tőszomszédságában van 
Brechou (Ile des Marchands) sziklaszigetecske, 
sok tengeri nyúllal. 

Sarkad, nagyk. Bihar várm.-ben, (1920) 10,751 
magyar lak. Van főszolgabírói kirendeltsége, ta
karékpénztára, vasúti állomása, posta- és táviró-
hivatala, telefonállomása, cukorgyára. S.-ot már 
1217. említik; a XV. sz.-ban a Keczer-család, 
majd Hunyadi és Corvin János özvegye Frange-
pán Beatrix birta; 1552. Sarkady Farkasé volt, 
ki S. várának parancsnoka volt. A törökök csak 
1598 és 1600. foglalták el, de a hajdúk csakha
mar visszavették, miért is II. Ferdinánd kivált
ságokkal ruházta fel az erdélyi fejedelmekhez 
szitó várost. S. hajdúi az összes szabadsághar
cokban résztvettek, de Csatáry János kapitány 
elestével (1659) S. is behódolt a töröknek, de 
egyben a királynak is, miórtis a kurucok 1687. 
sarcot vetettek rá. 1703-ban Rákóczihoz csatla
kozott a vár, mely utolsónak adta meg magát 
1711 jan. 11. Löwenburg Frigyes császári tábor
noknak, ki azt azonnal lerontatta. V. ö. Márki, 
S. története (Budapest 1877). 

Sarkadi Emil, rajzoló, szül. Bécsben 1881 
szept. 21., megh. 1908 jún. 24 Budapesten Horti 
és Balló, Münchenben Hollósy voltak mesterei, de 
Bécsben és Parisban is tanult és főképpen dlszitő 
rajzai révén vált ismertté. Ily művei a Művészet
ben és számos francia és angol lapban jelentek 
meg. Ó illusztrálta Wüde Saloméjának magyar 
kiadását (1907). 

Sarkadkeresztúr, nagyk. Bihar vm. cséffai 
j.-ban, (1920) 2321 magyar és román lak. 

Sarkaicza Sercaifa), kisk. Fogaras vm. Bár
kányi j.-ban, (i9io) 1137 román lak. (Tr. R.) 

Sarkalás, az asztalosnak az a művelete, mi
dőn a párkány- vagy rámaléceket sarokfordu
lásnál összeilleszti. Rendesen derékszögben tör
ténik, amidőn a párkánylóceket 45° alatt elvágja 
ós meggyalulja. Néha a S.-t más szög alatt is 
végzik, amidőn az műhelynyelven hamis gér, 
megkülönböztetésül az egyszerű vagy rendes gér-
től (a német Kehrung). Magát ezt az illesztést 
sarkalatnak mondják. A S.-nál használt mérő
eszköz, ha 45°-ú, sarkaló nevet visel. 

Sarkalatos erények v. főerények (lat. Virtu-
tes Cardinales), a katolikus erkölcstanban azok 
az erkölcsi erények, amelyek az ember egész er
kölcsi életét átfogják, amely bennük, mint ajtó
sarkban (cardo = ajtósark) forog. Ezek: az okos
ság, amellyel megismerjük az igazi jót; az igaz
ságosság, amellyel megadjuk mindenkinek, ami 
őt megilleti; a mértékletesség, amellyel meg
tartjuk mindenben, különösen az élvezetekben, a 
kellő határokat; a lelki erősség, amellyel elvise
lünk minden bajt és fáradságot, hogy megtehes
sük azt, amit Isten akar. L. még Erény. 

Amely szó S alatt nincs 1 

Sarkalatos nemesi jogok, 1. Nemesség. 
Sarkalatos pontok, összetett optikai lencse

rendszer két gyűjtő-, fő- és csomópontja. L. még 
Szem. 

Sarkalatos törvények, 1. Alaptörvények. 
Sarkantyú (lat. calcar, franc, éperon), áll a 

nyakból, az ettől kiágazó, csizmasarok gömbő-
lyltvényének megfelelően hajlított ágakból vagy 
sarokvasból és egy mozgatható acél tarajból, 
mely utóbbinak nyolc darab, nem szerfölött éles 
csipkéje van. A legrégibb S.-knak taraj helyett 
csak egyetlen egy tövisük volt, mely kissé föl
felé görbült s közvetlen a sarokvasból nőtt ki, a 
sarokvas rövid volt s két végén gombbal ellátva; 
ez a kezdetleges S.-idom a Kr. e. III. sz. felé tűnik 
föl az u. n. La-Téne-leletekben, a kelta-germán 
népség által megszállt országokban, melyek közé 
tartozott hazánk is. A római uralom idejében némi 
átalakuláson ment keresztül a S., az egész idom 
vaskosabb lesz, a tüske egyenessé válik s vastag 
cukorsüveg csúcsához hasonlóan áll ki a közepe 
felé nagyon kiszélesedő, de még mindig rövid 
sarokvasból. A római uralom vége felé a S. idoma 
és szerkezete a lehető legegyszerűbb s egyúttal 
az egyes alkatrészek méretei is megkisebbednek. 
A S. további fejlődését hazai leletekből a nép
vándorlás korában már nem kísérhetjük nyomról
nyomra, mint a régebbi időkben; a keleteurópai 
turánok, akik a IV. sz.-tól kezdve mindinkább el
árasztották hazánkat, épp úgy nem ismerték a 
S.-t, mint a közép- és belső-ázsiai turánok; náluk 
a korbács, karikás, kancsuka stb. pótolta a S.-t. 
Csak a IX. sz.-ban a frank uralom alatt tűnik fel 
ismét hazánkban a S., ekkor már minden alkat
része meghosszabbodott, kevésbbó a tüske, mely 
megmaradt egyenesnek, sokkal nagyobb mérték
ben a sarokvas, melynek idoma ezen időtájban 
nagyon megnyúlt, féltojásdad alakhoz hasonló. 
A X. sz.-ban a nagyon rövid tüske végére kúp
alakú gombot alkalmaznak, vagyis kifejlődött a 
tüskéből a S. nyaka s míg régebben a sarokvas 
korongidomban végződött, ettől kezdve a sarok
vas végeit lyukkal látják el s a lyukon átfűzött 
szíjjal erősítették a S.-t a lábbelihez. A magyar
ság gyorsan megkedvelte a S.-t, mely azután olyan 
általános lett, hogy pl. a magyar nemzeti múzeum
ban egymagában több Árpádkori S. van, mint 
a németországi gyűjteményekben együttvéve. 
Ennek az a magyarázata, hogy minden magyar 
egyúttal lovas volt, a németeknél pedig a lovag
ság csak egy bizonyos kiváltságos osztályra szo
rítkozott s a S.-viselés joga is a kiváltságok közé 
tartozott. A XI. és XII. században a S.-k sok válto
zaton mentek keresztül. A XIII. század dereka 
felé tűnnek föl a tarajos S.-k nagyon rövid nyak
kal ; nálunk a IV. Béla és V. István közti harcok 
egyik színhelyéről, az isaszegi, aztán Kun László 
uralkodása elejéről a fövenyi csatatérről ismere
tesek ilyen S.-tipusok. A tarajnak eleinte 5—6 
csipkéje van, a XIV. sz.-ban 8—12 csipke is elő
fordul, ugyanekkor a nehéz fegyverzet terjedé
sével párhuzamosan az összes alkatrészek meg
nagyobbodnak s fokozatosan növekednek a XV. 
sz. folyamán, úgy hogy a legnagyobb S.-k ezen 
időből valók. A renaissanee alatt a S. ismét meg
kisebbedik, különösen a nyak. Ugyanekkor a 
ieg, Sz alatt keresendő 1 
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csipkék száma is megnövekedik, úgy hogy a XVI. 
század vége felé a 18 csipkéből álló tarajok sem 
ritkák. 

S. növénytani értelemben a virágtakaró leve
leinek különböző mélységű és méretű, zacskó-, 
tölcsér-, sarkantyú-alakú kiöblösödése, amelyben 
a mézfejtő termelte méz összegyűlik. A 8. meg
alkotásában az Orchideákon még a tengely egyes 
része is részt vesz. 

S. a vízépítészetben a folyók partjáról a folyás 
irányára merőlegesen benyúló töltés, mely arra 
szolgál, hogy a túlságosan széles folyómedret 
összeszorítsa és a szakadó partokat, a viz sodrának 
elterelése által, megvédelmezze. Legtöbbször pár
huzamművek helyett, gyakran azzal együtt al
kalmazzák, amidőn a S.-k közötti iszapolás vé
delmére a S. végeit párhuzammüvei kötik össze. 

Sarkantyú-csata (franc, journéedes éperons), 
az 1302 júl. 11-én Courtrai mellett vívott csata, 
melyben Brligge és Ypern polgárai legyőzték 
Szép Fülöp franciakirály lovagseregét (L. Kor-
trijk). — így nevezték még a Guinegate mellett 
1513 aug. 16-án lefolyt csatát, melyben VII. Hen
rik angol király és I. Miksa német császár hadai 
legyőzték a francia sereget. Ez alkalommal a 
francia sereg gyors megfutamodása adott okot a 
8. elnevezésre. 

Sarkantyúka, S.-félékW!*.), 1. Tropaeolaceae. 
Sarkantyú-rend, 1. Aranysarkantyú-rend. 
Sarkantyús kakuk (állat), 1. Centropus. 
Sarkantyús sármány (állat), 1. Calcarius. 
Sarkantyús vitéz, 1. Aranysarkantyús vitéz. 
Sarkantyúvirág (növ.), 1. Gentranthus. 
Sárkány, 1. S. (lat. Draco), misztikus szörnye

teg, többnyire szárnyakkal, több — három, hét, 
kilenc stb. — fejjel és kígyóhoz hasonló testtel, 
innen leginkább sárkánykígyó a neve. A S.-ok 
gyakran kincset v. szép leányt őriznek s hősök 
győzik le őket (Herakles, Jason, Siegfried). Kíná
ban a földrengés és tűzhányó hegy szimbóluma a 
S., a keleti népek mindegyikénél előfordul s a 
germán mítoszokban is nagy szerepet visz (Mid-
gerschlange). — Mint hadijelvény az ó- és közép
kor majd minden népénél előfordul s ezért oly 
gyakori nemzetségek, városok, államok címeré
ben (Kina, Japán). Az egyházi szimbolikában az 
ördögnek és a bálványimádásnak jele s némely 
szentnek (Mihály, György) járuléka.V. ö. Róheim 
Géza, S.-ok és sárkányölő hősök (Ethnogr.). 

2. S. (Draco), csillagkép az északi pólus köze
lében. Mintegy 130 szabad szemmel látható csil
lagból áll, melyek legnagyobbika másodrendű. 
A S és ? Draconis nevű csillagok között áll, körül
belül középütt, az ekliptika pólusa, mely körül a 
föld tengelyének végpontja 26,000 év lefolyása 
alatt 23V20 gömbi sugarú kört ír le. L. Pre
cesszió. 

3. S., eredetileg játékszer, melyet állítólag 
Zanuli Archytus talált fel 400 évvel Kr. sz. 
e., amelyet azonban a kínaiak és maorik (Ujzé-
landon) ősidők óta használnak vallásos szertar
tásaiknál. A japáni sárkányok alakja többnyire 
a madár vagy a denevér alakjához hasonlít. Ere
deti formája egyébként hegyes egyenszárú há
romszög, amelynek alapjához vagy egy tompa
szögű háromszög, vagy egy félkör ív csatlakozik. 

Az első repülőgépek motorral felszerelt sár
kányok voltak, működésíik és elvük tehát telje
sen egyezik egymással (1. Repülőgép). 

Vilson már 1749-ben több S.-ból álló rendszert 
bocsátott a magasba, hogy a felsőbb légrétegek 
hőmérsékleti viszonyait kifürkéssze. Újabb idő
ben a S.-ok a felsőbb légrétegek meteorológiai 
viszonyainak kikutatása céljából rendkívül fon
tos tudományos szerepre tettek szert/Növelték a 
S.-ok emelkedési és hordképességet, hogy minél 
nagyobb magasságokat érjenek el s a meteoro
lógiai önjelző műszereket könnyű szerrel vigyék 
a magasba. A leghasználtabb ilyen S.-ok az Eddy-
féle maláji, a Köppen-féle lépcsős és a Hargrave-
féle rekeszes vagy szekrény-S.-ok. Legjobban az 
utóbbiak váltak be. A normális Hargrave S. fe
lülete 7 m3, súlya 4-75 kg., összmagassága 235 
in., szélessége 1-90 m., mélysége 0-82 m. Ez a 
típus 6—22 mp. szélsebességeknél használatos és 
már 8 kg.-nyi szélnyomásra a magasba emel
kedik, ahol 60—80 kg.-nyi szélnyomást is ki
bír. A Hargrave S.-ok több rekeszből állanak 
s csak alsó és felső széltik van szövettel bevonva, 
a középső rész ellenben szabad. Hét-nyolc ilyen 
S.-t 16—20.000 m. hosszú, átlag egy mm. vas
tagságú acél (ú. n. zongorahúr) dróton felbocsátva 
már 7000 m.-nyi magasságokat is elértek. A tu
dományos léghajózási intézetekben naponként 
két-háromszor is bocsátanak fel S.-okat. Termé
szetesen az ilyen célokra nagy gépi berendezések 
szükségesek s azért az ilyen obszervatóriumok 
létesítése nagy költségeket is igényel. Legna
gyobb e nemben a lindenbergi (Németországban, 
az Odera melletti Frankfurt közelében), amely
nek csupán építkezési költségei az egymillió 
márkát meghaladták. Nálunk Magyarországon 
most létesítik az első ilyen obszervatóriumot, 
még pedig éppen a világháborúban szerzett ta
pasztalatok alapján. V. ö. Massány, A felsőbb 
légrétegek meteorológiai viszonyainak kutatása, 
tanulmány egy sárkány- és ballonállomás felállí
tása tárgyában (Budapest 1908); Az Aero című 
magyar folyóirat; Fergusson, Exploration of the 
air by means of kites (Cambridge 1897); Kösler, 
Die Gesetze des Drachenfluges (Berlin 1900); 
Assmann, Die Arbeiten der kgl. Preussischen 
Aeronautischen Observ. bei Lindenberg 1913. 
Bánd IX. 

4. S-, a lövőfegyvernek az a sárkányfejalakú 
része (kakas), mely a töltény gyutacsát lecsapó
dásakor elsüti. 

5. S., az állóbárka orrán levő tartó vas, melyen 
a fejláncnál fogva a macska függ. 

Sárkány (§ercaia, §>erpeni), nagyk. Fogaras 
vm. sárkányi j.-ban, (1910) 1925 német, román és 
magyar lak. (Tr. E.) 

Sárkány-ballon, 1. Léghajózás. 
Sárkánybucsony (Bucsum, Bucium), kisk. 

Fogaras vm. sárkányi j.-ban, (1910) 569 román 
lak. (Tr. E.) 

Sárkányfa (növ.), 1. Dracaena. 
Sárkányfalva, kisk. Esztergom vm. párkányi 

j.-ban, (i9io) 419 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Sárkányfej (nöT.), 1. Dracocephalum. 
Sárkányfej és sárkányfark, a holdpálya két 

csomópontja, t. i. az a két pont, melyben a Hold 
Amely szó 8 alatt nincs meg, Sz alatt keresendő! 



Sárkányfejű halak — 567 — Sarki j é g 

pályája az ekliptikát metszi; még pedig sárkány
fej a felszálló csomó, jele Q, melyben t. i. a Hold 
az ekliptika fölé jő, sárkányfark pedig a leszálló 
csomó, y, melyben a Hold az ekliptika alá kerül. 
A csomópontok ezen elnevezése igen régi és sok 
asztrológiai vonatkozásuk volt. 

Sárkányfejű halak (Scorpaenidae, állat), a 
Csontoshalak (Teleostei) egyik családja. Körül
belül 120 fajuk ismeretes. Valamennyi tengeri és 
ragadozó ; soknak tüskékkel kapcsolatos méreg-
mirigyei vannak. Pontosabb nemeik: az álsügér 
(Sebastes), a tengeri varangy (Scorpaena), a 
pulykahal (Pterois), a hüvészhal (Synanceia) 
ós a nyereg fejű hal (Pelor). 

Sárkányfő, a hajó orrán kinyúló, kissé felgör
bített fa- vagy vasrúd, végén csigakarikával el
látva, a vasmacska-kötél vagy lánc felvonására 
szolgai. 

Sárkányfű (»öv.), 1. Dracunculus és Polygo-
num. 

Sárkánygyík (Draco, állat), az Agáma-félék 
családjába tartozó gyík-nem. Legjellemzőbb tu
lajdonsága, hogy öt v. hat pár albordája rend
kívül megnyúlt s a törzs két oldalán egy-egy 
félköralakú bőrvitorlát tart kifeszítve, amely 
nyugváskor esernyő módjára összerakható. E 
szállóernyő segítségével a S. ágról-ágra szállva 
rézsútosan lefelé 6—10 méternyi utakat tehet 
meg. A fák koronájának ágai között tartózkodik 
és rovarokkal táplálkozik. Mintegy 35 faja isme
retes, melyek Kelet-Indiában és a Szunda-szigete-
ken honosak. Leggyakoribb a közönséges S. 
(Draco volans L.). Színe nagyon változó, de 
mindig gyönyörű ; rnustrázata zöld, barna, sárga, 
rózsapiros és barnásfekete foltokból és csíkokból 
tevődik össze. Hossza 20 cm. 

Sárkánygyök (n»v.), így is nevezik az Apáca-
konty-ot, 1. Calla-

Sárkányhal (Pegasus, állat), a Sárkányhal-
félék (Pegasiiae) családjába tartozó hal-nem. L. 
Pegasidae. 

Sárkány-hónap, 1. Hónap. 
Sárkány-léggömb, 1. Léghajózás. 
Sárkány-rend, alapította Zsigmond magyar 

király és neje Borbála királyné 1408 dec. 12. A 
rend alapítására a királyt és nejét vallási okok 
birták. A jelvény kereszt volt, melyen alul egy 
sárkány függött. V. ö. Feje'rpataky, A Chapy-
család címere és a S. (Turul 1883); Berzeviczy, 
Adalék a S. ismertetéséhez (u. o. 1893). 

Sárkányvér (n8v.), 1. Galamus, Croton, Dra-
caena. — Amerikai S., 1. Pterocarpus. 

Sárkányvérfa (n»v.), 1. Dracaena. 
Sarkcsillag, 1. (Poláris), elnevezése azon 

csillagoknak, melyek az ég pólusaihoz igen kö
zel állanak. Az északi S. alatt különösen az a 
Ursao minorist, a Kismedve legfényesebb, másod
rendű csillagját, a déli S. alatt a hatodrendű 
cr-Octantist szokás érteni. Amaz jelenleg (1924) 
1° 6', emez 47l/i,'-cel áll el a pólustól. A S. kü
lönösen a geográfiai szélesség, a meridián és a 
csillagászati műszerek felállítási hibáinak meg
határozására fontos. A precesszió miatt 26,000 
év lefolyása alatt mindazon csillagok S.-okká 
válnak, melyek egy, az ekliptika pólusa körül 
23Va°-nyi sugárral leírt kör kerületén feküsznek. 

Jelenleg az északi S. évenként 18-7"-cel közele
dik a pólushoz; legközelebb áll majd hozzá 
2100-ban. Azután a Cepheus, majd a Hattyú leg
északibb csillagjai és 14,000 év múlva a Vega 
(a-Lyrae), az ég egyik legfényesebb csillagja lesz 
S.-unk. Azután következik a Hercules egyné
hány csillagja, a Sárkányfark és a 26,000 éves 
turnus vége felé ismét a Kismedve. 

2. S. a neve egy híres, 40 karátos, Indiából 
származó, brilliántra köszörült gyémántnak, mely 
az orosz császári kincstár birtokában volt. 

Sarkelv a. m. alapelv, 1. Alaptétel és Axióma. 
Sárkeresztes, nagyk. Fejér vm. székesfehér

vári j .ban, (1920) 1059 magyar lak. 
Sárkeresztúr, nagyk. Fejér vm. sárbogárdi 

j.-ban, (1920) 2847 magyar lak. 
Sarkerősség egysége, 1. Elektromos és mág-

nesi mértékegységek. 
Sárkeszi, kisk. Fejér vm. székesfehérvári 

j.-ban, (1920) 570 magyar lak. 
Sarkfeszültség. Valamely elektromos forrás

nak (galvántelep, dinamógép) sarkain mutatkozó 
feszültség-különbséget az illető áramforrás sark
feszültségének nevezik. L. Elektromotoros erő. 

Sarkháromszög, a gömbháromszögtanban a. 
m. polárisháromszög (1. o.). 

Sarki áramlat, 1. Szél. 
Sarki búvár vagy jeges búvár (Gavia 

arctica L., Aiiat), a Búvár-félék (Gaviidae) csa
ládjába tartozó madárfaj. É.-Nprvégiában, Svéd
országban, Finnországban, É.-Oroszországban, 
Sziblriában és Kamcsatkában honos, de költözés
kor, okt. végén és novemberben a Velenczei-tó, 
Balaton, Fertő, Paliesi-tó stb. vizén is megtalál
ható. Hossza 68—73, szárnya 29—32, farka 
4-9—6-4, csőre 5-2—6-5 cm. Élő halakkal táplál
kozik, ezért káros. 

Sarkién (Sarkije), Alsó-Egyiptom egyik tarto
mánya (mudirieh) a Nilus deltájában, a Mensza-
leh-tó és az Arab-sivatag közt, 3424 km2 terü
lettel, (1917) 955,497 lak. A főváros Szagaszik-

Sarki éj, sarkvidéki éj, a sarkkörtől a pólus 
felé eső vidékeken az az idő, mely alatt a Nap 
állandóan a horizon alatt marad. Bz a sarkkö
rön épen 24 óráig, a pólusban félévig tart, tehát 
annál hosszabb, minél közelebb fekszik valamely 
hely a sarkhoz. A hosszú S.-t enyhíti a hosszú 
szürkület és a sarki fény. A sarki nap hasonló
képen az az idő, mely alatt a sarkkörön belül a 
Nap állandóan a horizon felett tartózkodik. L. 
még Sarkkör. 

Sarki fauna, 1. Sarkvidéki állatok. 
Sarki felhősávok (poláris felhősávok), 1. Po

láris szalag. 
Sarki fény (poláris fény), 1. Északi fény. 
Sarkigazság, 1. Axióma. 
Sarki halfarkas (állat), 1. Halfarkas. 
Sarki hiúz (állat), 1. Hiúz. 
Sarki jég, annak a jégtömegnek a neve, amely 

a Föld B.-i és D.-i sarkát borítja. Keletkezése 
szerint kétféle: édesvízi jég (Inlandeis, Landeis) 
és sósvizi jég (Meereis, tengeri jég) összetételéből 
áll. Az édesvízi jég a sarkok körül levő száraz
földeken (Grönland, Ferenc József-föld, Antark
tisz) halmozódik föl hatalmas kiterjedésben, pl. 
Grönlandon 2500 m. vastagságban is. Ez mintegy 
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2 m. mélységig porszerü hóból és ezekkel válta
kozó vékony jégrétegekből áll, amelyek a nyári 
olvadás után keletkeztek. Itt-ott kiáll egy-egy 
hegycsúcs teteje a hóból mint magányos szikla, 
ezeket nevezik az eszkimók nunatakoknak. 2 mé
ternél mélyebben a hó már flrnszerü, alább pe
dig egészen jéggé van fagyva. A legalsó jégréte
gek már igen nagy nyomás alatt állanak, ezek 
félig folyósak a nyomás miatti alacsony fagypont 
folytán, s ezen a félig folyós rétegen csúszik az 
egész hó és jégtömeg a belvidéktől a partra, kü
lönösen az ú. n. jégfjordokba, ahol a jég a ten
ger vizébe tolul 250—300 m. vastag rétegekben, 
7—19 m. sebességgel 2Í óránként. A vízbe csú
szott jég a vízben fönnmarad, vége hatalmas 
tömbökben letöredezik s ezekből lesznek az úszó 
jéghegyek, amelyek az áramlásokkal messze 
délre lekerülnek. Sósvízi v. tengeri jég keletke
zik a sarkvidéki óceánokon, amelyeket nagy terü
leten elborít s nyilt víz csak keskeny csatornák
ban v.egyes foltokban van (polinje),amelyek azon
ban a hajózásra teljesen alkalmatlanok. A sósvízi 
jég nem olyan szilárd, mint az édesvízi, mert sós
lúg és só van belefagyva, lassan fagy meg s emiatt 
2'5 m.-nél mélyebb jégréteg nem is képződik egy 
télen át. Az összetöredezett jégtáblák sok helyütt 
hatalmas tömegekben egymásra tolódnak, ezt 
nevezik torlaszjégnek (huinock), amelyek a sarki 
utazók legnagyobb akadályai közé tartoznak. A 
tengeren az áramlásokkal tovaúszó, sűrűn egy
másra torlódó mozgó jeget nevezik jégzajlásnak 
(Packeis). V. ö. Weyprecht, Die Metamorphosen 
des Polareises (Wien 1881); Nansen, In Nacht 
und Eis (Leipzig 1897); Drygalski, Grönland 
(Berlin). 

Sarki lapultság, 1. Föld. 
Sarki lúd (állat), 1. Hólúd. 
Sarki lunda (állat), 1. Alkafélék. 
S a r k i n , 1. Hipoxantin. 
Sarki nap, 1. Sarki éj. 
S a r k i n i t (ásv.), 1. Szarkinit. 
Sarki nyúl vagy havasi nyúl (Lepus timi-

dus L., áiiat), 1. Nyúl-félék. 
Sarki róka vagy jeges róka (Vidpes lago-

pUS L., állat), 1. Bóka. 
Sarki sármány a. m. havasi sármány (1. o.). 
Sarkítás, 1. Fe'nysarkítás, Elektromos sar-

kitás és Sarkított áram. 
Sarki-tenger, 1. Jeges-tenger. 
Sarkított áram. Ha elektrolitén át elektromos 

áramot vezetünk, akkor az áram be- és kivezeté
sére való elektródok az elektrolitbői az áram 
bontó hatása folytán kiváló ionok által részint 
kémiai, részint lerakodás vagy abszorpció által 
fizikai változást szenvednek, miáltal egy az ere
deti (primer) áraméval ellenirányú elektromoto
ros erő és így az eredeti árammal ellenirányú, 
ú. n. sarkított vagy polarizált áram is keletke
zik. Míg az eredeti áram tart, a sarkítás pusztán 
annak gyengülése által mutatkozik; ha az eredeti 
áramot megszakítjuk, a S. egymagában lép föl és 
addig tart, míg az elektródoknak változása me
gint az eredeti állapotig visszafejlődött. L. még 
Elektrolízis, Akkumulátorok és Galvánelem. 

Sarkított fény, 1. Poláros fény. 
Sarkított jelfogó, 1. Átvivő. 

Sarkkereső.Ha egyenáramú hálózatra akarunk 
ivlámpákat, műszereket stb. kapcsolni, tudni 
kell, melyik a pozitív, illetőleg a negatív sark. 
Ilyen S. üvegcsőben alkalikus folyadékból áll, 
melyet a hálózatra kapcsolunk: a csőbe nyúló 
fémvezető negatív sarkán vörös anyag válik ki. 
Ilyen tinkturával papirost is itatnak s ha a papi
rost megnedvesítjük, a két áramvezetővel meg
érintjük, akkor az a negatív sark, hol az érint
kezési hely vöröses lesz. Ha pedig az áramvezető-
drótokat savas vízbe illesztett kis ólomlapokhoz 
érintjük, akkor az ólom a pozitív sarkon barna 
lesz, mert ólomszuperoxid képződik. 

Sarkkör (circulus poláris), az éggömbön két 
párhuzamos kör, mely az északi és déli pólustól az 
ekliptika ferdeségével, 23V3

0-kal v. az equator-
tól 66Vs°-kal áll el. A megfelelő 66%° déli ós 
északi szélességű parallelkör a Földön szintén a 
S. nevét viseli. Amaz a déli vagy antarktikus, 
emez az északi vagy arktikus sarkövet zárja be, 
s jellemzőjük, hogy bennök a nappal vagy az 
éjjel 24 órán túl tart. A déli S.-ön dec. 21., az 
északin jun. 21. nem áldozik le a Nap. A sugár
törés azonban tetemesen megnyújtja a Nap lát
hatóságát e S.-ön belül. 

Sarkmagasság, a sarkok helye a Földön. Ez 
nem teljesen állandó, mint régebben gondolták. 
A teljesen szilárdnak gondolt Föld sarkmagassá
gának ingadozása 305 napos periódust mutatna 
(Euler-féle periódus); valóban azonban évi és 14 
hónapos (felfedezőjéről Chandler-periódusnák 
nevezett) ingadozások összetételét mutatja. New-
comb szerint a Föld rugalmassága, ami ki van 
mutatva, az Euler-féle periódust meghosszabbítja, 
míg az évi ingadozást szerinte valószínűleg me
teorológiai körülmények idézik elő. A pólusinga
dozások szabályszerűieg folynak le, amint azt az 
1890 óta tartó pontos megfigyelések kiderítették 
(Albrecht és Wanach: Resultate des Internationa-
len Breitendienstes, 3 köt. 1903 Berlin) és pedig 
a sarkok egy bizonyos közepes állástól szűkebb-
tágabb spirális övön mozognak, ezenkívül foly
ton haladó változást, ú. n. szekuláris v. évszáza
dos változást kimutatni nem sikerült, így az 
semmiesetre sem lehet nagyobb, mint 0-3° vagy 
10 m. ingadozás a Földfelületen 100 óv alatt. A 
Reibisch ós Simroth-f éle pendulációs elmélet min
den tekintetben tarthatatlannak bizonyult (1. In-
gás-elmélet). A S.-változásokra vonatkozólag 
V. ö. Albrecht, Resultate des internatíolen Brei
tendienstes (Berlin 1903 és 1906). L. még Sark
vidéki utazások. 

Sarkoce l e , 1. Sarcocele-
S a r k o d é a. m. protoplazma (1. o.) 
Sarko la tr ia (gör.: húsimádás) a. m. antro-

polatria (1. o.). 
S a r k o l e m m a (gör.), 1. Izomszövet. 
S a r k o l i t k (ásv.), 1. Szarkolit. 
S a r k o m a , 1. Szarkóma. 
Sarko inatos i s , a szervezetnek szarkóma 

okozta általános elgyengülése (kahexia), beteg
sége. Elterjedt, többszörös szarkómát is értenek 
alatta. 

S a r k o p k a g , 1. Szarkofág. 
S a r k o p l a s m a , az izomrostok, izomsejtek 

össze nem húzódó protoplazma állománya. 
Amely szó S alatt nincs meg, Sx alatt keresendő 
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Sarkosin, inetilglikokoll, a kafle'in és kreatin-
uak bomlási terméke, mesterségesen is előállít
ható. Képlete CH2—COOH 

I 
NH—CH3 

A kaffein kávé- és teában fordul elö, a kreatin 
Liebig-húskivonatból nyerhető legkönnyebben. 

Sarkosoina, 1. Coenosark. 
Sarkotic István (lovceni) báró, vezérezredes, 

szül. 1858 okt. 4. Sinacon Horvátországban. A 
világháború kezdetén 1914 szept. a 42. horvát 
honvéd hadosztály élén kelt át a Drinán. Amikor 
Potiorek a szerencsétlen kimenetelű első szerb 
hadjárat után visszalépett, S. lett Bosznia és Her
cegovina kormányzója; ő intézte 1916. azt a had
műveletet, amely a Lovcen bevételére vezetett. 

Sarkövek (hideg övek), a sarkkörök és a sar
kok közt levő területek a Földön. Ezeknek a nya
rán legalább egy olyan nap van, amelyen a nap 
már egyáltalában nem nyugszik le s telükön 
nem kel föl. 

Sárköz, Pest-Pilis Solt-Kiskun vm. egy mély
földje, mely Hartától D.-re a Duna bal partján D. 
felé húzódik; az egész területen számos ér és mo
csár váltakozik; a Vajas-fok, a Duna egyik ága, 
Foktőnél szakad ki belőle s a vm. D.-i határán 
ismét egyesül az anyafolyóval. Egy másik víz
folyás, az Órjeg (1. o.) ma már egészen mocsárrá 
alakult át. A S. legjelentékenyebb városa Kalocsa. 

Sárköz, kisk. Szatmár várni, szatmárnémeti 
j.-ban, (1910) 2502 magyar és román lak. (Tr. R.) 

Sárközi Ferenc, cigányprímás, szül. 1820. 
Gárdonyban (Fejér vm.), megh. 1897 márc. 28. 
Losonczon. A szabadságharc legtöbb csatájában 
résztvett, mint katonakarmester, zenekarával 
lelkesítve a honvédeket. Örökbefogadta, felne
velte és zenei kineveltetósben is részesítette 
Hegyi Poldi cigányprímás leányát: Hegyi Aran
kát (l o.). 

Sárközújlak, kisk. Szatmár várm. szatmár
németi j.-ban, (i9io) 1654 lak. (Tr R.) 

Sarktávolság, valamely égi test szögtávol
sága a pólustól, azaz deklinációjának 90 fokra 
való kiegészítője. L. Ég és Gömb. 

Sarktétel, 1. Alaptétel és Axióma. 
Sarkvas v. sarokvas, 1. Ablak és Ajtó. 
Sarkvidék földünknek az a két része, amely 

a sarkkörökön (1. o.) belül fekszik. Az északi S. 
az északi sarkkörön, a déli S. a déli sarkkörön 
belül és részben azon kívül esik. 

I. Az északi S. (Arktis) szárazföldjei és szi
getvilágának összterülete 3.756,215 km2, amely
nek részei: 

/. Amerikai 8. kma 

1. A Barrow és Banksúttól délre -lévő szigetek, 
Banks- és Baring-föld, Prince Albert-, Victo-
ria-, Wollaston-föld, King Willams-. North 
Somerset-szigetek és a BafTin-föld (Méta in-
cognita, Pennyland, Cumberland, North Ayr, 
North Gallavay, Prinz Weiborn és a Cockborn 
részekkel) ... _. ... 955,000 

2. A Parry-szigetek: Prince Patrick, Melville, 
Bathurst, Cornwallis, North Devon a Grinell-
félsiigettel, Philpot, Coburg, North Kent és 
Granam-szigetek ... 147,300 

3. A Sverdrup-szigetek : North Cornwall, Keresz-
tély király-földje, Amund és Ellef-Ringnes-
földek _ ... ... ... ... ... _ ... _ 28,000 

Átvitel: 1130,300 

Athozat: 1130,300 
i. Oszkár király-földje és a Grant-föld _ 201,700 
5. Axel Heiberg-földje _ 36,500 

II. Grönland és szigetvilága (Jan Mayeu i s ) . . . 2.148,200 
III. A Spitzbergák és Károly király földje ... 66,615 
IV. A Ferenc József-föld (Alexandra-föld, North-

brook, Hooker, Mc Clintock- és Hali-szigetek, 
8alm- és Wilczek-sziget, a Zichy-íöld szige
teivel, Rudolf trónörökös-sziget, Wilczek-, 
Graham Bell- és Hvidten-föld) _. 49,100 

V. Ázsiai S. 
Az Uj-Szibíriai szigetek _ ... 26,600 
Wrangel-sziget 4,000 
Novaja Zemlya — 92,000 
Vajgacs és Kolgojev 7,200 

Összesen : 8.756,215 

Az említett szigetcsoportokon kívül az északi 
sarkkörön belül vannak még Európában a norvég, 
svéd és oroszországi lapföld, Ázsiából Szibéria É.-i 
része, Amerikából Alaszka és Kanada É.-i sze
gélye, ezeknek terülote azonban a kontinensekhez 
való tartozásuk miatt nincsen beleszámítva. 

Az északi S. lakóinak száma mintegy 85,000 
lélek: eszkimók és szamojédok. A S. szigetvilága 
nagyrészt hegyes, fjordokból csipkézett, legna
gyobbrészt hatalmas jégtakaró fedi; őskori kőze
tekből állanak s helyenkint fedik fiatalabb üledé
kek. Egyes vidékein vulkánikus képződmények 
borítják. Földtani kutatások bizonyítják, hogy a 
tertiarben enyhe éghajlattal és megfelelő növény
es állatvilággal birt. — Éghajlata magas fek
vése miatt zord, a hőmérséklet az óv folyamán 
csak rövid időre emelkedik a 0° fölé. Csapadékban 
szegény, vihar a déli S.-hez viszonyítva kevés van. 
Nyáron a köd gyakori. A téli félév sötétségét 
csak a sarkifény, a csillagos égbolt és a holdfény 
enyhítik. Az év három részből áll: a téli éjjel 
(okt.—febr.), a sarkvidéki nappal (ápr.—aug.) és 
a napéjegyenlőség ideje (márc. és szept.). A S. 
hőmérséklete —59° és 12° között ingadozik, a 
Nansen-expedició megfigyelései szerint 50 napon 
volt a hőmérséklet —40° alatt és 70 napon 0° 
felett. 

Növényvilága arktikus jellegű, egyedül Grön
landban van erdőszerű vegetáció. A kontinentális 
S.-eket tundrák fedik. Egyes helyeken főzelékek 
termesztése még lehetséges. 

Állatvilága minden részében egyező fajokat 
mutat: jegesmedve, sarkiróka, rénszarvas, esz
kimókutya, bálna és fóka. Madárvilága fajokban 
szegény, de végtelen sokaságúak. V. ö. Weber, 
Die Entwicklung der phys. Geographie der Nord-
polarlánder bis auf Cooks Zeiten (München 1898); 
Dittmer, Das Nordpolarmeer (Hannover 1901); 
Dröber, Die Polargebiete und derén Erforschung 
(Stuttgart 1906); Gholnoky, A jégvilág (Buda
pest 1914). 

II. A Déli S. (Antarktis, Terra Antarctica, 
Terra Australis, Terra Magellanica) lakatlan 
szárazföldjének területe 9.013,000 km', egyes 
területei a déli sarkkörön kívül esnek. Az utóbbi 
évek délsarki expedíciói kontinens voltát bebizo
nyították. A déli S. legjobban ismert területei 
a Dél-Amerikához közel eső Graham-föld, vala
mint az Ausztráliától és Új-Zeelandtól délre eső 
Viktória- és Wilkes-földek és ezeknek függelé
kei. A Graham-földből kinyúló Louis Philippe-f öld 
messze kinyúlik a Déli sarkkörből, a 63° d. sz. 
alá, körülötte vannak a Palmer-, Joinville-, James 

Amely szó S alatt nincs meg, Sa alatt keresendő I 
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Ross-és Déli-Shetland-szigetek. Délre a Graham-
föld az I. Sándor cár-földjében folytatódik; a 
91° ny. h. alatt van I. Péter cár-szigete. 150-160° 
ny. h. alatt a VII. Eduárd-föld, a 160—170° k. h. 
között a Viktória-föld; 90—160° között sorakoz
nak a Wilkes-föld nagyobb részei, az Adelie-, 
Clarie-, North-, Sarina-, Totten-, Budd- és Knox-

f öldek, valamint keletre a II. Vilmos császár-föld. 
A 60° k.h. alattaKemp-föld, 50°azBnderby-föld és 
ny. h. 20° alatt a Coats-föld vannak. Az antark-
tiszba két nagyobb tenger nyúlik be, a Viktória 

földtől nyugatra a Ross-tenger, amelyet délről a 
jégfal zár el és a Grakam-földtől keletre a 
Weddell-tenger. A Déli S.-hez tartoznak a Sand-
wich-, Dél-Georgia- és Orkney-szigetek, a Keates-
vagy Dougherty-sziget, az Bmerald-sziget és 
Maquarie-, Kerguelák, Mac Donald-, Heard- és 
Bouvet-szigetek. 

Földtanilag még kevéssé ismert. Felépítésé
ben gránit, gnájsz, csillámpala, mint őskori 
képződmények, homokkövek, ifjabb vulkáni ere 
dósü kőzetek, bazaltok vesznek részt. Működő 

Az üszaki sark. 

Amely sw5 8 alatt nincs meg, Sz alatt keresendő I 
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vulkánja az Erebus (1. o.), mellette a kialudt délnyugati viharjai, a bőséges havazások, a 
Terror. hőmérsékletnek erős ingadozásai és függélyes 

Éghajlata roppant viharos széljárása miatt tagoltságának szélsőséges volta feltárását na-
zordabb, mint az Északi S.-é. Az utóbbi évek gyón megnehezítik. Amundsen észleletei szerint 

A Déli sark. 

expedícióján nyert megfigyelések arra mutatnak, (1911—1912.) évi átlagban Framheim eddig is-
hogy a Déli S en magas légnyomás helyezkedik mert leghidegebb helye a főidnek: —261°, júl. 
el, mlg az alacsonyabb légnyomás vidéke az —36-8", dee. —4-6°, bár az Északi S.-en a tél 
50—60° déli szélesség alatt van. Erős déli és hidegebb, azonban a nyár jóval enyhébb. 

Amely szó S alatt nincs meg, Sz alatt keresendő! 



Sarkvidéki állatok 

Növényvilága az Északi S.-nél szegényebb, az 
antarktikus nyáron csak zuzmók fordulnak elő, 
a partok algákban gazdagok. Állatvilága is sze
gényes, emlősei nincsenek, vizi madárvilága gaz
dag és nagy tömegekben élnek itt a pinguin, vihar
madár, tengeri fecske, kacsa, kormorán, valamint 
a kardhal, finncet, óriási bálna, esukabálna, delfin, 
fóka, tengeri elefánt és tengeri leopárd. V. ö. 
Ghun. Die Brforschung der Antarktis (Leipzig 
1908); Mecking L., Der heutige Stand der Geo-
graphie der'Antarktis (Geogr. Zeitschr. XIV., XV., 
Leipzig 1908—09); R.' Amundsen, Antarctic Ex-
pedition Scient. Results. (Kristiania 1915). L. még 
Sarkvidéki kutatás és Sarkvidéki utazások. 

Sarkvidéki állatok, azok az állatok, melyek 
az északi és déli sark körüli vidékeken élnek. Az 
északi sarkvidéki állatok együttvéve alkotják az 
arktikus faunát, a déli sarkvidékiek az antark
tikus faunát. Az arktikus állatvilágnak különö
sen jellemző állata a, jegesmedve (Ursus mariti-
mus), a taránd szarvas (Eangifer tarandus) 
és a jeges róka (Canis lagopus), az antarktikus 
állatvilágnak pedig etpingyinek (Impennes). 

Sarkvidéki éj, 1. Sarki éj. 
Sarkvidéki expedíciók, 1. Sarkvidéki uta

zások. 
Sarkvidéki kuta tás a sarkok vidékein azok 

földrajzi, geofizikai, földtani és természeti viszo
nyainak megismerése végett rendszeresen és terv
szerűen végzett vizsgálatok és megfigyelések. 
Az első S.-t az Északi sark vidékein már a 
XVII. sz.-ban bálnahalászok és prémkereskedők 
végezték (1. Sarkvidéki utazások). Egységes 
terv szerint a S. csak 1858 után vette kezde
tét Nordenskiöld, Payer, Mohn, Koldewey ós má
sok felléptével. Neumayer az 1874—76-beli évek 
Északi sarki utazások kutatási módszereit a Déli 
sarkra is kiterjeszteni ajánlotta és az 1879. 
római meteorológiai kongresszuson indítványára 
sarki bizottságot küldtek ki. Kidolgozták az egy
séges kutatás tervezetét. 1882 augusztus 1-től 
1883 szeptember 1-éig a létesített sarki állomá
sokon meteorológiai, földmágnességi, sarkifény
megfigyeléseket ós csillagászati helymeghatá
rozásokat és észleléseket végeztek. A fennállott 14 
nemzetközi állomást 11 állam létesítette. A kuta-
tatások eredményeiről számolnak be: Report 
of the International Polar Bxpedition to Point 
Barrow (Washington 1885); Mission scientiflque 
du Cap Horn (Paris 1885—1886); Observations 
faites au Cap Thordsen par l'expédition suédoise 
(Stockholm 1886); Bxpedition danoise, observa
tions faites á Godthaab (Kjobenhavn 1886); Bx
pedition polaire íinlandaise (Helsinski 1886); 
Observations of the International Polar Expedi-
tions 1882—1883. Fort Rae (London 1886); Die 
österreichische Polarstation auf JanMayen (Wien 
1886); Beobachtungen der russischen Polarsta
tion an der Lenamündung und auf Novaj a Semlja 
(St. Petersburg 1886,1887); Beobaehtungsergeb-
nisse der norvegischen Polarstation Bossekop in 
Altén (Christiania 1887—1888); Die internatio-
nale Polarforschung. Die deutschen Expeditionen 
und Ihre Brgebnisse (Berlin 1891); Neumayer 
und Bürgen, Die internationale Polarforschung 
(1886). 

Sarkvidéki utazások 

A S. terén nagyjelentőségű volt Nordenskiöld 
Adolf Erik útja a Vegán (1878—79), amidón fel
fedezte az északkeleti átjárót. Nansen grönlandi 
szánútjai, de különösen híres északsarki útja 
(1893—96) alkalmával kimutatta a sarki vizek 
áramlását az Új-Szibíriai szigetektől Grönland 
K.-i partjai felé. Ismeretessé vált a Fram útjá
ból, hogy az északsarki tenger mély tenger, a 
Golf-áram meleg és sűrűbb vize behatol az észak
sarki zónába, ahol még állati élet is van. Ki
mutatta, hogy a levegő legalacsonyabb hőmér
séklete csak —52° volt, számos megfigyelés még 
jobban feltárta a földmágnességi jelenségek és a 
sarki fény között lévő összefüggést. 1909 ápr. 6-
Peary ós társai elérték az Északi sarkot, állítólag 
Cook is, bár ennek bizonyító megfigyeléseit több 
tudományos társulat elégtelennek találta. A sark 
elérése csak annyiban jelentős, hogy megjelölték 
az utat, amelyen az biztosan elérhető és később 
alapos kutatás tárgya lehet. A meteorológiai ku
tatás az utóbbi esztendőkben már a sarki légkör 
felsőbb rétegeire is kiterjesztetett. Eléggé jól is
merni ma már Grönland, Island, Spitzbergák, 
Ferenc József-föld, a Kari tenger, Új-Szibíriai 
szigetek, Banks-föld és Ellesmere-föld közötti te
rületeket, sőt egyes helyeken már rendszeres 
földtani felvételek is történtek. 

A Déli sarkon a S. alapjait Cook vetette meg, 
aki mint első 1773. és 1774 ismételten áthaladt 
a sarkkörön. Bellingshausen 1819. felfedezte I. 
Péter cár szigetét és I. Sándor cár földjót; Wed-
del 1823. nyilt tengerre bukkan és eljut a 74» 15' 
D. sz. alá. 1838—42 között Dumont D'Urville, 
Wilkes, J. B. Ross felfedezték a Victoria-földet, 
az Erebus működő ós Terror kialudt vulkánokat, 
a Ross-tenger hatalmas jégfalát. Az antarktikus 
kontinens létezését Borchgrevink gazdag ada
tokkal bizonyította 1894—1895., később a Shack-
leton, Scott, Amundsen és Drygalski expedíciók 
gyűjtöttek gazdag anyagot. 

1901. Drygalski német, Scott angol, 0. Nor
denskiöld svéd expedíciója, 1902. a skót (Bruce), 
valamint a francia (Charcot) és belga expedíciók 
gyűjtöttek értékes megfigyeléseket. Amundsen 
elsőnek érte el a Déli sarkot 1911 dec. 16., rövid
del utána, 1912 jan. 17., Scott is. V. ö. Ghol-
noky Jenő, A sarkkutatások története (Budapest 
1914); Ghavanne, Karpf és Le Monnier, Die 
Litteratur über die Polarregionen der Erde (Wien 
1878); Drygalski, Die Aufgaben der Forschung 
am Nordpol und Südpol (Leipzig 1898); Fr. Richt-
hoffen, Érgebnisse und Ziele der Südpolarfor-
schung (Berlin 1905); Hegel F. Die Nordpolarfor-
schung (Berlin 1905); u. a. Die Südpolarforschung 
(u. o. 1906); Hassert, Die Polarforschung (Leip
zig 1901). 

Sarkvidéki nap, 1. Sarki éj. 
Sarkvidéki utazások mindazok, amelyek az 

Északi és a Déli sark elérését, valamint a környező 
f öldségek és tengerek tudományos kutatását cé
lozzák. 

I. Az északi S. legfontosabbjai a mellékelt 
táblázatban vannak egybeállítva. A S. története 
Kr. e. 32ő-re nyúlik vissza. Amerika felfedezése 
után különösen az ÉNy.-i átjáró keresése adott 
nagy lökést a sarkvidékek felé való utazások-
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nak. Az ÉNy.-i átjáró első keresője Gaboto Se-
bastiano volt 1517.1594—96-ban németalföldiek 
keresik az Bk.-i átjárót, különösen Barents útjai 

Év 

325 
725, 
983 

1000 
1497 
1517 
1576-
1580 
1585-
1594 
1596 

1607-
1612 
1615 
1646 
1728 
1735 

1741 
1760-
1768 
1770-
1778 
1806 
1817 
1822 
1818 
1818-

1821-
1827 
1829-

1845-
1847-

1850-
1858-
1857-

1860-
1860-
1864-
1868-
1871-
1878-

1875-
1878-
1879 
1884. 
1888 
1892 
1893 
1897 
1898 
1899-

1898-
1898-
1900 
1903-
1905 
1903-

1907-

Kr. e. 
795 

78 

87 

-10 

16 

42 

-61 

-73 

-20 

22 

-33 

-46 
-79 

- 5 * 
-55 
-59 

-62 
-61 

69 
-70 
-78 
-74 

-76 
-79 

-96 

-1900 

-1902 
-1902 

-1904 

-1906 

-1909 

1908—1909 
1914-

1913-
1922-
1912-

-15 

-15 
23 

-1922 

Név 

Pytheas 
ír szerzftestk 
Vörös Erik 
Vörös Erik fia Leií 
Caboto Giovanni 
Caboto Sebastiano 
Frobisher 
Pet és Jackmaun 
Davis 
Barents, Nay és Tetgales 
Barents, Ryp és 

Heemskerk 
Hadson 
Button és Ingram 
Bylot és Baffln 
Desnev 
Bering Vitns 
Proncsiscsev, Laptev ós 

Cseljuszkin 
Bering és Csirikov 
Loskin 
Roszmuiszlov 
Ljachov 
Cook 
id. Scoresby 
Kotzebue 
ifj. Scoresby 
Ross I. 
Parry 

Parry 
Parry 
Ross I. 

Franklin V. John sir 
Franklint kereső expe

díciók 
Mac Cinre 
Kané 
Mac CUntock 

Eail 
Hayes 
Hall 
Koldewey és Hegemann 
Hall 
Payer és Weyprecht 

Nares 
Nordenskiöld 
De Long 
Lockwood 
Nansen 
Peary 
Nansen 
Andrée 
Nathorst 
Szavojai Lajos Amadens 

és Cagni 
Peary 
Sverdrnp 
Toll 
Fiala 
Fülöp orléansi herceg 
Amnndsen 

Cook 

Peary 
Wilkizkij 

Stefansson 
Amundsen 
Rasinussen 

Uti eredmény 

Elérte a Shetland-szigeteket 
Farőr-szigetek, Izland 
Grönland Ny. partvidéke 
Labrador, Uj Fundland és Vinland 
Labrador 
A Hudson-szoros fölfedezése 
Frobisher-öböl és Hall szigete 
Kari tenger 
Grönland, Davis-út, 73° E. sz. 
Novaja Zemlya 75° 50' É. sz. 
Medve-sziget, Spitzbergák 

Spitzbergák, Hudson-öből és folyó, James-öböl 
Hudson-öböl 
Baffln-öböl, Smith és Lancastersnnd 
Kolyma Anadyr-öböl 
Bering-szoros 
Szibiria É. partvidéke 

Kamcsatkából Amerikába jutnak 
Novaja Zemlya körülhajózása 
A Matotcshinsár áthajózása 
Újszibíriai szigetek 
Bering-szoros, 70° 44' É. sz. és az Irkaipij-fok 
Keleti Grönlandon 81" 30' É. sz. 
Kotzebue-sund 
Nyugati Grönland partjai 69°—74° E. között 
Lancaster-sund 
Prince Regent Inlet, Barrow-út, Wellington-

csatorna, Melville-sziget 110° K. h. 
Fox csatorna, Fury- és Hekla-szoros 
Spitzbergák, 82" 450 É. sz. 
Boothia Félix-part, King William-föld és a mág

neses északisark felfedezése 70° 5' É. sz. és 
960 4ff K. h. alatt 

King William-földön társaival elpusztult 
— 

Az északnyugati átjáró fölfedezése 
Smith-snnd, Kané medence, 80° 40' é. sz. 
Pont Victory mellett megtalálja a Franklin-expe-

dició maradványait. 
Frobisher-snnd 
Ellesmere és Grinell-föld, 80° 30' E. sz. 
Melville-fólsziget, King William föld 
Kg William föld, Ferenc József fjord 77° E. sz. 
Robeson-csatorna 820 26' É. sz. 
Barents tenger, Ferenc József-föld 83° E. sz., 

Novaja Zemlya 
Grönland, Grantland, 88° 20' E. sz. 
Az Északkeleti átjáró felfedezése a Végával 
Bering-út, 77° 15' É. sz., Léna-delta 
Lady Franklin Bay, 83' 24° É. sz. 
65° É. sz. alatt áthalad Grönlandon 
fjmith-snndból az Independence-bayba jut szánon 
Újszibíriai szigetek, 86° 4' E. sz. 
Léghajón valószínűleg elérte a 82° É. sz.-et 
Károly király és Fehérsziget, 81° 14' E. sz. 
1900 ápr. 14-én 86° 38' É. sz. 

Smith-snndon át 1902 ápr. 21. eléri a 84° 17' É. sz.-et 
J.ones-sund, Grinell-föld 
Újszibíriai szigetek, Bennet-föld 
Ferenc József-föld, 82° 14' É. sz. 
Grönland, Térre de Francé, Kap Philippe 77°36' É. sz. 
Áthalad az Ény.-i átjárón, megállapítja az É.-i 

mágneses sark helyét 
Etah, Ellesmere-főld, Nansen-sund, Bradley-föld : 

1908 ápr. 21. állítólag az Északi sarkon 
Grantföld, 1909 ápr. 6. eléri az Északi sarkot 
Vladivosztokból a Szibíriai jegestengeren át eléri 

Arhangelszket 
78° É. sz. és 117 Ny. h. alatt új szárazföldet fedez fel 
Repülőgépen kísérli meg az Északisark elérését 
Grönland beható tanulmányozása, őt Thnle exp. 

voltak eredményesek. 1607-ben Hudson a sark 
irányában akart Kina felé eljutni. 1743-ban az 
angol törvényhozás 20,000 font sterlinges pálya
dijat tűzött ki az ÉNy.-i átjáró felfedezőjének. 

A Péter cár kezdeményezte S. 1725—42 között 
megállapították az ázsiai kontinensnek az ame
rikaitól való különállását. Az Északi Jeges-ten

ger szigetvilágát is fő
leg orosz kutatók derítet
ték fel (1760—1773 és 
1817-43). 1806-ban Sco
resby már az é. sz. 81° 30' 
alá jutott. Parry 1827. 
elérte az akkori idők leg
nagyobb É.-i szélességét. 
A Victory (1829) volt az 
első gőzhajó a 8. szol
gálatában, ekkor Ross 
felfedezte a mágneses 
Északi sark akkori he
lyét. 

1845—46. Franklin 
és Grozier az angol 
kormány megbízásából 
indultak az Erebus és 
Terror hajókon az ÉNy.-i 
átjáró keresésére. Sze
rencsétlen sorsuk 1847— 
1879 között egész sorát 
a mentő, majd felkereső 
expedícióknak eredmé
nyezte, amelyek nagy
ban hozzájárultak Ame
rika északi sarkvidékei
nek megismeréséhez; a 
Franklin megtalálója ré
szére kitűzött 23,000 font 
is csábltólag hatott. 
1850-1854 között Mac 
Clure kelet felől jőve fel
fedezi az ÉNy.-i átjárót, 
amiért az angol kor
mány 10,000 fonttal ju
talmazta. Franklinnak 
1854 márc. 31. történt 
holttá nyilvánítása után 
is még akadtak keresői. 
1857-ben Mac Clintock 
a King William-földre 
tett szánútjai alkalmá
val felfedezte a Frank
lin-expedíció pusztulásá
nak titkát: Franklin 1847 
jún. 11. halt meg, Cro-
zier több társával 1848 
ápr. 22. délnek vonult. 

A XIX. sz. második fe
lében kezdődtek a tudo
mányos S., valamint a 
kifejezetten az Északi 
sark elérését célzó törek
vések. 1868. és 1869-ben 
Koldewey a Germanián 
vezeti az első német ex
pedíciót Grönland K.-i 
partjaira. Hall (1. H. 4.) 

1871. második útján a Polárison a Robeson-
csatornában meghalt, 19 társa hét hónapon át 
(1872) úszó jég rabja volt, míg végre cethalá
szok megmentették őket. Nares (1875—76) szán-
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útjai kimutatták, hogy nyilt északi Jeges-tenger 
nem létezik. 

ASpitzbergák tudományos kutatása 1857. vette 
kezdetét. Ekkor Tőrrel, majd Nordenskióld és 
v. Heuglin végeztek eredményes S.-at, 1872— 
1874. Payer és Weyprecht alatt az osztrák-ma
gyar expedíció felfedezi a Ferenc József-földet 
és az É. sz. 83°-ig ért. A Ny.-i partokat Leigh 
Smith 1880. és 1881—82. kutatta és miként 
Payer expedíciós legénysége, ő is Novaja-Zem-
lyán át menekült meg. Ujabban Isacksen G. a 
Spitzbergák ÉNy.-i csúcsainak jégmezőin halad 
át. Nordenskióld újabb útjait 1875—76. a szi-
bíriai Jeges-tenger felé irányította, a Jenisszei 
torkolati vidékéig jutott, 1878—79. felfedezte az 
Bk.-i átjárót. 

A nemzetközi sarkkutatás Weyprecht és Neu-
mayer kezdeményezésére egységes alapokon in
dult meg, 1882. már 14 sarki állomáson végez
nek megfigyeléseket és az amerikai állomáson 
Lockwood (1884) szánon eléri Grönlandban a 
83° 24' É. sz.-et. Az osztrák-magyar állomás Jan 
Mayen szigetén volt. Egyes sarkvidékek tudomá
nyos feltárása tovább folyt. Brehm és Finsch 
mái' 1876., Krause testvérek 1881—82. a Bering-
szoros és Alaska vidékét, 1883—8í. Boas a 
Baffin-f öld eszkimóit tanulmányozza. Thoroddsen 
Izlandon kutat, Toll báró az új-szibíriai szige
teken. Grönlandra egymásután több expedició 
ment, különösen svéd, norvég és dán expedíciók 
szereztek nagy érdemeket feltárása körül. 

A S.-on nyert tapasztalatok az Északi sark el
érésére célzó törekvéseknek is kedveztek, 1893— 
1896. Nansen kifejezetten azzal a céllal indul el 
Framján és elérte az akkori idők legmagasabb 
É.-i szélességét. Az angol F. Jackson 1894— 
1897. a Ferenc József-földön végez kutatásokat, 
Wellmann 1894. és 1898-99. kormányozható lég
hajóval ismételten eredménytelen kísérletet tett 
a sark elérésére. A svéd Andrée 1897. szabad 
léghajóval indult útra és társaival együtt nyoma 
veszett. 1900-ban Szavojai Lajos Amadeus her
ceg olasz expedíciója Caqni kapitánnyal a 86° 38' 
é. sz. alá jutott. A Ziegler-expediciót (1901— 
1902) Baldvin, majd (1903—1905) Fiala vezette, 
de szerencsétlenül végződött, az Amerika elpusz
tult ós Fiala társaival 1904 jan. 22. a hajót el
hagyta, 1905 szept 10. a Terra Nova parancs
noka, Champ mentette meg 38 emberét. 

1898-ban Peary és Sverdrup újból megkísér
lik az északi sarkra való jutást, előbbi öt évi 
küzdelmek közepette az É. sz. 84° 17'-ig jutott, 
mig utóbbi a Grinell-f öldet kutatta és több szige
tet fedezett fel. 1900-ban Toll báró orosz expe
díciót vezetett, de avval visszatértében elpusztult. 

A XX. sz.-ban a S. ismét gyakoriabbakká vál
tak, azonban mindinkább előtérbe lépett egyes 
területek tudományos feltárása. Ilyen kutatáso
kat végzett Erichsen, Amundsen, Hansen. Mik-
kelsen, Hamson, Knud Basmussen, A. és K. 
Wegener,Bernier; 1907-ben Cookéa 1908. Peary 
indultak el újabb északsarki út jókra; Cooftállító-
lag megközelítette, Peary elérte az Északi sarkot, 
de kronométerének hibás járásamiatt az eszközölt 
helymeghatározás hibás volt. 1913 nyarán indult 
Stefanson sarkvidéki útjára és Prince Patriek I 
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földtől ÉNy.-ra nagyobb földséget fedezett fel, 
melyet Harris amerikai geofizikus feltételezett a 
tengerek árapály tüneményeinek viselkedéséből. 
Stefanson a 78° É. sz. és 117" K. h.-ot érte el. A 
világháború folyamán Wükizkij kapitány átha
ladt az ÉK.-i átjárón, hajóival 1914 jún. 26. in
dult el Vladivosztokból, a 100° é. sz. alatt áttelelt 
és 1915 szept.-ben Archangelszkba ért. Az Északi 
sark felfedezésével korántsem értek véget a S. 
1922—3. Amundsen repülőgépen kísérelte meg a 
Sark elérését. 

Irodalom. Dr. Cholnoky Jenő, A jégvilág. A sarkkuta
tások története, Bndapest 1914 ; dr. Papp Dezső, Egész 
az északi pólusig, u. o. 1914; Sir J. Barrow, Chrono-
logical history of yoyages intő tiie arctic regions, 
2. kiad. London 1846; Löwenberg, Die Entdeckungs-
und Forschnngsreisen in den beiden Polarzonen, Leipzig 
1886 ; Greely, Handbook ot arctic discoveries, New York 
1896; Hugues, Le esplorazioni polari nel secolo XIX., 
Milano 1901; Enzberg, Heroen der Nordpolarforschung, 
2. kiad. Leipzig 1904; Hassert, Die Polarforschung, Leip
zig 1902 ; Amundsen, Die Nordwestpassage, München 1908, 
magyarra ford. Halász Gyula, Amundsen északi útja, Buda
pest 1922; J. D. Hoare, Arctic Explorations, London 1906; 
Duc Philipp d'Orleans, Croisiéreocéanographique accomplie 
a bord de la Belgica dans la Mer du Grönland 1905, 
Bruxelles 1907 ; Muusmann C, Des Nordpolfahrers André 
letzte Aufzeichnungen, Berlin 1907; 0. Nordenskióld, Die 
Polarwelt und ihre Nachbarlander, Leipzig 1909 ; Kr. 
Birkeland, The Norwegian Aurora Poláris Expedition 
1902—1903, Cliristiania 1910; E. v. Drvgalski, Die Zeppe-
lin-Studienfahrt nach Spitzbergen und in das Nördliclie 
Hismeer im Sommer 1910, Berlin 1911; J. M. Hulth, 
Swedish arctic and antarctic explorations, Upsala 1910 

II. A déli S. története 1675-re nyúlik vissza, 
ekkor fedezte fel Antonio de la Koché, egy ham
burgi kereskedelmi expedició vezetője, a Déli 
Georgiái szigeteket. Bouvet francia admirális 
1739. fölfedezte a róla elnevezett szigetet, Ma
rion du Frezne 1772.aCrozet-szigeteketésZé/-
guelen Tremarec a Kerguela szigetcsoportot, 
Cook (1. Gook 2.) elsőnek halad át a déli sarkkö
rön, eljutott a 71° 10' D. sz. alá, felfedezte a 
Sandwich-szigeteket. A XIX. sz.-ban Smith és 
Bransfield fókavadászok 1819. a déli Shetland-, 
Weddell, Palmer és Potvell a Déli Orkney-szige-
teket ós a Palmer-földet fedezték fel. Úttörő a Déli 
S. közül Bellingshausen, aki eljutott az antark-
tikus szárazföldre és Szavadovszky-szigeten mű
ködő vulkánra talált. Kemp 1833. a francia Du-
mont D' Urville 1838—40. és főkép az amerikai 
Wilkes 1840. felfedezték a déli sarkvidéknek 
Ausztráliával szemben lévő nagy kiterjedésű szá
razföldi partvidékét. 1841—42-ben az angol Boss 
behatolt a Eoss-tengerbe, eljutott a jógfalig a 
78" 4' D. sz. alá, felfedezte a Viktória-földet hegy
ségeivel, valamint az Erebus vulkánt és megkö
zelítette a Déli mágneses sarkot. 1845-ben az ame
rikai Moore mágneses méréseket eszközölt. 1874. 
a C%«Kew(jfer-expedició érintette a Wilkes-f öldet, 
a német Dallmann 1873—74 megfordul a Palmer-
szigeteken. Larsen és Evensen a JasonésHertha 
hajókon, a Graham-föld környékét kutatják és 
felfedezték II. Oszkár király földjét, valamint a 
Christensen és Lindenberg vulkánokat. 1895-ben 
norvég expedició indult a déli sarkvidékre, az 
Antarktic kapitánya, Bull, a tudományos vezető 
Borchgrevink volt, aki elsőnek lépett az Antark-
tis szárazföldjére, amidőn 1898—1900. a Southern 
Cross fedélzetén újabb déli S.-ra indult. A 
Viktória-földön szánutakat tett és eljutott a 78° 
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50' D. sz. alá. Közvetlen előtte Gerlache vezette 
az első nagyszabású déli sarki expedíciót és első
nek telel át a déli sarkkörön belül. 1901-ben egy
szerre három irányból indultak a déli sarkvidék 
meghódítására. Drygalski, a német Gauss-expe-
<lició vezetője, 1901—1902. felfedezte a II. Vil
mos császár-földet. Scott az angol Discovery expe
dícióval fölfedezte VII. Eduárd király földjét, el
jutott 82° IV d. sz. alá, a Viktória-föld 2700 m. 
magas f ensíkján áthaladt a 0° mágneses délkörön. 
Seott mutatta fel eddig a déli S. terén a legna
gyobb eredményeket. A norvég expedíció Nor
denskiöld alatt a Tűzföld felöl a Graham-földre 
vezette hajóját, az Antarktic elpusztult, de a le
génység megmenekült. Bruce expedíciója 1904. 
a 74° D. sz.-et éri el Coats-föld közelében. Kivü-
lök a déli S. terén Gharcot két útjának volt nagy 
jelentősége 1904—1905. és 1908—10. Gharcot 

Ev Név 

Ántonio de la Roché 
Bouvet 
Marion du Frezne 
Cook 
Smith, Bransfield 
Bellingshausen 
Weddell 
Biscoe 
Kemp 
Huniont D'Urville 
Wilkea 
Ross 
Moore 
Dallmann 
Larsen és Evensen 
Borchgrevink 
Adrién de Gerlache 
Borchgrevink 
Drygalski 
Scott 

Norden8kiőld Ottó 
Bruce 
Charcot 
Shackleton 

Charcot 
Shiraae N. 
Amundsen 

Filchner 
Scott 
Mawson 
Shackleton 
Shackleton-VVild 

1675 
1739 
1772 
1772—75 
1819 
1821 
1823 
1831—32 
1833 
1838-40 
18-10 
1841—42 
1845 
1873—74 
1892—93 
1895 
1897—98 
1898—1900 
1901—1902 
1901—1904 

1901—1903 
1902—1904 
1904—1905 
1907—1909 

1908—1910 
1911—1912 
1911—1912 

1911—1912 
1911—1912 
1911—1914 
1914—1916 
1921—1922 

nem annyira a nagy D. sz. elérésében, mint in
kább a felkeresett földek és szigetek tudományos 
feltárásával tűnt ki. Shackleton 1907 jul. 30. in
dult el a Nimródon újabb déli S.-ra, kifejezett 
célja volt a Déli sark elérése és erre különleges 
felszereléseket vitt magával: szibériai lovakon 
és eszkimó kutyákon kívül automobilokat. Az 
expedíció legnagyobb eredménye, hogy Shackle
ton elérte a 88° 23' D. sz.-et, tehát 178 km.-re 
megközelítette a Déli sarkot, de élelemhiány 
miatt vissza kellett fordulnia. Biztosan megállapí
totta a Déli sarkvidék kontinens voltát. 1911-ben 
a német Filchner geológiai és földrajzi kutatá
sokat végzett, majd dec. 11. a Deutschlantl sarki 
vizekre indult, de, miként az egyidejű japán 
Shimse expedíció, nem ért el sikert. Eredmé
nyesebb volt az ausztráliai Mawson (1. o.) expe
díciója, aki különösen gazdag geológiai, glacioló-
giai felvételeket eszközölt. A déli S. között legje

lentősebb eredményt Scott és Amundsen értek el. 
Mindkettő eljutott a Déli sarkra. Amundsen (1. o.) 
Framja 1911 jan. 13. a Ross tenger Bálna-öblébe 
futott be, berendezték a Framheim téli állomást, 
áttelelve, szept. 8. indult a Déli sark felé, fölfedezte 
a 4500 m. magas Maud királyné hegyet, a hegy
ségen 3275 m. magasságot kellett megmászni, 
végre dec. 16-án hatalmas fensikon 3200 in. ma
gasságban elérte a Déli sarkot s kitűzte Norvégia 
és a Pram lobogóját. Pramheimba jan. 25. értek 
vissza, Amundsen egyúttal kimutatta, hogy a jég
fal (Ross Barriére) az árapállyal emelkedik és sü-
lyed. Scott második útján, 1912 jan. 17. jutott el 
a Déli sarkra, hol Amundsen sátrát megtalálták. 
Visszatérve, roppant rossz időjárásban volt ré
szük, élelmiszereik elfogytak, a viharban a közeli 
élelmi raktárt nem találhatták meg és Scott tár
saival: Wilson orvos, Oates kapitány, Boicers 

hadnagy és Ewans al
tiszt, elpusztult. Társait 
1912 nyarán megtalál
ták. 1914—16. több Déli 
sarki expedició volt ter
vezve, de a világháború 
miatt elmaradtak. Shack
leton 1914 aug. 1. azon
ban a háború kitörése
kor elindult. Terve volt a 
Weddell tenger felől ki
indulva, áthaladni a Déli 
sarkra s Így jutni a Ross 
tengerhez. Terve az idő
járás zordsága miatt nem 
sikerült. A Coats-föld kö
zelében felfedezte Land-
portot. 1921 dec. 19. a 
Quest-en indult el Shack
leton utolsó délsarki út-

Cti eredmény 

Déli Georgiái-szigetek 
Bouvet-sziget 
IJrinco Edward és Crozet-szigetek 
Áthalad a déli sarkkörön, Sandwich-szigetek 
Déli Shetland-szigetek 
I Péter-sziget és I. Sándor cár földje 
74<> 15' D. sz. 
Körülhajózza a déli sarkvidéket 
Kemp-föld 
Louis Philippe-föld, Clarie és Adélie-íöldek 
Wilkes-föld, Knox-föld 
Viktória-föld, Erebus vulkán felfedezése 
Enderby-föld 
Palmer-szigetek, Bismarck-út 
II. Oszkár király földje 
Kap Adare mellett elsőnek köt ki az Antarktiszon 
Palmer-szigetek, eljut 71° 34' D. sz. 
Szánntak Viktória-földön, 78° 50' D. sz. 
n. Vilmos császár föld, Kerguelák 
VII. Edward király földje, 1902 dec. 29. eléri 

82° 17' D. sz. 
Graham-főld, Snow Hill-sziget 
Weddell-tenger, Coats-föld 
Péter-sziget, I. Sándor-cár földje, eljut 88° 23 D. sz. . 
Mac Murdo-bay, felfedezi Dávid 72° 25'D. sz. és 154 j á r a , 1 9 2 2 j a n . 5. ÚtkÖZ 

Kh. alatt a D. mágneses sarkot ben meghalt. Az expedi 
Graham-föld es I. Sándor cár földjének felmérése --• — - - - ---
Ross-tenger jégfala 
1911 dec. 16. eléri a 3200 m. magas Déli sarkot, 

Maud királyné hegy 
Weddel tenger tanulmányaira 
1912 jan. 17-én eléri a Déli sarkot 
Adelie, V. György király földje 
Caird part felfedezése 

ciót Wild vezette tovább. 
Irodalom. Fricker, Antarktis 

(Berlin 1898); Neumayer, Auf 
znm Südpol, n. o. 1901; Bach, 
Antarctica, Philadelphia 1902: 
Hassert, Die Polarforschnng, 
Leipzig 1907: v. Richthofen, 
Ergebnisse und Ziele der SUd-
polarforschung. Berlin 1905; 

Cook, Through the first Antarctic night, New York 1900, 
németül Kempten 1903; Borchgrevink, First on the Antarctic 
Continent, London 1901, németül Breslau 1905; de Ger
lache, Voyage de la Belgica, quinze mois dans l'Antarc-
tique, Bruselles 1703 ; 0. Nordenskiöld, Antarctic, németül 
Berlin 1904, 2. köt. ; v. Drygalski, Znm Kontinent des 
eisigen Südens, Berlin 1904; u. a., Die Deutsche Südpolar-
Expedition 1901—1903, n. o. 1905; R. F. Scott, The voyage 
of the Discovery, London 1907, 2. köt.; Scott, Angolok a 
Déli sarkon, ford. Halász Gynla, Budapest 1911; Charcot, 
Le Francais au pöle sud, Parisl906 ; I. P. Koch, Systema-
tische antarktische Forschung, Kopenhagen 1911; Shackle
ton, The heartof the Antarctic, London 1909, németül Ber
lin 1909—10, 3. kőt . ; Schotte, Ein Jahrzehnt internationale 
Südpolarforschung, Köln 1910; Charcot, Pourquoi-pas dans 
l'Antarctique, Paris 1910; Brückner, Das Eis des Antarktis, 
Wien 1911; 0. Nordenskiöld, Die schwedische Südpolar-
expedition, Stockholm 1911; Amundsen, Die Eroberung des 
Südpols, München 1912, 2. köt.; 0. Baschin, Die Erreichung 
des Südpols durch Amundsen (Zeitschr. d. Ges. fűr Eidkunde 
zu Berlin) 1912 ; R. F. Scott, Last expedition, London 1913 ; 
németül Letzte Fahrt, Leipzig 1918, 2 kötet. Magyarul kiadta 
a Magyar Földrajzi Társaság Halász Gyula fordításában ; 
Shackleton in the antarctic, London 1911, magyarra ford. 
Halász Gyula : Az antarktisz szívében, Budapest 1922. 
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Sarlach — 576 — Sarlós szekér 

Sarlach (scarlatina), 1. Vörheny. 
Sarlach-vörös, azo-orthotoulol-azo-(3-naphtol, 

mely a mikroszkopiában mint festék használatos 
(a zsirt vörösre festi); igen erélyes hámképző 
hatása folytán pedig a sebkezelésben, bőrgyógyá
szatban kenőcsbe keverve használják, erre a célra 
alkalmasabb a kevésbbé intenziven festő szárma
zéka, a pelidol. 

Sárlás, a kanca nemi ösztönének, vagyis ivar-
zásának nyilvánulása. Legkifejezettebben tavasz-
szal és ősszel mutatkozik; ilyenkor nyugtalan a 
kanca, keresi a mént, nemző szerve jellemzetes 
szagú nyálkás nedvet választ el; kövér és fleg
matikus kancáknál azonban alig lehet a S.-t észre
venni. A S. 5—10 napig tart, de ha nem pároz-
hatik a kanca, akkor 12—28 nap múlva meg
újul. Vemhes kancák nem sárlanak, de elles után 
többnyire már egy hét múlva beáll náluk a S. s 
azért szokták is őket 9 nappal az elles után mén
hez vezetni. 

Sarlat (ejtsd: száriá), város Dordogne francia 
départementban, 6538 lak., vaskohókkal, vasérc-
és szénbányákkal. 

Sarlay János, tanár, szül. Szepesremetén 1823 
febr. 22., megh. Sárbogárdon 1898 febr. 24. Mint 
honvédtüzér harcolt a szabadságharcban; 1851— 
1876. a szarvasi gimnázium természetrajztanára 
volt, közben 1854. az Újépületben volt egy évig 
elzárva, 1876—1882. a földmivelési kormány 
megbízásából az indigótermelés terén fejtett ki 
jelentős sikerű úttörő munkálkodást. 1883—88. 
a homonnai,, 1889—1898. a győri főreáliskola 
tanára volt. Életrajza: Lasz Samu, Két érdemes 
Polyhistorról (1910). 

Sarló, gabona, fű és egyéb szálas termények 
aratására való, már ősrégi idők óta használt esz
köz. Lényegében egy félkörivalakban homoruan 
meghajlított késpengéből áll, mely rövid fanyél-
ben végződik. Manapság túlnyomóan a kasza he
lyettesíti és csak kisebb területek aratásánál, 
valamint marokszedésnél használják. — &-nak 
(fauchard) neveznek még egy régi, egy vagy 
kétélű, néha kampóval felszerelt fegyvert is, 
mely a XIV. sz.-ban Franciaországban volt el
terjedve. 

Sarló (drepanium, táv.), a bogas virágzatok 
fajtája, amely a kunkorhoz (1. o.) hasonló, de egy 
sorban megjelenő valamennyi virágja az álten-
gely mediánsíkjának mellső oldalára esik és kö
rülbelül egyenlő magasságban nyílik (szittyó). 

Sarlódarázs (állat), 1. Sarlósdarazsak. 
Sarlókajsza (Sarluzky Kajsa), kisk. Nyitra 

vm. nyitrai j.-ban, (1910) 1127 szlovák és magyar 
lak. (Tr.Cs.-Szl.) 

Sarlós Boldogasszony, 1. Boldogasszony. 
Sarlósdarazsak (állat), a valódi fürkészdara-

zsak (Ichneumonidae) családjának egyik alcsa-
ládja (Ophioninae). Az idesorolt fajokon első 
szempillantásra feltűnik az oldalt erősen össze
nyomott, nyeles potroh; tükörsejtjük négyszög
letes v. hiányzik. Leginkább éjjeli lepkék her
nyóiba rakják petéiket. Az idetartozó nemek közül 
az Anomalon, Ophion és Canvpoplex, valamint 
a levéldarazsak álheruyóiban élősködő Mesolep-
íws-neinnek vannak nálunk nagyobb számban kép
viselői, míg az ugyancsak levéldarázspusztító Pa-

Amely szó S alatt nincs 

niscus, továbbá Pristomerus és Hellwigia nemek 
fajai kisebb számban akadnak nálunk. 

Sarlósfecske (Cypselus, állat), a Sarlósfecske
félék (1. o.) családjába tartozó madár-nem. Fajaik 
a többi sarlósfecske-féléktől abban különböznek, 
hogy csüdjük elül tollas, hátul csupasz és hogy 
középső és külső szélső ujjuk csak három ujj-
percű. Farkuk mérsékelten kimetszett v. gyen
gén villás. Leggyakoribb a közönséges S. (C 
apus L.). Egészen koromszínü, némi zöldes ár
nyalattal ; torka és tokája fehéres; csőre és lába 
fekete. Hossza 18—2H, szárnya 17—18-5, farka 
8—9, csüdje 0-8 cm. Európában majdnem a sark
körig mindenütt előfordul. Hazánkba május má
sodik felében érkezik és szept. elején elköltözik 
délre, főleg Afrika déli részére ős Madagaszkárra. 
Népies nevei: visító v. vijjorgó fecske, toronyi-, 
fali-, lábatlan-, kazári-, kaszás-, kőszáli-, hegyi-, 
felhő-, esőfecske stb. A volt magyar-horvát ten
gerparton és a Karszt hegységben honos a nagy 
S. (G. melba L.), mely a közönséges S.-nél jóval 
nagyobb, továbbá az egérszínü S. (G. murinus 
Brehm), mely a dalmát-szigeteken telepesen 
fészkel. 

Sarlósfecske-félék (Cypselidae, &nat), a Sza-
lakóta-idomúak (Coraciaefbrmes) rendjébe, az 
Álfecskék (Cypseli) alrendjébe tartozó madár
család. Fajaik fecskékre emlékeztetnek, bár szer
vezetüket tekintve, a fecskékkel semmiféle rokon
ságban nincsenek. Testük nyúlánk ; fejük széles; 
nyakuk rövid; szájnyílásuk feltűnően nagy; 
szárnyuk keskeny, sarlóalakú; farkuk változó 
alakú : majd hosszabb, majd rövidebb, majd mé
lyebben, majd kevésbbé kivágott vagy villás, a 
fecskékétől abban különbözik, hogy nem 12, 
hanem csak 10 tollú ; lábaik rövidek s lábujjaik 
oldalt lapított, hegyes, görbe karmokkal vannak 
ellátva. Tollazatúk általában kemény s színeze
tük rendesen barnás-feketés vagy fehér tarka, 
néha fémfényű. A sarki tájak kivételével az 
egész Földön el vannak terjedve. Sziklafalakon 
és városokban magas épületekben fészkelnek. 
Mesterek a repülésben. Rovarokkal táplálkoznak 
s nagyon falánkok, ezért igen hasznosak. Nemeik 
közül fontosabbak: a sarlósfecske (Cypselus, 1. 
Sarlósfecske), a pálmafecske (Tachornis, 1. o.), 
a szalangána (Collocalia, 1. Szalangána) és a 
búbos fecske (Macropteryx, 1. o.). 

Sarlóska (Sarluzky), kisk. Nyitra vm. nagy-
tapolcsányi j.-ban, U9io) 119 szlovák lak. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Sarlósrigó (Pomathorinus, illat), a Bujkáló-
félék (Timelidae) családjába tartozó madár-nem. 
Legismertebb az Amerikában az Atlanti-óceántól 
a Szikláshegységig és Texasig honos és körül
belül rigónagyságú rozsdás S. (P. rufus L.). 
Testének felső része, szárnyai és farka rozsda
vörös ; feje, nyakának oldalai és hasa sárgás
rozsdás fehér; lábai barnássárgák. Éneke nagyon 
kellemes. 

Sarlósszakállu csuklyásmajom, 1. Csuklyás-
majmok. 

Sarlós szekér (currus falcatus) két-, a közép
korban négykerekű szekerek, melyek több helyen 
sarlószerű kardokkal voltak ellátva. E sarlós sze
kereket egy vértezett kocsivezető az első ütkö-
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Sarlózás — 577 — SarokszelIentyQ 

zetben (első harc-sor) az ellenség közé vezette, 
hogy ez rendetlenségbe hozassék s ez által a gya
logság és lovasság előnyomulása megkönnyítes
sék. A keleti népek sok időn át alkalmazták, a 
rómaiak és görögök nem. 

Sarlózás, 1. Sásolás. 
Sárma (növ.), 1. Muscari. 
Sármag (növ.), 1. Euphorbia., 
Sármány (Emberiza, áiiat), az Éneklők rendjébe, 

a Pinty-félék (Fringülidae) családjába tartozó 
madárnem. Az idetartozó fajok testalkata zömök; 
csőrük rövid, kúpalakú és hegyes; felső kávájuk he
gyesebb, mint az alsó, s a kávák éle nem egyenes, 
hanem megtört vonalú olyanformán, hogy a felső 
káva homorodásába beleillik az alsó káva dom
borulata ; szárnyuk közepes hosszú ; farkuk meg
lehetősen hosszú, széles tollú s hegye kissé ki
metszett ; tollazatúk laza, szine változó, de ural
kodó színe sohasem a sárga v. a zöld ; hátsó kar
muk sohasem sarkantyús és nem is egyenes, 
hanem mindig görbült. Ötvennél több fajuk isme
retes, melyek csak az ó-világban honosak. Ha
zánkban előfordulnak: 1. Citrom-S. (E. citrinella 
L.). Feje, nyaka és hasa sárga; háta szürkésbarna, 
fekete sávokkal; szárnya és farka sötétbarna; 
esőre kékes. Hossza kb. 17, szárnya 9, farka 7-8, 
esüdje 1-8 cm. Európában és Közép-Ázsiában ho
nos ; hazánkban mindenütt közönséges ós állandó 
madár. 2. Nádi S. (E. schoeniclus L.). A him 
feje tavasszal fekete, a tojóé szürkésbarna; háta 
vörhenyes, sötétbarna sávokkal; hasa fehér, 
oldalán barnás hosszanti sávokkal; szárnya sötét
barna ; csőre és lába barnás szaruszínű. Hossza 
kb. 15—16, szárnya 8, farka 7, esüdje T9 cm. 
Egész Európában és Közép-Ázsiában előfordul. 
Hazánkban mocsaras helyeken, nádasokban igen 
gyakori és állandó madár. 3. Kerti S. (E. hortu-
lana L.), 1. Kerti sármány. Magyarország déli 
vidékein, a horvát tengerparton honos az örvös 
S. (E. cirlus L.), a vastagcsörű nádi S. (E. pa-
lustris Savi), a cirregö S. (E. cia L.) és a fekete
fejű S. (E. melanocephala Scop.). 

Sármányvirág (nSv.), 1. Sideritis. 
Sármás, községek, 1. Kissármás és Nagy

sármás. 
Sarmaság (Sármásag), kisk. Szilágy vm. zilahi 

j.-ban, (i9io) 1855 magyar és román lak., (Tr. R.) 
Sarmaságh Géza, egyházi író, kat. áldozópap, 

szül. Nagybányán 1852 nov. 5., megh. u. o. 1911 
ápr. 25. Pappá szentelték 1875. Rövid lelkipász
tori működés után a szatmári, később a nyitrai 
főgimnáziumban tanár. 1884-ben megalapította a 
Szatmár és Vidéke c. lapot s szerkesztette I—VI. 
évfolyamát; továbbá a,Heti Szemle, c. politikai és 
társadalmi lap I. és V. évfolyamát. Önálló művei: 
A vallásos és független morál (a Horváth-féle 
pályadíjjal kitüntetve); Lacordaire H. egyházi 
beszédei (2 köt., Szatmár 1879—82); Leheu, Út
mutatás a lelki béke megszerzéséről és meg
őrzéséről (1894); Szatmár vármegye népességi, 
nemzetiségi, vallásfelekezeti és kulturális sta
tisztikája (Í886); Tacitustól van-e a neve alatt 
ismeretes Dialógus de oratoribus? (1879); Száz 
tanács ezer bajra. A szülőknek és nevelőknek 
(1884); A végcél a tanítás-nevelésben (1891); A 
jellemképzés a családban és az iskolában (1893); 

A szatmári kir. kat. főgymn. története (1896); 
A család, egyház, állam jogai és kötelességei a 
tanítás és nevelés terén (pályanyertes mű, 1906). 

Sármellék, kisk. Zala vm. keszthelyi j.-ban, 
(1920) 1695 magyar lak. 

S a r m e n t u m (növ.), 1. Sarjas inda. 
Sarmia, sziget, 1. Guernsey. 
Sarmizegetusa, Dácia királyainak székvá

rosa, majd a római foglalás után Dácia provin
ciának fővárosa, teljes nevén Colonia Ulpia 
Trajana Augusta Dacica S.; itt volt a tarto
mánygyűlés és az ara Augusti. Telepeseinek leg
nagyobb része keletről, főleg Szíriából szárma
zott, kik itt a keleti istenségek kultuszait meg
honosították. Területéről, a hunyadmegyei Vár-
liely mellett, amelyen eddig csak részleges ásatá
sok (amphitheatrum, mithraeum) folytak, nagy 
számú föliratos emlék került napfényre. V. ö. Ki
rály Pál, Ulpia Trajana Augusta colonia Dacica 
S. metropolis, Dácia fővárosa (Budapest 1891). 

Sarno 1. (ó-kori Sarnus), folyó Olaszország
ban. Ered a Vezuvtól K.-re, Pompeitől D.-re a 
Nápolyi-öbölbe ömlik Castellamare di Stabia mel
lett. — 2. & (Ganale di S.), a S. folyó felső ré
széből kiágazó csatorna, Poggiomarinón át Pom-
pei felé vezet, azt D.-en megkerüli s a Napolii-
öbölbe ér Tőrre dell'Annunziatától Ny.-ra. — 3. 
S-, város és püspöki székhely Salerno olasz tar
tományban, (i9ii) 18,125 lak., vas- és rézhámo
rok, székesegyház (1625). 

Sarntal, 38 km. hosszú alpi völgy Dél-Tirol
ban. 

Saroglya v. saraglya, a szekérkocsik dereká
nak, hátuljának és elejének elkerítésére való rá
csos szerkezet, melyet alul a kocsioldal hosszanti 
tartóján levő S.-tartőba, fölül pedig csatló lánc
cal a kocsioldal második hosszanti tartóján levő 
S.-csatlóhoz erősítenek. 

Sarok vagy sark, a lábnak hátrafelé irányult, 
kiálló része; erre támaszkodik főképen az ember 
úgy az állásnál mint a járásnál; fordulásnál pe
dig ez a tengely, mely körül a fordulás történik. 
— S.-ín v. Achilles-ín, v. horgas-ín, a S.-csont
hoz tapadó erős ina a lábikrát tevő gázló- (m. soleus) 
és az ikerizomnak(m. gastrocnemius). L. még Láb. 

Sarok, kisk. Baranya vm. baranyavári j.-ban, 
(1920) 371 szerb, német és magyar lak. 

Sarokbálvány, függőleges faoszlop, a favázas 
szerkezetekben (1. Favázas fal) a sarokszárfa. 

Sarokbástya, 1. Bástya. 
Saroklék, 1. Szeglik. 
Saroklevél, a bizánci, román és korai csúcs

íves építészet dlszítménye, mely az oszlopláb te
raszából kinövőleg a plin- . -^> 
túsz sarkaira hajlik ós így a v^ 
négyszögletes formából a ke- ~~^r\~^. 
rekbe való átmenetet kőzve- ^ \? \W-^ ri 
títi (1. az ábrát). Levél he- \ > Í§W/ 
lyett néha állati láb-, fan- W ^ í W 
tasztikus állat- stb. alakot is —•^j^i^l 
vesz föl. . I 

Sarokszellentyü,ömlőstes- saroklevél, 
tek vezetésére való csövek 
vagy edények elzárására olyan szellentyűszer-
kezet, mely egyszersmind a vezetett anyag irá
nyát 90° alatt eltéríti. 
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Sarokvas, az ablakszárnyak sarkait összetartó 
sarkas vaspánt. 

Sarokvédő. Falazott és vakolt sarkok, ill. élek 
megvédésére szolgáló berendezés ott, ahol azok 
sérüléseknek vannak kitéve. Készülhet falécek
ből, szögletvasból, sima vagy díszített fémszala
gokból, újabban dextrinnel felragasztott vászon-
csíkokból (piklin), mely utóbbiak igen beváltak 
s a festékréteg alatt nem vehetők észre. 

Sarokvéső, oly véső, melynek éle két egymás
hoz szög alatt álló, tehát sarkot alkotó egyenes 
vonalból áll. Különleges munkáknál szerepel az 
asztalosnál és faragónál. 

Sarolta, 1. a Névtelen Jegyző szerint Tuhutum 
unokája és Gyula leánya, Géza vezér felesége. 
Azt a mondát, mintha S. és Géza állítólagos má
sodik felesége Adelhaid két különböző személy 
lett volna, Pauler erős adatokkal ostromolta. S. 
e szerint túlélte férjét, aki 997. hunyt el. Thu-
róczy krónikája (II. 28.) szerint őt Koppány so
mogyi vezér feleségül akarta venni s ez egyik 
oka lehetett István vezér támadásának. Géza fe
leségéről a krónikák ez időn túl teljesen hall
gatnak. V. ö. Pauler: A magyar nemzet törté
nete Szent Istvánig, 100., 187. Ez ellen Kará
csonyi : Szt. Adalbert védelme (Kath. Szemle, 
1904) és Szt. István anyja (Turul 1906), melyben 
a S. nevet a magyar történetírás átkának tartja. 

2. S- nevet adnak a történetírók Timon ideje 
óta (1764) Géza fejedelem egyik leányának, Szt. 
István húgának, ki Aba Sámuelhez ment férj
hez. A nemzeti párt 1041. a népszerű urat egy
részt mint Szt. István sógorát emelte trónra. 
1041—44. közt tehát Géza leánya királyné volt, 
anélkül, hogy nevét igazolni lehetne. A ménfői 
csata (1044 júl. 5.) után Herimannus Contractus 
szerint a futó Sámuel felesége gyermekeivel és 
roppant kincseivel együtt Győrött III. Henrik 
fogságába esett.Bernold krónikája (Monum. Germ. 
SS. V. 425.) szerint III. Henrik az anyát és is
meretlen nevű gyermekeit lefejeztette, ezzel 
szemben azonban a würzburgi (MG. SS. II. 244.) 
és hildesheimi krónika (MG. SS. III. 105.) szerint 
Sámuel családja megmenekült. 

Sarolta, 1. luxemburgi nagyhercegnő, szül Berg 
kastélyban 1896 jan. 23., mint az 1912 febr. 25. 
elhalt Vilmos nagyherceg leánya s testvér-
nénjének, Mária Adelheid nagyhereegnőnek 
1919 jan. 14. történt lemondása után foglalta el 
a trónt. 1919 nov. 6. férjhez ment Félix pármai 
herceghez, Zita királyné testvéröccséhez (szül. 
Schwarzauban 1893 szept. 28.), aki ez alkalom
mal a luxemburgi herceg címet kapta. Fiuk, 
János örökös herceg, szül. Berg kastélyban 1921 
febr. 5. 

2. S. Mária, mexikói császárné, I. Lipót 
belga király leánya, szül. Laekenben 1840 jún. 
7. Férjhez ment 1857 júl. 27. Miksa főherceghez, 
Ferenc József császár öccséhez, ki akkor a Lom
bard-velencei királyság kormányzója volt. Nagy 
része volt abban, hogy férje 1864. III. Napóleon 
felszólítására elfogadta a mexikói császári ko
ronát. Mint császárné nagy eréllyel védte az új mo
narchia tekintélyét férje oldalán. Mikor a csá
szárság ügye rosszra fordult, 1866. Európába 
jött s előbb III. Napóleont igyekezett rábírni, 

hogy ne vonja vissza csapatait Mexikóból, de 
Napóleon elutasította és S. ekkor IX. Pius pápá
nál keresett támogatást. Mikor itt is eredményte
lenül járt, kétségbeesésében megőrült. Előbb Mi-
ramareban őrizték, azután Belgiumba vitték. 

Sarolta királyné-szigetek, 1. szigetcsoport a 
Csendes-óceánban, Brit-Öolumbiapartjain.amely-
től a Heeate-tengerszoros választja el. Területe 
13,215 km2, mintegy 2000 haida-indiánus lakja. 
Sok helyütt széntelepei, tőzeglápjai vannak. — 
2. S., szigetcsoport, 1. Santa Cruz-szigetek. 

Sarolta királynó-út (Queen Gharlotte-sound), 
tengerszoros Vancouver brit-északamerikai szi
get s a szárazföld közt, 25 km. széles és 330 m. 
átlagos mélységű, a Johnston-szoros köti össze 
a Georgia-snnddal. 

Saroltavár (Charlottenburg), kisk. Temes vm. 
lippai j.-ban, (1910) 278 nőmet és magyar lak. 
(Tr. E.) 

Sáromberke (Sarombárc), kisk. Maros-Torda 
vm. marosi felső j.-ban, (mo) 1030 magyar lak. 
gróf Teleki kastélyával. (Tr. E.) 

Sáron, síkság Palesztinában, 1. Száron. 
Sarong-burong (állat), a szalangána (1. o.) neve 

hazájában. 
Saronno, falu Milano olasz tartományban a 

Lura és vasutak mellett, (i9ii) 12,300 lak., San-
tuario della Beáta Vergine nevű híres búcsújáró 
templommal (1498). 

Sáros, vármegye a történeti Magyarország tisza
jobbparti részében, a galíciai határon. Határai 
Ny.-on Szepes, D.-en Abaúj-Torna, K.-en Zemplén 
vármegye és É.-on Galícia. Területe: 3652 km2. 
Földje általában hegyes-völgyes, hegycsoportjai 
közé csak egyes nagyobb völgyek nyúlnak be, mi
nők a Hernád, Tárcza, Tapoly és Ondava völgye, 
melyek közül csak a Tárczáé tágul szélesebb la-
pállyá. A vármegye ÉNy.-i sarkában a Lőcse-
lublói hegycsoport (1291 m., 1. o.) ágazik szét; 
ehhez D. felől a Branyiszkó csoportja (11 72 m., 
1. o.) csatlakozik, melyet a Branyiszkó-hágó (758 
m., választ el a Cserna hóra (1028 m.) csoport
jától, mely a Hernád és Szinye (Szvinka) völ
gyei közt terül szét. A Tárcza völgyén túl a vár
megye É.-i részében a Mincsol (1157 m.), Jávor 
(1101 m.) és Csergő (1069 m.) csoportjai emel
kednek. A Szekcső völgytől K. felé az ÉK.-i 
Kárpátokhoz tartozó Kőhegység vagy Sárosi 
Magura (1010 m.), a Zborói- v. Makovica-csoport 
(660 m.) és a Eoszgyila (651 m.) emelkedik; a 
Tárcza és Tapoly völgyei közt D. felé húzódó 
Sóvári hegység v. Simonka (1092 m.) az eperjes
tokaji trachithegységhez tartozik. 

Folyóvizei közül a Poprád csak legészakkele-
tibb sarkát hasítja; fő folyóvize a Tárcza, mely 
Héthársig K., innen Eperjesig DK. és ezentúl D. 
felé folyván, balfelől a Szekcső vizét veszi fel; 
a vele párhuzamos folyású Szinye (Szvinka) vize 
a Hernádba ömlik, mely a vármegyének csak 
D.-i részét hasítja regényes szépségű völgyben. 
A vármegye K.-i részét a Tapoly (Topla) és On
dava vizei öntözik. 

Ásványvizei nagy számmal vannak; legje
lentékenyebbek a bártfai égvényes konyhasós
vasas, a czigelkai égvényes konyhasós-jódos és a 
szullni égvényes vasas savanyúvizek, a szinye-
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llpóczi szénsavas lítiumot tartalmazó savanyú
víz (Salvator-forrás neve alatt híresedett el), a 
hasonló összetételű singléri Szultán-forrás, a cze-
métei földes vasas savanyúvíz és az alsósebesi 
konyhasós és kénes égvényes konyhasós vizek; 
Czigelka és Szinyelipócz kivételével mindenütt 
fürdők is vannak. 

Terményei. Az ásvány ország köréből leg
kitűnőbb terméke a nemes opál, mely a Sóvári-
hegységben a Libánka hegyen, Dubnik mel
lett legkitűnőbb minőségben termeltetik. Ugyané 
hegység Nyugati tövében Sóvárt sófőző telep van, 
mely évenként mintegy 60,000 métermázsa sót 
termel. Ezenkívül előfordulnak vasércek, por
cellánföld, agyag, mészkő, márvány, kvarc ma
lomköveknek, továbbá ipari és építkezési cé
lokra szolgáló trachit, homokkő, mészkő stb. 
A növényország kevésbbé gazdagon van képvi
selve; S. termőterülete 338,631 hektár, ebből 
szántóföld 148,014, kert 6294, rét 18,366, legelő 
46,954 és erdő 127,848 ha.; a nem termő terü
let 19,234 ha. Éghajlatának zordsága folytán 
legfőbb terményei a zab, árpa és burgonya, mig 
búza és rozs csak a vármegyének enyhébb égaljú 
D.-i részében terem; ezenkívül terem még ten
geri, hüvelyes vetemények, kender, köles, ta
tárka, lucerna és lóhere. Rétjei és legelői igen 
szépek. Az enyhébb égaljú részeken a gyümölcs 
(szilva, alma, körte, cseresznye, dió, kevés ba
rack és meggy) is szépen díszlik, de szőllő nem 
terem meg. Az állatlétszámxolt 1910-ben: 12,105 
ló, 85,315 drb. szarvasmarha, 70,425 juh, 38,128 
sertés, 1734 kecske. 

Lakóinak száma 1869-ben 175,292 volt, 1910. 
csak 174,620, ebből 1142 katona. A népesség stag
nálása a jelentékeny amerikai kivándorlásban 
találja okát. A lakosok közt volt 18,088 magyar 
(10-4%), 9447 német (5-4°/0), 101,855 szlovák 
(58-3%) és 38,500 rutén (22%); a magyarság 
leginkább a városokra szorítkozik. Hitfelekezetre 
nézve 94,233 róm. kat. (54%), 52,938 gör. kat. 
(30-3°/o), 14,224 ág. evang. (8-l°/0) és 12,323 iz
raelita (7°/0)- Lakói leginkább földmívelésre van
nak utalva; ipara jelentéktelen, legnagyobb ipar
vállalata a nagysárosi gőzmalom, néhány fürész
telep, téglagyár s 1 üveggyár. A lakosság helyen
ként házi iparral is foglalkozik, nevezetesen kosa
rak, kasok, seprők fonásával, vászon- és halina-
szövéssel és pokróckészítéssel. A kereskedelem 
jelentéktelen, főbb terményei fa és faáruk, marha 
és állati termények. 

Közlekedésénekfőereiavoltkassa-oderbergi 
vasút kassá—eper jes—orlói és abos—poprádi vona
lai, melyekhez még az eperjes—bártfai vonal csat
lakozik. B vonalak hossza 157 km. Az állami utak 
hossza volt 136 km., a törvényhatósági utak 
hossza 448 km. Hajózásra alkalmas folyója nincs, 
tutajozásra csak a Hernád alkalmas. 

Közművelődés tekintetében a 6é ven felüli la
kosságnak csak 58'6%-a tudott írni és olvasni s 
2882 tanköteles gyermek iskolába nem járt. A 
vármegye területén 1918. öszszesen 282 iskola 
volt, ú. m. 1 ág. evang. jogakadémia (Eperjes), 
2 hittani intézet (Eperjesen ág. ev. és gör. kat.), 
3 gimnázium (Eperjesen ág. evang. és róm. kat. 
főgimnázium, Kisszebenben piarista főgimná

zium), 1 felső leányiskola (Eperjes), 2 tanító és 
1 tanítónőképzőintózet, 1 földmívesiskola (Kis-
szeben), 269 elemi, 211 ált. ismétlő, 4 gazd. nép-, 
3 iparos- és 1 keresk. inasiskola, 4 polgári is
kola, 1 börtöniskola és 21 kisdedóvó. A szellemi 
élet gócpontja Eperjes. 

Közigazgatás. S. vármegye 7 szolgabírói já-
jásra oszlott és volt benne 3 rendezett tanácsú 
város, ú. m.: 
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S. vármegyében volt 3 rend. tan. város, 2 nagy-
és 374 kisközség, továbbá 128 puszta és telep. 
A községek általában véve kicsinyek. 

Egyházi tekintetben S. vármegye 70 róm. kat. 
községe a kassai, 73 gör.-kat. községe az eperjesi 
püspöki egyházmegyéhez, 20 ág. evangélikus 
egyházközsége a tiszai egyházkerülethez tar
tozott ; az izraelita hitközségek száma 14 volt. 
Állami anyakönyvi hivatal 71 volt. 

igazságügyi tekintetben az egész vármegye 
a kassai ítélőtábla és az eperjesi törvényszék 
területéhez volt beosztva; volt 5 járásbírósága, 
ú. m.: Eperjes, Felső vízköz, Girált, Bártfa és Kis-
szeben, az utóbbi három telekkönyvi bírói ha
táskörrel. 

A vármegye területén 30 orvos, 44 bába, 15 
gyógyszertár és 3 kórház volt (106 ággyal). 

Tör téne te . A honfoglaláskor főként az Aba, a 
Tomaj és Tekule-nemzetség szállta meg. Az itt 
talált szlávság dacára az Árpádok korában hely
nevei csaknem tisztán magyarok; így a várme
gyének elnevezése is a Sarus (Zarus) vártól ered. 
S. területét sokáig Abaújjal együtt, sőt felváltva 
Újvár megyének (comitatus de Novo Castro) ne
vezik. A tatárjárás viharai erősen megapasztot
ták a magyar elemet, melynek helyét, kivált a 
városokban, németek foglalják el (Teutonici 
nostri, mondja a király az eredetileg nevében 
is tősgyökeres magyar Eperjes telepeseiről). Az 
Anjouk korában kezdődik e vidék kereskedelmi 
föllendülése. Eperjes és Bártfa az Orosz- és 
Lengyelországba, a tatárokhoz és balti poroszok
hoz folytatott kereskedés főhelyei. 1439 után a 
husziták fészkelték meg magukat S. vármegyé
ben. Kemény és nyakas vezéreik S., Komlós, Pa-
locsa és Berzevicze várakból egészen Mátyás ko
ráig pusztítottak. Mátyás erélyesen hozzálátott 
a husziták kiűzéséhez, ami sikerült is. 

A mohácsi csata következményei, de külö
nösen a reformáció két táborra szakították a vár
megyét. Tarczay György és a Perényiek (Péter 
és Gábor) erősen támogatták János királyt, de 
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mikor amaz elesett, benne a Szapolyai-párt is el
vesztette támaszát. Ferdinándnak hódol lassan
kint minden. 1542-ben S. várában Wernher György 
a kapitány, Szapolyai és Perényi birtokait a 
Thurzók, Tarezay földjét a Dessewffyek, Por-
gáchok, Péchyek és Tahyak kapják. A főispáni 
hatalmat 1573—87. Rueber báró, Felső-Magyar
ország kapitánya gyakorolja. A hitújítás Stöckel 
Lénárt bártfai reformátornak, Melanchton ta
nítványának vezetése alatt rohamosan terjedt. 
A reformáció korai terjedésének hatása nemcsak 
abban mutatkozik, hogy az ú. n. pentapoliszban 
(Kassa, Eperjes, Lőcse, Szeben és Bártfa) megta
láljuk S. mind a három fontos szabad királyi vá
rosát, de különösen az iskolák és tanintézetek nagy 
mérvű felszaporodásában, mely téren a vezérsze
rep az eperjesi kollégiumé. A három szab. kir. 
városon kívül Berzeviczén és Nagysároson (1570), 
Héthárson és Hanusfalván (1600) voltak felsőbb 
tanintézetek. Az uralkodók eleinte semlegesen 
viselkedtek, tudomásul vették a Stöckel Lénárt 
által szerkesztett Confessio Pentapolitanát (1549 
aug. 14), a vármegye kormányával és katonai 
vezetésével megbízott férfiak pedig (Schwendi 
Lázár tábornok, Rueber br. és Dersffy br. főispá
nok) határozottan rokonszenveztek a protestán
sokkal, így Luther vallása példátlan gyorsa
sággal terjedt. De már a XVII. sz. elején történnek 
kísérletek az ellenreformációra. A megyei nemes
ség egy része s a városi elem nem igen rokon
szenvezett ugyan Bocskay és Thököly hajdúival, 
kik versenyt pusztítottak a császári katonákkal, 
mielőtt ugyancsak Eperjes mellett 1684 szept. 7. 
döntésre került a dolog. De a vármegye mégis gya
núba keveredett a bécsi kormány előtt, mely mi
helyt a Wesselényi-féle konföderáció szálait Eper
jesig követhette, napirendre tűzte a megfélemlí
tést s ez az eperjesi mészárszékben (1. Eperjesi 
vértörvényszék és Garaffa 1.) iszonyú alakot 
öltött. 

1622. gr. Rákóczi Pál főispánnal előtérbe lép az 
a család, mely mint Makóviczának ura, előbb va
gyonával, utóbb tetteivel hagyott nyomot a vár
megye történetében. I. Rákóczi Ferenc Lipót ki
rálytól a maga és utódai részére S. örökös főis
páni méltóságát kapta és így a megye története 
ezentúl összeforr a Rákócziakkal. I. Rákóczi Fe
rencnek halála után fiát, a kiskorú II. Rákóczi Fe
rencet iktatták be a főispáni székbe, majd nagy
korúságra jutván, 1694 jún. 3. másodszor is, 
nagysárosi kastélyában, ugyanabban, melyben 
később (1701 máj. 29.) elfogták és Bécs-Újhelybe 
vitték. Előzetesen sokat érintkezett Rákóczi 
Bercsényi Miklóssal, aki mint a Lipót által ki
küldött eperjesi vegyes bíróság polgári főhadi-
biztosa működött S.-ban. Hűséges frigyök első 
szálai itten szövődtek. 1704. Rákóczi seregei 
Eperjest is elfoglalták, de 1710. Virmont ismét 
visszafoglalta a császáriak részére. 

Nevezetes S. szerepe a XVI—XVII. századok
ban a művészet és művelődés történetében. A ko
rábbi román és átmeneti építészetünk emlékeiből 
itt csak nyomok maradtak fenn, pl. a zsegnyei 
templomban. A gótikus és renaissance művészet 
számottevő emlékei a megye városaiban templo
mok, szárnyas oltárok, síremlékek és kiváló öt

vösművek alakjában maradtak fenn. A XVI. szá
zad elején a renaissance művészet itt is elterjedt 
s a XVII. sz.-ban nemzeti irányban fejlődik to
vább. Ennek a felsőmagyarországi renaissance-
stilusnak legszebb emlékei a fricsi kastély, a 
szinyei templomtorony és számos lakóház Eper
jesen, mely egyébként is építészeti szempontból 
hazánk legérdekesebb városainak egyike lett. S. 
északi részének jellegzetes emlékei a fatemplo-
mok, amelyek sorában a XVI. sz. elejéről való 
hervartói r. k. templom a legrégibb; a gör. kat. 
fatemplomok galíciai mintára bizánci hagyomá
nyok szerint épültek. 

Mária Terézia trónraléptekor S. ritka egyértel
műséggel szállott síkra az osztrák örökösödés 
biztosítására vitt háborúban. II. József császár 
a többi vármegyékkel együttesen S.-ban is meg
szüntette a vármegyei önkormányzatot és 1785. 
Szentiványi Ferencet kormánybiztosul küldötte, 
hogy a helytartó-tanács rendeleteit végrehajtsa. 
S. a Martinovics-ügyben nagyon mérsékelten, 
mondhatni közömbösen viselkedett. A vádlottakat 
elitélő feliratokhoz nem csatlakozott. Mély hall
gatása, magatartása már elárulja azt az aulikus 
szellemet, mely Ferenc hosszú uralkodása és 
Metternich rendszere alatt a vármegyében gyö
keret vert és később mindig élesebb mérkő
zésekre vezetett az alkotmányos érzületű ele
mekkel. Az utóbbiak a f elségárulási perek hatása 
alatt sokáig hallgattak, de már a húszas és a 
harmincas években az erőszakos báró Eötvös 
Ignác főispánnal szemben kemény vármegyei el
lenzéket alkottak. 1841-ben a papi javak államo
sítása ügyében hevesen pártolta az ellenzék Bor
sod vármegye antiklerikális átiratát és e küzde
lemben annyira megerősödött, hogy jelöltjét, 
Pulszky Ferencet az országos hírű gr. Dessewffy 
Auréllal szemben követnek választotta. Ezzel egy
idejűleg jelentős kulturmozgalom támadt a me
gyében BerzeviczyVincea nemzeti szinügyetsür-
geti és Kassán operát szervez, a tudományos tö
rekvés színhelye Eperjes, fő szereplője Fejérváry 
Gábor, ki ott állította fel híres vidéki múzeumát s 
ott nevelte a magyar archeológia két úttörőjét: 
Henszlmann Imrét és Pulszky Ferencet. 1848-ban 
a vármegye közönsége megoszlott s míg egy része 
lelkesedett az új vívmányokért, a másik eleinte 
közömbösen, utóbb nyilt ellenszenvvel kisérte a 
magyar kormány küzdelmeit. A szabadságharc
ban Schlick Galíciából jövet Eperjesről kiszorí
totta a nemzetőröket; a vármegyében alakult 
aulikus szabadcsapatok (blyaskárok, a. m. pléhe-
sek) fosztogatni és rabolni kezdettek, amivel 
azonban felhagytak, mikor Guyon Branyiszkó-
nál (1849 febr. 5.) és Beniczky Lajos Eperjesen 
(1849 ápr. 7.) győzött. A szabadságharc lezajlása 
után a vármegyét a kassai kerületbe osztották. 

A Bach-korszakban a Szinyeiek jernyei kas
télya volt a hazafiak reményeinek és terveinek 
központja. Az alkotmányos élet gr. Erdődy István 
főispánságával köszöntött be újra. 1871—1875-ig 
Szinyei-Merse Félix viselte a főispáni méltóságot 
s ő neki sikerült a vármegyei politikai ellentétek 
kiegyenlítése s a társadalom békés egybeforrasz-
tása. De ugyanekkor indult meg az Amerikába 
vándorlás is, mely roppant arányokban terjedt. 
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A világháború S.-t sem kímélte meg. Az oroszok 
két ízben törtek be; először 1914 nov. 29., de már 
dec. 11. kiszorították őket, de dec. 29. ismét meg
szállták a megye északi részeit, ahol az osztrák
magyar csapatok állást foglaltak és folytonos 
harcban állottak velük, egészen 1915 máj. 5-ig, 
amikor a gorlicei áttörés következtében kénytele
nek voltak elvonulni. A megszállás 125 községet 
elintett, rengeteg kárt okozott, egyes községek, 
mint Zboró is, nagyrészt elpusztultak. 1919-ben a 
csehek megszállták a vármegyét; rövid időre a 
vörös hadsereg előnyomulásakor jún.-ban kiürí
tették ugyan, de a vörös sereg visszarendelése 
után ismét megszállták; a trianoni békeszerződés 
pedig az egész vármegyét a Cseh-Szlovák állam
hoz csatolta. V. ö. Wagner, Diplomatarium Co-
mitatus Sarosiensis (Kassa 1870); Bartsch 
Eduárd, S. vármegye helyirata (Eperjes 1846); 
Egervári Potemkin Ödön, 8. vármegye leírása 
(Budapest 1863); Divald Kornél, A felsőmagyar
országi renaissance-épitészet (u. o. 1900); u. a. 
Eperjes templomai (1904); S. Bzövött emlékei 
(1905); Tóth Sándor, S. varmegye monográfiája 
(u. o. 1909); Divald Kornél, A héthársi Sz. Már
ton-templom (u. o. 1913); Dvortsák Győző, Sá
ros földje 1914—1915 (Eperjes 1916, röviden 
összefoglalja az oroszdúlás történetét). 

Sáros, 1. (Soars, Saresch), nagyk. Nagy-
Küküllő vm nagysinki j.-ban, (1910) 1127 német 
és román lak. (Tr. R.) — 2. S., 1. Sáros vára. 

SárosberettŐ (Bretejovce), kisk. Sáros vm. 
lemesi j.-ban, (1910) 354 szlovák és magyar lak. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Sárosbogdány (Bohdanovce), kisk. Sáros vm. 
lemesi j.-ban, (1910) 653 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Sárosbuják (Bujakov), kisk. Sáros vm. eper
jesi j.-ban, (i9io) 141 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Sárosd, kisk. Fejér vm. sárbogárdi j.-ban, (1920) 
2394 magyar lak. 

Sárosfa, kisk. Pozsony vm. somorjai j.-ban, 
(1910) 369 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Sárosfalu (Upohlava), kisk. Trencsén vm. 
vágbeszterczei j.-ban, (1910) 169 szlovák lak. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Sárosgörbény (Krive), kisk. Sáros vm. bárt
fai j.-ban, (1910) 195 rutén lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Sárosi Ferenc, zeneszerző, szül. Pesten 1855., 
megh. u. 0. 1914. 1872-ben a Nemzeti Színház 
zenekarának tagja, majd korrepetitor, 1884. a 
Nemzeti Színház karnagya lett. Operái: Atala, 
(1881) és Abencerrage (Bartók Lajos szövegére, 
1887) kivételes tehetségéről tanúskodnak. Irt 
zenekari és karműveket is. 

Sárosi gróf (Comte de Charoche), II. Rákóczi 
Ferenc viselte ezt a nevet Franciaországban, 
1713—1717-ig. 

Sárosi Magura, hegység, 1. Köliegység. 
Sárosizsép (Zipov), kisk. Sáros vm. eperjesi 

j.-ban, (1910) 328 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Sároskisfalu (Vieská Serisca), kisk. Sáros 

vm. lemesi j.-ban, (1910) 482szlováklak. (Tr. CaSzl.) 
Sároskőszeg (Kesag), kisk. Sáros vm. lemesi 

j.-ban, (1910) 493 szlovák és magyar lak. (Tr. Ca-Szl.) 
Sárosmező (Blatná Pol'anka), kisk. Ung vm. 

szobránczi j.-ban, (1910) 452 szlovák lak. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Sárosófalu (Opinná), kisk. Sáros vm. lemesi 
j.-ban, (1910) 261 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Sárosoroszi, kisk. Bereg vm. tiszaháti j.-ban, 
(1910) 751 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Sárospatak (Sáros Kis- és Nagypatak), 
nagyk. Zemplén vm. sárospataki j.-ban, a Bodrog 
mindkét partján és a Hegyalja tövében, (1930) 
10,408 magyar lak.; a járási szolgabírói hivatal 
és járásbíróság széke. Történelmileg nevezetes 
város, melynek egyik legérdekesebb épülete a 
város D.-i részén álló vár, melynek donjonja már 
II. Endre király idejében létezett, leánya Sz. Er
zsébet valószínűleg itt született; később a vár a 
Pálóczi, Perényiés Lorántffy családoktulajdonába 
került s 1617. a Rákócziakra szállt; I. Rákóczi 
Ferenc 1666. itt ülte menyegzőjét Zrinyi Iloná
val. I. Lipót 1702. a vár és az erődítmények nagy 
részét szétbontatta. A régi vár melletti új kas
télyt, melyet Bretzenheim herceg építtetett a 
XIX. sz. elején, ma Windischgratz herceg birja. 
A váron kívül S. legnevezetesebb épülete a ref. 
főiskola (1. Sárospataki ref. főiskola); van itt 
továbbá állami elemi tanítóképző intézet, magán 
polgári leányiskola, takarékpénztár, hitelszövet
kezet, kórház, gőzhengermalom, malomkőgyár, 
vasúti állomás, posta- és táviróhivatal és telefon
állomás. V. ö. Divald Kornél, A sárospataki vár 
(Budapest 1903). 

Sárospataki ref. főiskola. A mohácsi csata
térről megmenekült s a reformációhoz jókorán 
csatlakozott Perényi Péter 1526 után Sáros
pataknak is urává lévén, az itt volt ferencrendi 
zárda feloszlott, s ennek helyén Kopácsi István 
volt szerzetes vezetése alatt 1530. egy alsóbb 
rendű, ú. n. triviális iskola keletkezett, mely a 
reformált vallásnak egyik fő erődjévé lett. 1560. 
Perényi Péter fia Gábor, Sárospataknak 1548 
óta földesura, ez iskola részére jelentékeny ala
pítványokat tett, melyek folytán az eddigi intézet 
főiskolai rangra emelkedett. Perényi Gáborban a 
család férflága kihalván (1567), a koronára szál
lott a sárospataki uradalom, de a szabad szellemű 
király, Miksa 1569 okt. 25. kelt rendeletében nem
csak meghagyta a Perényiektől nyert adományo
kat az iskola birtokában, de azokat még növelte 
is. 1576-ban az egri hős fia, Dobó Ferenc szerezte 
meg a sárospataki uradalmat. Ez a főiskolát ki
váló kegyeiben részesítette. A sárospataki ura
dalom később ismét visszaszállt a koronára, majd 
Perényi Zsófia gyermekeire (1603), azután Lo
rántffy Mihály (1608) birtokába került. Lorántffy 
Zsuzsanna és férje, Rákóczi György vallásos buz-
góságuktól is ösztönöztetve, ritka áldozatkészség
gel munkálkodtak a S. felvirágoztatásán és annak 
az előttük lebegett Bethlen-főiskola magas színvo
nalára való emelésén. A tanulók élelmezéséről, a 
leendő tanároknak s más jelesebb ifjaknak külföl
dön való képeztetéséről is bőkezűen gondoskodtak. 
1650-ben a rég tervezett nyomdát nagy költséggel 
felállították ; a nagy tudóst, Comeniust behívták, 
aki 4 évi itt működése alatt az eddigi tanítási rend
szert lényegesen átalakította. Lorántffy Zsu
zsanna 1660 április 18-án, pár héttel később fia, 
II. György, a volt erdélyi fejedelem is meghal
ván, a sárospataki uradalom ennek özvegyére, a 
kat. egyházba férje halála után azonnal visszatért 
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Báthory Zsófiára s kiskorú fiára, Ferencre szál
lott és ezzel zord idők következtek be a S.-ra. 
Báthory Zsófia már 1662-ben megvonta a várból 
kiszolgáltatni rendelt évi segélyt; a várba jezsui
tákat telepitett, kik a S. tanárait folytonosan há
borgatták. Báthory Zsófia a Perényiek által épít
tetett várbeli templomot s az iskolaépületet erő
hatalommal elfoglalta; az iskola összes épületeit, 
ingatlan javait a jezsuitáknak adta, a tanárokat 
és tanulókat elűzte (1671). A nagyobb tanulók 
magukkal vivén a könyvtár és nyomda megment
hető részeit is, előbb Debreczenben vonták meg 
magukat; a következő évben Apafi pártfogása 
mellett a gyulafehérvári Bethlen-kollégium helyén 
telepedtek le. Thököly Imre felkelése és Sáros
pataknak általa történt elfoglalása következtében 
a tanulók egy része visszaszállingózott (1682), de 
tanárt csak 3 év múlva választott az iskolai elül-
járóság Csécsi János személyében; addig a vissza
tért ifjak egymást oktatták. A Thököly-féle fel
kelés leveretése utáu mintegy 17 év hosszant 
ismét vándorolt a S.; hogy hosszas viszontagságai 
alatt teljesen fel nem oszlott, főként Csécsi szívós 
kitartásának, erélyének tulajdonítható, aki tanít
ványaival együtt Gönczön telepedett le s 8 évig 
itt tanított; innen is elűzetvén, tanítványaival 
Kassára mint artikuláris helyre költözött. Rákóczi 
egyik tábornoka, Orosz Pál a S. épületeit vissza
adta a reformátusoknak (1702 aug.); a vidéken 
tartózkodott deákok a Kassáról eljött széniorral, 
Toriiallyai Györggyel beköltözködtek a nagyjá
ból helyreállított iskolaépületbe, 1705. visszatért 
Csécsi is, 1706. pedig a szécsényi országgyűlés 
határozata értelmében egy bizottság az iskolát 
minden vagyonával együtt visszaadta a reformá
tusoknak. Mikor III Károly 1714 ápr. 28. ki
bocsátott ama rendelete közhírré tétetett, hogy a 
protestánsok magukat mindenben az 1681. és 
1687-iki törvényekhez alkalmazzák, és amely 
helyeken az utolsó időkben tanítóik, tanáraik és 
felsőbb iskoláik nem voltak, ott olyanokat most 
se merészeljenek tartani s a nem artikuláris he
lyeken levő alapokat, alapítványokat és jövedel
meket haladék nélkül adják át a katolikusoknak, 
s még azon év jún. 22-én kiszállott a zemplén
vármegyei alispán vezetése alatt egy fegyveres 
erővel támogatott küldöttség a S. elfoglalására, 
felettébb aggasztó helyzetbe jutott az iskola elöl
járósága. Miután azonban György angol király 
és Frigyes Vilmos porosz király is közbevetet
ték magukat ez ügyben III. Károlynál, ez aug. 1-i 
rendeletével a vármegyének meghagyta, hogy 
Sárospatakot artikuláris helynek tekintse s hogy 
a tanárokat és tanulókat ne háborgassa. Ezzel a 
hosszas zaklatás véget ért. 

Az 1790—91-iki XXVI. t.-c. biztosítván a pro
testánsokat vallásuk szabad gyakorlatában és 
iskoláik szervezésében: a S. is megérezte ez 
idők elevenítő hatását. A magyarországi előkelő 
református családok majd mindegyike tett a fő
iskola részére kisebb-nagyobb alapítványokat. A 
számos alapítvány jövedelme anyagi tekintetben 
megkönnyíti az itt tanulást. Újabb időben mozgal
mat indítottak egyesek a főiskolának Miskolczra 
való áthelyezése érdekében, de 1916. a tiszán
inneni ref. egyházkerület ama határozatával, I 

mely az intézetnek eredeti helyén való megha
gyását mondta ki, e mozgalomnak véget vetett. 
V. ö. Szinyei Gerzson, A S. rövid története (A 
sárospataki ev. ref. főiskola Értesítője 189*—95): 
Szombathi János, A S. története. Latinból ford. 
Gulyás József (Sárospatak 1919). 

Sáros-periódus, 1. Időszak. 
Sárosremete (Nizné Bemety), kisk. Ung vm. 

szobránczi j-ban, (1910) 316 szlovák lak. (Tr.CaSzl.) 
Sárosrőcse (Blatné Beviste), kisk. Ung vm. 

szobránczi j.-ban, (i9io) 479 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Sárosszék, kisk. Vas vm. felsőőri j.-ban, (1910) 

399 német lak. (Tr. A.) 
Sárosszentimre (Meretice), kisk. Sáros vár

megye eperjesi j.-ban, (i9io) 246 szlovák lak. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Sárosújlak (Ujak), kisk. Sáros vm. héthársi 
j.-ban, (1910) 490 rutén lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Sáros vára, Sáros vármegyében, Nagysáros 
nagyközségtől É.-ra egy, magas hegy tetején ro
mokban hever. Már az Árpádok korában jelenté
keny erősség, melynek birtoka taktikailag egyen
értékű az egész vármegye felett való uralkodással. 
IV. Béla a tatárok elől ide menekül. Királyi vár 
1436-ig; 1439. a vár örök adományképen a Peré-
nyiekre száll. Giskraeztavárat is elfoglalta s csak 
1461. vette vissza Mátyás király s ismét a Perc
nyieké 1483 ig, amikor Perényi István hűtlenségbe 
esik és a várura 1490. Korvin János. 1528-ban Já
nos király a várat a Perényieknek ajándékozta, 
de már 1542.1. Ferdinánd birtokában van, kinek 
kapitánya Werner György, a De admirandis Hun
gáriáé aquis című munkának szerzője. 1560-ban 
Thurzó kapta S.-t, melyet 1564. újból megerősít
tetett. 1642 óta a Rákóczi fejedelmi család bir
toka. 1687-ben egy közkatona vigyázatlansága 
folytán történt puskaporrobbanás romba döntötte. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Sárosy Gyula (eredetileg Lajos, pókai), költő, 
szül. Borossebesen (Arad) 1816 febr. 12., megh. 
Pesten 1861 nov. 16. Nemes származású atyja 
gazdatiszt volt. S. másféléves korában elvesztette 
atyját; anyja Füzesgyarmatra ment újra férjhez 
és S. ott töltötte gyermekéveit. 1832-ben mint 
másodéves «poéta» az eperjesi kollégiumba ke
rült s ott csakhamar lelke lett az 1827. alapított 
kollégiumi magyar társaságnak. Mivel mos
tohaatyja nem jó szemmel nézte költói hajlamait, 
állítólag azért vette fel S. a Gyula nevet az iro
dalomban. Eperjesen végezte a jogot is. A ma
gyar társaság munkálataiból 1836. kiadott Jácint 
című zsebkönyvben jelent meg S.-nak 13 verse. 
Mint jogászt megbízták a gimnáziumban a ma
gyar nyelv tanításával; viszont ő is tanult nyel
veket (franciát, angolt; németül és tótul verselni 
is tudott). 1838-ban Sáros vármegye másod al
jegyzője, az 1839-iki tisztújításon egyhangú vá
lasztással első aljegyzője lett. Közben 1839 jan. 
1. nőül vette szerelmi költészetének tárgyát, 
Hilvéty Arnoldinát. 1840-ben a kormány kine
vezte az aradi váltótörvényszékhez jegyzőnek, 
1843-ban előadó bírónak, s Aradon maradt a 
szabadságharcig. Nejét 1842. elvesztvén, még ez 
évben újra nősült, de 1849. neje külön költözött 
tőle. 1848 májusban a pesti felsőbb váltófőtör-
vényszék előadó birájává, 1849. pedig elnökévé 
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nevezték ki. Költői híre is mindinkább emelkedett 
és a Kisfaludy-társaság 1846. tagjává válasz
totta. A szabadsági mozgalmakban egész lelkével 
részt vett; ekkor Irta az Arany Trombita c. 12 
«lehellet»-ből álló hosszas versét, amely a forra
dalom költészetének legszenvedélyesebb darabjai 
közé tartozott; a ponyván árulták, s maga 8. is 
körutat tett vele és lelkesítve szavalgatta. A 
fegyverletétel után bujdosott. 1850 szeptember
ben Gyöngyösön telepedett le Sorsich Albert név
vel s nyelvtanításból élt. 1852 novemberében 
elárulták. Rédére szökött Vachott Sándorhoz, de 
ezzel Vachottot is bajba keverte, maga is kézre
került november 24. A katonai törvényszék kö
télre ítélte, de azután életfogytiglani fogságra 
enyhítette a büntetést. Várfogságát Königgrátz-
ben töltötte. 1855 végén kegyelmet kapott. Ez
után Pesten élt rendőri felügyelet alatt. 1857-ben 
Az én albumom c. dlszkönyvét adta ki a legjele
sebb írók közreműködésével. Ez albumban jelent 
meg S. legszebb költeménye: Ingéborg önszüle-
tése-napján. 1858-ban kiadta összegyűjtött Költe
ményeit. 1859-ben Krinolin-vers-e miatt felség
sértési pöre támadt; fölmentették ugyan a vád 
alól, de 1860 elején Budweisba belebbezték. Ott 
nyomorral küzdve élt, míg ez év novemberében 
haza jöhetett. Nemsokára meghalt, meglehetősen 
elhagyatva. A kerepesi temetőben nyugvó hamvai 
fölé özvegye 1876. emlékkövet állított. Szülő
házát az aradi Kölcsey-egyesület márványtáblá
val jelölte meg. Költeményeinek teljességre tö
rekvő, de nem pontos szövegű gyűjteményét Abafl 
Lajos adta ki S. Gy. Arany trombitája és egyéb 
hazafias költeményei és S. Gy. vegyes költe
ményei címmel 1881. Naményi Lajos Sárosy-
Album címmel egy emlékkönyvet adott ki róla 
(Arad 1889) levelekkel és egyéb adalékokkal. 
Népiességében, túlzó magyarságában sok az erő, 
de jóval kevesebb a művészet. Legpontosabb élet
rajza Wallentinyi Samutól: S. Gy. élete (Buda
pest 1898). írói jellemzését 1. Vadnai K.-tól a 
Beöthy-féle Képes Irodalomtörténetben és a Kis-
faludy-Társaság Évlapjaiban, XXIII. k. (Repertó
rium Szinnyeinél: Magyar írók). 

Sárpatak (Sarpotoc), kisk. Nagy-Küküllö vm. 
segesvári j.-ban, (i9io) 550 magyar és román lak. 
(Tr. R.) 

Sarpedon, lykiai fejedelem, Zeus és Laodamia 
fia, Bellerophonte8 unokája. Az Iliasban a trójaiak 
szövetségese, vitézül harcol a görögök ellen, azon
ban az a végzete, hogy Patroklos kezétől el kell 
esnie. Ettől Zeus sem mentheti meg, de legalább 
elküldi Apollont, vigye ki a holttestet a harcmező
ről, mossa meg a vértől s a Halál és az Álom 
ikertestvérekkel vitesse Lykiába, hogy ott övéi 
tisztességesen eltemethessék. 

Sarpi, Paolo (Fra Paolo S-, Paulus Venetus, 
Paulus Servita), olasz történetíró és teológus, 
szül. Velencében 1552 aug. 14, megh. u. o. 1623 
jan. 15. A szerviták rendjébe lépve, 26 éves ko
rában annak főnökévé választották és Rómába 
költözött. Itt összeütközésbe jutott az inkvizícióval 
az eretnekekkel való állítólagos összeköttetései 
miatt. A velencei köztársaság később az V. Pius 
pápával kitört viszályában teológiai tanácsadójává 
választotta és S. merészen védte a világi hata

lom jogait a pápasággal szemben. Főműve: Isto-
ria del coneilio Tridentino (Pietro Soavo Polano 
álnév alatt, London 1619., újabb kiadásai: Firenze 
1858, 4 köt., Prato 1870, 2 köt.). Ezen kívül be
csesek még levelei is. Műveinek teljes kiadása 
Nápolyban jelent meg (1789—1790, 24 kötet). 
V. ö. Pascolato, Fra Paolo S. (Milano 1893); 
Bein, Paolo S. und die Protestanten (Helsing-
fors 1904). 

Sárpilis, nagyk. Tolna várm. központi j.-ban, 
(1920) 1024 magyar lak. 

Sarpsborg, város Smálenene norvég járásban, 
a Glommennek Sarpfoss vagy Sarpen nevű 22 m. 
magas híres vízesése mellett, (1913) 11,881 lak., 
fürészmalmokkal, celluloidgyárral. 

Sarracenia L. (növ.), a Sarraceniaceae csa
ládba tartozó génusz, melynek 7 faja atlantikus 
Észak-Amerikában honos. Sajátságos, korsóala-
kúan felfúvódott leveleit rovarfogó készüléknek 
s magát a növényt húsevőnek tartják. 3 kisebb 
és 5 nagyobb, színezett csészelevelük, 5—6 össze
hajló szirmuk és elől kiszélesedő bibéjük van. 
Legismertebb a S. purpureali. (1- a Húsevő növé
nyek tábláján), amelynek gyökerét és gyöktör
zsét Amerikában himlő ellen használják. Nálunk 
több fajt és keveréket tartanak üvegházakban. A 
Sarraceniaceae családba tartozik még a Guja-
nában honos Heliamphora és a kaliforniai Dar-
lingtonia. 

Sarraceniaceae (növ.), a szabad szirmú két
szikűek családja; 9 faja Amerika évelő mocsári 
füve, 7 közülük Sarracenia-fa.j. Viráguk 2 ivarú, 
szabályos; csészlevelei (8—5) csavarosán állnak, 
szirom 5, porzó sok, termőjük 5—3 üregű. E csa
lád fajai a rovarfogó növények közé tartoznak. 
Tőleveleik kancsóalakü tömlőkké alakultak, te
tejükön különféle alakú fedővel, hasoldalukon 
szárnnyal. A tömlőben nedv válik ki. L. még 
Húsevő növények. 

Sarracenia les (növ.), a szabadszirmú kétszi
kűek sorozata. Rovarfogó növények családjait tar
talmazza. Ezek: Sarraceniaceae, Nepenthaceae, 
Droseraceae. 

Sarrail, Maurice Paul Emánuel, francia tá
bornok, szül. Carcassoneban 1856 ápr. 6. A had
seregbe lépve, 1905. ezredessé, 1912. hadosztály-
tábornokká, lett; a világháború elején Longwynál 
mint hadtestparancsnok harcolt, azután a 3. had
sereg parancsnoka lett és Verdunt sikeresen védte 
a németek ellen. 1915 júliusban az Argonneokban 
volt parancsnok, majd még ez évben a keleti had
sereg főparancsnokává nevezték ki Szalonikiba. 
1915 októberben előnyomult a Var dar-völgy ében, 
de Todorov bolgár hadserege visszaszorította gö
rög területre. 1916-ban elfoglalta Monasztirt, de 
mert nem tudott több sikert elérni, 1917 dec. 
visszahívták és 1918. rendelkezési állományba 
helyezték. 

Sarrancol in, sárgás-szürke márvány, rózsa
színű, fehér és vörösbarna erekkel. A Hautes-
Pyrenées-ben fordul elő. XIV. Lajos korában a 
márványok királya volt. 

Sarras (lengyel, ejtsd: szárász), kard, nehéz erős 
pengével. 

Sarraut (ejtsd: szárró), Albert, francia gyarmat
politikus, szül. 1872. Eredetileg radikális szocia-
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lista, újságíró volt, 1902. képviselő; 1906. állam
titkár lett a belügyminisztériumban, nemsokára 
a, hadügyi kormányban a Briand-kabinetben. 
1911-ben Indokína főkormányzójává nevezték ki; 
1914. közoktatási miniszter lett a Viviani-kor-
inányban. 1920-ban gyarmatügyi miniszter, előbb 
Briand kormányában, 1922 óta pedig Poincaré 
kormányában. 

Sarre, a Saar folyó (1. o.) francia neve. 
Sarreguemines, Saargemünd (1. o.) francia 

neve. 
Sárrét, több mocsárvidék neve Magyarorszá

gon: 1. S-, a Sebes-, Fekete- és Fehér-Kőrös, 
valamint a Berettyó összefolyása körül elterülő, 
nehéz lefolyású vidék Szeghalom, Csökmő és Ko
rnádi közt (ez a Kis-S.), másrészt Nagybajom és 
FUzesgyarmat közt a Berettyó körül (Nagy-S.). 
Az előbbit 35 km. hosszú csatorna csapolja le, 
emez is ki van szárítva legnagyobb részében. V. ö. 
Osváth Pál, Bihar vármegye S.-i járása (Nagy
várad 1875). — 2. S-, Fejér vármegyében, Szé
kesfehérvártól Ny.-ra abban a tektonikus mélye
dósben, amelyben a Balaton is helyet talál, tehát 
a Balaton árkának szerkezeti folytatása. Várpa
lota és Székesfehérvár közt húzódik 104 m. átla
gos tenger színe feletti magasságban, rajta ke
resztülfolyik a Gaja- és a Séd-patak, lecsapolá-
sára a Nádor- v. Sárvíz-csatorna szolgál. A m. 
kir. államvasutak Székesfehérvár—czelldömölki 
vonala szeli. 

Sárrétté (ejtsd: szárrett), Bernard, a párisi Con-
servatoire alapítója, szül. Bordeauxban 1765 
nov. 27., megh. Parisban 1858 ápr. 13. A nemzeti 
gárda századosa volt. 1789-ben megalakította 
a gárda zenekarát. 1792. a gárda zenészeiből egy 
zenei szabadiskola tanári karát szervezte, amely 
az Institut national de musique, majd 1795. a 
Conservatoire nevet vette fel. Kiváló szervező 
tehetség volt és nagy pedagógus. 

Sárrétudvari, nagyk. Bihar vm. sárréti j.-ban, 
(1930) 4195 magyar lak. 

Sarria,'város Lugo spanyol tartományban, (i9ii) 
13,000 lak., meleg kénes forrásokkal. 

Sarrien (ejtsd: számán), Jean Marié Ferdinánd, 
francia politikus, szül. Bourbon-Lancyban (Saöne 
et Loire dép.) 1840 okt. 13., megh. Parisban 1915 
nov. 28. Szülővárosában mint ügyvéd és maire 
működött. 1876. beválasztották a képviselőkama
rába, hol a republikánus baloldalhoz tartozott. 
1885 áprilistól 1886 januárig Brisson kormányá
ban a posta- és távirdaügyi, 1886 januártól de
cemberig Freycinet 3. kormányában a belügyi, 
1886 decemberétől 1887 májusig Góbiét kormá
nyában az igazságügyi, 1887 decembertől 1888 
márciusig Tirard kormányában a belügyi tárcát 
viselte. 1898 júniusban újból igazságügyi minisz
ter lett Brisson kormányában s mint ilyen indít
ványozta a Dreyfu8-pör revízióját. 1898 október
ben Brissonnal együtt visszalépett. 1899 június
tól 1902 májusig harmadízben volt igazságügyi 
miniszter Waldeck - Rousseau kormányában. 
1906 márc. 13. a visszalépő Bouvier helyébe ő 
állott az új kormány élére, de már okt. 18. át
engedte helyét Glemenceaunak. 

Sarród, kisk. Sopron várm. kapuvári j.-ban, 
(1920) 1141 magyar lak. 

Sars, Le, kis falu Pas-de-Calais francia dópar-
tementban, 340 lak. 1916 okt. heves harcok szín
helye volt a németek és az angol-francia seregek 
közt, az angolok itt megkisérlett áttörését Below 
tábornok meghiúsította. 

Sars, Í.JohanErnst, norvég történetíró és po
litikus, szül. Kinnben (Bergen mellett) 1835 okt. 
11., megh. Krisztiániában 1917 jan. 27. Levéltá
ros, majd 1874—91-ig egyetemi tanár volt Krisz
tiániában. Müvei: Norge under Foreningen inert 
Denmark (1858—63, 3 rész); Norges politiske 
Historie 1815—1885 (1899—1904); Udsigt övei
den norske Historie (1873—91, 4 köt.). 

2. S., Michael, norvég zoológus, szül. Bergen-
ben 1805 aug. 30., megh. Krisztiániában 1869 
okt. 22. Előbb lelkész volt; de természetrajzi 
tanulmányai ismertté tevén nevét, 1854. Krisz
tiániába hívták meg egyetemi tanárnak. 1852— 
53. a Földközi tenger faunáját tanulmányozta. 
Főbb művei: Fauna littoralis Norvégiáé (Bergen 
1. r. 1846, 2. r. 1856); Memoire pour servir á la 
connaissance des Crinoides vivants (Kriszt. 1868). 
Fia: S. Georg Ossian (szül. 1837.) atyja utóda 
lett a krisztiániai egyetemen; ő írta le a Nansen 
északsarki expedícióján gyűjtött állatokat. Fő-
müve: Account of the Crustacea of Norwav 
(1895—1906, 5 köt.). 

Sarsaparü la v. sassaparilla (n5v), 1. Aralia, 
Smilax. 

Sarsina, város, püspöki székhely Forli olasz 
tartományban, (1911) 3933 lak., székesegyháza 
(VII. sz.), püspöki palotája van. Itt vannak S. ókori 
umbriai város romjai; Plautus költő szülőhelye. 

Sar-Szabis, Bokharában, 1. Ser-i-szebsz. 
Sárszalonka (Gallinago, *uat), 1. Szalonka. 
Sárszeg (Sarsig), kisk. Bihar várm. inargittai 

j.-ban, (1910) 501 román és magyar lak. (Tr. R.) 
Sárszentágota, nagyk. Fejér vm. sárbogárdi 

j.-ban (1920) 1205 magyar lak. 
Sárszentlőrincz, nagyk. Tolna vm. simontor-

nyai j.-ban, (1920) 1952 magyar lak. 
Sárszentmihály, kisk. Fejér vm. székesfehér

vári j.-ban, (1920) 1702 magyar lak. 
Sárszentmiklós, nagyk. Fejér vm. sárbogárdi 

j.-ban, (1920) 2972 magyar lak. 
Sarténe (ejtsd .• szartén), város Korzika-szigetén, 

(1911) 5615 lak., régi körfalak romjaival; közelé
ben nagyszámú menhir és dolmen van. 

Sarthe (ejtsd.- szart), 1. a Loire 276 km. hosszú 
jobboldali mellékfolyója ÉNy.-i Franciaország
ban, ered Orne départementban a Percbe közelé
ben levő dombokon 261 m. magasban. A Végre, 
Erve és Loir torkolása után széles síkságon folyik 
és Angersnél a Mayenne-nal egyesül a Maine-né, 
amely 12 km. hosszú folyás után a Loireba öm
lik. Vízterülete 13,017 km3. 

2. S; département Franciaország ÉNy.-i részé
ben. Területe 6245 km', (1921) 389,235 lak. Fővá
rosa Le Mans. 

Sarti, Giuseppe, olasz zeneszerző, szül. Faeu-
zában 1729 dec. 28., megh. Berlinben 1802 júl. 
28. 1755—75-ig Kopenhágában udv. zeneszerző. 
1784-ig a milanói dóm, azután a szentpétervári 
opera karnagya lett. Főbb művei: Le gelosie vil-
lane(1776); Giulio Sabino (1781); Armida e Ri-
naldo(1785); több egyházi szerzemény; neveze-
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tes egy Tedeuma, amelyben harangokon kivül 
ágyú is szerepel. Tanítványai közül világhíresek 
lettek: Cherubini, Wedel, Kaschin, Dawydow, 
Degtarev. Nagyon sok egyházi és alkalmi zene
művet írt. 

Sarto, Andrea del, tk. Andrea d'Agnolo di 
Francesco, a firenzei iskolához tartozó olasz 
festő; a del Sarto melléknevet azért kapta, mert 
atyja szabó volt. Szül. Firenzében 1486 júl. 16., 
megh. u. o. 1531 jan. 22. Piero di Cosimo tanít
ványa volt, majd Leonardo da Vinci és Fra Barto-
lomeo hatása alatt képezte magát tovább. Formai 
nagyság és méltóság, az alakoknak mozgalmas 
csoportosítása ós a mélytüzű, többnyire meleg 
színek festői alkalmazása jellemzi művészetét. 
A firenzei falfestészet fejlődése benne éri el tető
fokát. 1509—10. a szerviták S. Annunziata kolos
torának udvarát díszíti benizzii Sz. Fülöp életé
ből vett 5 jelenettel, 1511. u. o. megfesti a Három 
királyok imádását, 1514. Mária születését, 1525. 
Máriát a kis Jézussal és Szent Józseffel (a híres 
Madonna del Sacco) ábrázoló falképet. 1511—26. 
készülnek a dello Scalzo testvéri egyesület épü
letének udvarán Ker. János életéből merített jele
neteket és a négy főerényt ábrázoló, szürke egy-
színben (a chiaroscuro) festett freskói. 1526—27. 
a Firenze melletti SaM-kolostor ebédlőjének 
falára az Utolsó Vacsorát festi. Legkiválóbb olaj
festményei a firenzei Pittiben és Ufflziban (1. a 
képmellékletet), a párisi Louvreban, a bécsi, drez
dai és berlini képtárban függnek. A budapesti 
Szépművészeti Múzeumban két jellegzetes műve, 
egy kisebb és egy nagyobb trónoló Madonna lát
ható. V. ö. Schaffer, Andrea del S., Berlin, 1904. 

Sártó (Buské Petrovce), kisk. Zemplén vm. 
sztropkói j.-ban, (IMO) 148 tót, rutén és cigány 
lak. (Tr. Ca-Szl.) 

Sartori Bernát, filozófiai író, szül. Nagyvára
don 1735 szept. 4., megh. Miskolczon 1801 ápr. 21. 
A minorita rendbe lépett, Aradon mint tanár és 
Miskolczon mint rendfőnök működött. Kitűnő hit
szónok hírében állott. 1772-ben magyar nyelven 
adta ki müvét: Magyar nyelven Philosophia, 
azaz a bölcsesség szeretésének tudományából 
némelly jelesebb kérdések, melynek bevezetésé
ben melegen védi a magyar nyelv ügyét. 

Sartorit (ásv.), 1. Szkleroklasz. 
Sartorius, 1. János, ev. lelkész a XVII. sz. má

sodik felében. Eperjesi lelkész korában irta Oratio 
panegyrica tempore f undationis illustris athenaei 
eperjesiensis publice recitata 1669. megjelent 
munkáját. Másik becses müve : Acta ecclesiastica 
V libertuin civitatum (Kassa, Bártfa stb.) a refor
máció kezdetétől 1673-ig. Ez évben Eperjesről 
elűzetvén, Putenauban lett lelkész Danzig mellett. 

2. S- János, nemes-csói ev. lelkész a XVIII. 
sz. közepén, aki Bárány Györggyel és Bárány 
Jánossal együtt az ótestamentumot az eredeti 
héber szövegből magyarra lefordította, de ez pár
tolás hiányában kéziratban maradt. Megjelent 
tőle az evangélikusok számára írt két énekes 
könyv:. Az igaz idvesség útjára mutató lelki óra 
(Vittenberga 1730); Idvességre mutató óra (IV. 
rész 1773). 

Sartorius, Ernst, német prot. teológus, szül. 
Darni8tadtban 1797 máj. 10., megh. Königsbergben 

1859 máj. 13., mint udvari főlelkész és egyete
mes pÜBpök. A szigorú, de nem unióellenes lutheri 
irány híve volt. Főbb munkái: Die Lehre von 
Christi Person und Werk (Hamburg 1831); Die 
Lehre von der heiligen Liebe oder Grundzüge 
der evangelisch-kirohlichen Moraltheologie (Stutt
gart 1840—44). 

Sartorius von Waltershausen, l.August, báró, 
német közgazda, szül. Göttingenben 1852 máj. 
23. Hosszabb amerikai tanulmányút után (1885) 
a zürichi, majd (1888) a strassburgi egyetem ta
nára lett.Több ízben járt hazánkban is, hive volt az 
Osztrák-magyar monarchia és a Nómetbirodalom 
szorosabb kereskedelempolitikai kapcsolatának. 
Nevezetesebb munkái: Die nordamerikanischen 
Gewerkschaften (Berlin 1886); Der moderné So-
cialismus in den Vereinigten Staaten von Ame
rika (u. o. 1890); Die Handelsbilanz der Verei
nigten Staaten von Amerika (1901); Die italie-
nischen Wanderarbeiter (1903); Das volkswirt-
schaftliche System der Kapitalanlage i. Ausland 
(1907); Die Wanderarbeit als weltwirtschaftli-
ches Problem (1911); Die sizilianische Agrarver-
fassung und ihre Wandlungen 1780—1912 (Leip-
zig 1913); Deutsche Wirtschaftgeschichte 1815— 
1914 (Jena 1920); Die Vereinigten Staaten, als 
heutiges und kunftiges Einwanderungsland (Stutt
gart 1921). 

2. S., Wolfgang, báró, német geológus, szül. 
Göttingenben 1809 okt. 17., megh. u. o. 1876 
okt. 16. Nagy utazásokat tett 1843—1846 között 
Siciliában és Izlandban Bunsen vegyésszel együtt. 
1847-ben a göttingeni egyetem tanára. Tudomá
nyos munkássága főkép az Etna vulkános kitöré
seinek feldolgozását öleli fel. Nagyobb művei: 
Atías des Átna (Göttingen u. Weimar 1848— 
1861); Über die vulkanischen Gesteine in Sizilien 
und Island und ihre submarine Umbildung (Göt
tingen 1853). Hátrahagyott kézirataiból Lasaulx 
kiadta nagy munkáját, amely Der Átna címen 
Lipcsében 1880. két kötetben jelent meg. Gauss 
zum Gedáchtnis c. müvét (Leipzig 1856) magyarra 
f ord. Göldner Nándor: Gauss emlékezete (Breznó-
bánya 1911). 

Sártornya, 1. Anyavár. 
Sartovac, adók. Belovár-Körös vm. kutinai 

j.-ban, (i9io) 355 horvát, szerb és magyar lak. 
(Tr. SzHSz.) 

Sártök v. sáritök (oöv.), 1. Tök. 
Saru, 1. öltözetdarab, 1. Lábbeli és Magyar 

viselet. 
2. S., a hídépítésben, oly vasból készült szer

kezet, mely arra való, hogy a tartóknak, még 
pedig főleg vastartóknak az őket alátámasztó 
falra történő támaszkodását közvetítse. A S.-nak, 
mint a vastartó és az alátámasztó fal közé ikta
tott közvetítő elemnek alkalmazását első sorban 
is az a nagy különbség teszi szükségessé, mely 
a tartó anyagának, a vasnak és a falazatnak a 
szilárdsága közt van. Ezenkívül a S. alkalmazá
sának további célja az, hogy a tartón a megter
helés avagy a hőmérsékletváltozás folytán bekö
vetkező alakváltozások akadálytalanul létre jöhes
senek. A S.-nak tehát olyannak kell lenni, hogy 
egyrészt közvetítésével a tartóra ható összes erők, 
úgy a függőleges, mint a vízszintes irányú ter-
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helések átadódhassanak az alátámasztó falra, 
másrészt pedig olyan szerkezetű legyen, hogy a 
tartó a S. fölött akadálytalanul elfordulhasson. 
Az ily S.-t, mely az erőátadódást közvetíti ós 
emellett szögelfordulást enged meg, helytálló 

S.-nak nevezzük. (1. ábra F.) A S.-nak másik 
fajtája a mozgó S., (1. ábra M.), mely oly szer
kezetű, hogy még a tartó hossza irányában is el
mozdulhat, s így a tartónak a hőmérsékletválto
zás folytán beálló meghosszabbodását, illetőleg 
megrövidülését lehetővé teszi, ami gerendatartók-

Sarud, nagyk. Heves vm. tiszafüredi j.-ban, 
(1920) 3192 magyar lak. 

Sarudy György, klassz, filológus, szül. Cselej-
ben (Zemplén vm.) 1866 nov. 29-én. 1895-ben 
nagyszalontai, majd pápai tanár. Lapokban és 
folyóiratokban megjelent cikkeken kívül főbb 
munkái: Horatius methodikájának tervezete 
(Pápa 1897, tanári székfoglaló); Görög lyrai 
anthologia (Budapest 1902); Alkman női kar
dala (u. o. 1902); Demokratikus közoktatás 
(1911). 

Sarusin. A gombafejü és kettős fejű sinek 
csakis saruk segélyével erősíthetők le az aljak
hoz, ezért e síneket 8.-nek is nevezik. L. Sin. 

Sarus karmeliták, 1. Karmeliták. 
Sarutlanok, 1. Mezítlábasok és Recollecti. 
Sárvár, nagyk. Vas várm.S.-i j.-ban, (1920) 9929 

magyar és német lak., a járási szolgabírói hiva
tal, járásbíróság, közjegyzöség, adóhivatal széke ; 
van apácakolostora leánynevelő intézettel és fiú
iskolával, m. kir. tejgazdasági szakiskolája, két 
takarékpénztára, eeetgyára. Lakói földmivelők, 
iparosok s kereskedők. S.-nak élénk gabonapiaca, 
vasiiti állomása, posta- és táviróhivatala, nagy 

nál (1. Tartó) szükséges. A helytálló S. rendesen 
három részből áll, ú. m. felső (a) és alsó (c) önt
vényből és ezek közt egy karimás csaphengerből 
(b), mely lehetővé teszi a tartóval összekötött 
felső öntvénynek az elfordulását. A S. felső önt
vénye rendesen csavarok (f) segítségével van 
a tartóval összekötve, az alsó öntvény pedig a S. 
alatt elhelyezett ú. n. szerkezeti kőbe kissé be van 
mélyítve. A mozgó S. lényegileg ugyanilyen ré
szekből áll (1. a 2. ábrán a, b, c) azon különbség
gel, hogy az alsó öntvény alatt karimás henge
rekből álló ú. n. hengerszekér van (d), mely a 
tartó hossza irányában történő mozgást teszi le
hetővé. Ezen hengerszekér nem közvetlenül a 
falon, hanem külön öntöttvas talpon (e) mozog. 

3. S. vagy papucs, az építészetben. Öntött
vasból készült alátét, mely a vas- vagy faszer
kezetnek egy-egy pontra koncentrált súlyát az 
alapzatra viszi át. Boltozatállványok dúcai alá 
homokkal megtöltött S.-t helyezünk s a kiáll-
ványozás alkalmával a fokozatos meglazltást a 
homok kipergetése által érjük el. 

cukorgyára, ínüselyemgyára van. S. széke Lajos 
bajor király nagy uradalmának, melynek ló
tenyésztése, tehenészete és sajtgyára van. S. a 
XVI. sz.-ban a Kanizsay-család birtoka volt, 
melyről házasság által Nádasdy Tamás gróf 
országbíróra szállt, ki itt 1537. könyvnyomdát 
állított fel (ebben nyomták Brdősi Sylvester 
János magyar nyelvtanát). A Nádasdyakról a 
Draskovich-család kezére, majd 1803. az ural
kodó család Este ágára szállt, melyről Mária 
Terézia főhercegnő révén Lajos bajor király 
tulajdonába került. S. régi vára nagyobbára 
Nádasdy Tamás által nyerte mai alakját, míg 
bástyáit 1588. Nádasdy Ferenc építette fel. A vár 
nevezetessége annak díszterme, melynek meny-
nyezetét és falait érdekes régi festmények díszí
tik, többnyire Dorfmeister István művei. 

Sárvári várispánság. Szatmár vármegyében, 
az Ecsedi-láp vidékén feküdt. Magát a várat a 
Névtelen szerint (21. fej,) Tas, Lehel atyja, a 
Szamos folyó mellett, mocsaras vidéken alapí
totta. A Váradi Regestrum 124. száma Sas-(vagy 
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Sárváry 

Sás-) várnak írja s várispánságot ért alatta; 
mint várispánságot azonban más oklevél nem 
említi. V. ö. Pesty, Magyarországi várispánsá
gok ; Kanára Kabos, A S.-ról (Századok 1884, 
339-345. és 426-437. old.). 

Sárváry, l. Ferenc, jogtudományi író, S. 2. 
fia, szül. Debreczenben 1808 okt. 17., niegh. u. o. 
1879 jan. 6. 1834. Losonezon jogtanár, majd 
Pesten ügyvéd lett. 1839. követ volt a pozsonyi 
országgyülésen,melynekműködéséről^4«íaZnevü 
öcscsével több kötetre menő naplót írt. 1850. a 
debreezeni törvényszék elnöke, 1856. a nagy
váradi főtörvényszék ülnöke; az alkotmány 
helyreállítása után újra a debreezeni kir. tör
vényszék elnöke lett. Munkái: Világosító és 
rendszeres előadása az 1836iki úrbéri törvé
nyeknek (Pest 1837); A magyar váltótörvény 
alapelvei (Debreczen 1841); Földesúr és jobbágy 
kézikönyve törvényi tekintetben (u. o. 1842). 

2. S. Pál, tanár és író, szül. Piskolton (Bi
har vm.) 1765 okt. 3., megh. Debreczenben 1846 
dec. 19. Debreczenben és Göttingenben tanult, 
majd Debreczenben fizikát és bölcsészetet taní
tott, még pedig az utóbbit magyarul. Tanítványai 
közé tartozott Arany János is, akit a színészi 
pályára buzdított. Halotti beszédein és Csokonai 
életrajzi vázlatán kivül nevezetesek tanköny
vei : Morális philosophia (1802); Filozófusi 
ethika (1804) és A rajzolás mesterségének kez
dete (1807). A Magyar Tud. Akadémia '1832. tag
jává választotta. 

SarvaS, adók. és pk. Verőcze vm. eszéki j.-ban, 
11910) 1191 német lak. (Tr. SzHSz.) 

Sárvásár (Saula), kisk. Kolozs vármegye 
bánffyhunyadi j.-ban, (1910) 289 magyar lakossal. 
(Tr. R.) 

Sárvíz, 1. a Duna jobboldali mellékvize ; ered 
a Sárrét mocsarában, a Séd, Gaja és Csurgó pa
takok egyesüléséből Fejér vármegye Ny.-i részé
ben, DDK.-nek folyik, Szabadbattyántól lefelé 
csatornázott mederben (S.- v. Nádor-csatorna), 
s tőle 1—2km.-nyire vele párhuzamosan halad a 
Malomcsatorna, amely Czecze mellett a S.-be fo
lyik. Ezen alul a Sió-Kapos-csatorna kiséri alig 
1 km.-nyi távolságban 45 km.-nyi úton át s vele 
Agárdnál egyesül. Innen Ny.-K-i irányú csatorna 
vezeti vizét Tolna alatt a Dunába, régi, ma sem 
egészen száraz medre pedig D. felé kanyarog és 
csak Battánál éri el a Dunát. Hossza (Sárréttől 
Tolnáig) 110 km.; régi hossza 35 km.-rel több 
volt. Legjelentékenyebb mellékvize a Sió, amely 
a Kapóssal együtt Agárdnál torkollik. — 2. S. v. 
Sárfolyó, Magyarország középkori földrajzában 
egészen a XIII. sz.-ig a Lajta folyó neve. 

Sárvíz-csatorna (v. Nádor-csatorna), a Sárvíz 
(1. 0.) folyó csatornázott medre Szabadbattyántól 
lefelé, 1811—25-ig készíttette Veszprém, Fejér 
és Tolna vármegye. 

Sary-su, középázsiai folyó, 1. Szári-szú. 
Sarzana (Sergiana), város és püspöki szék

hely Genova olasz tartományban, (i9ii) 12,361 
lak., fehér márvány gót székesegyházzal (1355— 
1470), homlokzatán V. Miklós pápának, a város 
szülöttének szobrával; körfalai még állanak. S. 
közelében van Sarzanello erősség; DK.-re Luna 
etruszk kikötőváros romjai. 

S a s 

Sas, 1. Sas-félék. 
Sas, a heraldikai állatok között a madárvilág

ból a legtöbbször használt. Az élő sastól elütőleg 
legtöbbnyire ornamentikailag stilizálva ábrá
zolják : mindig fölfelé repülő alakban, feje fél
oldalt fordítva, szárnyai félig kiterjesztve, kar
mai széjjelterpesztve.Tollazata mellén rendszeres, 
nyakán a régi heraldikában két oldalról két-két 
toll áll el, a későbbi heraldikában a nyak tol
lazata köröskörül elálló. Szárnyai félköralaku-
lag kiterjesztve, kevés számú, rendesen 3-tól 
12-ig változó hosszú tollakból állanak, farka 
ornamentikái modorban van tartva, borzolt. 
L. még Kétfejű sas. 

Sas (Aquila), az északi ég egyik csillagképe, 
mintegy 100 szabadszemmel látható csillaggal. 
Legfényesebb az Atair (a Aquilae), elsőrendű, 
mely erős távcsőben kettős csillagnak mutatko
zik. 1899-ben új, hetedrendü csillag tűnt fel 
benue, mely egy év alatt tizonkettedrendűre csök
kent és most kis ködfoltnak látszik. 

Sas, 1. Ede, író és hírlapíró, szül. Budapesten 
1869 dec. 24-én. 18 éves korában hírlapíróvá lett, 
előbb vidéken, majd Budapesten a Fővárosi La
poknál s a Pesti Naplónál dolgozott, 1900—1918. 
a Nagyvárad c. napilapot szerkesztette s meg
alapította a Nagyvárad nyomdavállalatot. A 
Petőfi-Társaság 1907. rendes tagjává, a nagy
váradi Szigligeti-Társaság főtitkárává, majd 
1916. elnökévé választotta. Költői működése a 
lírán kívül, melyet ritkábban szólaltat meg, 
főként a prózai elbeszélésre terjed, ennek vál
tozatos formáit és különféle hangváltozásait 
nagy kedvvel és ízléssel értékesiti. Önálló müvei: 
Álarc nélkül (elbeszélések, 1892); Házasságok 
(elb., 1895); Klára szerdái (1896); Mai hősök 
(elb., 1900); Mesék a valóságról (versek, 1900); 
Ahol a gólya fészkel (ifjúsági regény, 1900); 
Aratás (versek, 1902); Én vagyok az élet 
(regény, 1903); Szürke vértanúk; Mai tündérek 
(elb., 1905); Az én mandátumom (víg elb., 1905); 
Desdemona leánya (regény, 1907); Utolsó állo
más (regény, 1908); A bölcs meg a bolond (elb., 
1912); A fehér város (költemények 1916) és több 
ifjúsági mű. Mihály pópa lánya c. drámája 
1914. a Fővárosi nyári színkörben, a Bolond 
Istók c. daljátéka (1922) a Városi színházban 
került színre; egyfelyonásosai pedig több kisebb 
fővárosi színházban. Élénk tevékenységet fejtett 
ki a filmirodalomban is, többek közt megfilmesí
tette báró Eötvös József Megfagyott gyermek c. 
költeményét és Petőfi születésének százéves for
dulója alkalmából Hevesi Sándor társaságában a 
Petőfi-Társaság megbízásából az ünnepi propa
ganda-filmet irta, amely Petőfi életét és költésze
tét öleli fel. 

2. S. Náci, dalszerző, szül. Budapesten 1875 
márc. 28. Könyvkereskedőnek készült; bejárta 
egész Európát. Budapestre visszaérkezve, első 
szerkesztője volt a Tolnai Világlapjá-nak, veze
tője lett a szerzőijog-értékesítő központnak és 
szervezte a központ előadásjogvédő osztályát. 
250, gyorsan népszerűvé lett magyar dal szer
zője. Szölke Pepi című operettje, amelyet 1914. 
Hervay Frigyes szövegére irt, a Budapesti 
nyári színházban került szinre. A világháború 
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folyamán katonai szolgálatra vonult be és 1918. 
megvakult, de ennek dacára folytatja irodalmi 
működését. 

Sas, adók. Zágráb vm. kostajnicai j.-ban, (ÍOIO) 
958 szerb és horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Sás (növ.), 1. Garex. 
SaSa, adók. Várasd vm. ivaneci j.-ban, (i9io) 

3091 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 
Saiava, adók. Zágráb vm. glinai j.-ban, (i9io) 

327 szerb lak. (Tr. SzHSz.) 
Sasbach, 1. falu Baden badeni kerületben, (i9io) 

1777 lak. Közelében gránitobeliszk Turenne fran
cia marsall emlékére, aki a Montecuccoli ellen 
vívott csatában (1675 júl. 27.) itt elesett. — 2. S. 
am Kaiserstuhl, falu Freiburg i. Br. badeni ke
rületben. Mellette a Rajna partján emelkedő szik
lán vannak Limburg romjai, hol a hagyomány 
szerint Habsburg Rudolf született. 

Sasbérces vetődés (geoi.), 1. Elvetödés. 
Sásbogár (állat), 1. Donacia. 
Sásd, község Baranya vm. hegyháti j.-ban, 

(1920) 1359 magyar és német lak.; a hegyháti járás 
szolgabírói hivatalának s kir. közjegyzőségnek 
székhelye, járásbírósággal. 

Sasdollár, saspiaszter, a mexikói peso duro 
neve, különösen Kelet-Ázsiában van elterjedve. 

Saseno (az ókorban Sason), volt görög sziget 
az Adriai-tengerben, a valonai öböl előtt 10 km2-
nyi területtel. 1914 okt. az olaszok megszállot
ták s most Olaszországhoz tartozik. 

Sasfa (növ.), 1. Agallocha-fa, Aloefa, Aquilaria. 
Sasfa, a favázas szerkezetekben a. m. szárfa; 

1. Favázas fal. 
Sasfalu (Sasa), kisk. Szolnok-Doboka vár

megye nagyílondai j.-ban, (1910) 296 román lak. 
(Tr. R.) 

Sas-félék (Aquilinae, állat), a Ragadozó ma
darak (Falconiformes) rendjébe tartozó Sólyom
félék (Falconidae) családjának egyik alcsaládja. 
Az idetartozó fajok nagy, vagy éppenséggel igen 
nagy ragadozó madarak. Fejük közepes nagy
ságú és mindenütt tollakkal borított. Csőrük ha
talmasan fejlett; tövén egyenes, végén hajlott; 
felső káváján fogszerű kimetszés nincsen, csak 
kissé kiöblösödik. Szárnyaik majdnem teljesen 
lekerekítettek; első rendű evezőtollaik közül a 
3. és 4. a leghosszabb. Farkuk hosszú és széles. 
Csüdjük közepesen hosszú, erős és csak felül v. 
teljesen tollakkal fedett. Ujjaikon hatalmas, gör
bített kannáik vannak. Az egész Földön el van
nak terjedve. Fajaik száma a százat meghaladja, 
melyek mind bátorságukkal, méltóságteljes maga- ! 
tartásukkal és vadászszenvedélyükkel tűnnek ki. 
Kiszemelt zsákmányukat nem támadják meg 
lopva, hanem — mintegy harcra kihiva — jelen
létüket éles vijjogással adják tudtul s gyorsan, 
suhogó szárnyaikkal lecsapva, karmaikat mélyen 
bevágják áldozatukba és csőrükkel szétmarcan
golva eszik meg. Táplálékuk mindenféle vad, 
kisebb őz, zerge, nyúl, vagy más élő emlősállat 
ós madár, sőt a dögöt sem vetik meg. Fészek
lakók. Fészküket fákra vagy szirtekre száraz 
gályákból készítik. A nőstény 1—2 tojást rak, 
melyekből pelyhes kicsinyeik 4—5 hét alatt kel
nek ki. Fogságban egyes S. 100 évnél hosszabb 
kort is megérnek. 
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A S. fontosabb nemei: 1. Besék (Gypohierax); 
2. Réti sasok (Haliaétus); 3. Bukázó sasok 
(Helotarsus) ; 4. Kigyászsasok vagy Kígyász-
ölyvek (Circaetus); 5. Bokrétás sasok (Lophoae-
tus) ; 6. Bóbitás sasok (Spizaétus); 7. Nyúlánk 
sasok (Eutolmaetus; 8. Igazi sasok (Aquila) ; 
9. Ekfarkú sasok (Úroaétus); 10. Harpiák 
(Tharasaetus) , 1 1 . Fojtogató sasok (Morphnus); 
12. Majomevő sasok (Piihecophaga). 

A S. közül Magyarországon honosak: 1. Szirti 
sas (Aquila chrysaettis L.)- Felül és alul sötét
barna ; fejeteteje és nyakának hátsó része sárgás 
rozsdabarna; szárnya feltll és alul egyformán 
barnásfekete; farka barnásfekete; csőre kékes 
szaruszínű, hegye feketés ; viaszhártyája és ujjai 
sárgák; karmai feketék. Hossza 90, szárnya 
60—6í,t farka 34, cslidje 9-5 cm. Európában, 
Észak-Ázsiában, Észak-Kínában és Észak-Ameri
kában Mexikóig honos. Hazánkban mint állandó 
madár a magas hegységeket lakja, de télen a 
lapályos helyeket is meglátogatja. 2. Parlagi sas 
(Aquila heliaca Savign.). Fölül sötétbarna, alul 
feketésbarna; fejeteteje és nyakának hátulja 
aranysárga; váíltollai fehérek; farka tövén 
szürke, végén fekete; viaszhártyája és ujjai 
halványsárgák; csőre kékesszürke, hegye feketés; 
karmai feketék. Hossza 80, szárnya 56—58, 
farka 30, cslidje 9 cm. Délkelet-Európától Közép-
Ázsiáig honos. Nálunk az ország déli részében 
fordul elő s az Aldunán költ is. 3. Fekete sas 
(Aquila maculata Ginel.). Fölül és alul sötét
barna, némi ibolyaszínű fénnyel; evezői és fark-
tollai feketék; viaszhártyája és ujjai sárgák; 
csőre feketés szaruszínű ; karmai feketék. A hím 
hossza 70, szárnya 52, farka 27, csüdje 9 cm. 
A nőstény nagyobb. Dél-Európában, Északkelet-
Ázsiában, Északkelet-Afrikában és az Indiai-fél
szigeten honos. Hazánkban előfordul és költ is. 
4. Lármás sas (Aquila pomerana Brehm). FölUl 
sötétbarna, alul szürkésbarna, fakószínű elmosó
dott szalagokkal; evezői és farka sötétbarnák; 
viaszhártyája és ujjai sárgák; csőre feketés 
szaruszínű; karmai feketék. A híin hossza 60, 
szárnya 45-5—46-5, farka 22—24, csüdje 8 cm. 
A nőstény nagyobb. Közép- és Dél-Európában 
mindenütt gyakori. 5. Törpe sas (Hieraétus 
pennatus Gmel., újabb néven: Eutolmaetus 
pennatus Ginel.). Fölül fényes sötétbarna, alul 
kávébarna (néha fehér pettyekkel); felső váll
tollai hófehérek ; farka fölül sötétbarna ; viasz
hártyája és ujjai sárgák; csőre feketés szaru
színű ; karmai feketék. Hossza 50—55, szárnya 
34—40, farka 21—24, csüdje 5-5—6%5 cm. 
A Földközi-tenger-melléki országokban, továbbá 
Dél-Oroszországban, az Indiai-félszigeten és 
Ceylonban gyakori. Nálunk sem ritka. 6. Kígyász 
sas (Circaetus gallicus Gmel.), lásd Kígyász 
sas és 7. Réti sas (Haliaétus albicilla L.), lásd 
Réti sas. 

Sásfélék (Gyperaceae, növ.), az egyszikűek csa
ládja a pelyvásak sorozatában; közeli rokonaik
tól, a pázsitféléktől (Gramineae) egyebek mel
lett abban különböznek, hogy száruk nem üres, 
bütykök rajta nincsenek, gyakran háromélű; vi
rágjukon nincsenek tokiászok, lodiculáik sincse
nek, hanem takaró nélküliek vagy sertékből álló 
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virágtakarójuk van és termésük nem szemter
més, mint emezeké, hanem makkocska. Levelük 
épen olyan szálas, de a levélhtivelytik köröskörül 
zárt. Virágzatuk gyakran összetett füzér, porzó

juk 3 v. néha 6. Termőjük 3, v. szá
mos Garexen 2 bibés, egy magház
zal, melyben egyetlen magkezdemény 
van. A virágok két- vagy számos Ca-
rex esetében egy ivaruak; az utóbbi 
esetben egy v. kétlakúak. Magvuk-
ban keményítőben dús endosper-
mium van. Mintegy 2250 fajuk fő
leg az északi mérsékelt övön, csu
pán a Gyperus van a trópusokon 
erősebben képviselve. Különösen a 

(Scirpűs) nyirkos, vizenyős területeket kedveli 
virága. legtöbb fajuk. A réteken a gazda nem 

kedveli őket; fajai az ú. n. savanyú 
füvek. Ide tartozik a Cyperus, Eriophorum, 
Scirpus, Heleocharis, Garex stb. 

Sasfű (nav.), 1. Harangláb. 
Sashal (Sciaena, &uat), a Csontos halak rend

jébe, az Árnyékhal-félék (Sciaenidae) családjába 
tartozó hal-nem. 25 faj ismeretes, melyek a 
Földközi-, Atlanti- és Kelet-indiai-tengerben, 
továbbá Kalifornia partjai táján élnek. Egyes 
fajai az édesvizekben is meg tudnak élni. Leg
ismertebb a közönséges sashal (S. aquila Risso). 
Ezüstszínű, hátán barnás, hasoldalán világosabb. 
2 m. hosszúra is megnő. A Földközi-tengerben, 
az Atlanti-óceán keleti részeiben és a Keleti-
tengerben honos. Erős orgonaszerű hangot ad. 
Húsa ehető és igen értékes. 

Sashalom, a Czinkota község kötelékében volt 
Ehinann- és Huszka-telepekből 1923. alakult új 
nagyközség Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében, 
a főváros szomszédságában, 6197 lakossal. 

Sasharaszt (növ.), 1. Pteridium. 
Sashegy, Budapesthez tartozó, a Duna jobb 

oldalán fekvő hegy (259 m.), mely kitűnő vörös-
borterméséről volt híres, mielőtt szőllőit a filloxera 
elpusztította. 

Sá-si, város Hu-pe kinai tartományban, a Jang-
ce-kiang mellett, (1920) 105,000 lak.; szabad ki
kötőhely. 

Sásika (n»v.), 1. Hemerocallis. 
SaSinci, adók. és pk. Szerem vm. mitroviczai 

j.-ban, (i9io) 2229 szerb lak. (Tr. SzHSz.) 
Sasinovec, adók. Zágráb vm. szentivánzelinai 

j.-ban, (1910) 1570 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 
Sáska, a cserkeszektől átvett formája a kozá

kok kardjának, kosár nélkül, fából készült mar
kolattal és fahüvellyel. 

Sáska, 1. Sáskák-
Sáska, kisk. Zala vm. tapolczai j.-ban, (1920) 

559 magyar lak. 
Sáskajárás, 1. Sáskák. 
Sáskák (állat). Az Egyenesszárnyúak (1. 0.) ro

varrendjének Szökdelők (Saltatoria) alrendjébe 
sorolt S. családját (Acrididae) jellemzik a jól ki
fejlett hátsó ugrólábak; testük oldalt összenyo
mott, fejük függő állású, csápjuk a testük hosz-
szának felén túl nem ér és 20—24 ízből áll; erős 
rágószerveik vannak; elülső szárnyaik jóval 
keskenyebbek, mint a hátsók, bőrszerűek és a pu
hább, ráncokba szedődő hátsókat nyugalomban 

ékalakúlag betakarják; a nősténynek tojócsöve 
külsőleg nem látható. A hímek kiváló zenészek; 
hátsó lábuk combjának belső felén egy fogazott 
léceeske emelkedik ki, amelyet a fedőszárnyak 
kiormosodó hosszeréhez dörzsölnek, s ekképpen a 
fajok szerint változó erősségű és színezetű hang 
támad. A nőstények hangadókészüléke fejletlen, 
ezért némák. A S. mind növényevők, s ha egyik
másik fajuk elszaporodik, nagy kárt tesznek vete-
ményeinkben. Sokszor nagy tömegben vándorútra 
kelnek; ilyenkor beszélünk sáskajárásról. 

A történeti feljegyzések, melyek európai sáska
járásról emlékeznek meg, legnagyobb részben a 
keleti vándorsáskára (Pachytilus migratorius 
L.), és kisebb részben a hamvas sáskár a (P. dani-
cus L., cinerascens P.), vonatkoznak. Az előbbi 
olajzöld v. barna, 5'/2 cm. hosszúra is megnő; az 
utóbbi inkább zöldes, és nősténye eléri olykor a 6 cm. 
hosszúságot is. (L. az Egyenesszárnyúak cikk 
képmellékletét.) A vándorsáska hazája Délkelet-
Európa és Ázsiának ezzel határos részei. Állandó 
lakója Dél-Oroszországnak és Turkesztánnak is. 
Azelőtt hazánkban is gyakori volt a buja növény
zetű tavak és mocsarak vidékén, mióta azonban 
a lecsapolás és vízszabályozás, meg az eke egyre 
több területet hódított el előle, száma egyre fo
gyott s ma már hazánkban nem található. Á ham
vas sáska főleg a Földközi-tengerrel határos or
szágrészekben honos, de található egész Európá
ban és Ázsiában is a magas észak kivételével, és 
közönséges Japánban, Ausztráliában és Polinéziá
ban is. Akad hazánkban is, sőt 1875-ben Torontál-
megyében nagy számban el is szaporodott. Az el
múlt századokban gyakori volt a sáskajárás. A 
vándörrajok leginkább keletről, a Fekete- és Káspi-
tenger vidékéről, vagy az Al-Duna tájáról vonul
tak nyugat felé végig Közép-Európán. Egyes rajok 
azonban eljutottak Belgiumig, sőt Angol-, Skót-
és Svédországba is ellátogattak már. A hazánkban 
előfordult sáskajárások közül a legrégiebbek az 
1084., majd a tatárjárás után az 1242. esztendő 
sáskajárásai. Azután is majdnem minden szá
zadból megmaradt egy v. több pusztító sáska
járásnak emléke. A múlt század hetvenes éveiből 
valók az utolsó adatok: 1874—75-ben Torontál
ban 5—7 ezer ember irtotta a S.-at, 1876-ban Tö
mésben, sőt Keszthelyen is garázdálkodtak, 1879-
ben pedig Szatmármegyében, ahol 3600 munkás 
fogóárkokkal tartóztatta fel őket. A külföldi 
sáskajárások közül leghirhedtebb az 1478. eszten
dei, amikor a velenceiek területén 30.000 ember 
halt meg éhen a S. pusztításai miatt. 1536-ban 
Podoliában a barmok pusztultak rendre a sáska
járás után; ugyancsak döghalál követte 59l-ben és 
593-ban Olaszországban, 874-ben Franciaország
ban a sáskajárást. A vonuló sáskaraj tömege min
den képzeletet felülmúl. Óriási, sűrű felhőként 
fedi el a látóhatárt. Órákon át tart a vonulás ház-
magasságban, s ahol a raj leereszkedik, ott nö
vény meg nem marad, legyen az termesztett vagy 
vadonnövő, dudvanemü v. fa; lerágja a fák kér
gét s nekiesik a háztetők nádjának is. — A ván
dorsáska ősszel rakja le petéit a földbe. A pete
csomókat nyállal kevert földből megkeményedett 
tok veszi körül. Tavasszal kikelnek lárvái, melyek 
többszöri vedlés után érik el szüleik nagyságát.. 

Amely szó S alatt nincs meg, Sz alatt keresendői 
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A S. ellen csakis egész községek és vidékek egye
sült erejével lehet védekezni. Ősszel szedni kell 
petetokjait, tavasszal pedig lárváit — amíg nem 
szárnyasok — árokba hajtással és gyors befölde-
léssel kell irtani. 

A legtöbb sáskapusztításnak a legrégibb idők
től fogva Afrika van kitéve. Már a biblia is meg
emlékezik a 8.-ról. A legismertebb az afrikai 
fajok közül az észákafnkai vándorsáska (Schis-
tocerca peregrina Oliv.), amely 6 cm. hosszú
ságot is elér; rózsaszínű v. barnásveres, v. élénk 
sárga, fedőszámyai sötét foltokkal. Afrika és Ázsia 
legnagyobb részén található, de előfordul Ameri
kában is, sőt különösnek is kell találnunk előfor
dulását az ó-világban, mivel a többi Schistocerca-
fajok hazája Amerika. Az egyiptomi sáska (Acri-
dium aegyptium L., tataricum Cyr.) megnő 7 
cm. hosszúra is, szürkésbarna, szárnyai bama-
foltosak, ugrólábainak combja belül vérvörös, 
lábszára violás. A Földközi-tenger mellékén min
denütt honos. — Az arabok a S.-at eszik. A pia
cokon sütve, aszalva, vagy megőrölve liszttel 
keverten árulják. Egyes négertörzsek is eszik, 
Dél-Afrikában pedig állati takarmánynak hasz
nálják a S.-at. 

Hazánkban a múlt század végétől kezdve a ván
dorsáska helyét a marokkói sáska (Stauronotus 
maroccaniis Thunb.) foglalta el. Eredeti hazája 
a Földközi-tenger melléke, még pedig úgy az 
európai, mint az ázsiai és az afrikai partokon. Nagy 
kárt tett a múlt század 80-as éveiben Ciprus szi
getén és Algériában. Hazánkba a legnagyobb való
színűség szerint Szerbián át került. Először 1888-
ban a pestmegyei Péczel község legelőjén tűnt 
fel, majd egyre több és több helyen jelentkezett. 
1903-ban különösen sok volt a Hortobágyon és 
környékén, de átcsapott Borsod-, Heves-, Szolnok-, 
Békés,- Bihar- és Szabolcsvármegyék területére 
is. A rendszeres irtással sikertilt annyira letörni 
a sáska veszedelmet, hogy napjainkban csak kisebb 
számban, s csak itt-ott akad még a Jászságban, 
Kunságban, Hajdú- és Hevesmegye egy-két köz
ségében. A szikes területek lakója. Petealakban 
(petetokban) telel, tavasszal kikelnek lárvái, me
lyek ötszöri vedlés után — június elején — érik 
el teljes kifejlődésüket. Ekkor 2—3V2 cm. hosszú, 
vörhenyesbarna, nyakán jellegzetes sárgás fekvő 
kereszttel; elülső szárnya barnán pettyezett, hátsó 
szárnya színtelen, átlátszó; ugró lábának comb
ján 3 fekete folt, lábaszára élénken piros színű. 
Mindig nagyobb rajokban tanyázik. Ha elfogy, 
vagy kisül a legelő füve, átmegy már lárvaalak-
ban a szomszédos vetésekbe. Szárnyas korában 
(ötödik vedlése után) a meleg déli órákban még 
elegendő táplálék mellett is szárnyra kap és sűrű 
rajokban száll egyik helyről a másikra. Ilyenkor 
távoli határokba is elszáll. A megtermékenyített 
nőstény július havában rakja le csomósán petéit a 
szikes legelők földjébe, egy-egy csomóban 30—35 
petét helyez el, melyet a potrohából kiváló habos 
nyál és föld összeverődéséből keletkezett föld
burok vesz körül. A peték lerakása után aug.— 
szept.-ben a szülőállatok lassankint elhalnak. — 
Irtását nálunk külön törvény (1907: XXXI. t.-c.) 
szabályozza. Az irtás hatósági úton, külön gépek
kel, az állami Rovartani Állomás irányítása mel- | 

lett történik. A sáskaírtógép egy húzásra alkal
mas módon megszerkesztett drótkefe, melyet egy 
lófogat húz, s amely a nyüzsgő, még szárnyatlan 
sáskát agyonzúzza. 

Gyakori még nálunk az olasz sáska (Galop-
tenus italicus L.) is, mely mindenütt közönséges 
Dél-Európában, de előfordul Oroszországban, Kis-
Ázsiában, Perzsiában, Szíriában és Észak-Afriká
ban is. Életmódja nagyjából egyezik az előbbiével, 
csak valamivel később (május közepén) kel ki s 
így később is tűnik el. Mint nagy tömegben élő 
faj, szintén nagy gazdasági kárt tehet. 1923-ban 
különösen nagy számban szaporodott el az Al
földön. Fiatal alakját jellemzi a «fehér nyakra
való)), míg felnőtt korában barnásfekete, ugró
lábának szára élénk piros, az alsó szárnya belső 
felében rózsaszínű. 

Egyéb fajok közül említendő még a kerepelő 
sáska (Psophus stridulus L.), mely közönséges 
egész Európában és Közép-Ázsiában. Hegyvidéki 
állat. Sötétbarna, hátsó szárnya vérvörös. Repülve 
kerepelő hangot hallat, mely hátsó szárnyainak 
gyors mozgatásából származik. 1875-ben Küküllő-
ben nagyobb számban szaporodott el és nagyobb 
károkat is tett. Mezőinken gyakori még: a 
fekete-sávos világoskék alsószárnyú barnás-
szürke kékszárnyú sáska (Oedipoda coerules-
cens L.); a fekete cigánysáska (0. variábilis 
Pali.), melynek alsó szárnya élénken piros; a nagy 
fekete foltokkal tarkáit, zöld és agyagszínü vál
tozatban található feketefoltos sáska (Oedáleus 
nigrofasciatus de Geer.), melynek alsó színtelen 
szárnyán széles fekete harántsávja van; a ma
rokkóihoz nagyon hasonló, csak kisebb kurta
nyakú sáska (Stauronotus brevicollis Eversin.). 
Mindenfelé közönségesek a kisebb-nagyobb, a zöld 
és barna különféle szín változatát mutató réti S-
(Stenobothridae), melyeket népünk bagócának, 
gabócának stb. nevez és melyeknek mintegy 
25—30 faja él nálunk. 

A S. családjába tartoznak még a tövis fejű S. 
(Tryxalinae), melyeknek feje kúpszerüen előre
nyúló. Nálunk található a Tryxalis nasuta L. 
nevű faj, mely feltűnően karcsú, zöld színű, csápja 
háromélű, széles. A kis termetű tüskés S. (Tetti-
ginae) nyakpajzsa hátrafelé hosszú, a potrohon 
is túl érő tüskévé hosszabbodott meg és emiatt 
szárnyai elcsökevényesedtek. Mintegy 5 fajuk él 
nálunk, melyek közül a Tettix bipunctatus L. 
és T. subulatus L. éppen nem ritka. 

A S.-kal rokonságban állanak, bár más alrendbe, 
sőt az újabb rendszerezők szerint egészen más 
rendbe (Oothecaria, illetőleg Phasmoidea), tar
toznak a Táltossáskák (Mantidae) és a Botsás
kák (Phasmidae). A Botsáskák szintén lomb
pusztításukról nevezetesek és fajaik között talál
juk a leghosszabb testű rovarokat; így például az 
Indiában honos óriás botsáska (Scyphocrania 
gigás L.) 17 centiméter hosszú. L. még Egyenes
szárnyúak. 

Sáskaláb, a bognárság és az asztalosság mérő
eszköze, mely két, egyik végükön elforgathatóan 
egybekötött egyenes vonalzóból áll. Arra való, 
hogy tetszőleges ferde szöget átvihessünk a rajz
ról a fára. A fémiparban, nevezetesen a géplaka
tosságban is szerepel. 

Amely szó S alatt nincs meg, Sz alatt keresendő! 
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Sáskamadár (áiiat), a pásztormadár (Pastor 
rosens L.) népies magyar neve. 

Sáskarák, 1. Sáskarák-félék. 
Sáskarák-félék (Squillidae, állat), a Lábas-

szájúak v. Sáskarákok (Stomatopoda) rendjének 
egyetlen családja. A szemek kocsányosak; a fej
tor pajzsa jól fejlett. Az egész test 19, végtagpárt 
viselő szelvényből áll, a 20. szelvény végtagpár 
aélküli. A végtagok között van 2 csáppár, 1 pár 
felső, 2 pár alsó állkapocs ós 5 pár állkapcsi láb. 
A tor csupán 3 pár lábat visel, míg a potrohon 
6 pár láb van s közülök az 5 első pár kopoltyús. 
Az ide tartozó fajok 6 nembe sorakoznak és szá
muk az 50-et meghaladja. Valamennyi kitűnő 
úszó és veszedelmes rabló. Az Európa körüli ten
gerekben öt faj él. Legismertebb faj a közönséges 
sáskarák (Squilla mants Latr.), mely 18. cm. 
bosszúra megnő s a Földközi-tengerben honos; 
húsát eszik. Nálánál kisebb (10 em.) a Földközi
tengerben szintén gyakori Squilla Desmarestii 
Risso. 

Sáskarákok v. Lábasszájúak (Stomatopoda, 
áiiat), a Rákok (Crustacea) osztályának egyik 

' rendje, melynek fajaira jellemző, hogy járó lábaik 
száma csak három pár ós hogy öt pár állkapcsi 
lábuk van, melyek rablólábakká alakultak át. 
Egyetlen családjuk ismeretes, nevezetesen a 
Sáskarák-félék (Squillidae) családja. L. Sáska
rák-félék. 

Saskatchewan (ejtsd : szaszkácsevan), 1. folyó brit 
Északamerikában, ered Brit-Columbia K.-i hatá
rán a Sziklás hegység Mount Hooker nevű he
gyén két glecserből és a Winnipeg tóba torkollik. 
A Winnipeg tó lefolyása a Nelson folyó a Hud-
son-öbölbe s ha ezt is a folyóhoz számítjuk, ösz-
szes hossza 2400 m. A S. a torkolata közelében 
levő sellőtöl kezdve fölfelé 1450 km. hosszúság
ban hajózható Rocky-Mountain-Houseig; 1877 óta 
gőzösök is járnak rajta. 

2. S-, 1905 óta Kanada egyik territóriuma. Terü
lete 651,900 km2, <i92i) 761,390 lak., köztük több 
ezer indiánus.Főfolyói a S. és Assiniboine, számos 
tava van, éghajlata télen rendkívül szigorú, 
—57°-os minimumok is előfordulnak. Mezőgazda
sági termelésre alkalmas; főterméke: búza, árpa 
és zab. Hatalmas erdőterületei vannak, halászata 
is jelentós. Fővárosa Regina. 

Saskeselyű (áiiat), 1. Keselyü-félék. 
Saskeselyü-félék, 1. Keselyü-félék. 
Saskő, hegy, 1. Mátra. 
Saskö (aétit, csörgökö), gömbölyded és héjas 

szerkezetű agyagvaskő- és márgakonkréciók; 
belső magjuk a külső héjról levált, ugy hogy 
megrázva, a S. csörög. A néphit szerint sasfészek
ben keletkeztek és mágikus erejük van. 

Saskőkelecsény (Tekovské Klacany), kisk. 
Bars vm. garamszentkereszti j.-ban, (i9io) 271 
szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Saskó'székely (Zakil), kisk. Bars vm. garam
szentkereszti j.-ban, (i9io) 361 szlovák lak. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Saskőváralja (Podhrad). kisk. Bars vm. ga
ramszentkereszti j.-ban, (i9io) 358 tót lak. A köz
ség felett, a Garam völgyében meredek sziklás 
hegyen emelkedő Saskö v. Szászkő (Sachsenstein) 
várát valószínűleg Vancsai István esztergomi 

Amely szó S alatt nincs ] 

érsek építette 1253. körül; 1352. királyi vár volt, 
a vár hajdan nagy jelentőségű volt és a bánya
városokkal gyakran ellenséges lábon állott. 1424. 
Zsigmond király nejének, Beatrixnak adta, utóbb 
a Lippay, majd a Dóczy-családoké lett; utóbbinak 
kihaltával (1648) a kincstárra szállt. 1677. Thö
köly Imre foglalta el. Most teljesen rom. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Sasku Károly, ügyvéd és mérnök, szül. Felső
bányán 1806., megh. Budapesten 1869 jul. 22. 
Mint mérnök részt vett a Tiszaszabályozás mun
kálataiban ; a szabadságharcban guerilla-csapatot 
szervezett, amiért az önkényuralom alatt sok ül
dözésnek volt kitéve; élete végén az Akadémia 
korrektora volt. írt pedagógiai műveket (A taní
tás alaptudománya, 1837—38); matematikai ér
tekezéseket; emlegetette azonban országszerte 
illemtana tette: Mlendöségtan, vagyis a művelt 
és jó erkölcsű magaviselet szabályai (Pest, 1854; 
azután még több kiadás). 

Sásliliqm (növ.), 1. Iris. 
Sasó (Sasová), kisk. Sáros vm. bártfai j.-ban, 

(i9io) 176 rutén lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Sasok, 1. Sas félék. 
Sásolás vagy sarlózás, a nagyon buja ga

bonavetések levélzet© egy részének — a gabona 
sásának — lesarlózása; leginkább a búzaveté
seknél gyakorolják, célja a buja vetések meg-
dülósének a megakadályozása. A S.-t sarlóval 
v. kaszával végzik. A munkánál ügyelni kell arra, 
hogy a gabonának csakis a sását vágják le, ne 
pedig már a szárban fejlődő kalászt is; ezért 
nem szabad későre hagyni a munkát. Némely 
helyen S. helyett legeltetik a gabonavetést, ami 
csak akkor nem lesz káros, ha az állatok nem 
harapják le tőből az egyes hajtásokat. 

Sason, sziget, 1. Saseno. 
Sásony (Winden), nagyk. Mosón vm. nezsideri 

j.-ban, (i9io) 1091 német lak. Környékén nagy 
mészkő-bányák vannak. (Tr. A.) 

Sasovac, adók. Belovár-Körös vm. belovári 
j.-ban, (i9io) 412 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Sasrája (Mylióbatis, »uat), a ráják egyik 
neme. A mérsékelt és trópusi tengerekből 7 faj 
ismeretes. Leggyakoribb a közönséges S. vagy 
tengeri sas (M. aquila L.). Háta és oldala barna; 
hasa szürkés fehér. 1—lp5 méter hosszú. Húsát 
eszik. 

Sas-rendek. 1. Aranysas-rend, wtirttembergi 
érdemrend, 1. Korona-rendek. — 2. FeMrsas
rend, 1. o. — 3. Feketesas-rend, 1. o. — 4. Törös-
sas-rend, 1. o. 

Sass Béla, egyetemi tanár és író, szül. Albison 
(Bihar vm.) 1865 jan. 20. Főiskolai tanulmányait 
Debreczenben és Berlinben végezte. 1889-ben Deb-
reczenben gimnáziumi, 1890. teol. tanár lett; 1914. 
a debreczeni egyetemre rendes tanárnak nevez
ték ki. 1915—16-ban a ref. hittudományi kar dó-
kánja, 1921—22. az egyetem rektora volt. Nagy 
tevékenységet fejtett ki egyházi és tanügyi té
ren. Számos cikket és tanulmányt írt prot. folyó
iratokba. Önállóan megjelent főbb munkái: Jób 
könyve (1894); Néhány szó a zsoltárok keletke
zésének koráról (Főiskolai évkönyv 1895—96); 
Egyházi törvények a magyarországi ref. egy
házban (Debreczen 1907).; Az egyetemes kon-
rieg. Sas alatt keresendő.' 
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vént jegyzökönyvei 1898—1907. Szerkesztette 
1899—1900. a Debreczeni Protestáns Lapot. 

Sassafras Baich. (növ.), a babérfélékhez tar
tozó fák, Kanadától Floridáig s nyugat felé 
a Missouriig. A S. officinalis Nees. (Persea S. 
vagy Laurus S. L.) 5—16 m. magas. Gyantás 
anyagokat, esersavat és illatos olajat tartalmaz, 
különösen a kérgében (3%, lignum et cortex S.). 
A régi orvosok mint bujakórellenes szert hasz
nálták teák alakjában. A vértisztltó és vizelet
hajtó teáknak gyakran alkotórésze, aromatikus 
anyagai miatt likőrök és hajmosószerek (eau 
athénienne) készítéséhez is használják. 

Sassafras-olaj, a Sassafras officináié gyöke
réből és gyökérhéjából Észak-Amerikában nyert 
éterikus olaj (a héjából a termelés 6—9°/o, a 
fájából kevesebb mint 1%). Sárga v. vörösessárga, 
szafrol szagú, aromás ízű. Észak-Amerikában 
édes, szénsavtartalmü vizek Ízesítésére (Sassa-
parilla water) és a gyógyszerészeiben használják. 
Az ti. n. mesterséges S. a kámforolaj egy desz
tillációs terméke. 

Sassanidák, 1. Szasszanidák. 
Sassanqua-olaj (teamagolaj, növ.), a Thea 

sassanqua (Kína) magjaiból nyert olaj, mely az 
oliva-olajhoz hasonló, sárga színű és Kínában 
étel-, égőolajnak és a szappangyártásban haszná
latos. A közönséges teanövény magjaiban is van 
olaj, de mivel a teamívelésben a termés képződé
sét rendesen megakasztják, igy ez az olaj nem 
bir jelentőséggel. 

Sassapar i l la v. sarsaparilla (növ.), 1. Aralia, 
Smilax. 

Sassari, 1. tartomány Szardínia olasz sziget 
É.-i részében, területe 10,675 km", (1921) 335,513 
lak. — 2. S. (Saxarum), S. tartomány fővárosa, 
érseki székhely, (1912) 42,912 lak., gabona-, sajt-, 
bőr- és olajkereskedelemmel, ólom- és cinkbányá
szattal. Jelentékeny épületei: a San Niccolo szé
kesegyház, a Sta Maria di Betlem restaurált tem
ploma a pisai uralom korabeli régi gót homlok
zattal, több középkori palota, az új színház, a 
kollégium körfalai is részben állanak. Az 1556 
óta fennálló Stúdium generálét 1677. egyetemmé 
alakították. S. kikötőhelye Portó Torres (a római 
Turris Libyssonis), az Asinarai öböl mellett, a 
San Gavino bazilika (XIII. sz.) egy római Fortuna
templom romjaival, sziklasirokkal. 

Sassiére, La (ejtsd: szassziér), a Grájusi Alpok 
egyik hegycsoportja a Ny.-i Alpokban, legmaga
sabb hegye az Aiguille de la Grandé S. 3756 m. 

Sassnitz, falu és látogatott tengeri fürdő a 
Poroszországhoz tartozó Rügen szigetén, (1910) 
2481 lak. 

Sassoferrato (Saxum ferratum), város An-
cona olasz tartományban, (1911) 11,077 lak., több 
templommal, az itt született Salvi festő képei
vel, vasiparral, a régi Sentinum romjaival. Római 
győzelem színhelye a 3. szamnit háborúban (295. 
Kr. e.). 

Sassoferrato (tkp. Salvi), GiovanniBattista, 
olasz festő, szül. az Ancona-vidéki Sassoferrató-
ban 1605 júl. 11., megh. Rómában 1685 ápr. 8. 
Atyjának, Tarquiniónak tanítványa volt, majd 
Rafael ós Domenichino hatása alatt képezte ma
gát tovább. Élete javát Rómában töltötte. Tiszta 

formaadással, hideg színezéssel mély vallásos 
érzésű képeket, főként Madonnákat festett, me
lyekkel a legtöbb képtárban találkozunk. 

Sassolin (asv.), természetes bórsav, B(OH); 
triklin hatszögletű (egyirányban kitűnően hasadó) 
táblák vagy rostok és sztalaktitos halmazok. 
Színtelen vagy sárgásfehér, lágy és hajlítható, 
gyöngyházfényű, áttetsző, zsíros tapintatú, sa-
vanykás-kesernyés ízű. Fumarola-termék Vol-
cano szigetén ; Toscanában Sasso mellett hév
források üledéke. L. még Bórsav. 

Sasson, svájci fürdő, 1. Saxon. 
Sasso Rosso, 1198 m. magas hegyhát a Hét

község (Sette Comuni) területén B.-Olaszor-
szágban, a Brenta és a Frenzela-szoros közt 
1918. heves harcok színhelye; 1918. nov. 1. az 
olaszok visszafoglalták. 

Sassy Attila, festő és rajzoló, szül. Miskolczon 
1880 okt. 16. Művészeti tanulmányait Buda
pesten, Münchenben, Nagybányán és Parisban 
végezte. Eleinte főkép rajzokkal szerepelt, ame
lyeket Aiglon, névjelzéssel reprodukált. 1909-ben 
jelent meg Opium-álmok című rajzkötete. Az
után egy sor festménnyel szerepelt, amelyek kö
zül a Krisztus sírbatétele megnyerte az 500 
koronás Lánczy-díjat, Ádám-jéX megvette az ál
lam. Más képei: A harminc ezüstpénz, A Gol
gota stb. 

Sassy-kéreg (n»v.), 1. Erythrophloeum-
Sas-szeg, félkör keresztmetszetűre vert, lágyí

tott drótból készített záró szeg, melyet összehaj-
litva dugnak valamely, a kiesés ellen megvédendő 
csapszeg végén fúrt lyukba, hol a keresztül ha
tolt véget szétfeszítve ketté hajlítják, hogy ma
gától könnyen ki ne eshessen. Leginkább csuklós 
kötések csapszegeinek biztosítására használják. 

Sástelek (Sacalasau), kisk. Bihar vm. mar-
gittai j.-ban, (i9io) 431 román és magyar lak. 
(Tr. R) 

Sasülö, 1. Horst. 
Sasvár (Sastín, Schossberg), nagyk. Nyitra 

vm. szeniczei j.-ban, a Miava folyócska mellett, 
(1910) 2433 szlovák, német és magyar lak., a 
magyar királyi család nagy uradalmával és kas
télyával. S. hajdan páloskolostor volt, templomá
nak csodatevő Mária-képéhez most is nagy szám
mal járnak búcsúsok. (Tr. Cs.-Szl.) 

Sasvári, 1. Ármin, hírlapíró és közgazdasági 
író, szül. Tormáson (Baranya vm.) 1853 dec. 14. 
Előbb Pécsett, 1872. Budapesten lett hírlapíró a 
Pesti Naplónál, 1880—1882. Parisban több francia 
napilapnál dolgozott. 1886—1898. aRevue d'Orient 
et de Hongrie francia politikai lapot szerkesz
tette. Az 1885. és 1896. nemzeti, valamint az 
1900. párisi világkiállítás alatt francia nyelven 
számos monográfiát írt Magyarország közgazda
sági és kulturális viszonyairól. 1890-ben a kereske
delmi múzeum osztályvezető tisztviselője lett, 
1907. óta aligazgató s az intézet kiadványainak 
szerkesztője; 1923. megkapta az igazgató címet. 
Számos politikai és gazdasági cikke jelent meg 
magyar és külföldi szaklapokban. Önállóan meg
jelent: Bakalevelek a boszniaihadjáratból(1878); 
Almanach Commercial d'Orient, Handelshandbucli 
für den Orient (1922), francia-német nyelvű ismer
tető munka a megcsonkított Magyarország gaz-

Amely szó S alatt nincs meg, Sz alatt keresendő! 
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daságának főbb intézményeiről és jelentős vállár 
latairól. 

2. S. Géza, gépészmérnök, műegyetemi ma
gántanár, szül. Tétényben 1883 jan. 9. Műegye
temi tanulmányait Budapesten végezte, ahol 
műszaki doktori oklevelet szerzett. 1919 óta a 
Műegyetem magántanára. Számos nagyobb ipar
telepet tervezett és épített. Dolgozatai főleg a 
hidraulika köréből a főbb hazai és külföldi szak
lapokban jelentek meg. Önállóan megjelent műve: 
Bánki Donát (Bpest 1922). 

Sat (lat., a. m. satis), elég. 
Sáta, kisk. Borsod vm. ózdi j.-ban, U920) 1155 

magyar lak. Gazdag barnaszénbányával. 
Sátán, 1. Ördög. 
Sátáníü (növ.), 1. Melittis. 
Sátángomba (növ., sátántinórú v. tinóorr, 

Boletus satanas Lenz. Képe a Gombák cikk 11. 
képmellékletén.) Nagyon mérges gomba. Kalapja 
vastag húsú, felül fehéres szürke, fehéres barna, 
bőrszínű, sima, nedves időben ragadós tapintatú, 
10-20 cm. széles. Húsa fehér, megtörve pirosas 
less, majd kék színt ölt. A kalap alsó felületén 
ievó csövek sárgák, de nyílásuk vérvörös, bíbor
vörös vagy narancsszínű és nyomásra sötétkék 
színű lesz. A tönk 6—8 cm. magas, 4 — 6 cm. 
vastag, alul rendesen sötétvörös v. téglavörös, 
felül többnyire élénk sárga, felületén piros v. 
sárga, receszerű erezet látható. Illata kellemes, 
íze a dió Izére emlékeztet. Júliustól szeptemberig 
található lombos erdőinkben. A nyersen meg
evett gomba legkisebb adagja is mérgezést okoz, 
ami szédülésben, vérhányásban, gyomorgörcsben 
és erős hasmenésben nyilatkozik. Mindazáltal 
egyes vidékeken eszik, miután előbb leforrázták. 
Könnyen összetéveszthető a szintén mérges ve
res vargányá-val (1. o.). 

Sátáni költőiskola. így nevezték Angliában 
Byront és Shelleyt ellenségei. 

Sátánmaj om (Pithecia, inat), a Körmös maj
mok (Cebidae) családjának egyik neme. Hat, 
amerikai faj ismeretes. Legszebb a fekete S. 
(P. satanas Hoffm.). Bundája fényes fekete 
színű ; farka bozontos, a rókáéhoz hasonló. Hossza 
55 cm. és farka nagyon kevéssel rövidebb. Dél-
Amerikában, az Amazon folyótól északra fekvő 
vidékeken honos. A fehérfejű S. (P. pithecia L.) 
szintén egészen fekete, de fekete és csupasz arcát 
sárgásfehér szőrözet veszi körül. Ugyanott él, 
ahol az előbbi. A bozontos S. (P. monachus 
Humb.) bundája fekete színű, szürkével tarkítva; 
feje barna ; melle vörhenyes fekete ; combjának 
belső oldala vörösesfehér; hosszú pofaszakálla 
szennyesszürke. Az Amazon folyó felső vidékén 
él. Teljes hossza kb. 1 m., miből csaknem a fele 
esik a farkra. 

Sátánmajom-félék (Pithecinae, áuat), a Széles
orrú majmok (Platyrrhini) csapatába tartozó 
Körmös majmok (Cebidae) egyik alcsaládja. Az 
idetartozó majmok abban különböznek a többi 
Körmös majmoktól, hogy kapaszkodásra alkal
matlan, testüknél rendesen rövidebb, vagy nagy, 
bozontos farkuk van. Csak Amerikában honosak. 
Két nemük ismeretes: a sátánmajmok (Pithecia) 
és a tömpefarkú majmok (Brachyurus); az 
előbbieknek 6, az utóbbiaknak 3 faja ismeretes. 

Révai Nagy Lexikona. XVI. köt. 

S a t e l l e s (lat., a. m. testőr), a csillagászatban 
a bolygók kísérői, a holdak v. mellékbolygók. 

Sathas, Konstantinos, új-görög történetíró, 
szül. Galaxidiban 1841. Megírta a görög iroda
lom történetét Konstantinápoly elfoglalásától 
kezdve (Athén 1868); Görögország történetét az 
oszmán uralom alatt (1869); A görög szinészet 
történetét a középkorban (1879, 2 köt.); A kon
stantinápolyi patriarchátus történetét a XVI. 
sz.-ban (1870); kiadta 7 kötetben a Bibliotheca 
graeca medii aevit (Paris 1872—94) és a Doeu-
ments inédits relatifs á l'histoire de la Gréce 
au moyen áge (u. o. 1880—90, 9 köt.) c. forrás
munkát. 

Sat in (franc, ejtsd: szatén), atlasz-szövet, 1. Alap
kötés. — Pamut-S, 1. Pamutszövetek. — S.-papi-
ros, 1. Atlaszpapiros. 

Katira vagy satura (nem satyra), eredetileg 
etrnriai histriók által Rómába is bevitt színpadi 
bohóság, a jóllakottak (satur a. m. jóllakott, 
telt) mókázása, mely a fescenninust (1. o.) ki
szorította s átmenetül szolgált a drámához; majd 
Bnniusnál vegyes tartalmú költemény, melyből 
Lucilius és főleg Horatius megalkotja a római 
irodalomnak egy sajátos műfaját, a satirát, mint 
gúnyolva tanító költeményt, melynek játszi hu
morát Persiusnál morális bölcselkedés, Juvena-
lisnál maró szarkazmus váltja fel. 

Sat irae Menippeae, 1. Menippos. 
Satis (lat.) a. m. elég. 
Sat i sdat io (lat), a római jogban a kezes ré

széről való biztosítékadás, vagy általában a kö
vetelésnek biztosítása. 

Satisfactio (lat.) a. m. elégtétel (1. o.). 
Satleds, folyó, 1. Szatledzs. 
Satnica, adók. Verőcze vmegye eszéki j.-ban, 

(i9io) 884 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 
Satnyafarkú rákok, 1. Anomura. 
Satnyaújjú félmajom (Perodicticus, inat), 

az Egykarmú félmajmok (Lemuridae) családjá
nak egyik neme, melynek feltűnő sajátsága, hogy 
elülső végtagjuk mutató ujja elsatnyult. Ide
tartozik a pottó (P. potto Bosman) és a medve
maki (P. calabarensis Smith). L. Medvemaki és 
Potto. 

Satnyulás (növ.), l. Elsatnyulás. 
Satolli, Francesco, bibornok, bölcseleti iró, 

szül. Marsciano-ban (Perugia mellett) 1839 jul. 21., 
megh. Rómában 1910 jan. 8. Perugiában a böl
cselet tanára volt, majd rövid ideig plébános szü
lővárosában, később szerzetes Montecassinóban, 
azután^ teol. tanár Rómában, kormányzója az Aca-
demia dei nobili eccl.-nak, 1892. apostoli delegá
tus az Egyesült-Államokban, ahol sikeresen küz
dött az amerikánizmus (1. o.) ellen. 1895-ben áldo-
zárbibornok, 1903-benpüspökbibornok. Müvei: In 
summám Theol. dlvi Thomae Aqu. praelectiones 
(6 k., Roma 1884—97); Enchiridion philos. (3 k., 
u. u. 1884); Prima principia juris publ. eccl. de 
Concordatis (u. o. 1884). Amerikai beszédei The 
mind of His Emin. Card. S. címen jelentek meg 
(New York 1896). 

Sátor, 1. ideigl. tartózkodásra készült, rudakkal 
kifeszített vászonból való lakóhely. A hadseregnél 
csak a tábori egészségügyi intézeteknek és tábori 
pékműhelyeknek vannak ilyen nagyobb sátrai. 

38 



Sátoraljaújhely — 594 Satu 

Maguk a harcoló csapatok sátorlapokkal vannak 
felszerelve, amelyekből kettő-kettő egy függő
legesen felállított szuronyos fegyver segélyével 
2 emberre való piramisalakú sátorrá állítható 
össze. 4 sátorlapból 4 emberre, 8-ból nyolc em
berre és így tovább lehet sátort építeni. 

2. S. a heraldikában, 1. Díszek. 
3. S. (corymbus), a fürtös virágzatok alakja, 

amelyen az alsóbb, idősebb virágok kocsányai a 
leghosszabbak, miért is a virágok nyíláskor a 
függőleges virágzati tengelyre merőleges víz
szintes síkba jutnak (sok keresztesvirágú, pl. Le-
pidium drába). 

Sátoraljaújhely, rend. tan. város Zemplén 
vm.-ben, a Ronyva partján s a Hegyalja sátor
alakú hegyei tövében; fejlődő és élénk város, a 
vármegye törvényhatósága és a járás szolga
bírói hivatala, kir. törvényszék, járásbíróság, 
kir. közjegyzőség, pénzügyigazgatöság és pénz
ügyőri biztosság, kir. tanfelügyelőség, államépi-
tészeti hivatal, adóhivatal, közúti kerületi fel
ügyelő, központi erdőgondnokság, folyam- és kul
túrmérnöki hivatal, állami gazd. felügyelőség, 
két Máv. osztálymérnökség, állami állatorvosi, 
közúti kerületi felügyelő, csendőrszárny- ós sza
kaszparancsnokság székhelye. Van r. kat. kegyes
rendi főgimnáziuma, községi felső keresk. isko
lája, 2 polgári leányiskolája, polg. fiúiskolája, 
színháza, vármegyei közkórháza, 3 takarékpénz
tára és 3 bankja, dohánygyára, téglagyára s nagy 
államvasúti főműhelye; kőolajflnomítógyár, gép
gyár. Élénk kereskedést űz fával, borral és egyéb 
terményekkel. Élénk vasúti csomópont, van posta-
és táviróhivatala és telefonállomása. Itt székel 
számos közhasznú egyesület és társulat. Lakói
nak száma 1869-ben 9946 volt, 1920-ban 21,162, 
magyar. — S. az Árpád-korban Sátorhalma név 
alatt kis falu volt, mely a tatárok betörése alatt 
elpusztult, 9 évvel később újra felépült a Sátor
hegy alatt és innen vette nevét. Nagy Lajos idejé
ben Koriatovics Tódor herceg volt birtokosa, ki 
a várhegyre várat épített s a helységet benépe
sítette, melyet azok városnak neveztek. A várost 
sok csapás érte, a XVI. sz.-ban Teleki Imre elfog
lalta és elpusztította, a XVIII. sz. elején nagy jég
eső, 1831. kolera, 1845. árvíz okozott nagy káro
kat. 1758-ban, 1764. és 1865. tűzvészeknek esett 
áldozatul. A vasút kiépítése óta rohamosan fej
lődött. 1899 óta rend. tan. város. A világháború 
alatt itt volt a sebesült katonák egyik fő megfi
gyelő állomása. A forradalom alatt a város ke-
vesett szenvedett, de a kommunizmus féktelenül 
dühöngött. 1919-ben a csehek néhány hónapig 
megszállva tartották. 

Sator-arepo, a legrégibb és legelterjedtebb 
S Á T O R bűvös formulák egyike, melyet az ol-
T E N E T d a l t l á t l l a t ó módon négy irányban egy-
OPERA formán olvasható elrendezésben, pa-
R O T A S pirra v. fára írva, sok betegség, külö
nösen a veszettség ellen használtak. 

Sátoriedéi, 1. Fedél. 
Sátorin, 1. Mesterséges kő-
Satornja, adók. Zágráb vmegye glinaij.-ban, 

(i9io) 799 horvát és szerb lak. (Tr. SzHSz'.) 
Sátoros ünnep (héb. szukkót), máskép beta

karítási ünnep (héb. khág-haaszif), zsidó főün-1 

nep, mely a sátrakra utal, melyekben Isten lakni 
hagyta az Egyiptomból kiszabadult Izraelt (Mó
zes III. k. 234a). A S.-et a zsidó naptár 7. (tisri) 
havának 15. napjától kezdve 7 napig ülik, az első 
napot (jelenleg Palesztinán kívül a másodikat is), 
mint nagy ünnepet, a S. hét napjához 8-ik mint 
záróünnep (semini-orceret) csatlakozik, ehhez pe
dig a Tóra örömünnepe, szimchasz tóra. Ez 
utóbbi hajdanában valóságos népünnep volt. A 
S.-en lombbal födött sátrakban (szukka) étkez
nek s az isteni tisztelet bizonyos imádságai alatt 
4 növényfajból (pálmaág, cédrusalma, mirtusz és 
fűz) álló ünnepnapi csokrokat (lúlab) lengetnek. 
— A S. szót a magyarajkú keresztények s ki
vált a reformátusok is átvették, és a 3 legfőbb 
ünnepet, ú. m. a karácsonyt, húsvétot és pün
kösdöt S.-eknek nevezik. 

Sátortábor. Rendszerint deszka, ritkán fala
zott építmény csapatok tömeges elhelyezésére. 
Egyes helyeken, ahol az őszi gyakorlatok alatt 
az összpontosított nagyobb katonatömegek el
helyezése a lakosságnál nehézségekbe ütközött, 
S.-okat létesítettek. Ilyenek épültek: Lúgoson, 
Kassán, Pécsett, Nyitrán, Tápiósülyön, Pilis
csabán, Marosvásárhelyen stb. 

Sátorvájás, a kősó kitermelésének régi módja. 
Aknát mélyítettek le a sótelepig és ha ezt elér
ték, az akna méreteit mindig nagyobbítva foly
tatták a művelést lefelé és ily módon harangr v. 
sátoralakú üreg keletkezett. 

Satrapa, 1. Szatrapák. 
Satrinci, adók. Szerem vm. iregi j.-ban, (1910) 

470 magyar és horvát lak. (Tr. SzHSz.) 
Satt-el-Arab, a Tigris és Eufrates folyók 

egyesüléséből keletkezett 150 km. hosszú folyó 
Mezopotámiában, a Perzsa-öbölbe ömlik. 

Sattler, Joseph, német festő és rajzoló, szül. 
Schrobenhausenban 1867 júl. 26. Münchenben 
tanult. Nevét főleg a régi német fametszetek ha
tása alatt készített erőteljes illusztrációkkal és 
önálló rajzsorozatokkal tette ismertté. Az ő szép 
könyvdíszítményeivel jelent meg 1904. Berlin
ben a Nibelung-ének nagy diszkiadása, melyhez 
a betűket is ő rajzolta. 

Satu, a vasiparban asztalra szerelt szerel
vény, mellyel a lakatos a darabot szilárdan 
megfogja. A satu két befogó pofája ugyanis szét-

Satu. 

nyitható és összeszorítható, ha a csavar orsóját 
kézikarral megfelelő irányban forgatjuk (1. az 
ábrát). Megkülönböztetünk párhuzamos- és ko-
vács-S.-t, valamint szilárd és elforgatható S.-t. 

Amely szó S alatt nincs meg, Hz alatt keresendő I 
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Satura (lat.), 1. Satira. 
Saturatio (lat.) 1. a. m. telítés. 
2. S. a gyógyszerrendelésnek egyik alakja. 

Szerves sav (ecetsav, citromsav, borkősav stb.) 
van benne és alkálikárbonát, melyek egymást 
kénsavfejlődés közben közömbösítik a folyadék 
pedig szénsavval telítődik. Különböző hatóanya
gok lehetnek belekeverve; a gyógyszerbevételt 
kellemessé teszi. 

Satureja L. v. Satureia L., pereszlény (nSv.), 
az Ajakosak génusza; 200 faja közül a legtöbb 
mérsékelt övi. Füvek, félcserjék. Csészéjük többé-
kevésbbó csöves és harangalakú, terméséréskor 
alig nagyobbodik meg, a párta kinyúlik belőle, 
egyenes v. kissé hajlott, felső ajka lapos, a por
zók alatta összehajlanak, az alsó ajak kiterült, 
3 karélyú. Több nagyvirágú faj üvegházi vagy 
kerti dísznövény. Európai kertekben a S. grandi-
flóra (L.) Scheelo, mediterrán-vidéki. A Déleuró
pából származó S. hortensis-t L.-t (kerti peresz
lény, borsika, borsos szátorja, szádorja, bécsi roz
maring) konyhai fűszernek kertben ültetik. Egy
éves. Virága lila, a torkában piros pettyes. Le
vele száias-lándzsás. Minden része igen kellemes 
illatú és ízü. Officinális is (herba saturejae). 

Saturnalia, régi latin ünnep, melyet később 
az egész római birodalomban megültek az arany
kor boldog állapotának emlékére, amikor Satur
nus uralma alatt szabadság és egyenlőség ural
kodott az emberek között. Az állami ünnep napja 
<lec. 17-ike volt; ekkor Saturnus temploma előtt 
nagy áldozatot és lakomát rendeztek. Egy héten 
át minden állami és magánügylet szünetelt; a 
lakomákon a rabszolgák egy asztalnál ültek 
uraikkal, kik most őket szolgálták ki s lakoma 
után egymást megajándékozták, majd kocka
játékkal szórakoztak. Ilyenkor játékkirályt (Sa-
turnalicius princeps) is választottak s mindenki 
követte rendeletét. V. ö. Cumont, Les rois des 
Saturnales (Revue de Philologie 1897). L. még 
Bolondok ünnepe. 

Saturnia, ókori város Etruriában, a Lago di 
Bolsenától ENy.-ra. 

Saturnia (áiiat), 1. Éjjeli pávaszem. — S. At-
ias, 1. Atlasz-pillangó. 

Saturninus, 1. Lucitis Apuleius, Kr. e. 100. 
római néptribunus, ki Servilius Glaucia prétorral 
szövetkezve és kezdetben Gaius Marius pártfogása 
ulatt felújította a Gracchusok agrárius törvényeit, 
de végrehajtásuknál oly önkényesen és erőszako
san járt el, hogy maga a nép és Marius is el
pártolt tőle. S. a Capitoliumra menektüt, de az 
ostrom alatt megadta magát, mire a szenátus 
halálos ítélete után a nép megölte. 

2. S. (Satumilus), gnosztikus, aki Hadrianus 
alatt Antiokiában élt; azt tanította, hogy a fel
ismerhetetlen isten létezik, az atya; mélyen 
alatta áll a hét planétaszellem, az archonok, ezek 
élén a zsidó isten, ezek alatt az angyalok. Az ő 
országával szemben áll a sátán országa. A világot 
és embert a planéták szellemei, a demiurgoszok 
teremtették, de a felsőbb erő életszikrát adott 
nekik, mely a halál után Istenhez tér vissza, mig 
a test elemeire bomlik szét. Jézus áltesttel jelent 
meg. A házasság és nemzés a sátántól való. 

Saturnismus (lat.) a. m. ólommérgezés (1. o.) 

Saturnus, a vetés, meg aratás ős itáliai mezei 
istene, Ops férje, Picus atyja. A későbbi monda 
a görög Kronosszal azonosította, ki, mikor trón
jától Zeus megfosztotta, Latiumba vándorolt, ahol 
Janus szívesen látta, azután a Capitoliumra köl
tözött s mint király megtanította népét a föld-
mívelésre. Ö alatta volt az aranykor. Kr. e. 497-
ben templomot építettek neki a Capitolium alatt, 
melynek pincéje állami kincstárul szolgált. Ma 
is áll 8 oszlopa. PŐünnepét, a Saturnaliát, a rab
szolgákpünkösdikirályságát, dec. 17—23-ig ülték 
az aranykor emlékezetére. 

Saturnus, bolygórendszerünknek kifelé szá
mított hatodik és Jupiter után leghatalmasabb 
tagja, melyet gyűrürendszere és tíz holdja a 
Nap családjának legérdekesebb testévé avat (lásd 
Bolygók); csillagászati jegye 1). A Naptól való 
középtávolsága 9'5547-szer nagyobb, mint a 
Föld-Naptávolság, vagy 1428 millió km., mely a 
0-05589-nyi excentrumosság miatt 79 millió km.-
rel kisebbedhetik és nagyobbodhatik. Pályája 
2° 29' 33"-nyi hajlást tüntet fel az ekliptikához s 
befutására 29 év 166 nap 23 óra 16 perc s 32 má
sodperc szükséges. A szinódikus keringés, azaz 
azon idő, mely múlva S.,Nap és Föld ismét ugyan
azon állásba jut, 378 nap. Lassú mozgása folytán 
a S. mintegy 2V2 évig vesztegel az állatöv 
ugyanazon jegyében. A Földtől való távolság 
1199 és 1657 millió km. között változik, s ennek 
megfelelőleg látszólagos átmérője is 15 és 21 
Ívmásodperc között ingadozó. A valódi átmérő 
120,000 km. A forgás-tengely sokkal kisebb 
(108,000 km.), megfelelőleg a tekintélyes, »/9-re 
rúgó lapultságnak. A bolygó térfogata 770-szer 
múlja felül a Földét, és mivel tömege a Napénak 
3500-5-öd részét teszi, sűrűsége a vízhez viszo
nyítva 0-66. A felületén látható foltokból elég 
biztosan vezethető le a S. tengely körüli forgása 
is, mely 10 óra 14 perc 24 másodpercig tart. E 
roppant gyors forgás folytán a nehézségi erő az 
equator alatt V6-dal kisebb, mint a pólusokon, 
holott a Földön az equator felé való csökkenés 
csak il,m-et tesz ki. A S. átlag 90-szer kevesebb 
fényt és meleget nyer a Naptól, mint a Föld. Az 
egész bolygórendszerben páratlanul álló gyűrű-
rendszert Galilei fedezte fel 1610., de nem találta 
meg a helyes magyarázatot, s csak Huygens is
merte fel 1655. a szabadon lebegő gyűrűt. A ké
sőbbi megfigyelésekből kitűnt, hogy a meglehetős 
széles gyűrű több fényesebb-sötétebb koncen
trikus gyűrűből áll. A külső gyűrűk külső sugara 
277,300 km., belső sugara 242,300 km., a belső 
gyűrű külső sugara 235,000 km., úgy hogy a két 
gyűrű közötti hézag közel 7300 km. széles, míg 
a gyűrűk összes szélessége 100,000 km.-t tesz ki. 
A gyűrűk vastagsága valószínűleg kisebb, mint 
150 km. Az ekliptika felé 28»/3°-nyi hajlással 
vannak, s e miatt sohasem látszanak köröknek, 
hanem többé-kevésbbé lapult ellipsziseknek. Ha 
a S. gyűrűinek síkja átmegy a Napon, akkor 
csupán a gyűrűk keskeny éle van megvilágítva, 
jó távcsőben is csak finom fényvonalat láthatunk, 
mely némelykor egészen eltűnik. Ez a jelenség 
minden S.-keringés alatt kétezer ismétlődik. A 
gyűrű akkor is láthatatlan, ha sötét felét fordítja 
felénk. Holdjairól és pályaelemeiről már a Boly-

Amely SÜÓ 8 alatt nincs meg. Sz alatt keresendő! 38* 



Sa tu rnus — 596 — Sauer 

gók alatt volt szó (1. o.). Még megjegyezzük, hogy 
a legújabb elméleti (Maxwell), spektroszkópiai 
(Keeler és Campbell) és fotometriai (Seeliger, 
Müller) vizsgálatok szerint a S.-gyürük számtalan 
apró testből állanak, melyek önállóan keringnek 
a S. körül. 

Saturnus , az alkémistáknál az ólom neve. 
Saturnusi vers (versus Satumius) őelatin 

versforma, mely a görög mértékek behozatala 
előtt a rómaiak versformája volt. Kevés számú 
emléke maradt fenn, pl. a Scipiók sírirata, Nae-
vius «Bellum Poenicum» e. eposzának és Bnnius 
Odysseia-forditásának töredékei. Megfejtése sok 
dolgot adott a régi grammatikusoknak és az 
újabb filológiának is. A főkérdés a körül forgott: 
időmértékes vagy hangsúlyos prozódiával alkot
ták-e a S.-et, v. pedig mindkét elvnek volt benne 
része. Annyi bizonyos, hogy a S.-nek tipikusan 
13 szótagból álló hosszú sora két félsorra sza
kad, 7 és 6 szótaggal, és hasonlít a középkori 
latinságban nagyon kedvelt vagans-ritmushoz. A 
kvantitáló felfogás hívei: Bartsch K. (Der sa-
turnisehe Vers und die altdeutsche Langzeile, 
Leipzig 1867), Havet S. (De saturnio Latinorum 
versu, Paris 1880), Müller Lucián (Der satur-
nische Vers und eeine Denkmaler. Leipzig 1885), 
Leo (Der saturnische Vers. Berlin 1905), az ac-
eentuáló felfogás képviselői: Keller 0. (Der sa
turnische Vers als rhythmisch erwiesen. Leipzig 
1883 és Der saturnische Vers. Prag 1886), Thurn-
eysen (Der Saturnier stb. Halle 1885), Gleditsch 
stb. Nálunk Pörster Aurél (A hexameter eredete, 
Budapest 1899) a S. szerkezetét nyolc taktusú 
periódusnak fogta fel és a felirati 34 S.-et beha
tóan elemezte. 

Satyr, 1. Satyrok. 
Satyr-csúcs, 1. Fül. 
Satyr-dráma, 1. Szatirdráma. 
Satyr ías i s , kórosan fokozott nemi ösztön 

férfiaknál. 
Satyr idae (állat), a Nappali lepkék (Nympha-

lidae) családjának egyik alesaládja, hová kisebb-
nagyobb, legtöbbnyire sötét, barna v. barnásfekete 
és a szegélyük mentén több-kevesebb fehérpontos 
szemfolttal díszített lepkéket sorolnak. Hernyójuk 
teste a középen megvastagodott, végefelé lelapult 
és két hegyben végződő; leginkább füveken él. 
Ide tartoznak: a mindenfelé közönséges Mela-
nargia gálatea L., az jEVe&ia-fajok, amelyek 
jobbara havasi állatok, a nagytermetű Satyrus-dk, 
pl. S. circe F., hermione L., a nálunk ritkább 
Pararge- és Aphantopus-t&]ok, az Epinephele-
nem, a mindenütt közönséges E. jurtina L.-fajjal 
és a Coenonympha-nem a mezőinken mindenfelé 
közönséges C. iphis Schiff., pamphüus L. stb. 
fajokkal. 

Satyrok, görögösen Satyrosok, alsóbbrendű gö
rög istenségek, erdei és hegyi szellemek Dionysos 
kíséretében, Hermes (vagy Silenos) fiai, pajkos, 
iszákos, buja népség, melynek semmirekellő vol
tát már Hesiodos hangsúlyozza (Homerosnál nincs 
szó róluk). Kócos hajuk van, pisze orruk, hosszú, 
hegyes fülük s kecske- vagy lófarkuk. Nymphák 
társaságát keresik, azokat üldözik buja vágyaik
kal. A satyr-drámáknak állandó, a vázaképeknek 
gyakori szereplői. A fiatal S.-osokat S.-iskosoknak I 

hívták s mint a Paniskosokat, szarvakkal és 
kecskeláhakkal ábrázolták. A silenosokhoz (1. o.) 
való viszonyuk ma még vita tárgya. A művészet 
régebben szakállasán s állatiasan ábrázolta őket; 
később azonban, kivált Praxiteles hires alkotása 
óta, a fiatalos ábrázolás kapott lábra, melyen az 
állatiasság éppen csak jelezve van s nagy intel
ligencia tükröződik. 

Satzuma, a japáni Kiúsú szigeten elterülő 
tartomány, a japáni kerámia egyik nagyon hi
res centruma. Tizenhét koreai fazekas 1598-ban 
telepedett meg Kagosimában a tartomány urá
nak, Yoshihirónak hívására, hogy az ő izlése 
szerint teásedényeket készítsenek. Ezek a leg
régibb S.-edények nagyon egyszerű, de nemes 
formájúak voltak, barna cseréppel és zöldes máz
zal. Navasirogavában és Tatenóban fejlődik ki 
később, a XVII. sz. folyamán, egy arra alkalmas 
különös agyag felfedezése után a «fehér-S.» gyár
tása, melyet az elegáns formák mellett a szelíd 
fényű elefántcsontszínű máz és a finom repedések 
jellemeznek. A S.-ipar másik ága Jósában é.s 
később Ojamadában fejlődött ki, az eredeti S.-
gyártás alapján. Később azonban ez is Tateno 
hatása alá kerül. Valószínűleg Hókó volt az első 
S.-művész, ki edényeit brokátstilusban festett 
dísszel látta el. Kóno Sanemon tatenói keramikus 
gazdagította azután a XVIII. sz. végén Narinobu 
herceg parancsára a S. színezését az arannyal. A 
S.-nak ez az utóbbi változata az, mely a nyuga
ton is általában ismeretes, de rossz példányokban. 
Ami S. Japánból kikerül, igen csekély kivétellel 
selejtes vásári munka, ami egyenesen a kivitel 
számára készül Kiotóban, Nagojában és Joko-
hamában. 

Sauce (franc, ejtsd: szósz) a. m. mártás. 
Sauconna, a Saőne folyó (1. o.) régi neve. 
Sauer (franc. Sure), a Mosel baloldali mellék

folyója Luxemburg belga tartományban; az Ar
dennekben ered és Wasserbillignél torkollik. 52 
km.-nyire hajózható. 

Sauer Ignác, orvos, szül. Veszprémben 1801 
okt. 2., megh. Budapesten 1863 nov. 17.1842-ben 
pesti egyetemi tanár lett. A Magyar Tud. Aka
démia 1859. levelező tagjává választotta. Irodalmi 
dolgozatai nagyobbrészt a magyar és német szak
lapokban jelentek meg nagy számban, kiválób
bak : Der Typhus in vier Cardialformen (Wien 
1841); A szívbántalmakról (Orv. Tár. 1844); 
Huzamos bőrkütegekről (M. Orv. Évk. 1844). 

Sauer, 1. August, osztrák irodalomtörténész, 
szül. Bécs-Újhelyen 1855 okt. 12. Előbb a lem-
bergi, majd a gráci, végül a prágai német egye
tem tanára lett. Önálló kisebb-nagyobb irodalom
történeti tanulmányok mellett (J. W. von Brawe, 
1878; Der PUnffUssige Jambus von Lessing's 
Nathan, 1878; Studien zur Goethe-Philologie 
[Minorral], 1880; Prauenbilder aus der Blütezeit 
der deutschen Literatur, 1885 ; Gesammelte Reden 
und Aufsatze zur Geschichte der Literatur in 
Österreich und Deutschland, 1903 stb.) a minta
szerű kiadások egész sorában (Raimund, E. Kleist, 
Bürger, Uz, Goethe stb.) értékesítette kutatásait. 
Elsősorban azonban mint Grillparzer-kiadó és ku
tató tűnt ki. Szerkesztője az Euphorion c. filoló
giai folyóiratnak. 

Amely szó S alatt nincs meg, Sas alatt keresendő ! 
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2. S-, Emil, német zongoraművész, szül. Ham
burgban 1862 okt. 8. Rubinstein, Nicolai és Liszt 
tanítványa. 1882 óta igen nagy sikerrel hangver
senyez, hangszerének egyik kivételes tehetségű 
művésze. 1901—1907-ig a bécsi konzervatórium 
zongoramesteriskolájának vezetője volt. 1917-ben 
lovagi címet kapott. Irt számos zongoradarabot, 
köztük két zongoraversenyt (e-moll, c-moll, 1900). 
Könyve: Meine Welt; Bilder aus dem Geheiin-
fache meiner Kunst und meines Lebens (1901). 

3. S., Kari Theodor von, bajor tábornok és 
katonai író, szül. Innsbruckban 1834 dec. 20., 
megh. Münchenben 1911 máj. 19. A bajor had
seregbe lépve, 1859. a müncheni hadiiskola ta
nára, 1864. II. Lajos király szárnysegéde lett s 
mint annak futártisztje szerepelt az 1870—71-iki 
háborúban. Ezután Geinmersheirn, majd Ingol-
stadt vár parancsnoka volt. A várháború és vár
építészet megreformálásában Brialmont (1. o.) 
mellett mint Európa egyik legelső szaktekintélye 
szerepelt. Főbb művei: Grundriss der Waffen-
lehra- (München 1876, 2. kiadás); Beitráge zur 
Taktik des Festungs-Kriegs (Berlin 1882); Über 
Angriff und Verteidigung fester Platze (u. o. 1885); 
Taktische Untersuehungen über neue Formen der 
Befestigungskunst (u. o. 1885, francia nyelven is); 
Über den abgekürzten Angriff gegen feste Platze 
und seine Abwehr (u. o. 1889); Gefechtslehre imd 
Wurffeuer (u. o. 1890). 

4. S., Oskar, német színész, szül. Berlinben 
1856 dec. 5., megh. u. o. 1918 ápr. 2. 1890 óta 
Berlinben működött, hol fölváltva a Deutsches 
Theater és a Lessing-szinház tagja volt. Egyike 
volt a legjobb német jellemszinészeknek, játékát 
mélység és finomság tüntette ki. Főbb szerepei: 
Gregels (Vadkacsa), Ránk (Nóra), Wehrhahn (A 
bunda) stb. V. ö. 0. S., ein Gedenkbuch 1856-
1916 (Berlin 1916). 

Sauerbruch, Augnst, német sebésztanár és 
orvosi író, szül. Barmenban 1875.1905-ben magán
tanár Boroszlóban, majd Greifsvvaldban és Mar-
burgban, 1910. sebésztanár Zürichben, 1918. Mün
chenben; majd 1919. Frankfurtba hívták meg 
ugyané minőségben. S. kiváló érdemeket szerzett 
a tüdő- és mellkasi szebészetben, melyet az általa 
bevezetett pneumatikus operációs-kamra segélyé
vel nagyon kifejlesztett, valamint a felső végtag 
csonkján végzett műtéte által, mely a csonkot sok 
esetben alkalmassá teszi arra, hogy a hordott mű-
karral akaratlagos mozgásokat végezzen. Nagyobb 
munkái: Technik d. Thoraxchirurgie (Dr. E. D. 
Schuinacher-ral együtt 1911) és Die willkürlich 
liewegbare künstliche Hand (1916). 

Sauerland (Süderland), a Sieg és Ruhr közti 
vidék Vesztfáliában, melyet a S.-i hegység ágaz 
be. Egyes részei: a Rothaargebirge, a Winter-
berg-fenslk, a Lenne-hegység, az Ebbe és az 
Arnsbergi-erdő; legmagasabb pontjai az Asten-
berg 827, a Hunau 823 m. Gazdag a hegység 
vasércekben; a Lenne és Ruhr közt bőven vannak 
ólomércek, Mecklinghausennól márvány, Olpénél 
fodőpala, a Ruhr környékén pedig szén. 

Sauerwein, Georg, a modern Mezzof anti, csak
nem ötven nyelven beszélt és Irt, szül. Hanno-
verban 1831., megh. Krisztiániában 1904 dec. 16. 
Tanította volt rövid ideig Erzsébet román király

nét (Carmen Sylvát) leány korában s működött a 
göttingeni könyvtárban, eg5rébként egész életét új 
nyelvek tanulásával töltötte. Az angol bibliai 
társaság megbízásából az ó-testamentumot mada
gaszkári s az új-testamentum egy részét kabil 
nyelvre fordította. 1899-ben Viktória angol ki
rálynőt harmincnyolc nyelven írt apróbb-hosszabb 
versekkel üdvözölte. Arról is nevezetes, hogy 
soha nyelvtant nem használt, hanem mindjárt 
az élő nyelvet használta és szövegeken kezdte. 
Levelezésben állott a magyar Budenz Józseffel is. 

Sauf -COndui t (franc, ejtsd: szóf-kondüi, lat. 
salvusconducttis, 1. o.) a. m. biztos kiséret, hitlevél. 

Saul, Izrael első királya, Kis fia, Benjámin 
törzséből származott. Erős és vitéz férfiú volt, aki 
a filiszteusokat megverte és Jabes Gileádot az 
ammonita király garázdálkodásaitól megszaba
dította. Fiával Jonatánnal együtt sikerült neki 
Izraelt a flliszteusoktól egy darabig függetlenné 
tenni. Nagymértékbennyugtalanították őt Dávid
nak, Jisáj fiának harci sikerei, mivel családjának 
uralmát féltette. Dávidot, akit eleinte kedvelt s 
akinek leányát, Mikált feleségül adta, később 
udvarából elűzte, úgy hogy ez Palesztina déli ré
szében egy portyázó csapat élén bolyongani volt 
kénytelen. S. a Gilboa hegyei között a flliszteusok 
ellen szerencsétlenül hadakozván, kardjába dőlt. 
S. király tragikus életét több drámaíró is feldol
gozta. 

Saul (Sauliis) volt a neve Pál apostolnak 
megtérése előtt. L. Pál (apostol). 

Saul, több magyar főúr neve az Árpádok ko
rában. 1. Bihar vármegye főispánja 1103—1113. 
— 2. S. herceg Thuvóczj krónikája szerint (II. 63.) 
Zsófiának, állítólag Kálmán király leányának s 
egy ismeretlen nevű magyar főúrnak törvényes 
fia, kit 1127. a II. István uralkodásával elége
detlen magyar urak királlyá akartak tenni, s 
lehet, hogy a II. Béla idejében lefejezett S. nevű 
szerzetes valóban ez a S. volt. — 3. S., dömösi 
prépost 1138., midőn II. Béla befejezte atyja, 
Álmos herceg alapításának, a dömösi apátság 
templomának, építését az egyház jövedelmének 
egyharmadát a prépostnak adta. — 4. S., kalocsai 
érsek Imre király idejében; szent és ártatlan 
életéért II. András király 1207. a már halottat 
kegyelettel említette. Érseksége káptalanát S. 
1198. több falu tizedjövedelmével ajándékozta 
meg. Szentté iktatása érdekében a XIII. sz.-ban 
mozgalom indult meg, mely azonban valami ok
ból meghiúsult. 

Saul a próféták között, szálló igévé lett bib
liai közmondás, amellyel olyan embert illetnek, 
aki egy társadalmi rangját meg nem illető kör
ben él. A közínondás alapja Sámuel I. k. 10,, és 
1934. 

Saulcy (ejtsd: SZÓSZÍ), Félicien Gaignart de, 
francia régész és érmészeti iró, szül. Lilieben 
1807 márc. 19., megh. Parisban 1880 nov. 5. 
Főbb művei: Essai de classiflcation des suites 
monetaires byzantines (1836); Essai de classifl
cation des monnaies autonomes d'Espagne (1840); 
Recherches sur la numismatique punique (1843); 
Numismatique des croisades (1847); Recherches 
sur la numismatique judai'que (1854); Numisma
tique de la Terre-Sainte (1874); Histoire numis-
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matique du rógne de Francois I. (1876); Histoire 
monetaire de Jean Bon (1880). Ezenkívül vannak 
még történelmi és földrajzi munkái is. Érem-
gyüjteményét 1872. a párisi éremtár vette meg. 

Sauldre (ejtsd: szódr, Qrande-S.), a Cher (Loire) 
166 km. hosszú jobboldali mellékfolyója. A 47 
km. hosszú S.-csatorna belőle vezet Blaneafort-
tól Lamotteig a Beuvronba. 

Saulgyanta (növ.) vagy Keletindiai dammar-
qyanta, a Shorea robusta terméke, 1. Shorea- és 
Dammar-gyanta. 

Sault Sainte Marié (ejtsd: szó szenniari), város 
Michigan északamerikai államban, (1911) 12.615 
lak. 1641-ben francia misszió körül keletkezett. 
Közelében Fort Brady, az Unió katonai állo
mása. Átellenében Kanadában van S. község, 
(10,000 lak.) amellyel vasúti híd köti össze. 

Saulx (ejtsd: szó), a Marne 127 km. hosszú jobb
oldali mellékfolyója Franciaországban, Vitry-le-
Francoisnál torkollik. 

Saumaise, Claude de, 1. SalmasitfS. 
Saumur (ejtsd: szomUr, lat. Salmurium), város 

Maine-et-Loire francia départementban, a csa
tornázott Dive, a Thouet és Loire összefolyásánál, 
(i9ii) 16,198 lak., kitünö bortermelő hely; 1040. 
épült erőssége ma arzenál. S. Anjou egyik leg
érdekesebb és Franciaország egyik legrégibb vá
rosa. Nevezetesek: Notre Dame de Nantilly 
(Xn. sz.), Szt.-Péter és Szt.-Miklós (XII. sz.) tem
plomai, továbbá a XII. sz.-beli Mária-szobor; 
a városháza (XII. Lajos korából). S. 1204. 
került Anjouhoz. 1562. a hugenották erős vára 
volt, protestáns egyetemmel. Virágzásának a 
nantesi ediktum visszavonása vetett véget. Kö
zelében van Bagneux falu, híres dolmenekkel. 

S a a n d . , latin rovarnevek után Saunders 
Sidney Smith angol természettudós (megh. Lon
donban 1884.) nevének rövidítése. 

Sauppe, Hermáim, német klasszikus filoló
gus, szül. Wesensteinben, Drezda mellett, 1809 
dec. 9., megh. Göttingenben 1893 szept. 15. 
1833-ban zürichi, 1856. göttingeni egyetemi ta
nár. Különösen az attikai szónokok kiadása és 
magyarázata körül vannak érdemei. Nevezetes 
művei : Oratores Attici (Baiterrel, Zürich 1839— 
50. 9 köt.); Hyperides, Philodemos, Platón 
Protagorasa, Gorgiasa; Eugippii vita S. Seve-
rini (1877 Mon. germ. lüstorica); Haupttal együtt 
1845 óta kiadta a Weidmann-féle Sammlung 
griech. und lat. Schriftsteller-t. Válogatott müvei 
Berlinben 1896. jelentek meg. 

Sauret (ejtsd: szőré), Emilé, francia hegedű
művész, szül. Dun le Eoibanl852 máj. 22., megh. 
Londonban 1920 febr. 12. Mint hegedűművész 
nagy sikerrel bejárta Európát • és Amerikát. 
1891—1893-ig a londoni zeneakadémia, 1893— 
1906-ig a chicagói Ziegfeld-konzervatórium ta
nára volt. S. irt hegedüdarabokat és egy verseny
müvet is. 

Sauri i (áiiat), szűkebb értelemben a gyíkok 
tudományos latin neve, tágabb értelemben a nagy 
kihalt hüllők (Ichthyosaurus, Plesiosaurus stb.) 
gyűjtőneve. 

Saurin (ejtsd: szoren), Jacques, francia reformá
tus hitszónok, szül. Nimesben 1677 jan. 6., megh. 
Hágában 1730 dec. 30. Tanult Genfben s 1701. 

1 egy londoni vallon gyülekezet lelkészévé válasz
tották. 1705-ben Hágába ment lelkésznek. Mint 
hitszónok a francia református egyház kiváló 
szónokai között a leghírnevesebb volt. Főbb müvei 
a következők: Abrégó de la théologie et de la 
morale chrétienne en formedecatóchisme(1722); 
État du christianisme en Francé (1725). Egyházi 
beszédei Sermons c. a. egybegyűjtve jelentek meg 
Hágában (1749, 12 köt.) és Parisban (1829—85, 
8 köt.). 

Sauriusok (paieont.), 1. Dinosaurus. 
Sauroktonos (gör.) a. m. gyikölő. Apollón mel

lékneve, kit, mint gyíkölőt, Praxitelesnek egy 
híres szobra ábrázolt, mely csak másolatban 
maradt reánk (Vatikán.) 

Sauromatu iu Schott (növ.), az Araceae csa
ládba tartozik ; torzsa virágzatuk, pirosan folto
zott buroklevelük és nagy, elül hasogatott leve
lük van. A S- venosum Schott fajt dísznövényül 
tartják és arról nevezetes, hogy gumója szobá
ban beültetés nélkül is kivirit. 

Sauropoda (paieont.), 1. Dinosaurus. 
Sauropsida (állat), a Hüllők (Reptilia) és 

Madarak (Aves) összefoglaló neve, mely Huxley-
től ered. 

Sauropterygia , 1. Plesiosaurus. 
iSaurot l iera (esökukóka, áiiat), 1. Kukókák. 
Saururaceae (növ.), a Borsfélék (Piperales) 

sorozatába tartozó család, melynek fajai Kelet
ázsia és Eszakamerika melegebb tájain honosak. 

Saururae (állat), azon kihalt madarak cso
portja, melyeknek szervezete a gyíkokra (Saurii) 
jellemző tulajdonságokat egyesít magában. Ide tar
tozik pl. a solnhofeni litográf-paláhan a jura
kori rétegekben talált Archaeopteryx litlio-
graphica H. v. Meyer, melynek fogas állkapcsai 
és gyíkokra emlékeztető hosszú farka van. L. 
még Archaeopteryx. 

Saussier (ejtsd: szószjé), Félix Oustave, francia 
tábornok, szül. Troyesban 1828 jan. 16., megh. 
Luzarchesban, Pontoise mellett, 1905 dec. 20. 
Részt vett a krimi és az 1859-i olasz hadjáratok
ban. 1870-ben, mint ezredes, Metz kapitulációja
kor német hadifogságba jutott, de haza szökött 
s 1871 elején mint tábornok harcolt a Loire-had-
seregben. 1873-ban a nemzetgyűlésbe választot
ták, hol élénk részt vett a katonai reformok 
megvitatásában. 1881-ben Algéria főparancs
noka lett s ő vezette Tunisz megszállását. 1884. 
Paris főkormányzójává és a legfelsőbb hadita
nács tagjává nevezték ki. 

Saussure (ejtsd: szószür), 1. Cézár, II. Rákóczi 
Ferenc udvari nemese, szül. Lausanneban 1705 
jun. 2., megh. u. o. 1783 márc. 8. Konstantiná
polyban az angol követségnél volt alkalmazás
ban 1729 óta, de a léha diplomaták közt a sok 
dobzódást nem bírván, 1733. II. Rákóczi Ferenc 
udvari szolgálatába állott Rodostóban s hiven 
teljesíté kötelességét a fejedelem haláláig. Mikes 
Kelemennel ő vitte Rákóczi hamvait konstanti
nápolyi temetkezőhelyére 1735. Ez év végén 
hazament s a francia és helvét történelemre vo
natkozó több művet írt. Becses naplójának Rá
kóczira vonatkozó részét Thaly Kálmán adta ki: 
De S.-nak Törökországi levelei 1730-39-ből 
és Följegyzései 1740-ből c. alatt, 1909. 
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2. S-, Ferdinánd de, indogermán nyelvész, szül. 
Genfben 1857 nov. 26., megh. 1913 febr. 22. 
1881 óta Parisban az indogermán nyelvészet ma
gántanára volt, 1891. szülővárosa egyetemén 
a szanszkrit nyelv rendes tanára. Legjelentéke
nyebb művét még tanulókorában irta: Mémoire 
sur le systéme primitif des voyelles dans les 
langues indo-européennes (Leipzig, 1879.). 

3. S., Henri F. de, svájci természettudós, S. 
4. unokája, szül. Genfben 1829., megti. u. o. 1905 
febr. 20. Részt vett az 1872—75-iki mexikói tu
dományos expedícióban. Főbb müvei: Mélanges 
orthoptérologiques (1963—78, 6. füz.); Mémoire 
pour servir á l'histoire naturelle du Mexique, 
des Antilles et des États-Unis (1872); Les ex-
plorateurs genövois des Alpes (1879); La question 
du lac (1880). 

4. S-, Horace Benőtt de, svájci természettudós, 
szül. Conchesban (Genf mellett) 1740 febr. 17., 
megh. Genfben 1799 jan. 22. 1762-ben Genfben 
tanár lett. S. a geológia alapítói közé számítandó. 
Számos mérést eszközölt; többek között 1787. a 
Montblanc csúcsán végzett barometrikus méré
seket. Több mérőeszközt is talált fel; tőle maradt 
elektrométer, liigrométer (az ismeretes hajszál-
liigrométer) és több hasonló mérőeszköz. Főbb 
munkái: Voyages dans les Alpes (Genf 1779—96, 
4 köt.); Bssai sur l'hygrométrie (Neufchátel 
1783); Défense de l'hygrometre á ehevaux (Genf 
1788) stb. 

5. S., Nicolas Théodere de, svájci természet
tudós, az előbbinek fia; szül. Genfben 1767 okt. 
14., megh. u. o. 1845 ápr. 18. Atyját geológiai 
kutatásaiban segítette. Főműve a Recherches 
chimiques sur la végétation (Paris 1804) c. munka, 
mely a növényélettan terén korszakot alkotó. 

Sanssurea DG. (nov.), a fészkes viráguak 
(Compósitae) családjába tartozik, 125 faja — 
1 ausztráliai kivételével — az északi mérsékelt 
övön él. Viráguk piros vagy kékes; fajai, egy 
vagy több fészkűek, kettős pappusuk van. Évelő 
füvek. Néhány fajuk havasainkon is él. 

Saussure-féle higromóter, 1. Higrométer. 
Saussurit (ásv.), a kalciumban gazdag plagio-

klászok átalakulási terméke. Tömött, szürkés, zöl
des, bágyadt fényű vagy fénytelen, élein áttetsző, 
igen SZÍVÓS tömeg, keménysége 6—7. A S. apró 
zoizit-, epidot-, gránát-, esetleg még nitrolit-, pla-
gioklász-, kvarc-, aktinolit- és szkapolit-szemecs-
kék mikroszkopikus elegyéből áll. A S.-gabbróban 
fordul elő Corsica szigetén, a Monte-Rosán, Wur-
litz mellett Szászországban. 

Sauter, George, angol festő, szül. Rottenbach-
ban (Bajorország) 1866 ápr. 20. A müncheni 
akadémián tanult és utazásai után 1895. London
ban telepedett le. Müvei Whistler hatását árulják 
el. Említendők : Max Müller, Kneipp Sebestyén, 
Rampolla bíboros, Uhde Fritz, Trubeckoi her
ceg, Richter Hans karmester képmásai. Utóbbi, 
valamint Kérdés és tétovázás c. képe a buda
pesti Szépművészeti Múzeumban van, egyéb 
művei velencei, brüsszeli, genfi, müncheni kép
tárakban. 

Sauternes (ejtsd: szotern), falu Gironde francia 
départementban, (I9ii) 850 lak.; a híres Cháteau 
d'Yquem bordeauxi fehérbor termőhelye. 

Sanvegarde (franc., ejtsd: szóvgárd), biztosító 
őr v. őrség, melyet a csapatparancsnok ellensé
ges országban egyes személyek, házak stb. mellé 
szokott adni, hogy bántalmazástól, illetőleg fosz
togatástól megóvják. A modern nópjog és hadijog 
mellett ilyen őrségek kiállítása csak ritkán válik 
szükségessé. 

Siiiive qu i petit (franc, ejtsd: szór ki pó) a. m. 
meneküljön, aki tud. 

Sauveur (ejtsd: szovőr), Joseph, francia fizikus, 
szül. La-Flécheben 1653 márc. 24., megh. Pa
risban 1716 júl. 9. Eleinte Parisban magántanár 
volt, majd a Collége royal-ban a matematika 
tanára. Vizsgálatai főképen az akusztikára vo
natkoznak; noha születésétől fogva süket volt, 
a rezgésszámok alapján felfedezte a húrok fel
hangjait és csomópontjait. Értekezései a Mémoires 
Parisiensban jelentek meg. 

Sav, 1. Savak. 
Sav., latin tudományos állatnevek után Marié 

Jules César Lelorgne de Savigny (1. o.) nevének 
rövidítése. 

Savage (ejtsd: szevedzs), 1. Richárd, angol költő, 
szül. Londonban 1698 jan. 40., megh. u. o. 1743 
aug. 1. Macclesfleld grófnő és Lord Rivers ter
mészetes fia volt s anyja egy cipésznél nevel
tette. Részegségében gyilkosságot követett el, 
amiért halálra Ítélték. < A királyné megkegyel
mezett neki annak ellenére, hogy anyja ezt meg 
akarta akadályozni. Lőve in a Veil (1718) c. víg
játékának és Sir Thomas Overtmry (1723) c. 
szomorújátékának" nagy sikere volt. Két híres 
költeménye,: The Bastard (1728) és The Wande-
rer (1729). Életét Gutzkow színpadra vitte. 

2. S., Richárd Henry, amerikai író, szül. Uti-
cában, New-York államban, 1846., megh. 1903 
okt. 20. Katonai nevelésben részesült. Nagy
számú müvei közt leghíresebbek: My offlcial 
wife; The Anarchist; The Old Chateau. Magya
rul megjelent: Hivatalos feleségem (Budapest, 
1897, 1904, 1916, 1919); Júdás leánya (1898, 
1904, 1918); Az ősi kastély (ford. Cserhalmi Irén, 
1898); Harlemi boszorkány (1897); Alaszkai her
cegnő (1900). My offlcial wife c. regénye rendkí
vüli népszerűségnek örvendett a színpadon is több 
feldolgozásban. 

Savage-Island (ejtsd: szevedzs ájlend) v. Niue, 
Niua, kis korall-szigetcsoport a Csendes-óceán
ban a Tonga-, Szamoa- ós Fidzsi-szigetek között 
mintegy 35 km' területtel ós (ÍMO) 3943 lak. Brit 
birtok. 

Savak általában azok a vegyületek, amelyek 
bázisokkal sókat alkotnak. Szerkezetüket illető
leg a S. negatív gyököknek az ú. n. savmaradé-
kok-nak hidrogén-vegyületei. A hidrogén fémek
kel (esetleg más pozitív gyökökkel) helyettesít
hető. Ilyenkor só keletkezik. Ahány ilyen helyet
tesíthető hidrogén-atom van a savban, annyi 
bázisúnak nevezzük az illető savat. A savmara
dék lehet elemi vagy összetett gyök. Az elemek 
közül a haloidok a hidrogénnel közvetlenül sa
vakká egyesülnek. Ilyen S. a sósav HC1, a bróm-
hidrogénsavHBr, a jódhidrogénsav HJ, a fluor
hidrogénsav HF; gyűjtőnéven haloidsavak. Az 
amfidsavakban a savmaradék összetett gyök, 
és aszerint, hogy ez az összetett gyök melyik 
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amfld-elemet tartalmazza kétvegyértékü alak
jában, megkülözböztetünk: oxí-, tio- (v. szulfo-) 
szeleno- ós telluro-savakat. Az amfldsavak min
dig tartalmaznak egy negatív gyököt, a savgyö
köt, mely gyök szabad vegyértékei hidroamfld 
(OH)1 (SH)1 (SeH)1 (TeH)1 gyökkel vannak egye
sülve. A savgyököt tehát a savból úgy nyerjük, 
ha a hidroamfld gyököket elhagyjuk. Az amfld
savak közös sajátsága, hogy bizonyos körülmé
nyek között vizet (H80), illetve kénhidrogént 
(HaS) stb. veszíthetnek. Az ilyenkor keletkezett 
vegyületeket, szemben az eredeti vegyületekkel, 
az ú. n. hidrosavakkal, anhidrosavaknak nevez
zük és pedig, ha az összes egyvegyértékü hidro-
amfld-gyökök átalakulnak kétvegyértékü amfid-
gyökökké, a keletkező vegyület anhidrosav, ha 
pedig ez az átalakulás csak részleges, a keletkező 
vegyület anhidro-hidrosav- Pl. a foszforsav 
PO (OH3) vizet veszítve átalakul metafoszfor-
savvá P02 (OH), mely anhidrohidrofoszforsavnak 
is tekinthető, ha még több vizet veszít, foszfor-
pentoxiddá Pa06 alakul át. Ez a vegyület az 
anhidrofoszforsav. Ha a savnak többféle össze
tételű hidrosavja van, a legtöbb hidroxil-gyököt 
tartalmazó savat ortosavnak nevezzük. Ha ez a 
vegyület egy molekula vizet, kénhidrogént stb. 
veszít, keletkezik a metasav, ha pedig két mole
kula ortosavból lép ki egy molekula víz, az így 
keletkezett vegyület a" pirosav. Az amfldsavak 
közül gyakorlatilag legfontosabbak az oxisavak, 
ilyenek a kénsav (H,S04), a salétromsav (HNOs), 
a foszforsav (H3P04), a hipoklórossav (HOCI) 
stb.; a tiosavak kevésbbé fontosak, ilyenek pl. a 
tioszénsav (HaCS3), a tioarzénsav (H3AsS4) stb. 
A szeleno- és telluro-S.-nak gyakorlati jelentősé
gük nincs. A halóid és amfldsavakat közös néven 
ásványi S.-nak is nevezik, szemben az ú. n. orga
nikus v. karbonsavakkal. Ezek a S. szenet tartal
mazó negatív gyökök vegyületei az egyvegyér
tékü karboxü COOH gyökkel. Annyi bázisúak, 
ahány karboxil-gyököt tartalmaznak. Rendszerint 
a savmaradék is tartalmaz hidrogént, míg az ás
ványi 8. savmaradékában rendesen nincs hidro
gén. Számuk igen nagy, ilyenek pl. az ecetsav 
H (C3H3Oa), az oxálsav H8 (C,04), a borkősav 
H2 (C4H406) stb. 

A legtöbb sav folyós halmazállapotú; a halóid-
savak gázalakúak. Vízben rendszerint oldhatók 
és oldatuk savanyú kémhatású, vagyis a kék 
lakmusz-papirost megvörösíti. Ezek a S. vizes 
oldatban elektrolitosan disszociálnak és belőlük 
pozitív töltésű hidrogénionok és negativ töltésű 
savmaradékionok keletkeznek. Az elektrolitos 
disszociáció foka és ezen disszociáció egyensúlyi 
állandója a S. erősségének mértéke. (L. Elektro
litos disszociáció.) Legerősebb S. a haloidsavak. 
Erős sav a saltétromsav, kénsav, klórsav stb. 
Az erős S. tömény állapotban maró hatásúak, a 
szerves szöveteket elroncsolják, ezért őket maró 
S.-nak is nevezzük. A gyenge S. savmaradéka kis 
mértékben negativ gyök. A karbonsavak az előbb 
említett S.-nál általában gyengébbek. Gyenge 
sav a bórsav H3 (B0S), a szénsav H2 (C03) stb. 
Vannak vegyületek, melyek a fent említett S. 
egyik osztályához sem tartoznak, de azért S.-nak 
kell őket tekintenünk, mert vízben hidrogén-iont 

termelnek és bázisokat telíteni képesek. Ezek 
igen gyenge S. Ilyenek a karbólsav H (OC6H6), a 
kénhidrogén H (SH), a ciánhidrogén H (NC) stb. 

A különböző S. fontos vegyületek, közülük 
nagyon sokat használnak az iparban (pl. sósav, 
kénsav, salétromsav), az orvosi gyakorlatban 
(foszforsav, szalicilsav), a háztartásban (citrom
sav, ecetsav) stb. A S. elnevezését 1. Nevezéktan. 

Savakú (állat), 1. Cochlearius. 
Saválló baktériumok, amelyek megfestve 

nehezen színteleníthetők kémiai hatószerekkel 
(különösen savval és alkohollal). A S. morfológiai 
ós biológiai viselkedésében is sok rokon vonás 
van. ilyenek a tuberkulózis-, a lepra-, a smegma-
bacillus stb. 

Savamid. Szerves savakból és ammóniákból 
keletkezik oly módon, hogy az ammónia hidro
gén atomjait savgyökkel helyettesítjük és a he
lyettesítés mértéke szerint primer, szekundér és 
tercier S.-ok lehetnek: CH8.CO — NHa 

acetamid, 
rvr n n \ ^ s — CO \ 
r 7 ' ™ ) ™ CH.-CO —N 

diacetamid, yjíl3, ^ u . / 
triacetamid. 

Legfontosabbak köztük a priméramidok, melyek 
közvetlen az illető savak ammoniumsóiból is elő
állíthatók. Az alacsonyrendüek vízben oldódnak 
és az aminoktól könnyen való elszappanosítható-
ságukkal különböznek. Nevezetes, hogy a cianidok 
és a szerves savak között közbeeső hidrolizisi ter
mékek. 

Savariilid, anilin és savak közös származéka. 
Legismertebb közülük az acetanilid, az anilin és 
ecetsav származéka, CSH6. NH — CO — CH3; elő-
előáll anilin, jégecet v. pedig anilin és ecetsav-
anhidrid melegítése által. Láz ellen használják 
antifebrin néven. További helyettesítések révén 
diacetanilid is keletkezik: 

Í C H N / C O - - C H 3 \ 
V 6 6 \CO-CHJ-

Savannah (ejtsd: szeveone), 1. folyó Georgia 
északamerikai államban. Ered a Tugaloo és 
Keowee összefolyásából, Üél-Carolina felé hatá
rul szolgál ós 720 km. folyás után, S. várostól 
18 km.-nyire, az Atlanti-óceánba ömlik. S. váró 
sig5.7 m. mélyjáratú hajókkal, azon fölül Augus-
táig (220 km.) folyami gőzösökkel hajózható. 

2. S., kikötő Georgia északamerikai állam
ban, a Savannah mellett, (1920) 83,252 lak., köztük 
33,246 néger ; élénk iparral és kereskedelemmel. 
Jelentékenyebb épületei a városháza, a törvény-
szék,akatszékesegyház,apresbiteriánus templom, 
a színház, a Hodgson Hall, a Georgia Historical 
Society gyűjteményével éskönyvtárával,aTelfair 
Academy képtárral. Közelében van Tybee Beach 
fürdőhely. S.-t 1733, Oglethorpo tábornok ala
pította. 

Savanyúfüvek, 1. Csaté, Savanyú széna. 
Savanyú humusz, 1. Humusz, 
Savanyúkút, nagyk. és savanyúviz-fürdő Sop

ron várm. nagymartom j.-ban, (1910) 703 német 
és magyar lak., vasútállomással. A Rozália-
hegység tövében, gyönyörű fenyveserdők köze
pette fekszik s újabban nagyon fellendült. (Tr. A.) 
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Savanyú széna, általában a túlnedvességben 
szenvedő rétről származó, kevésbbé értékes széna, 
mely különböző savanyú füveket (sás, káka, 
szittyó, gyapjufű stb.) és zsurlókat tartalmaz na
gyobb mennyiségben, ennélfogva csekély táperejű 
s inkább csak lovaknak való. L. Rét. 

Savanyú szénsavas ammónium, savanyu ain-
uioniumkarbonát, (NH4)HCO„ ammoniumhidro-
karbonát, guanotelepekben található, de előáll a 
normális ammoniumkarbonátból is, ha oldatát a 
levegőn forraljuk, vagy pedig szénsavat vezetünk 
bele. Szagtalan, fehér kristályos-táblás test, víz
ben jól oldódik. A rendes kereskedelmi ammonium-
karbonát: savanyú ammoniumkarbonát és karba-
minsavas ammónium keveréke. Az analitikai ké
miában igen fontos vegyszer. 

Savanyú takarmány, 1. Besavanyltás, 2. 
Savanyúvíz, 1. Ásványvizek. 
Savaria (Sabaria), ókori római város Felső-

Pannoniában, a mai Szombathely helyén ; fontos 
kereskedelmi utak csomópontja, a tartomány gyű
lés helye, falai közt gyakran tartózkodtak a csá
szárok. A területéről előkerült régiségek a Vas
vármegyei múzeumban vannak. V. ö. Schoenvis-
•ner, Antiquitatum et Históriáé Sabariensis ab 
origine usque ad prae3ens tempus libri novem 
(Pestini 1791). 

Savart (ejtsd: sz&vkr),Félix, francia fizikus, szül. 
Méziéresben 1791 júl. 30., megh. Parisban 1841 
márc. 16. Eleinte orvos volt, majd a fizikai szer
tár őre a Collége de Franceon. Leginkább akuszti
kával foglalkozott. Húros hangszereket és akusz
tikai eszközöket is szerkesztett. A hallhatóság 
felső határát 24,000 rezgésnél találta. L. Savart-
féle kerék. 

Savart-féle kerék, gyors forgásba hozható fo
gaskerék. A fogakhoz tartott kártyalap ütődései-
ből hang származik, mely annál magasabb, men
nél nagyobb a fogak száma és a forgási sebes
ség. Ezeket ismerve, megállapítható a hang rez
gésszáma. 

Savary (ejtsd: szavari), 1. Anne Jean Marié René, 
Rovigo hercege, francia tábornok és politikus, 
szül. Marqban (Ardennes dép.) 1774 ápr. 26., 
megh. 1833 jún. 2-A forradalmi hadseregbe lépve, 
vészt vett a Rajna-melléki harcokban, az egyip
tomi hadjáratban és a marengói csatában. 1802 
óta Bonaparte első konzul titkos rendőrségét ve
zette. Mint ilyen siettette 1804. Enghien herceg 
(1. o.) igazságtalan kivégeztetését. 1805—07-ig 
mint hadosztálytábornok harcolt az osztrákok és 
poroszok elleni háborúban. A friedlandi csata után 
Napóleon császár Rovigo hercegévé nevezte ki s kö
vetnek küldte Szent-Pétervárra. 1808-ban Spa
nyolországban parancsnokolt. 1810—14-ig rendőr
miniszter volt s hivatalát kíméletlen szigorúság
gal töltötte be. 1815-ben Napóleonhoz csatlako
zott, ki őt pairré és a csendőrség főnökévé ne
vezte ki. Az angolok mint hadi foglyot Máltába 
vitték, de innen 1816. Szmirnába menekült. 1819. 
önként jelentkezett Parisban, hol a biróság ártat
lannak nyilvánította Enghien herceg kivégezte-
tésében. Lajos Fülöp király 1831. Algéria főpa
rancsnokává nevezte ki, de már 1833. vissza kel
lett hívni erőszakos viselkedése miatt. Emlék
iratai (Mémoires, Paris 1828, 8 köt, új kiad. 

1900—1901, 4 köt.) fontos adalékokat tartal
maznak kora történetéhez. 

2. S., Félix, francia csillagász és geodéta, szül. 
Parisban 1797 okt. 5., megh. Estagelben 1841 júl. 
15. Parisban tanár volt az École Polytechnique-on 
és csillagász az obszervatóriumon. Ő volt az első, 
ki a kettős csillagok pályáját számította a New
ton-féle nehézségi törvény feltevése alap ján.Erről 
értekezik Sur la détermination des orbites que 
décrivent autour de leur centre de gravité deux 
étoiles trés rapproehées l'une de l'autre (Paris 
1827). 

Savas cserzés, 1. Cserzövargaság. 
Savbarna, két festék, barnaszínü. Egyik sósa

vas diazobenzol- és krizoidinszulfósav-, a másik 
diazonaftalinszulfósav- és krizoidinból készül. 

Savcsoport a. m. savmaradék, 1. Savak. 
Savé (ejtsd :száv), a Garonne 148 km. hosszú bal

oldali mellékfolyója Dél-Franciaországban. Ered 
Hautes-Pyrénées départementban és arénádénál 
(Toulouse alatt) torkollik. 

Savery, Roelandt, holland festő és rézmetsző, 
szül. Courtraiban 1576, megh. Utrechtben 1639. 
Bátyjának, S. Jakabnak volt tanítványa, s Jan 
Brueghel hatása alatt képezte magát tovább. 
II. Rudolf császár kedvelt festője volt. Emberi és 
állati alakokkal benépesített tájképei által tett 
hírnévre szert. 

Savfehérje, 1. Acidalbuminát 
Savgőzmérgezés, 1. Mérges gázok és gőzök. 
Savgyök, 1. Savak. 
Savgyökhaloidok v. savhaloidoka savgyökök

nek fluorral, klórral, brómmal v. jóddal alkotott 
vegyületei. Legjobban a savgyökök klórvegyü
letei ismeretesek. Előállításuk rendszerint fosz-
forhaloidokkal történik. Ha ezen vegyületeket 
tömény savakkal összehozzák, a megfelelő S. és 
foszforsav keletkezik. A S. rendszerint folyós 
halmazállapotúak, szúrós szagúak, víztől teljesen 
elbomlanak, miközben a savgyöknek megfelelő 
amfidsav és halogénsav keletkezik belőlük. Fon-
tosabb S. a szulfurilklorid S03 CL,, foszforil-
klorid PO Cl3, a karbonüklorid v.foszgén CO Cl„, 
az acetilklorid CHS CO Cl stb. Az iparban külön
féle szintézisekhez használják fel őket. 

Savi , latin növénynevek után Savi Gaetano 
olasz tanár neve ; szül. Firenzében 1769 jún. 13., 
megh. Pisában 1844 ápr. 28. Számos állat- és 
növénytani értekezést írt. Önálló művei: Flóra 
Pisana (Pisa 1798, 2 köt.); Botanicon etruscum 
(u.o. 1808-25, 4köt.); Flóra italiana (u. o. 1818-
182í, 3 köt.). — Állatnevek után S. Paulo, pisai 
zoológus (1798—1871) tanár neve; főműve: Or-
nithologia toscana (Pisa 1827—31, 4 kötet). 

Savi (IIÖV.) a. m. Sojabab (1. o.). 
Savibolya, a pentametilbenzilpararozanilinszul-

fósav nátriumsója, selyem- és gyapjú-festék. 
Savigliano (ejtsd: szaviiiyano), város Cuneo olasz 

tartományban, (1910) 17,321 lak., régi erődltmé-
nyekkel,bencésapátsággal,szépdiadalivvel(1619), 
1799 nov. 4. és 5. az orosz-osztrák hadak itt 
győzték le a Melas vezérelte franciákat. 

Savigny (ejtsd: szavinyi), 1. FHedrich Kari von, 
német jogtudós, szül. Majna-Frankfurtban 1779 
febr. 21., megh. Berlinben 1861 okt. 25. Marburg-
ban 1803 óta rendkívüli tanár volt s Das Reeht 
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des Besitzes (Giessen 1803, 7. kiad. Rudorfftól, 
Wien 1865) e. müvévelthíressé tette nevét. 1808-ban 
Landshutban, 1810. Berlinben tett tanár, 1842. a 
porosz törvény reviziója céljából alakult minisz
térium élére került, de 1848. ez állásától meg kel
lett válnia. S. fö képviselője volt a történelmi 
jogiskolának és Thibaut, Gönner stb. kodiflkátori 
törekvései ellen Vom Beruf unserer Zeit für Ge-
setzgebung und Rechtswissenschaft (Heidelberg 
1814, 3. kiad. 1840., újból kinyomatva Freiburg 
1892) e. munkájával lépett fel. Fő munkái: Ge-
schichte des rom. Rechts im Mittelalter (Heidel
berg 1815—31, 6 köt.; 2. kiad. 1834—1851, 7 
köt.) és System des heutigen röm. Rechts (Berlin 
1840—49, 8 köt., Heuser tárgy- és forrásmutató
jával 1851); Obligationsrecht (u. o. 1851-1853, 
2 köt.), Bichhornnal és másokkal együtt adta ki 
a Zeitsehrift für geschichtliclie Rechtswissen
schaft (1815—50-ig, 15 köt.) c. folyóiratot. Kisebb 
iratai Vermischte Schrifteu címen 1850. jelen
tek meg (Berlin 5 köt.). V. ö. Mutter E., Friedrich 
Kari v. S. (Leipzig 1907). 

2. S; Marié .füles César Lelorgne de, francia 
zoológus (1777—1851). S. elkisérte 1798. Napó
leont Egyiptomba. Müvei: Mémoires sur les ani-
maux sans vertébres (Paris 1816, 2 köt.); Des-
cription de l'Egypte (u. o. 1809—1828,10 köt.). 

Savio (ókori Sapis), 100 km. hosszú folyó 
Olaszországban; ered Bagno fölött a Monté Co-
nerón s Ravennától DK.-re az Adriai-tengerbe 
torkollik. 

Savits, Jocza, szerb származású német szi-
nész, EZÜI. Törökbecsén 1847 máj. 10., megh. 
Münchenben 1915 máj. 7. Építésznek készült, de 
Bécsben színpadra lépett, hol Sonnenthal és Le-
winsky támogatták. Több helyen működött föl
váltva^ bécsi Burgszinházban,Weimarban, Mann-
heimban, míg végre 1885. a müncheni udv. szín
házhoz szerződött s mint annak főrendezője vo
nult nyugalomba 1906-ban. Nemcsak mint színész 
volt kiváló, hanem mint rendező is, aki több 
reformot hozott létre és sokat foglalkozott Shakes
peare drámáinak szinrehozatalával. Irt egy ilyen 
természetű elméleti munkát is (Von der Absicht 
des Dramas, München 1908). 

Savkék, az anilinkók festék szulfósója. 
Savli (Szavle, Saulé, Siaulini), város Kovno 

volt orosz kormányzóságban, (1921) 31,300 lak. 
1915 áprilistól júniusig nagy harcok folytak kör
nyékén a németek és oroszok közt, változó ered
ménnyel. Most Litvániához tartozik. 

Savmaradék, 1. Savak. 
Savmérés, 1. Kémiai analízis. 
Savmérgezés egyike a leggyakoribb mérgezé

seknek. Az esetek túlnyomó száma öngyilkossági, 
a többi baleset és csak igen kevés gyilkossági. 
Nálunk leggyakrabban a sósav és az ecetsav sze
repel ; Angliában, Németországban a kénsav ve
zet. A legtöbb sav csak helybeli maró hatása út
ján ártalmas, de némelyiknek veszedelmes távol
hatása van az idegrendszerre, vesére, szívre is 
(krómsav, sóskasav, karbolsav). A maró savak még 
10—15%-os oldatban is ártalmasak; megalvaszt-
ják a sejtek fehérjéjét és így elpusztítják a velük 
érintkezésbe jövő nyálkahártyát, sőt a tömény
savak még a gyomorfal többi izmos részletét is 

Savnik 

és gyors átfúródást és halált okoznak. A maró* 
helyén keletkezett száraz pörkök néha jellemző 
színűek: a sósavé piszkosfehér, a salétromsavé 
sárga, a krómsavé sötétsárga, az ecetsavé szür
késfehér, erős szagú. Már a lenyelés pillanatában 
szörnyű fájdalmak lepik meg a mérgezettet, s 
gyakran el is ájul. A fájdalmakat növeli az azon
nal beálló öklöndözés, fuldokló köhögés és csilla
píthatatlan hányás. A felmart helyeken támadt 
holt szövetrészeket aszervezet kiküszöbölni akar
ván, alattuk és körülöttük heves gyuladás indul 
meg, sokszor ez a reaktív gyuladás vezet halá
los gyomorátfúródásra a 2 . - 3 . napon. Az akut 
tünetekhez tartozik a minden súlyos gyomorfel
maródást kísérő szívgyengeség, de az eszmélet 
ritkán fátyolozott. Puffadás, szorulás, vizelet-
rekedés, fehérjevizelés gyakoriak a későbbi idő
ben. Általános S.-t (acidosist, 1. 0.) látunk né
mely túlságos savképződéssel járó anyagcsere
betegségnél. 

Gyógyulás az esetek 50—60%-ában mégis be
következik hetek, hónapok múlva, de soha sem 
tökéletes, mert a tönkremart nyálkahártya-rész
letek heges zsugorodással gyógyulnak. A mérge
zettnek tehát rosszul emésztő gyomra lesz, de 
még súlyosabb, hogy a hegek miatt a nyelőcső, 
v. a gyomorszájadék annyira megszűkül, hogy 
még folyadékok is nehezen jutnak le a gyomorba. 
Ezen fokozatos tágítással szoktak segíteni, de a 
visszaesés természetesen igen gyakori. A mérge
zést így kiállók nagy száma úgy leromlik, hogy 
a tuberkulózis v. más közbejött betegség köny-
nyeu végez velők. 

Első teendőnk természetesen a méreg ártal
matlanná tevése felhígítás és még inkább közöm
bösítés útján. Sok vizet itatni jó tehát, még jobb. 
ha tejet v. tojásfehérjeoldatot itatunk, avagy 
ecetbe szappanport, krétaport, mészport (falról) 
szódabikarbónát keverünk, mint közömbösítőket. 
E három utóbbiból sok szénsav lesz szabaddá, mi 
a gyomrot puffasztja és fájdalmas felböfögése-
ket okoz. Legjobb közömbösítő a patikából be
szerezhető magnéziapor vízben. Ideális méreg-
eltávolítás az orvos által alkalmazandó gyomor
mosás. Ezt azonban az átfúródás veszélye miatt 
nem minden esetben lehet megkockáztatni. A 
veszedelmes távolhatású sóskasavnál, karbolsav-
nál csak meszet (cukormószoldatot) célszerű alkal
mazni. Egyébként a mérgezettet tünetileg kezel
jük, különösen a szivgyengeség ellen küzdünk. 

Savmérő, savak savtartalmának mérésére ké
szített areométer. 

Savnarancs, azofesték, selyem és gyapjú festé
sére, diazotált szulfanilsavból és (3 naftolbol. 

Savnik (Stiavnik, Schavnik), kisk. Szepes vm. 
szepesszombati j.-ban, (1910) 903 szlovák és ma
gyar lak., akik juhsajtgyártást űznek. — Apátsá
gát Kálmán herceg 1213. alapította a ciszterci-
rendüek számára. Első szerzetesei Morimundból 
(Franciaország) jöttek. Apátja László 1390. az 
összes magyarországi ciszterci-rendű apátsá
gok felügyelője lett. 1433-ban a husziták elpusz
tították. 1530—1689-ig az apátság birtokai vi
lágiak kezén voltak. 1689-ban birtokait Szé
chényi György váltotta vissza s az egri jezsui
tákra hagyta. Ezek eltörlése után 1776. a birto-
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kokat a szepesi püspökség javadalmához csatol
ták. (Tr. Cs.-8zl.) 

Savó, ókori város, 1. Savona. 
Savó, a sajtkészítés mellékterméke. A tej azon 

alkatrészeit tartalmazza,melyek nem maradnak a 
sajtban; ilyenek a víz, tejcukor, ásványi anyagok 
és a tej nek oltó által ki nem csapódó fehérjéi 
(albumin, globulin). A savó azonkívül zsírt is tar
talmaz, sajtanyagot. A savó részint emberi s 
állati tápul szolgál, részint vajat, ordát (zsendi-
eét) és tejcukrot lehet belőle készíteni; vajat 
azonban csak akkor érdemes a savóból készíteni, 
midőn friss tejből kemény sajtot csinálnak, mert 
csak itt nyerünk elég kövér savót. — Savó az 
orvostanban, 1. Szerűm. 

Savoie (ejtsd: szavoa, olaszul Savója, régi neve 
Sapaudia), 1. francia département, Haute-S., 
Ain, Isére, Hautes-Alpes és Torino olasz tarto
mány között, területe 6188 km2, (1921) 224,874 
lak. Fővárosa Ghambéry. S.-t 1860. alakították 
az Olaszországtól III. Napóleonnal kötött szerző
dés szerint átengedett régi Szavója hercegség 
Felső-Szavója, Szavója, Tarentaise és Maurienne 
tartományaiból. V. ö. 7emier,Dictionnaire topo-
graphique du département de la S. (Chambéry 
1897); Trésal, Annexion de la S. a la Francé 
iParis 1913). 

2. S., Haute, francia département, 1. Haute-
Savoie. 

Savoir (franc, ejtsd: szavoár), a. m. tudás; S. 
fairé, a cselekvési képesség, ügyesség; S. vivre, 
az élet művészete. 

Savója, 1. Szavója és Savoie-
Savók, 1. Szérumok. 
Sávoly és sávolykötés, 1. Alapkötés. 
Sávoly, kisk. Somogy vm. marczali j.-ban, 

(1920) 1063 magyarlak. 
Sávoly Ferenc, meteorológus, bölcsészeti dr., 

szül. Alsóeleméren 1870 ápr. 29-én. 1906-ig 
i". kat. hit tanár a verseczi reáliskolán, azóta a 
meteorológiai intézet tagja, az agrometeorológiai 
osztály vezetője. A meteorológiát főképpen mező
gazdasági irányban míveli. Szaklapokban számos 
értekezése jelent meg. Munkája: A krassói felhő
szakadás 1910. évi június 13-án (Budapest 
1910); A peronospora időjárási létfeltételei 
i a. o. 1914); Sur les conditions de l'apparition du 
inildiou en Hongrie (u. o. 1914); Mezőgazdaság 
és meteorológia (u. o. 1915); Az Alföld fásításá
tól és öntözésétől a mezőgazdaság terén várható 
bioklimatikus értéknövelésről (u. o. 1920); 
A magyar Alföld szélviszonyai, figyelemmel az 
erdősítésre (u. o.). 

Savona, város, S. járás és püspökség szék
helye Genova olasz tartományban, (1911) 50,169 
lak., hajózás, halászat, gyümölcstermelés, se
lyemhernyótenyésztés, gép-és acélgyártás, üveg-, 
cserző- és nyomdaipar. Székesegyházát (XVII sz.) 
fafaragványok, Szt. Domokos templomát Dürer 
képe díszíti; főúri paloták, liceum, műszaki in
tézet, hajós és ipariskola, képtár és tengeri fürdők 
Látnivalói: Madonna di Misericordia (1520) búcsú
járótemplom 7 km.-re ÉNy.-ra, Albissola Marina 
és Albissola Superiore 3 km.-re ÉK.-re vannak, 
kiváló agyagiparral, IV. Sixtus és II. Gyula pá
pák szülőhelyei. S. az ókori Savó (Sábete). 1745. 

Savós elfajulás 

az angolok ostromolták, 1746. hódította meg 
Károly Emánuel, 1809-1812-ig VII. Pius itt volt 
Napóleon foglya. 

Savonaroía, Girolamo, olasz dominikánus 
szerzetes, szül. Ferrarában 1452 szept. 21.,megh. 
Firenzében 1498 máj. 22. A dominikánus rendbe 
lépve, előbb Bolognában működött mint hitszó
nok. 1491-ben a firenzei San Marco kolostor per
jelévé választották s itt nagy hatással prédikált 
korának romlottsága ellen. Előbb az egyházi fe-
lebbvalók vétkeit ostorozta, 1494 óta pedig Fi
renzének politikai életében is vezető szerepet 
kezdett játszani. A Mediciek elűzése után a firen
zei tanács S. befolyása alatt szigorú határozato
kat hozott a fényűzés és az erkölcsrontó mulat
ságok ellen. Az ő indítványára kiáltották ki 
Krisztust a firenzei köztársaság «királyává». 
Hatalmának tetőpontján azonban egyre több ellen
sége támadt s mikor VI. Sándor pápa egyházi 
átokkal sújtotta, hívei is elpártoltak tőle. A fran-
ciskánusoktól felizgatott tömeg 1497 máj. 7. ellene 
fordult és S. csak nehezen menthette meg életét. 
1498 elején még nagyobb hévvel szónokolt a 
pápa ellen. Rendtársai, hogy bebizonyítsák S. 
prófétai küldetését, a tanács engedélyével isten
itéletet ajánlottak a franciskánusoknak. De a ki
tűzött napon (1498 ápr. 7.) ennek megtartását 
ravaszul elodázták, mire S. a nép előtt elvesz
tette hitelét. Másnap elfogták s a tanács egy 
rendkívüli bíróság elé állíttatta, melyben a pápa 
két kiküldöttje elnökölt. Hosszú eljárás és kín
vallatás után S.-t mint eretneket és lázítót két 
dominikánus társával együtt máglyahalálra ítél
ték. Kegyelemből azonban előbb megfojtották és 
holttestét égették el. Hamvait az Arno-folyóba 
szórták. 1875-ben Ferrarában, 1881. Firenzében 
állítottak szobrot emlékének. A wormsi Luther
emléknek S. egyik mellékalakja, bár őt nem le
het a reformáció előfutárai közé számítani, mert 
az egyház tanításától soha sem tért el. Műveinek 
első kiadása 1633—40-ig jelent meg Lyonban (6 
köt). Ujabban Viliari és Casanova adták ki vá
logatott beszédeit és iratait (Un saggio delle pre-
diche e degli scritti di Girolamo S., Firenze 1898). 
Magyarul megjelent: S. elmélkedései a börtön
ben a Miserere zsoltárról (ford. Huszár Elemér, 
Budapest 1921). V. ö. Sasé, Neue Propheten 
(Leipzig 1893, 3. kiad.); Viliari, La storia di Gir. 
S. (Firenze 1887, 2 köt., 2. kiad.); Glossner, S. 
als Apologet und Philosoph (Paderborn 1898); 
Luotto, II verő S. e il S. di Pastor (Firenze 1897); 
Pastor, Zur Beurteilung S.-s (Freiburg 1898); 
Lucas, Fra Girolamo S. (London 1906, 2. kiad.); 
Schnitzer, Quellén und Forschungen zur Ge-
schichte S.-s (München 1902—04, 1—3. füzet); 
MarieBri'e, S. in der deutschen Literatur (Breslau 
1903). S. több regény és dráma hőse is, így Somló 
Sándor Fra Girolamo tragédiájában (1895). 

Savonniéres (franc, ejtsd: szavonjér), sárgás
szürke oolitos mészkő, szobrászati célokra ki
válóan alkalmas. Lotharingiában bányásszák. 

Savós burok, 1. Agy velőburkok. 
Savós elfajulás, a sokrétegű laphám sajátos 

elfajulása, midőn a hámsejtekben savóval telt 
vakuolák képződnek, minek következtében a sej
tek szétesnek. Számos sejt szétesése után a hám-
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ban kisebb-nagyobb savóval telt hólyagok kelet
keznek, a leemelt hám elhalása következtében a 
hólyagok megfakadnak, a savó kiszivárog, a 
tönkrement hám helyén új hám képződik. így 
támadnak az égési, fagyási hólyagok, a hólyagos 
kiütések, többek közt a himlőhólyag is. 

Sávoshátú búzalégy (állat), helyesebben: csíkos-
hátú búzalégy, 1. Chlorops-

Savoya, 1. Szavója ós Savoie. 
Savoyai Alpok, 1. Alpok. 
Savoyai Eugén, 1. Jenő, 2. 
Savsárga, 1. Amidoazobenzol-
Savtartalom. Eendesen az egy liter folyadék

ban foglalt sav mennyiségét fejezik ki grammok-
ten a legjellemzőbb savra nézve. így a borban 
levő borkősavat, almasavat, borostyánkősavat fe
jezik ki pl. csak borkősavban. Sav van a gyü
mölcsökben, főkép az éretlenekben, savanyú tej
ben, savanyú uborkában, ecetben stb. 

Savus (Saus), a Száva-folyó ókori neve. 
Sawál, Sevvál, a mohamedán holdév kilencedik 

hónapjának neve. 
Savzöld, kátrányfesték (CsjHajNjO^SjNa,,), a 

dietildibenzildlamidotrifenilkarbinolszulfósav ná
triumsója. Mesterséges világitásnál is (lámpafény) 
zöldszínűnek látszik. 

Sawatch Rangé (ejtsd: szavacs réndzs), északame
rikai hegység, 1. Sagmche Mountains. 

Sax, 1. Adolphe, híres hangszergyáros, szül. 
Dinantban 1814 nov. 6., megh. Parisban 1894 f ebr. 
4. Első sikere a klarinét és a basszusklarinét tö
kéletesítése volt. Hosszas kisérletezés után a 
szaxkürtöket és a szaxofont mutatta be a pá
risi szakértőknek. Főleg Berlioz szállt lelkesen 
síkra találmányaiért. 1857-ben a párisi konzer
vatóriumon a szaxofon tanára lett. V. ö. Comettant, 
Histoire d'un inventeur du 19. siécle (1860); La-
jarte, Instruments Sax. 

2. S., Emil, osztrák közgazdasági író, szül. 
Jauernigban (Osztrák-Szilézia) 1845 febr. 8. A 
bécsi technikai főiskolán és egyetemen magán
tanár. 1879-ben a prágai német egyetem tanára 
lett. Művei: Die Wohnungszustande der arbei-
tenden Klassen und ihre Reform (Wien 1869); 
Der Neubau Wiens (u. o. 1869); Die Oekonomik 
der Eisenbahnen (n. o. 1870); Die Verkehrsmittel 
in Volks- u. Staatswirtschaf t (2 köt., u. o. 1878— 
1879); Das Wesen u. die Aufgaben d. National-
ökonomie (u. o. 1884); Grundlegung d. theore-
tisehen Staatswirtschaf t (u. o. 1887); Die neuesten 
Fortschritte der nationalökonomischen Theorie 
(Leipzig 1889). 

Saxa Rubra, Rómától 11 km.-re északra, a 
mai Príma Porta helység szomszédságában levő 
sziklás vidék antik neve, ahol 312. Kr. u. Nagy 
Konstantin császár Maxentius fölött azt a győ
zelmet aratta, melyet másként a szomszédos pons 
Mulviusról is szoktak elnevezni. 

Saxarum, város, 1. Sassari, 2. 
Sax ico la (állat), 1. Hantmadár. 
Saxifragalv . , körontó,kötörö,kötöröke (növ.), 

a Saxifragaceae család gónusza. 200 faja nagy
részt magas hegyek növénye, a legtöbb É.-i mér
sékelt övi, néhány faj az Andokban honos. Füvek. 
Viráguk rendesen 5 tagú és 10 porzós. Magháza 2 
üregű, az üregenkinti számos magkezdemény a 

választófalon vastag maglécen fejlődik. Tokjuk 
a két bibeszál között hasad fel. Szárukban az 
edénynyalábokat közös hüvely veszi körül. Több 
faj igen csinos, kertbe illő, havasi csoportokba v. 
tópartra való. Ilyen: a S- umbrosa L. (Jehova-
virág, porcellánvirág), mely a Pireneusokban és 
Írországban honos. Levele fordított tojásdad, por-
cogós szélű, bőrnemű, többnyire sima. Szára vö
röses, virága sok, fehér v. vöröses. A fehér virágú 
S- granulata L. már kora tavasszal virágzik. 
Mediterrán-vidéki és középeurópai. A S. cotyledon 
L. (a Pireneusoktól Karintiáig) szép, 25 cm. át
mérőjű tőrózsával és dús virágzatával tűnik ki. 
A S. sarmentosa L. (zsidószakáll, Kina, Japán) 
levele piros szőrű, fehér erű, a visszája is piros, 
szára kissé ragadós, 45 cm. magas. Virága fehér 
vagy halványpiros. Számos indát bocsát. Függő 
virágdísz üvegházban, szalonban.Hegységeinkben 
a S. számos, többnyire tiszta fehér és szép virágú 
faja él. Ezek a havasok legvonzóbb díszei közé 
tartoznak. 

S a x i f r a g a c e a e , Körontófelek, Kőtöröfélék 
(n5v.), a szabadszirmú kétszikűek családja a Ro-
sales sorozatban; 650 ,faja minden földrészen 
képviseli, a legtöbb az É.-i mérsékelt öv lakója. 
Füvek és fás növények, levelük rendesen válta
kozó. Viráguk különböző virágzatokban áll, nem 
nagy, örvös, rendesen 5 /Trv'7/^x 
tagú, 2 ivarú, csészéje és Q ^ A ! & P \ 
pártája rendesen van. A /^tyJBmttffi^Ty. 
porzóknak 2 köre is lehet, ^ P ^ K ^ ^ 
ekkor a külsők a szirmok \ ^ y 
előtt állanak. Termőlevél \ / 
annyi van, ahány szirom, A saxifraga (kirontó) 
a m a g h á z felső, f é l ig v a g y virágának hosszmetszete. 
egészen alsó állású, 1—2 
üregű, a számos magkezdemény aránylag vastag 
maglécen foglal helyet. Termésük tok v. bogyó, 
sok, magfehérjés maggal, a magfehérje tengelyé
ben egyenes csira. Jelentősek a Saxifraga (1. o.) 
Ribes L. (ribizke, 1. o.) és számos kerti növény, 
pl. Hydrangea (hortenzia), Philadelphus stb. 

Saxkürtbk, 1. Szaxkürtök. 
Saxlehner, 1. András, nagykereskedő, szül. 

Kőszegen 1815., megh. Budapesten 1889. önálló 
pályáját 1845. kezdte Budapesten, mint posztó
kereskedő. 1863. megalapította a Hunyadi János 
keserűviz-telepet és üzletet, amelyet világhírűvé 
emelt s a magyar keserűvíz kivitelében úttörő 
volt. 

2. S. Emma (Cerri Gyuláné), operaónekesnő, 
szül. Pesten 1849. Stoll Péter, később Salvi tanít
ványa. 1868. a Nemzeti Színház szerződtette, az 
Operaház megnyíltakor ennek tagja lett; később 
nyugalomba vonult és mint énektanárnő mű
ködött. 

Saxnot, ószász istenség, neve az ószász keresz-
telési fogadalmakban maradt meg, minthogy a 
megkeresztelteknek meg kellett esküdniök, hogy 
többé nem fognak hinni S.-ban. 

Saxo, akitGrammaticus azaz tudós melléknév
vel tiszteltek meg, a dán történetírás atyja. A 
XII. sz. második felében élt, viszonyairól azonban 
alig tudunk valamit. A hagyomány szerint apát 
volt Roeskildében, ahol Longus néven ismerték a 
ahol 1204. meg is halt. Nagy történeti munkája 
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Saxon 

a História Dani», melyet Absalon püspök meg
bízásából szerkesztett, jó latinsággal van írva 8 
a legrégibb időktől 1185-ig terjed. A mű első fele 
régi mondákat, második fele saját korának törté
netét foglalja magában. 

Saxon (ejtsd: szakszón, S.-Les-Bains, régebben 
Sasson), fürdő Wallis svájci kantonban, (1910) 
1697 lak., 24°-os jódtartalmú forrásokkal, hús-
konzervgyárral. 

Saxones, a szászok latin neve; Saxonia, 
Szászország. 

Saxonidi csudaföld, Zay Minerológiájában 
szászországi fehér anyagok, 1. Teratolit. 

Saxonit, kőzet, a, m. Harzburgit (1. o.). 
Saxophon, 1. Szaxofon. 
Saxum ferratum, város, 1. Sassoferrato. 
Say Móric, kémikus, szül. Székesfehérvárott 

1830 okt. 14. megh. Budapesten 1885 márc. 11. 
Mérnöki pályára készült, de a szabadságharc után, 
amelyben mint hpnvéd részt vett, gyógyszerész 
lett. 1855-ben; miután kémiai doktorságot nyert, a 
budapesti egyetem kémiai tanszéke mellett tanár
segéd, 1858. budai főreáliskola! tanár lett, 1870. e 
főreáliskola igazgatójának, 1884. a budapestvidéki 
tankerület főigazgatójának nevezték ki, 1869. a M. 
Tud. Akadémia lev. tagjául választotta. Számos cik
ket írt tudományos folyóiratokba; kémiai tan
könyvén kivlil főbb önálló müvei: Tizenöt jele
sebb magyar buzafaj elemzése (1866); Budapest 
ásványvizei és fürdői (1879). 

Say (ejtsd: szé), 1. Jean Baptiste, francia köz
gazdasági író és politikus, szül. Lyonban 1767 
jún. 5., megh. Parisban 1832 nov. 15. Kereskedő
nek nevelték, majd a forradalom elején Parisba 
ment, utóbb állami szolgálatba lépett, de ellenzéki 
véleménye miatt Napóleon elbocsáttatta. Ekkor 

, Auchyban gyapotszövő gyárat alapított és csak 
a császárság bukása után tért vissza Parisba. 
A Collége de Francéban külön közgazdasági ka-

itedrát alapítottak részére. Jelentősége, hogy a 
Ifrancia közönségben elterjesztette a közgazda
lsági ismereteket s elválasztotta a közgazdasági 
Itndománytól a közgazdasági politikát. Pontosabb 
'müvei: Traité d'économie politique (Paris, elő
ször 1803, azóta 8 kiadást ért s nagyon el van 
terjedve, 2 köt.); Cours complet d'économie poli
tique pratique (u. o. 1829,6 köt.); Le petit volume 
contenant quelques apercus des hommes et de la 
société (u. o. 1817). 

2. S., Jean Baptiste Léon, francia közgazda, 
S. 1. unokája, szül. Parisban 1826 június 26., 
megh. u. o. 1896 ápr. 30. A francia nyugati vasút 
igazgatója, majd (1871) Seine megye prefektusa 
és (1872 óta) hét izben pénzügyminiszter. Mint 
ilyennek, fő érdeme a német hadi kárpótlásra 
felvett államkölcsön lebonyolítása. Buzgó híve 
volt a szabadkereskedelmi politikának és küzdött 
a szociáldemokrácia ellen. Nagy irodalmi tevé
kenységet fejtett ki és tagja volt az Akadémiá
nak. Főbb munkái: Histoire de la caisse d'escompte 
i(1848); Rapport sur le payement de l'indemnité 
rae guerre (1874); Les flnances de la Francé (1883); 
Le socialisme d'état (1884); Les solutions démo-
cratiques de la question des impots (1885); Tur-
got (1887); D. Hume (1888); Cobden (1891); Bco-
nomie sociale (1891); Contre le socialisme (1896). 

Sayn-Wittgenstein 

Társszerzője volt a közkézen forgó: Nouveau 
dictionnaire d'écon. politique-nak (2. kiad. 1900). 
Ezeken kívül igen sok apróbb munkát és folyóirat
cikket írt. Életrajzát megírta: Michel (1899) és 
Picot (1901). 

Saybusch (lengy. Zywiec), az ugyanily nevű 
galiciai kerületi kapitányság székhelye, (i9io) 
5605 lak., Frigyes főherceg kastélyával. Most 
Lengyelországhoz tartozik. 

Sayce (ejtsd: szesz), Archibald Henry, angol asz-
sziriológus, szül. Shirehamptonban 1846 szept. 
22. Főleg az asszír és babiloni ékiratokat tette 
kutatása tárgyává. 1876. az oxfordi egyetemen 
az összehasonlító nyelvészet tanára lett. Fonto-
sabb művei: The principles of comparative phi-
lology (3. kiad. 1885); Babylonian literature (u. b. 
1878); Introduction to the scienee of language (2 
köt. 3. kiadás 1890); Ancient empires of the Bast 
(1884); Fresh íight from the monuments (1884): 
The Hittites, or the story of a forgottén people 
(1888); The races of the old Testament (1891); 
Bgypt of the Hebrews and Herodotus (1895); 
Barly history of the Hebrews (1898); Babylonians 
and Assyrians Life and customs (1900); Religions 
of ancient Bgypt and Babylonia (1902). 

Sayn, község Koblenz porosz kerületben, (1910) 
3433 lak., vaeművekkel; a Sayn-Wittgenstein-
Sayn hercegek kastélyával, amelynek képgyűj
teménye, szép parkja és pálmaháza van. A közeli 
Burgbergen láthatok a Sayn grófok ősi kastélyá
nak, Friedrichsbergnek romjai. 

Saynéte (franc, ejtsd: szenet, spanyolul: sai-
nete), eredetileg spanyol rövid, egyfelvonásos, 
leginkább komikus darabok, többnyire zenével 
és tánccal, melyeket a nagyobb drámák előtt v. 
ezek felvonásközeiben játszanak. Franciaország
ban kis komikus magánjeleneteket is S.-nek ne
veznek. 

Sayn und Wittgenstein, hajdani német gróf
ság (1376 km8), melynek részei 1815 illetve 1866 
óta Poroszországhoz tartoznak. A /Siíí/w-grófok 
1145. említtetnek először s nevüket a Koblenz 
közelében fekvő Sayn vártól vették. B grófi csa
lád 1246. halt ki 8 javai és neve a női ágon ro
kon Sponheim grófi családra szállottak. Házas
ság utján a Wittgenstein-cs&lM javait is meg
szerezték a Sayn grófok s 1361 óta a S- nevet 
viselik. 1607-ben három ágra szakadt e család. 
Az első főág: Sayn-Wittgenstein-Berleburg 
ismét több mellékágra szakadt, melyek közül az 
első 1792. birodalmi hercegi rangra emelke
dett. Ezen ágból való August herceg (szül. 1788 
márc. 6., megh. 1874 jan. 6.) Nassau hercegség 
vezető minisztere 1852 óta, kinek poroszellenes 
politikája nagyban hozzájárult 1866. Nassaunak 
Poroszországba való bekebelezéséhez. A harma
dik mellékág; Sayn- Wittgenstein-Lwdwigsburg 
1834. kapott hercegi címet a porosz király
tól. A második főág: Sayn-Wittgenstein-Sayn 
1846. halt ki. A harmadik főág: Sayn-Wittgen
stein-Hohenstein 1804. szerezte meg a hercegi 
címet. V. ö. Dalúhoff, Geschichte der Gráfschaft 
S. (Dillenburg 1874). 

Sayn-Wittgenstein, Caroline, hercegné.leány-
nevén Iwanowska, szül. Monasterzyskában 1819 
febr. 8., megh. Rómában 1887 márc. 9. 1836-ban 
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akarata ellenére Sayn Nicolas herceghez adták 
nőül, akitől azonban 1845. óta killönváltan élt. 
1847-ben ismerte meg Liszt Perencet, akinek élte 
végéig hűséges élettársa maradt. Az ő befolyásá
nak tulajdonítják Liszt életrajzírói, hogy Liszt le
mondott a virtuózi babérokról és a zeneszerzés
nek szentelte életét. V. ö. La Mara, Franz Liszts 
Briefe an die Pürstin C. S. (Leipzig 1899—1901, 
4 köt.); Briefe von Hector Berlioz an die Pürstin 
C. zn S. (1903); Aus der Glanzzeit der Weiinarer 
Altenburg (1906 n. o.). 

Sayn - Wittgenstein - Berleburg, Friedrich 
Ernst, gróf, német zeneszerző, szül. Sannerzben 
(Kurhessen) 1837 jún. 5., megh. Meranban 1915 
ápr. F. E. Wittgenstein néven komponált. Dalo
kat, karmüveket irt és két operát: Die Welfen-
braut (Graz 1879) és Antonius und Kleopátra 
(1883). 

Sayous (ejtsd: szájú), 1. André, francia irodalom
történetíró, szül. Genfben 1808 nov. 9., megh. Pa
risban 1870 febr. 2. Genfben 1846. az irodalom
történet tanára lett az egyetemen, de 1848. tan
székét elvesztette; 1852. Parisban kapott állást 
a közoktatásügyi minisztériumban. Pőbb munkái: 
Btudes littéraires sur Calvin (Genf 1838); Études 
littéraires sur les écrivains f rancais de la réfor-
mation (Paris 3. kiad. 1881); Hist. de la littéra-
ture francaise á l'étranger (1853, 2 köt.); Le dis-
huitiéme siécle á l'étranger (1861, 2 köt.). 

2. S., Eduárd, francia történetíró, S. 1. fia, 
szül. Genfben 18 i2., megh. Nizzában 1898 jan. 
27. A párisi Charlemagne-liceum, majd a montau-
bani teológiai főiskola, végül a besanconi egye
tem tanára volt. A magyar irodalom és történe
lem tanulmányozása közben megtanulta nyelvün
ket. Első idevágó műve: Histoire des Hongrois 
et de leur littérature politique de 1790—1815, 
mely 1872. jelent meg. Ezért előbb a Kisfaludy-
Társaság, majd 1875. a Magyar Tud. Akadémia 
külső tagjai közé választotta. 1877-ben jelent meg 
fő műve: Histoire générale des Hongrois, me
lyet Molnár Antal fordított magyarra (Budapest 
1884, 2 köt.). E müvéből külön részletek: A 
mongolok betörése Magyarországba (ford. Ta
kács István) és A magyar történelem kútf orrásai 
(ford. ifj. Szinnyei Józsefj. A Histoire générale 
des Hongrois és a Histoire de la littérature hon-
groise bővített és illusztrált kiadása az Athenaeum 
költségén jelent meg (Paris 1900). Egyéb müvei: 
Jésus Christ d'aprés Mahomet (Paris 1880); Les 
déistes anglais et le christianisme 1696—1738 
(n. o. 1882); Études sur la religion romaine et le 
moyen-áge orientál (u. o. 1889); Le cardinal Buon-
visi nonco á Vienne et la croisade de Bude (1889, 
Praknói műve nyomán); Un voyage a Budapest 
(1889). V. ö. Akadémiai Értesítő 1900. 

Saypan, sziget, 1. Szaipan. 
Sazawa (ném. Sasau), a Moldva 178 km. hosszú 

jobboldali mellékfolyója Csehországban; ered a 
Pelles melletti mocsarakban Csehország K.-i ré
szén, Dawlenál torkollik. 

Sazije, adók. Pozsega vm. pakráci j.-ban, (mo) 
1014 szerb lak. (Tr. SzHSz.) 

Sb, az antimon (stibium) kémiai jele. 
Sbagl io (ol. ejtsd: szbáiiyo) a. m. tévedés, külö

nösen számítási hiba. 

Sbirro (ol., ejtsd: szbirro), rendőrségi szolga 
Olaszországban, különösen az Egyházi Államban, 
katonai szervezettel és fölfegyverzéssel. 

Se, a scandium kémiai jele. 
s e , a latin scilicet (tudniillik), továbbá sculp-

sit (metszette) rövidítése. 
s. c, de S. G. is, a latin Senatus consultum 

(1. o.), továbbá az olasz suo conto (saját számlá
jára) rövidítése. 

Scabies (lat.), a régi orvosi könyvekben e szó 
különböző, fertőző sebekkel és varokkal járó 
folyamatot jelentett. Ma kizárólag a rühatka 
által előidézett rühességet nevezik így. L. Rüh 
és Rühatka. 

ScsiMiiatus (lat.), az esküdtszék régies elne
vezése. 

Scabini (lat.), a biró mellett működő jogtudó 
egyének, akik vele együttműködve, a büntető 
igazságszolgáltatásban részt vesznek. Az intéz
mény Nagy Károly idejében alakult ki ós a Sehöf-
fenbiróságokra (1. Scliöffengericht) vezetett. 

Scabiusa L., ördögszem (növ.), a Dipsacaceae 
(Mácsonyafélék) család génusza; 60 faja fű vagy 
kóró, fő terüle
tük a Földközi
tengerkörnyéke, 
különben _ pedig 
Európa, Ázsia, 
Afrika.Fejvirág-
zatuk tömötten 
számos virágból 
áll, mindegyik
nek van külső 
csészéje, mely 8 
bordájú v. 8 ba
rázdás, a csésze 
5 sertójű, pártája 
5 karélyii, az 
egyik rendesen 
nagyobb a többi
nél, porzó 4 van. 
A több, nálunk is 
honos faj közül 
száraz, napos réteken, homokos, köves helyeken 
gyakori a S- ochroleuca L. (vajszínű ördögszem). 
Szára alul rövid szőrű, pelyhes, virágzata halvány
sárga, termésfejei tojásalakúak. A mediterrán S. 
atropurpurea L. Középeurópában gyakori kerti 
növény (gyászvirág). Szép, bársonyos, jó illatú, 
soká tartó feketepiros virágfejeivel tűnik ki. Szá
mos pompás színváltozata ismeretes. Jelentős a 
virágkötészetben. 

Scacchi (ejtsd: szkakici), Archangelo, olasz mi-
neralógus, szül. Gravinában 1810'febr. 9., megh. 
Nápolyban 1893 okt. 11. A nápolyi egyetemen az 
ásványtan tanára, az ásványtani múzeum és a 
gyógyszerészeti iskola igazgatója, a nápolyi aka
démia elnöke, a M. Tud. Akad. kültagja volt. Nagy
számú értekezései főkép az olaszországi vulkánok 
ásványos termékeit tárgyalják; néhány kisebb 
zoológiai és geológiai tárgyú munkát is írt. 

Scacchit (ejtsd.- szkakkit, ásv.), manganoklorid: 
MnCl2. A Vezúv fumaroláiban mint szublimáció
termék fordul elő. 

Scaduto (ejtsd: szka—), Francesco, olasz egy
házjogász és történetíró, szUl. Bagheriában (Pa-

ScaMosa. 
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lermo tart.) 1858 júl. 30. Előbb Kómában és Pa^ 
lormóban, 1889. Nápolyban lett egyetemi tanár. 
Számos történelmi tanulmányt írt az egyház és 
különböző államok jogviszonyaira vonatkozólag; 
főműve az olasz egyházjog kézikönyve: Diritto 
ecclesiastieo vigente in Itália (Napoli 1889—1891, 
2 köt, 2. kiadás Torino 1892—1894). 

Scaevola, 1. Mucius. 
Scaevola L. (n«v.), 1. Goodeniaceae. 
Scafati (ejtsd: szka—), város Salerno olasz tar

tományban, (i9ii) 14,092 lakossal. Közelében a 
Realvalle egykori apátságot I. Anjou Károly ala
pította. 

Scagl ia (olasz, ejtsd: szkáiiya). így nevezik a 
Déli Alpok területén az Isonzó folyótól Ny.-ra a 
felső krétaszekeió fehér vagy vörhenyes mar
sait és mészköveit, amelyeknek az Inoceramus 
Cuvieri, J. Lamarcki, Ananchytes ovata stb. kö
vületek a jellemzői. A Monti Berici és Monti 
Euganei dombok \icenza körül nagyrészben S.-
1x31 állanak. 

Scala (ejtsd: szkáia) a. m. lépcső, lajtorja, külö
nösen hanglépcső, 1. Hang, Hangsorok. 

Scala (Bella S., Scahgeri), olasz fejedelmi 
család, mely 1260—1387-ig uralkodott Verona 
felett. Legnevezetesebb tagja volt Gangrande 
della S., ki mint Verona ura 1311—29-ig fő-
támasza volt a ghibellin (császári)-pártnak Itá
liában. Udvarában élt egyideig a hazájából szám
űzött Dante. A S.-ház utolsó uralkodó tagját, 
Antóniát 1387. a milanói Tisconti Giangaleazzo 
fosztotta meg uralmától. Rokona, Guglielmo 
1404. rövid időre ismét Verona ura lett. Ennek 
tia, Brunoro, Zsigmond magyar király híve 
volt, de még ennek segítségével sem tudta Ve
ronát megszerezni, mely 1413. végleg a velen
ceiek birtokába került. A S.-család ezután Ba
jorországban telepedett le, hol 1598. halt ki férfi-
ágon. Női ágon a Dietrkhstein és Lamberg grófi 
családok származnak tőle. A S.-család tagjainak 
emlékét az 1277—1370 közt emelt nagyszerű 
síremlékek őrzik Veronában. V. ö. Gipolla, Bri-
ciole di storia Scaligera (Verona 1889); Spangen-
berg, Cangrande I. della S. (Berlin 1891—95, 
á rész); Gogo, Brunoro della S. e l'invasione 
degli Ungheresi (1893, ism. Századok 1893). 

Scala, Rudolf von, német történetbuvár, szül. 
Bécsben 1860 júl. 11., megh. Grazban 1919 dec. 
Az innsbrucki, majd a grazi egyetem tanára 
volt. Művei: Der pyrrhische Krieg (Berlin 1884); 
Die wichtigsten Beziehungen des Orients zum 
Occidentim Altertum (Wien 1886) und im Mittel-
alter und Neuzeit (u. o. 1887); Die Studien des 
Polybios (Stuttgart 1890,1. köt.); Die Staatsver-
tráge des Altertums (Leipzig 1898,1. köt.); Grie-
chenland és Das Griechentum seit Alexander 
dem Grossen (Helmolt Weltgeschichte: 4. és 5. 
köt., Leipzig 1900 és 1905) ;Entwicklung des grie-
dhischen Volkes 1915). 

Scalanova, város, 1. Kus-Adasszi. 
Scalaria (áUat), az ElUlkopoltyús csigák (Pro-

sobranchiata) rendjébe tartozó csiga-nem. Háza 
toronyalakú, fehér, porcellánszerü s csavarulatai 
bordásak. Két hosszú tapogatója van, melyeknek 
tövén foglal helyet a két szem; lába kicsi. Bibor-
nedvet választ el. 100-nál több faja él, jobbára a 

trópusi tengerekben. Legismertebb az igazi csiga
lépcsős csiga (S. pretiosa Lam.), melynek 5 cm. 
hosszú, fehér, nagy bordájú házáért a csigaház-
gyüjtők régen nagyon nagy összegeket fizettek, 
s különösen azokat a házakat tartották becsesnek, 
melyeknek csavarulatai nem érintkeztek egy
mással; a Kelet-indiai tengerekben honos. Az 
európai tengerekben gyakori az álcsigalépcsös 
csiga (S. communis Lam.), melynek csavarulatai 
érintkeznek egymással. A kihalt fajok száma 
meghaladja a 200-at, különösen a jura^, kréta- és 
a harmadkorból ismerünk sok S.-fajt. 

Scaldis, a Schelde (1. o.) latin neve. 
Scaletta, hágó az Albula-Alpok hasonló nevű 

hegycsoportjában, Graubünden svájci kanton
ban, 2619 m. magasban, Davos és a Felső-Enga-
din közt. A hágót nyáron is hó horítja, mellette 
van a Scalettahorn (3068 in.) s a Kühalphorn 
3081 m.), vízválasztó a Landwasser saz Inn közt. 

Scaliger, 1. Július Caesar, tkp. della Scala, 
olasz orvos és filológus, szül. Rivában 1484 ápr. 
23., megh. Agenben 1558 okt. 21. Eleinte kato
náskodott, 1526-ig Veneziában vagy Padovában 
tartózkodott, attól fogva Agenben (Franciaorsz.), 
mint orvos működött. Mint természettudós Car-
danusszal, mint filológus Erasmusszal folytatott 
heves vitát (a dialógus Ciceronianus ellen). Filo
zófiai művei: De subtilitate és De sapientia et 
beatitudine. Magyarázatokat írt Hippokrateshez 
(De insomniis, 1538), Aristoteleshez (De plantis), 
Theophrastoshoz (De causis plantarum). A latin 
nyelv racionális kezelését tárgyalta a De causis 
linguae latináé (Lyon 1540, Heidelberg 1623). 
Nagy feltűnést keltett a Poetices libri VII. (Lyon 
1561). Epistolái Leidenben 1600. jelentek meg, a 
Lettres grecques á l'Imbert Bordeauxban 1877. 
V. ö. Briquet, Éloge de J. C. S. (Agen 1812). 

2. S-, Joseph Justus, az előbbinek fia, hires 
filológus, szül. Agenben 1540 aug. 4., megh. 
Leidenben 1609 jan. 21. 1565-ben Itáliába, 1566. 
Angliába utazott, 1570. Valenceban Cuiacius 
alatt jogot tanult, 1572—74-ig Genfben tanárko-
dott. 1593-ban, miután protestáns lett, Lipsius 
utódjának hívták meg Leidenbe. Kiváló kritikus, 
a tudományos kronológia és epigrafika meg
alapítója. Nevezetesebb művei: Conieetanea in 
Varronis de lingua lat. (1565); Catalecta Vir-
gilii (1572); Festus (1576); Catullus, Tibullus, 
Propertius (1577); Manilius (1579); Publilius 
Lyrus (1598; Apuleius (1600); Caesar (1606). 
A chronológiára nézve alapvetők: De emenda-
tione temporum (Paris 1583, Genf 1629) és The
saurus temporum (Leiden 1606, 2 köt., Amster
dam 1658); 24 Indices Gruter Thesaurus in-
scriptionum latinarum-ához (Heidelberg 1602); 
De re nummaria (Leiden 1616). Casaubonus 1610. 
adta ki Parisban az Opuscula varia-t. V. ö. 
Bernays, J. J. S. (Berlin 1855). 

Scal igerana , 1. Ána. 
Scaligeri, család, 1. Scala-
Scalloway, 1. Shetland-szigetek. 
Scalma, Dieckerhoff ajánlotta elnevezés a 

lovaknak mérsékelt lázzal és feltűnő bágyadtság
gal járó lassúbb lefolyású fertőző hörgőhurutja 
megjelölésére, melyet a szemek kötőhártyáinak 
megbetegedése és a bőralatti kötőszövet vizenyős 
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beszürődése nem kisér, ellentétben a hurutos 
influenzával, mely utóbbit a fertőző tüdőgyula-
dással együtt Dieckerhoff a lovak influenzája (1. 
o.) neve alá foglalt össze. Mint istállójárvány 
jelentkezik és 1—2 hét alatt többnyire a betegek 
gyógyulásával végződik, de az állatok használ
hatósága azután még heteken át csökkent. Való
színűleg nem egységes eredetű betegség. 

Scalpa, a Külső-Hebridákhoz tartozó skót szi
get, 8 km2 területtel, világító-toronnyal. 

Scalpay (ejtsd: szkaiipé), a belső Hebrida-csoport
hoz tartozó skót sziget (20 km2), Skye-szigettől 
az osztrigákban gazdag S.-öböl választja el. 

Scalpe l l , scalpellum (lat.), kisebb fajta, me-
revnyelű sebészi kés neve. 

S c a m m o n i u m (növ.), 1. Convolvulus. 
Scampi (Nephrops norvegicus L., állat), a 

Tízlábú rákok (Decapoda) rendjébe, a járó hosszú-
farkú rákok (Macrura-Natantia) alrendjébe 
tartozó tengeri rákfaj. Hossza 13—18 cm. Szine 
világos vörösesbarna. Első járólábai hosszúak s 
ollói karcsúak. Az Adriai-tengerben csupán Fiume 
partjain honos, azonfelül igen gyakori Norvégia 
partjain. Húsa igen ízletes és keresett. 

Scan<lalum (lat.) a. m. botrány; scandalo-
sus, botrányos. 

Scandens (lat.) a. m. kúszó, felkúszó. 
Scandia (Scandinavia, helyesebben Scatina-

via), a régieknél Svédország déli részének neve. 
Scandiano, község Reggio nell' Bmilia olasz 

tartományban, U9ii) 10,897 lak. Régi kastélyában 
lakott Petrarca. 

S e a n d i n m , ritka elem, 3 vegyértékű, atom
súlya 44. Nevezetes, hogy létezését Mendelejeff 
tisztán elméleti úton megjósolta és ekabőrnak 
nevezte. Később Nilson fel is fedezte és bebizo
nyította, hogy a seandiurn és ekabor azonosak. 
Az euxenit nevű ásványban fordul elő Skandi
náviában. 

Scandix L. (bábafésü, n»v.), az ernyősök gé-
nusza az ó-világ északi féltekéjén, 12 faja van. 
Termésének csőre 2—4-szer hosszabb, mint maga 
a termés ; a kétsorosán keményszőrü s több egy
más mellett lévő termés nagyfogú fésűre emlé
keztet. Hazánk Ny.-i részein vetésben a Se. 
pecten Yeneris L. nő. 

Scansores (áiiat), 1. Kúszó madarak. 
Scapa Flow, az Orkney-szigetekhez tartozó 

Pomona angol sziget öble; a világháború alatt az 
angol hajóhad egy részének búvóhelye volt. 
A fegyverszünet után odavitt német hajókat 
1919 jún. 21. saját legénységük elsülyesztette. 
Az angolok a hajók egy részét kiemelték. 

Scaphopoda (Solenoconcha, Asólábúak v. 
Agyarcsigák, áiiat), a Puhatestűek(Mollusca) tör
zsének egyik osztálya. Az idetartozó fajok szer
vezetüket tekintve a csigák és kagylók között 
állanak, anélkül azonban, hogy törzsfejlődésileg 
e két osztályt mint igazi összekötő tagok egybe
kapcsolnák. A csigákhoz hasonlóan van állkap
csuk, reszelőjük (radula), buccalis ganglionjuk 
és páratlan csiramirigyük, a kagylókkal pedig 
abban egyeznek meg, hogy testük kétoldali rész
arányos és idegrendszerük is hasonló a kagylóké
hoz. Házuk elefántagyarhoz hasonlít és mindkét 
végén nyitott. Köpenyük alul összenő és a testet 

teljesen körülveszi, elől és hátul azonban szintén 
nyitott. Az elülső köpenynyíláson dugható ki » 
kagylókéhoz hasonló alkotású láb és a függelé
kekkel (cirrus) ellátott szájnyúlvány; a hátsó 
köpenynyílás a hasznavehetetlen anyagok és az 
ivartermékek kivezetésére való. Lélegzőszerveik 
nincsenek; lélegzésre szolgál a bőr és főleg a 
köpeny belső felszíne. Szivük fejletlen, mert a 
szív tulajdonképpen a teljesen zárt szivburok 
felső részének betűrendeséből alakul. Zárt erek 
hiányzanak. Minthogy a szivburok sem a csíra
mirigyekkel, sem a vesékkel nem áll összefüg
gésben, a S.-k szervezetének egyszerűsége nem 
lehet ősi, hanem csak másodlagosan szerzett tu
lajdonság. Szemeik nincsenek. Mindnyájan vált-
ivaruak. Csiramirigyeiknek kivezető járatai nin
csenek és párzószerveik is hiányzanak. A nemi 
érettség szakában a csiramirigy összenő a jobb
oldali vesével és ezen keresztül jutnak a csira
sejtek a köpenyüregbe s innen a szabadba. Ten
gerekben élnek olyanformán, hogy a homokba 
ássák be magukat. Az összes tengerekben külön
böző mélységekben megtalálhatók, de legnagyobb 
faj8záinban az indopacifleus-tengerekben hono
sak ; az Atlanti-óceánban aránylag ritkák. Főleg 
egysejtű lényekkel (Foraminiferákkal) és külön
böző alsóbbrendű szervezetekkel táplálkoznak. 
80 élő és kb. kétszerannyi kihalt faj ismeretes. 
Legismertebb fajaik: az elefántagyar csiga (Den-
talium elephantinum L.; hossza 5—7 cm.), a 
közönséges agyarcsiga (Dentalium vulgare da 
Costa; hossza 3—5 cm.) és a szifósagyarcsigák-
hoz (Siphonodentaliidae) tartozó Entalma-, 
Siphonodentalium- és Cadulus-ínjok. 

Scapin (tulajdonképen Scqpino), tipikus szín
padi alak a régi olasz vígjátékból, a tréfás, fur
fangos s örökösen csínytevő szolga alakja. Át
ment a francia színpadra is és Moliére egyik leg
mulatságosabb vígjátéká
ban (Les fourberies de Sca
pin) f öalakká tette. Jelmeze 
szalagokkal sűrűn föl van 
cifrázva. L. Álarc. 

Scapula (lat.), 1. La
pocka. 

Scapulare v. scapula-
rium (lat.), a szerzetesi ruha 
fölött, Szt. Benedek szabály
zata szerint, a kézi munka 
alkalmával viselendő váll-
ruha, amely elül-hátul ló
gott. Több pápa a S. viselé
sét búcsúkkal tüntette ki, 
mire a renden kívül is tért 
hódított és az ú. n. S.-tár-
sulatok megalakulásában 
nyert testet. Tagjai a ruha 
alatt kis S.-t viselnek, mely 
két részből áll és a boldog
ságos szűz Mária képe van 
reá nyomva, és egyes imád
ságok elmondására és bizonyos önmegtartózta
tásra kötelezik magukat. A S. feladása a karme
liták kizárólagos joga. Ünnepük is van:júl. 16. 
V. ö. Wetzer-Welte, Kirchenlexikon; A szent 
S.-társulat kegyelmei és búcsúi (Esztergom 1885). 

Scapulare (XII. sz.). 
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Scapul imantia , 1. Omoplatoszkőpia. 
Scapus fn«v.), 1. Szár és Tökocsány. 
Scarabaeak (Mát), 1. Galacsinhajtó. 
Searabaeus (— Ateuchus, aiiat), 1. Galacsin

hajtó. 
Scarabaens, az ókori egyiptomiak legfon

tosabb amulettjeinek egyike, a jelen és a jövő élet 
jelképe; aki ezt magánál hordta, meg volt óva a 
haláltól. A ganajtúró bogarat egyiptomi nyelven 
ickhepern»-nek hívtak, amelyet a «kheper» = 
«lemn», «valamivé lennin gyökérből vezettek le; 
könnyen érthető szójátékkal a bogarat tették meg 
az ember földi létezésének és túlvilági életének 
jelképévé. Különösen érdekesek az ú. n. sziv-S.-ok, 
amelyeket a szív helyére szoktak tenni. Minden
féle anyagból s a legkülönbözőbb nagyságban áb
rázolták, végre is pusztán ékszer gyanánt hasz
nálták, minden vallásos jelentőség nélkül. Gyű
rűkbe foglaltak, karpereceket készítettek belőlük, 
vagy nyakláncok és "fülbevalók függője gyanánt 
alkalmazták. A sima része gyakran bemélyített 
rajzokkal volt díszítve, melyeknek a tulajdonos 
titkos értelmet tulajdonított; igen gyakran oly 
személyek címei és nevei voltak belevésve, kik
nek valami történeti érdekök volt, azonkívül sze-
rencsekívánatokat és némelykor varázsformulá-
kat is véstek bele. 

Scarabantia, város, 1. Scarbantia. 
S c a r a m u c c i a (ejtsd: szkaramuccsa), az olasz 

commedia dell'arte egyik tipikus alakja, hetven 
kedő, hazudozó idősebb ember, aki a végén mindig 
pórul jár. Öltözete fekete spanyol udvari vise
let. Állítólag a nápolyi Tiberio Fiovilli színész 
(1607- 1694) teremtette meg. L. Álarc. 

Scarbantia (v. Scarabantia), római város 
Felső- Pannoniában, Sopron helyén; a kelta ere
detű telepet Vespasianus v. Titus tette munici-
piummá. V. ö. Bécsey, Sopron ókori neve s a 
eopronmegyei római feliratok (Sopron 1887). 

Scarborongh iqjtsd: szkartoro), 1. város és ten
geri fürdő Yorkshire angol countyban, az Északi
tenger partján, (1911) 37.204 lak., parti hajózás-
Bal és kötélgyártással. Fölvirágzását festői fek
vésének, egyenletes klímájának és kitűnő ten
geri fürdőinek köszönheti. A régi város a North-
és South-Sands két öblöt elválasztó magas hegy
fokon épült, amelynek végében láthatók a XII. 
ez.-ból eredő erősség romjai. A hegyeket hidak 
kötik össze; a tengerhez víznyomásos vasút 
visz le. A régi városban láthatók az István ki
rály idejéből való Mária-templom és a régi vá
rosház, az új városban a fürdőintézet, színház, 
múzeum, aquarium. 1914 dec. 16. német hsdi-
hajók bombázták, azonkívül többször léghajókról 
ée repülőgépekről lődözték. — 2. S., Tobago (1. o.) 
nyugat-indiai sziget fővárosa. 

Scardinins (állat), 1. Kelé. 
Scardona (horvátul Skradin), város Sebenico 

dalmát kerületben, a Kerka folyó mellett, mely 
S. fölött szép vízeséseket alkot, (i9io) 11,651 lak., 
barnaszénbányával, kikötővel. Most a Szerb-
Horvát-Szlovén királysághoz tartozik. 

Scaidonai címzetes püspök, 1645 óta nevezi 
ki a magyar király. 

Scaidus, a Sar-dagh hegység (lásd ott) ókori 
neve. 

Rémi Nagy LueBtona. XVI. M. 

Scaria, Emil, német Wagner-énekes (basszista), 
szül. Grazban 1838 szept. 18., megh. Blasewitz-
ben (Drezda mellett) 1886 júl. 22.1860-ban Pesten 
a Hugenottákban mint Saint Bris lépett fel. 
1864-ben a drezdai, 1872. a bécsi udv. opera egyik 
dísze és erőssége volt, a bayreuthi ünnepi játé
kok egyik kimagasló egyénisége. Legnevezete
sebb alakításai: Wotan, Hans Sachs, a bolygó 
hollandi, Hagen, Gurnemanz. 

Scaridae (állat), 1. Papagályhalak. 
Scarif icatio (lat.), véreivonás céljából vég

zett felületes bemetszések. Régebben felette diva
tos, ma már ritkán használt eljárás. 

Scarificator, elsősorban lóhere-, lucerna
földek és rétek talajának lazítására, felhasoga-
tására szolgáló, csoroszlyaszerű vágókésekkel 
ellátott, fogatos erővel vontatott ekeszerü gép, 
mely elvileg a kultivátorokhoz hasonló szerke
zettel bír. 

Scarlat ina (febris scar latinosa), 1. Vörheny. 
Scarlatti, Alessand.ro, olasz zeneszerző, a ná

polyi iskola legkiválóbb képviselője, szül. Tra-
paniban (Szicília) 1659., megh. Nápolyban 1725 
okt. 24. 1708-ban Nápolyban a Conservatorio 
San Onofrio igazgatója és udv. karnagy lett. S. 
rendkívül termékeny zeneszerző volt. Irt 115 
operát, 200 misét és még több kántátét, sok ora
tóriumot és kamarazeneművet. Operái közül ki
emeljük: La Rosaura (1690); Teodóra (1693); 
Pirro e Demetrio (1694); II prigioniero fortu-
nato (1698); Tigrane (1715); Griselda (1721). Ta
nulmányai közül világhírű lett: Durante és Hasse. 
V. ö. I. Dent, The operas of S. és A. S. hislife and 
works (1905).—Fia: Domenico, szül. Nápolyban 
1685 okt. 26., megh. u. o. 1757.1715-ben a ró
mai Szt. Péter-templom karnagya lett, 1721—25-
a lisszaboni, 1725—29. a nápolyi, 1729—54. a 
madridi udvarnál élt. Irt operákat is, de zene
szerzői működésének legfontosabb alkotásai mint
egy 400-ra menő zongoramüvei. A zougorastílust 
'továbbfejlesztette, a zongoracapriccio megterem
tője. Összes zongoramüveinek kiadását 1906. a 
Ricordi-cég megbízásából Al. Longo eszközli. 

Scarl-völgy (Yal da S-), a Clemgia-pataktól 
átszelt vadregényes fekvésű, erdős szurdok völgy 
Graubünden svájci kantonban; az Alsó-Bngadin 
mellékvölgye. 

Scarniunga, Jornandes, VI. sz.-beli írótól em
líteti pannóniai folyó, valószínűleg a Sárvízzel 
azonos. 

Scarpa, Antonio, olasz anatómus, szül. Mottá-
ban (Treviso) 1747 jún. 13., megh. Bonascóban 
1832 okt. 31. 1772-ben Modenában az anatómia 
tanára volt. 1804-ben Napóleon első sebésze lett. 
Munkái: Anatomicae disquisitiones de auditu et 
olfactu (Pavia 1789, 2. kiad. 1823); Sull'érnie 
(Milano 1800); Opusculi di chirurgia (u. o. 1825— 
1832); összes müveit kiadta Vannoni (3 kötet, 
Firenze 1886—39). 

Scarpanto (Skarpantho), sziget az Égei-ten
gerben, 1. Karpaihosz. 

Scarpe, a Schelde 112 km. hosszú baloldali 
mellékfolyója Franciaország É.-i részében. Ered 
Pas de-Calais départementban Aubignytól Ny.-ra, 
Douainál fölveszi a Sentée-csatornát, 67 km.-nyi 
hosszúságban hajózható és St.-Armand alatt a 
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belga határhoz közel torkollik. 1917-ben az arrasi 
csatában, valamint 1918 augusztusban a francia-
angol offenzívában nagy ütközetek színhelye volt. 

Scarron fejtsd: szkaron), Paul, francia író, szül. 
Parisban 1610 júl. 4., megh. u. o. 1660 okt. 16. 
28 éves korában megbénulván, mint író volt kény
telen kenyerét keresni. Anna királynő, XIV. La
jos anyja, évdíjban részesítette. Ez időtől kezdve 
háza nyitva volt kora legtekintélyesebb férflai 
és női előtt, különösen 1652 óta, amikor Made-
leine d'Aubignét, a későbbi Maintenon asszonyt 
nőül vette. S. volt a francia irodalomban a bur
leszk egyik meghonosítója. Legérdekesebb mü
vei : Virgilé travestie (Paris 1647—53., 1876) c. 
paródia és Román comique (2 köt., u. o. 1651— 
1657., 1904) c. realista regény. Vígjátékait és 
novelláit többnyire spanyol minták után irta. 
Főbb vígjátékai: Jodelet (1645); Les trois Do-
rothées (1646); L'héritier ridicule (1649). S. összes 
műveit (Oeuvres complétes) Bruzen de la Mar
tiniére (10 köt., Paris 1737, új kiad. 7 köt. 1786) 
adta ki. V. ö. Morillot, S. et le génre burlesque 
(Paris 1888); (Siardon, S. inconnu (u. o. 1904); 
E. Magne, 8. et son milieu (u. o. 1905). 

Scarron, Mikszáth Kálmán (1. o.) tárcaírói 
álneve. 

Scartazzini (ejted: szkartaccini), Jóhann Andreas, 
svájci irodalomtörténeti író, szül.Bondóban (Grau-
bünden) 1837 dec. 30., megh. Fahrwangenban 
1901 febr. 10. Ref. lelkész volt. 1871-ben a churi 
főiskola olasz irodalmi tanszékére hívták meg. 
Úgyszólván egész életét Dante Alighieri müveinek 
tanulmányozására szentelte. Főbb munkái: Dante 
Alighieri, seine Zeit, sein Lében und seineWerke 
(Biell869, 2. kiad. Frankfurt 1879); Dantein 
Germania (Milano 1881—83. 2 köt.); Abhand-
lungen tiber Dante (Frankfurt a/M. 1880); La Di-
vina Commedia di D. A. (Leipzig 1874—82.3 köt. 
Az 1. köt. 2. kiadása 1900); Dante-Handbuch 
(Leipzig 1892); Enciclopedia Dantesca (Milano 
1896—1905, 3 köt., A 3. kötetet S. halála után 
Fiammazzo A. fejezte be és rendezte sajtó alá). 
Kiadta és magyarázta Petrarca Canzionere-jét 
(Leipzig 1883) és Tasso Gerusalemme liberata-ját 
(u. o. 1882). 

Ncarus (áiiat), 1. Papagályhal. 
Scatinavia, 1. Scandia. 
Scatophaga (áiiat), a Kétszárnyúak (Diptera) 

rendjébe, a Trágyalegyek (Scatophagidae) csa
ládjába tartozó légy-nem, melynek fajai mindenütt 
gyakoriak, ahol bomló növényi és állati anyagok 
(trágya, UrUlék) alkalmas tenyészőhelyül kínál
koznak a trágyalegyeknek. Hazánkban 9 faj él. 
Legelterjedtebb a közönséges trágyalégy (S. 
stercoraria L.), melyre jellemző, hogy potrohát 
sűrűn sárgás szőrök borítják és hogy közepén kis 
fekete folttal ellátott szárnyának elülső szegélye 
vöröses. 

Scaurus, Marcus Aemüius, római államférfiú, 
szül. Kr. e. 163. patrícius, de elszegényedett csa
ládból; 115. mint konzul szerencsésen harcolt 
Galliában, Cicero őt tekintette a nemesi párt leg
kiválóbb tagjának, bár a Jugurtha-f éle háborúban 
(111.) ő is a megvesztegethetőség gyanújában 
állott. Rómát több építkezéssel gazdagította (Via 
Aemilia).—Fia: Marcus, Kr. e. 56. prótor, majd 

Sardinia kormányzója volt; zsarolás miatt tör
vény elé került, később választási visszaélések 
miatt száműzték. Háza a Palatínuson hires volt 
műkincseiről. 

Sceapige, sziget, 1. Slieppey. 
Sce leratus (lat.) a. m. gonosztevő. 
S c e l e t a m , 1. Csontváz. 
Scena (lat.) a. m. színpad, az a hely, ahol egy 

darabot, illetőleg annak részét játsszák; jelenti a 
felvonások egyes jeleneteit is; továbbá, a szin-
házon kívül, minden drámailag ható jelenetót az 
emberi, kivált nyilvános, társadalmi, vagy pedig 
családi életnek. 

Scenar ium (lat.), valamely darab előadásá
hoz szükséges díszletek; jelenti továbbá a darab 
jelenetekre osztását. 

ScenograpUia. 1. Szkenográfia. 
Scent (ang.), 1. Falkavadászat. 
Scepanje, adók. Várasd vm. novimarofl j.-ban, 

(wio) 1617 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 
Sceptrum (lat., szkeptron, gör.), bot, pálca ; 

az ó-kor óta a papok, hadvezérek, főhivatalno
kok, főleg pedig a királyok uralkodói hatalmá
nak jelvénye. L. Jogar. 

Scepusium, Magyarország középkori földraj
zában a szepesi káptalannak székhelye, tehát 
a. m. Szepeshely. 

Scesaplana (ejtsd: sezapiana), a Rhatikon 2967 
m. magas, legmagasabb csúcsa a Keleti-Alpok
ban Vorarlberg és Svájc határán. Hatalmas mész
kősziklákból álló meredek csúcs. Számos mene
dékházainak egyike a Doaglas-Hütte a festői 
Lüner-See partján. 

Scéve (ejtsd: szév), Maurice, francia költő a 
XVI. sz.-ban. L. Francia irodalom (VIII. köt. 
48 old.). 

Sch., latin állatnevek után Schönherr Chris-
tia-u svéd entomológus (1772—1848) nevének 
rövidítése. Müve: Genera et species curculioniduin 
(Leipzig 1833—45, 8 köt.). 

Schaafihausen, Hermann, antropológus, szül. 
Koblenzban 1816 jul. 16., megh. Bonnban 1893 
jan. 26. A fiziológia magántanára lett 1844. Bonn
ban, ugyanott 1855. rendk. egyetemi tanár. Főbb 
müvei: Zur Kenntnis der altesten Rasseschadel 
(1858); Die anthropologisehen Fragen der Gegen-
wart (1868); Über die Urform des menschlichen 
Schadels (1869); Über die Methode der vorge-
schichtlicnen Forschung (1871); Der Sehadel Ra-
phaels (1883); Anthropologische Studien (1885); 
Der Neandertaler Fund (1888). 

Schaarschmidt Gyula, 1. Istvánffi Gyula. 
Schachner, Bobért, német közgazda és szo

ciálpolitikus, szül. Münchenben 1875 ápr. 13., 
megh. Jenában 1912 máre. 7. Nagy tanulmány
utat tett Ausztráliában ós egyetemi tanár lett 
Jenában (1908). Főbb munkái: Das bayerisohe 
Sparkassenwesen (1900); Das Tarifwesen in 
der Personenbeförderung der transozeanischen 
Dampfschiffart (1904); Australien in Politik, 
Wirtschaft u. Kultur (1909); Die soziale Frage 
in Australien u. Neuseeland (1911); Australien u. 
Neuseeland. Land, Leute n. Wirtschaft (1912). 

Schacht, Hermann, német botanikus, szül. 
Oehsenwárderben 1814 júl. 15., megh. Bonnban 
1864 aug. 20. 1851-ben berlini egyetemi magán-
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tanár, 1856—57. Madeirát kutatta, 1860. a bonni 
egyetem tanára lett. A sejttan, szövettan és élet
tan egyik úttörője volt. Pó művei: Lehrbuch der 
Anatomie und Physiologie der Gewáchse (Berlin 
1856—59, 2 köt.); Madeira und Tenerife mit 
ilirer Vegetation (u. o. 1859); Grundriss der Ana
tomie und Physiologie der Gewachse (u. o. 1859); 
Die Spermatozoiden im Pflanzenreich (Braun-
schweig 1864). 

Scháchter Miksa, orvos, szakíró, szül. Váczon 
1859 aug. 20., megh. Budapesten 1917 ápr. 30. 
Orvosi tanulmányait Budapesten végezvén, 1881. 
az I. sebészeti klinikán gyakornok, 1886. a Gyó
gyászat orvosi szaklap szerkesztője, 1890. egye
temi magántanár, 1917. rendkívüli tanár, 1902. 
a budapesti állami gyermekmenedékhely sebész-
főorvosa lett. Önállóan megjelent müvei: A sebek 
gyógyulása és sebkezelés (1886, németül 1887), 
Auleitung zur Wundbehandlung (1887); Sebészeti 
gyógyítás (190í); Orvosi műhibák (Igazságügyi 
orvosi tanács munkálatai). 

Schack Béla. kereskedelmi oktatásügyi peda
gógus és író, szúl. Miskolczon 1859 júl. 11. Egye
temi tanulmányait a külföldön és Budapesten vé
gezte, abol fii. doktorrá avatták, egyszersmind 
középiskolai tanári oklevelet nyert. 1886-ban ke
reskedelmi iskolai tanár lett Miskolczon, majd 
Pozsonyban, ahol 1892. megindította a Kereske
delmi Szakoktatás folyóiratot. 1899-ben kine
vezték a kereskedelmi iskolák első főigazgató
jává, mint ilyen és mint az Orsz. ipari és keres
kedelmi Tanács szakelőadója, szakoktatási reform
jaival a magyar kereskedelmi iskolákat Európa-
szerte elismert intézménnyé szervezte; ugyancsak 
ó szervezte 1898-ban a Kereskedelmi iskolai tanár
képzőt, amelynek tanára is lett. A külföldi keres
kedelmi szakoktatási kongresszusokon számos 
esetben képviselte a magyar kormányt. 1913-ban 
a Budapesten tartott VII. nemzetközi közgazda
sági tanfolyamot s a X. nemzetközi kereskedelmi 
oktatási kongresszust szervezte, amelyeknek 
monumentális emlékiratait (Magyar közgazda
ság és kultúra; A X. keresk. okt. kongresszus 
iratai, 2 köt.) ő szerkesztette. Érdemei elismeré
sóul 1916. m. kir. udv. tanácsosi címet kapott. 
1919. a vallás-és közoktatásügyi miniszter rá
bízta a minisztériumban a kereskedelmi oktatási 
ügyosztály szervezését s ennek első főnöke volt. 
1920-ban visszatért a főigazgatóság élére. Iro
dalmi működése kezdetén irodalomtörténeti és 
szépirodalmi müveket írt, mint: A Sturm és 
Drang-korszak drámaköltészete (1886); Az élet 
meséiből (188S); később közgazdasági cikkeken 
kívül, amelyek német és francia folyóiratokban 
is megjelentek, egészen a kereskedelmi szakok
tatás Ugye foglalta le tollát; kereskedelmi tan
könyvei számos kiadásban terjedtek el az or
szágban ; ezeken kívül önálló müvei: Kereske
delmi iskoláink a millennium idejében (1896); 
Svájc kereskedelmi oktatásügye; Kereskedelmi 
iskoláink múltja és jelene (1903); Kereskedelmi 
iskoláink tanítástervének fejlődése (1918); Das 
kommerzielle Bildungswesen in Ungarn (Wien) 
(1913); Magyar kereskedők könyve (1907,4 köt.) 
illusztrált, lexikális mű; szerkesztette a Magyar 
kereskedők könyvtára vállalatot (40 füzet). — 

Amely szó S alatt nincs 

Neje, S. Béláné, irónő, írt elbeszélő és drámai 
műveket. Önállóan megjelent: Azokkal, akik 
sírnak (költ. 1916). — Leánya, Skrovináné S. 
Malvin, hangversenyénekesnő és zeneszerző; 
Pillangószerelem c. tánckölteményét a budapesti 
Operaház mutatta be (1923). 

Schack, Adolf Friedrich von, gróf, német 
költő és irodalomtörténész, szül. Brüsewitzben 
(Schwerin mellett) 1815 ang. 2., megh. Rómában 
1894 ápr. 14. Jogot tanult, egy ideig a berlini 
kamarai bíróságnál működött, majd hosszabb 
külföldi utazások után a mecklenburgi nagyher
ceg szolgálatába lépett. Tüzetesen foglalkozott a 
keleti, nevezetesen a szanszkrit, arab és perzsa 
nyelvek tanulmányozásával s megválván az ál
lamszolgálattól, 1855. Münchenbe költözött, abol 
értékes képtárát, mely főkép újabb mesterek mü
veit öleli fel, a közönségnek is megnyitotta. 
1876-ban grófi rangot nyert. Képtárát 1894. a 
német császárnak hagyományozta. Alapvető iro
dalomtörténeti műve: Geschichte der drama-
tischen Literatur und Kunst in Spanien (2. kiad. 
1854), melyet a kultúrhistóriai tanulmányok 
hosszabb sora követett. Becsesek perzsából, 
indből, arabból, spanyolból, angolból való for
dításai, míg önálló szépirodalmi müvei (3. kiad. 
Stuttgart 1897—99, 10 köt.), alig emelkednek fö
lül e kor atlagán. V. ö. E. Walter, A. P. Gr. v. 
S. als Übersetzer (1907). 

Schade, Oskar, német germanista, szül. Er
furtban 1826 márc. 25., megh. Königsbergben 
1906 dec. 30. 1863-ban a königsbergi egyetem 
rendes tanára lett. Főműve: Altliochdeutsches 
Wörterbuch (2. kiad. 1872—82.). 

Schadow, 1. Fiedrich Wilhelm, német festő, 
S. 2. fia, szül. Berlinben 1789 szépt. 6., megh. 
Düsseldorfban 1862 márc. 19. Atyjának, azután 
Weitscb festőnek volt tanítványa, 1810 óta Ró
mában Cornelius, Overbeck és Veit ú. n. naza-
rénus köréhez szegődött és az ottani Casa 
Bertholdyba két falképet festett a bibliai József 
történetéből (ma a berlini Nationalgalerieban). 
1819-ben a berlini, 1926., Cornelius után a düssel
dorfi műv. akadémia igazgatója és itt — 1859-ig 
— számos tanítványával a düsseldorfi iskola meg
alapítója lett. Saját festményei (pl. A tanítványok 
útja Emauszba, a berlini Nationalgalerieban) 
nem jelentékenyek. Művészeti irodalommal is 
foglalkozott. V. ö. Hübner, S. und seine Schule 
(Bonn, 1869). 

2. S., Johann Gottfried, német szobrász, szül. 
Berlinben 1764 máj. 20., megh. u. o. 1850jan.27. 
Berlinben Tassaertnak volt tanítványa. 1785-től 
Rómában tanult, 1788. porosz udvari szobrász 
lett. S. művészete, mely a 18. század klassziciz
musából kiindulva és a Thorvaldsen-féle helle
nizmus befolyása alatt főleg egészséges, plaszti
kus érzéstől áthatott realizmusával válik ki, a 
német szobrászat további sorsára nagy jelentő
ségű lett. Legnevezetesebb müvei: a fiatal von 
der Marck gróf síremléke a berlini Dorotheen-
kircheben (1740), a berlini ú. n. brandenburgi 
kapu szobrászati dísze, kivált a nagy quadriga 
(1795), Nagy Frigyes emlékszobra Stettinben 
(1793), Zieten tábornoké Berlinben (1794, már
vány eredetije a berlini Nationalgalerieban), 
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Dessaui Lipót hercegé (u. o.),Tauentzien tábornok 
emléke Boroszlóban, Amim miniszteré Boitzen-
burgban, Blücheré Rostockban, Lutheré Witten
bergben, Lujza királyné és nővérének csoportja 
(a berlini kir. palotában) stb. Eézkareokat és 
litográfiákat is készített. Irodalmi művei közül 
említendők: Polyklet, oder von den Massen der 
Menschen (Berlin 1834,10. kiad. u. o. 1905);Kunst-
werke und Kunstansichten (u. o. 1849). Iratait 
Aufsatze und Brief e c. Friedlánder adta ki (Düssel
dorf 1884, 2. kiad. Stuttgart 1840). A berlini 
műv. akadémiának 1805-től rektora, 1816-tól 
haláláig igazgatója volt. 

3. S., Rudolf, német szobrász, S. 2. fla, szül. 
Rómában 1786 júl. 9., megh. u. o. 1822 jan. 31. 
Berlinben atyja, Rómában Thorvaldsen és Canova 
vezetése alatt dolgozott. Művei közül néhány 
antik női alak említendő. 

Schaeberle, John Martin, csillagász, szül. 
Öschelbronnban (Württemberg) 1853 jan. 10. 
1888-ban a Lick-obszervatórium csillagásza lett; 
1898. Ann Arborban magáncsillagvizsgálót épí
tett. 1897-ben felfedezte a Prokyon-csillag kísé
rőjét, melynek létezését már régebben sejtették. 
Több üstököst is fedezett fel. Értekezései több
nyire a Lick-obszervatórium évkönyveiben je
lentok meg. 

Schaefer, 1. Schafer. 
Schacff . , latin állat- és növénynevek után 

Scháffer Christian Jákob német entomológus, 
ornitológus és botanikus (1718—90) nevének rövi
dítése. 

Schaepman (ejtsd: szMpman), Hermán Johan 
Aloysius Maria, németalföldi költő és állam
férfi, szül. Tubbergenben 1844 márc. 2., megh. 
Rómában 1903 febr. 21.1867-ben pappá szentel
ték, 1870. a rysenburgi szeminárium tanára, 1880. 
a hollandi képviselőház tagja. Költői művei kö
zül felemlithetők: De paus (A pápa, Utrecht 
1866); De eeuw en haar koning (A század és ki
rálya, u. o. 1867); Aya Sofla (u. o. 1886); Verza-
melde dichtwerken (u. o. 1887). Ezenkívül irt: 
Chronica over staatkunde en letteren (Állam
tudományi és irodalmi krónika, Utrecht 1900— 
1903); Menschen en boeken (Emberek és könyvek, 
u. o. 1893—1903., 5 köt). 

Schaerbeek, Brüsszel külvárosa, (i9so) 101,526 
lakossal. 

Schaeseus Keresztély, XVI. sz.-beli erdélyi 
krónikaíró. Brassóban és Wittenbergben végezte 
tanulmányait, hazatérte után pedig Medgyesen 
pap volt; 1585. halt meg. Latin nyelvű munkái: 
Elégiák, Epigrammák a feltámadásról (1563); 
Pannónia romlása, versbe szedett krónika 4 könyv
ben, mely a János király halálától 1552-ig tör
tént eseményeket tárgyalja; ennek folytatása: 
Szolimán utolsó hadjárata, 3 könyvben (1571); 
végül Pannónia kronológiája. V. ö. .Hegedűs 
István, Sch. Ruinae Pannonicae (Akad. Ért. 1916.) 

Schafarik, 1. éafarik. 
Schaiarzik Xav. Ferenc, geológus, budapesti 

műegyetemi tanár, szül. Debreczenben 1854márc. 
20. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. 
1876—1882. az egyetemi ásványföldtani tanszék 
asszisztense volt. 1882. a m. kir. földtani intézet 
osztály-, majd főgeológusa lett. 1902-ben a kirá

lyi bányatanácsosi címet nyerte, s ugyanezen 
évben a M. Tud. Akadémia is levelező, 1916-ban 
rendes tagjává választotta; a Szent István Aka
démiának osztály elnöke; a Hidrológiai szakosztály 
elnöke; 1891 óta a kir. József-műegyetemen 
magántanár, 1904 óta pedig ny. r. tanár. A mű
egyetemen a geológiai oktatást új alapokra fek
tette, rendszeresítette a geológiai tanulmány
utakat, s modern gyűjteményt szervezett. 1912— 
1914. a vegyészmérnöki szakosztály dékánja, 
majd prodékánja; 1910—1916. a Magyar Föld
tani Társulat elnöke volt. Számos utazása közül 
legnagyobb az 1886. évi, amikor Déchy Mór 
kaukázusi expedíciójában mint geológus Kubán 
hegyláncait, Dagesztáni és a bakui petróleum
területet tanulmányozta. Azóta Európaszerte több, 
geológiai kutatások célját szolgáló tanulmány
utat tett. Hazai kutatásai során több izben fog
lalkozott Erdély petróleum- és földgázkérdésé
vel, nevezetesen Bázna és Mezősámsond vidékén. 
Térképezte a Déli Kárpátokat Berszászka ós Hát
szeg közt, a Pojána Ruszka legnagyobb részé
vel együtt. Az 1880. zágrábi földrengés után 
a Földtani Társulatban szervezte a hazai föld
rengések tudományos megfigyelését. Dolgozatai 
és értekezései magyar és német nyelven jelen
tek meg. Munkálatainak repertóriumát a Magy. 
Tud. Akadémia Almanachjában találjuk. Szá
mos munkája közül a legfontosabbak: A Pilis-
hegység geológiai viszonyai (Földt. int. évi je
lent. 1883); A Cserhát piroxén andezitjei (M. 
kir. Földt. Intézet Évkönyve, IX. köt. 1892); Az 
aldunai Vaskapu hegység geológiai viszonyai, 
(Földt. Közi. 33. köt. 1H03); Budapest harmadik 
főgyűjtő csatornájának földtani szelvénye (u. o. 
33. köt.); ASzepes-GömöriÉrchegység geológiai 
viszonyai (Mat. Term. Tud. Ért. 22. köt. 1904); 
Érassó-Szörény és Huny ad megyék hegységeire 
vonatkozó értekezései (Földt. Int. évi jelent. 
1884—1913); Budapest-Szentendre vidékének 
geol. ismertetése, a hozzá tartozó 1: 75,000 mé
retű geol. térképpel (1895—96); Budapest leg
újabb geol. térképezéséről (Akad. Mat. T. T. Ért., 
1922); A magyar korona országai területén 
levő kőbányák ismertetése (Budapest 1904, né
metül is). Szerkeszti 1902 óta Kürschák Józseffel 
együtt a Math. und Naturwissenschaftliche Be-
richte aus Ungarn című, Lipcsében megjelenő 
tudományos folyóiratot. Munkatársa e Lexikon
nak is. 

Schaíberg, a salzburgi Mészkő-Alpok 1780 m. 
magas csúcsa Salzburg és Felső-Ausztria határán, 
az Atter-, Aber- és Mondsee közt. Elszigetelten 
kiemelkedő csúcsáról gyönyörű kilátás nyílik a 
Cseh-erdőig és Felső-Bajorországban a Chiem-
tóig. St-Wolfgangtól fogaskerekű vasút visz föl 
a csúcsra. 

Schafer, 1. (Schaefer), Alois, német egyházi 
író, kat. püspök, szül. Dingelstedtben (Szász
ország) 1853 máj. 2. Egyetemi teol. tanár volt 
MUnsterben, Boroszlóban, majd Strassburgban, 
1906. püspökké és szászországi ap. vikáriussá 
nevezték ki. Irodalmi művei: Die biblische Chro-
nologie vom Auszug aus Aegypten bis zum Beginn 
des babylonischen Exils (MUnster 1879); Die 
Gottesmutter in der Heiligen Schrift (1900); Die 
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Bücher des Neuen Testamente (1890-1903.3 köt.); 
Einleitung in das Neue Testament (Paderborn 
1898, uj kiad. 1913). 

2. S., Arnold, német történetbúvár, született 
Seehausenben 1809 szeptember 17-én, meghalt 
Bonnban 1883 november 19-én. A greifswaldi, 
majd 1865 óta a bonni egyetem tanára volt. Főbb 
müvei: Demosthenes und seine Zeit (Leipzig 
1885—87, 3 köt., 2. kiad.); Abriss der Quellen-
kunde der griechischen Gesehichte bis auf Poly-
bios (u. o. 1889, 4. kiad.); Abriss der Quellen-
kunde der römischen Gesehichte bis auf Justinian 
(u. o. 1885, 2. kiad.). 

3. S-, Dietrich, német történetíró, szül Bré
mában 1845 máj. 16. A jenai, boroszlói, heidel-
bergi, tübingeni, majd 1901 óta a berlini egye
tem tanára. A világháborúban a külön német bé
két sürgető mozgalom élén szerepelt; de ezt a 
mozgalmat a kormány hamar leszerelte. Müvei: 
Dánische Annalen and Chroniken von der Mitte 
des 13. bis zum Bnde des 15. Jahrhunderts 
(Hannover 1872); Die Hanse (Bielefeld 1903); 
Weltgeschiehte der Neuzeit (2 köt., Berlin 1907); 
Gesehichte v. Dánemark (4. és 5. köt, Dahlmann 
müvénekf oly tatása.Gotha 1893-1902); Deutsche 
Gesehichte (2 köt. 1910); Sein oder Nichtsein, 
des Deutsehen Reiches Schicksalsstunde (1914); 
Deutschland und Prankreich (1914); Staat und 
Volk (1915); Deutschland und Bngland in See-
und Weltgeltung (1915); Das deutsche Volk und 
der Osten (1915); Deutsche Kultur und ihre Auf-
gaben (1916); Von deutscher Art (1916); Kriegs-
lexikon(1916); Der Krieg 1914—17(Berlin 1917); 
Kurland u. das Baltikum in der Weltgeschiehte 
und Weltwirtschaft (Berlin 1618); Koíonial-
geschichte (u. o. 1920); Staat-Welt (u. o. 1921). 

4. S., Kari, német építész, született Kasselban 
1844 jan. 18., megh. Karlsfeldében, Halle m., 1908 
máj. 5. A kasseli műegyetemen tanult, majd 
1868-tól tanított, 1870-tól Marburgban az egye
temet építette, 1878. Berlinben telepedett le, ahol 
1884. a műegyetemen a középkori építészet ta
nára, 1894. Karlsruhóban műegyetemi tanár és 
építészeti főtanácsos lett. S., a középkori építé
szet legjobb ismerőinek egyike, nagy tevékeny
séget fejtett ki a műemlékek restaurálása terén, 
de épen a heidelbergi várkastély Priedrichsbau-
jának és a meisseni székesegyház tornyainak ki
építéséért (Verscháferung) éles bírálatokban ré
szesült. Gazdag irodalmi működésének fő ter
mékei : Die Bauhütte. Entwürfe im Stíl des Mit-
telalters(3 köt., Berlin, 1883—95); Die Holz-
architektur Deutschlands vom 14—18. Jahrhun-
dert(u. o. 1834—1903); Bauornamente der ro-
manischen und gotischen Zeit (u. o. 1889—1903); 
Die mustergiltigen Kirchenbauten des Mittel-
alters in Deutschland (0. Stiehllel együtt, u. o., 
1892—1901). Összegyűjtött értekezései halála 
után jelentek meg Von deutscher Kunst. Gesam-
inelte Aufsatze und nachgelassene Schriften cí
men (BerUn, 1910). 

5. S., Theodor, német író, szül. Priedbergben 
(Hessen) 1846 febr. 17., megh. Rotenburgban 
1914 febr. 24. 1872 óta az altonai diakonissza in
tézet igazgatója volt. Főbb müvei: Die weibliche 
Diakonie (2. kiad. Stuttgart 1887—94. 3 köt.); 

lm Dienst der Liebe (3. kiad. Gütersland 1902); 
Die innere Mission in Deutschland (gyűjteményes 
mü, 4 köt, 1878—80). 1881 óta kiadta a Monats-
schrift für innere Mission c. folyóiratot. 

Sch&ffel, régebbi bajor űrmérték, gabonánál 
= 22236 L, zabnál 259-42 1. 

Schaffer 1. Antal, mérnök, szül. Budán 1852., 
megh. Budapesten 1919. Előbb vasúti szolgálat
ban állt, 1879. állami szolgálatba lépett és a 
beregi belvizek lecsapolási tervezetének, majd 
a Körös töltésének munkálataival bízták meg. 
1885-ben Pozsonyba helyezték át a Dévény— 
pozsonyi Dunaszakasz szabályozási munkálatai
nak vezetésére. 1911-ben miniszteri osztálytaná
csos lett. Irodalmi müvei: A városi csatorna
rendszerek fejlődése (Bpest 1886); Újpest csa
tornázása (u. o. 1886); Pozsony sz. kir. város 
vízműve (u. o. 1887); A gyakorlati robbantó 
technika kézikönyve (u. o. 1903); A Duna és 
nagyobb mellékfolyói mentén feltárt kőfejtő te
lepekig., o. 1905); Jégrobbantó munkálatok is
mertetése (u. o. 1908); Jégrobbantások a Dunán 
(u. o. 1912). 

2. S., Károly, orvos, író, szül. Bécsben 1864 
szept. 7. Orvosi tanulmányait 1888. Budapesten 
végezvén, az elmekórtani klinika tanársegéde 
lett; 1893. a budapesti egyetemen magán-, 1912. 
rendkívüli, 1919. rendes tanár, az egyetemi 
agyszövettani és interakadémiai agykutató in
tézet igazgatója, 1910 óta a fővárosi Erzsébet 
szegényházi kórház igazgató-főorvosa. 1895— 
1912. a budapesti poUklinika idegosztályának 
főorvosa volt. 1914.. a Magyar Tud. Akadémia 
tagjául választotta. Önállóan megjelent müvei: 
Suggestion und Reflex (Jena 1895); A hipnotiz-
musról (Budapest 1895); Anatomisch-kUnische 
Vortráge aus dem Gebiete der Nervenpathologie 
(Jena 1901); Tabes (a Handbuch der Neurologie 
c. gyűjteményes munkában, Berlin 1910); Hirn-
pathologische Beitráge (Berlin 1913—1923., 3 k.). 
Jendrassik Ernő emlékezete (Budapest 1922). 

Schaffer Béla (Adalbert), festő, szül. Nagy
károlyban 1815., megh. Düsseldorfban 1871 márc. 
1. Pesten s főképp Bécsben tanult s 1842. Becs
ben arcképeket s tanulmány fejeket állított ki. 
1844-től fogva Pesten is kiállított csendélet- és 
virágképeket s rövid temesvári tartózkodása 
után 1845 táján telepedett le Pesten. Ekkor fes
tette meg itt Elsler Fanni szobra c. csendélet
képét, amely most a Szépművészeti Múzeumban 
van. Egy 1849. festett csendélete a bécsi Belve-
dere-gyüjtemónybe került. 1858-ban Münchenbén 
állított ki, a 60-as években állítólag Pótervárott 
is járt. Az ötvenes években Pesten fényképé
szettel is foglalkozott. Halála előtt néhány évvel 
Düsseldorfban telepedett le. 

Schaffer, Augiist, osztrák festő, szül. Bécsben, 
1833 ápr. 30., meghalt u. o. 1916 nov. 29. A bécsi 
müv. akadémián Steinfeld tanítványa volt. Főleg 
hegyes tájakat ábrázoló festményeihez gyakran 
a magyar Kárpátokból merített motivumokat. 
1892 óta a bécsi udv. képtar igazgatója volt és 
mint müv. iró is tevékenykedett. 

Schafigotsch, sziléziai eredetű régi német ne
mesi család, mely 1592. bárói, 1708. pedig biro 
dalmi grófi címet kapott. Jelenleg egy sziléziai és 
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egy csehországi ágban virágzik. Nevezetes tagja 
volt Hans Ulrich gróf (szül. 1595., megh. 1635 júl. 
23.), ki protestáns létére II. Ferdinánd császár 
szolgálatába állott s mint tábornok Wallenstein 
fővezér bizalmas hívei közé tartozott. Ennek bu
kása után őt is árulással vádolták és Regensburg-
ban lefejezték. Piai a kat. vallásra tértek és 
visszakapták atyjuk elkobzott birtokait. 

Schaffhausen (franc. Scha/fhouse), 1. Svájc 
egyik kantonja Baden nagyhercegség, Zürich és 
Thurgau közt, a Rajna jobb partján; 3 egymástól 
elszakított darabból áll, amelyek egyike badenl, 
másika zürichi területbe van beékelve, s mind a 
háromnak területe együtt véve összesen 298 km2. 
Miként a Jurában, a hegyek itt is nagyobbára f en-
síkokká szélesednek ki. Főfolyójaz Rajna, amely 
itt alkotja ismeretes vízesését. Az éghajlat eny
hébb a Rajna mellett, de zord a hegyek közt. Az 
összes területnek 95"5%-a termőföld. A mezőgaz
daság gabonát, gyümölcsöt és bort bőven szol
gáltat. A mesterséges haltenyésztés nagy gondo
zásban részesül. A lakosok száma (1920) 50,428 s 
legnagyobb részük prot. és német anyanyelvű. Az 
ipar virágzó. A Rajna vízesése a turistaforgal
mat mozdítja elő nagy mértékben. Az alkotmány 
(1876-ból,utoljára módosíttatott 1895.) demokrati
kus. A törvényhozó testület a nagytanács (min
den 500 lakosra egy tag), a végrehajtó hatalom 
az 6 tagú kormánytanács. 1000 szavazó polgár 
kívánságára minden törvényjavaslat a nép elé 
terjesztendő, amely szavazatával azt elvetheti és 
ugyancsak 1000 szavazó polgár együttvéve új 
törvényt javasolhat. A legfőbb bírói hatalom a 
f ^törvényszék, amely a nagytanácsnak felelős. 

2. S., az ugyanily nevű kanton és járás szék
helye a Rajna jobb partján, amelynek itt vannak 
a Lachen nevű sellői, szőllőkkel és erdőkkel bo
rított halmok között, (1920) 20,064 lak., élénk 
iparral, XVI. és XVII. sz.-beli erkélyekkel, tor
nyokkal, faragványokkal és freskókkal díszített 
régi házakkal. DNy-ra S.-tól Lauffennél van a 
Rajna-vízesés (1. Sajna). 

Története. A XII. sz.-ban már mint várost 
említik, amely későbben birodalmi közvetetlen-
ségre is szert tett. 1330-ban a német birodalom 
a várost a Habsburgoknak zálogba adta, akiknek 
uralma alól 1416. váltotta ki magát; 1454.a svájci 
szövetséghez csatlakozott és 1501. a szövetségbe 
föl is vétetett. 1529-ben elfogadta a reformációt. 
A XVI. sz.-ban a város a mai kanton területét 
csaknem egészen megszerezte. 1814-ben a város 
előjogai még nagyobbakká lettek, ami a vidéken 
elégületlenséget támasztott; 1831. lázadás tört 
ki, amely új alkotmány készítésére vezetett s ez 
már demokratikus volt. V. ö. Rüeger, Chronik 
der Stadt und Landschaft S. (1884—1892); 
Wanner, Urkundenregister für den Kanton S. 
(1906). 

Schaff ia (sujtásos sakál, állat), 1. Sakál, 
Schaffle, Albert Eberhard Friedrich, német 

közgazda és államférfiú, szül. Nürtingenben 
(Württemberg) 1831 febr. 24., megh. Stuttgart
ban 1903 dee. 25.1860-ban a közgazdaság rendes 
tanára lett a tübingeni egyetemen. 1862—65. a 
wűrttembergi országgyűlés és 1868. a német 
vámparlament tagja volt. Ugyanez évben a bécsi 

egyetemre hivták meg; 1871. a Hohenwart-mi-
nisztériuinban kereskedelmi miniszter lett. A 
minisztérium bukása után (1871 okt.) Stuttgartba 
vonult vissza és irodalmi munkásságának élt. 
Munkái: Das gesellschaftl. System der mensch-
lichen Wirtschaft (2 köt., 3. kiad. Tübingen 1867); 
Die Quintessenz des Socialismus (Gotha 1874); 
Kapitalismus und Socialismus (2. kiad. u. 0. 
1878); Bau und Lében des socialen Körpers 
(2. kiad., 4 köt., u. o. 1882); Die Aussichtslosig-
keit der Socialdemokratie (4. kiad. u. 0. 1891); 
Deutsche Kern- u. Zeitfragen (Berlin 1894, Neue 
Folge, u. 0. 1895); Gesammelte Aufsatze (2 köt.); 
Die Steuem (2 köt, 1895—96); Bin Votum gegen 
den neuesten Zolltarif (1901); Die agrarische 
Gefahr (1902). Magyarul megjelent: A szocializ
mus alapvető tanításai (ford. Ipolyi Tamás, Buda
pest 1911). 

Schaffner, Martin, német festő, ólt 1480— 
1540 körül Ulmban, ahol korának legkiválóbb 
mestere volt. Kiváló művei: A királyok imádása 
(Nürnberg, GermanischesMuseum); oltárszárnyak 
Krisztus kínszenvedése képeivel az augsburgi és 
schleis6heimiképtárakban(1515),azumiiMün8tei' 
főoltárának festményei (1521), négy szárnykép 
Mária életéből vett jelenetekkel (1524) a müncheni 
Alté Pinakothekben. 

Schafháutl, Kari Emil, német fizikus, geoló
gus és zeneteoretikus, szül. Ingolstadtban 1803 
febr. 16., megh. Münchenben 1890 febr. 25. 
1843-ban Münchenben a bányászat és kohászat 
tanára lett. Fizikai vizsgálatokat is végzett és 
areométert, fotométert és fonóméiért szerkesz
tett. Munkái közül említendők: Geognostische 
Untersuchungen des südbayrischen Alpengebir-
ges (München 1851); Der echte Gregorianische 
Choral in seiner Entwickelung (München 1869}. 

Schahi l u d a s , a sakkjáték latin neve. 
Schalcken, Gottfried, hollandi festő, szül. 

Mádéban 1643., megh. Hágában 1706 nov. 16. Elő
ször Hoogstraaten Salamonnak, azután Downak 
volt tanítványa, eleinte Dordrechtben, azután 
egy ideig Angolországban élt, 1691. Hágában te
lepedett le. Képeit a mesterséges világítás, gyer
tyafény hatása tették kedveltekké. A legismer
tebbek : Olvasó aggastyán (bécsi udv. múzeum); 
Horgászó fiú (berlini Kaiser Friedrich-Musenm); 
Gyertyavilágnál levelet olvasó leány; Kacér 
leány; Fiatal ember és női mellszobor; Tojást 
vizsgáló leány (drezdai képtár); A bűnbánó Mag
dolna (müncheni képtár) stb. 

Schaller, 1. Johann, osztrák szobrász, szü!. 
Bécsben 1777.,megh.u. 0. 1842 febr. 16.1812-23. 
Rómában tanult és ott készítette Bellerophon 
és a kiméra csoportját (bécsi udv. múzeum). 1823. 
a bécsi müv. akadémia tanára lett. Tőle való 
Hofer Andreas szobra az innsbrucki udv. tem
plomban, I. Ferenc császár emlékezobra Stanis-
lauban, I. Ferenc és Metternich mellszobrai a 
regensburgi Walhallában. 

2. S., Ludwig, osztrák szobrász, az előbbinek 
unokaöccse, szül. Bécsben 1804 okt. 10., megh. 
Münchenben 1865 ápr. 29. Münchenben Schwan-
thaler tanítványa volt. A müncheni Pinakothek 
és Glyptothek számára dombormüveket készí
tett. Tőle való a Magyar Nemzeti Múzeum nagy 
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oromcsoportja (1835—47) és Herder emlékszobra 
Weimarban (1848). 

Schallhas Károly Fülöp, festő és grafikus, 
szül. Pozsonyban 1767., megh. Bécsben 1797 szept. 
21. A bécsi akadémiának volt növendéke, utóbb 
ott tanára lett a tájképrajzolásnak. Két tájképét 
(az egyik 1794-ből való), a Szépművészeti Múzeum 
őrzi. Rézkarccal is foglalkozott s mintegy 60 
grafikai lap ered tőle. 

Sclialuiei, hangszer, 1. Chalumeaii. 
Schalste in (néni.), 1. Diabáztufa. 
Schampheleer, Edmond de, belga festő, szül. 

Brüsszelben 1835., megh. Molenbeekben 1899 
máre. 12. A brüsszeli müv. akadémiában tanult. 
Festményei közül, amelyek nagyobbrészt Német-
Alföld csöndes vízpartjait ábrázolják, említen
dők : A Rajna Goudánál (brüsszeli modern mú
zeum) ; Esti tájkép (Hamburg, Kunsthalle); A 
Dyle partján; Őszi reggel Brüsszelben; A Ma«s 
folyó Dordreehtnél j A nimwegeni mocsarak, stb. 

Schams Ferenc, gazda, iró, szül. Leitmeritzen 
Csehországban 1780 dec. 2., megh. Lakpusztán 
(Főherceglak, Baranya) 1839 máj. 11. Mint gyógy
szerész Magyarországba jött és Péterváradon 
telepedett le, később csupán gazdasággal, szőllé-
szettel s azok irodalmával foglalkozott. Majd 
Budapestre költözött és a budai Sashegyen minta-
szőllészetet rendezett be, mely később az Orszá
gos magyar gazdasági egyesület tulajdonába 
ment át. Főbb művei: Vollstandige Beschreibung 
der kön. Freystadt Pest (1821); VoUst. Beschrei
bung der k. Freyen Hauptstadt Ofen (1822); Kép-
vetek a jószágoknak árendálása és kiárendálá-
sáról Magyarországban (Pest 1824, ugyanez né
metül is); Betrachtungen ü'ber Ungarns Weinbau 
(u. o. 1830); Magyarország szöllömíveléséröl 
aaló vizsgálódások (183l); Kritikai vizsgálódá
sok a magyarországi szőllőtermés gáncsai és fo
gyatkozásai körül (németül is, 1834); Der Wein
bau des österr. Kaiserstaates in seinem ganzen 
Uinfange (1. és 2. köt. Ungarns Weinbau in sei
nem ganzen Umfange). Szerkesztette a Magyar
ország bortermesztését tárgyazó folyóiratot és a 
Zeitschrift für Weinbau u. Weinbereitung in Un-
garn c. folyóiratokat (Pest 1836—37). 

Schandau, város Drezda szász kerületi kapi
tányságban, a cseh határon, a szász Svájcban, 
i9io) 3403 lak., kőbányákkal, fürdőintézetekkel, 
vastartalmú ásványvízforrással. 

Schandl, 1. József, egyetemi tanár, szül. Ba-
konybélben (Veszprém vm.) 1885 ápr. 27. Tanul
mányait a magyaróvári gazd. akadémián és a 
budapesti állatorvosi főiskolán végezte. Előbb a 
magyaróvári gazd. akadémián tanított, 1920. a 
budapesti közgazd. egyetemen az állattenyésztés 
és tejgazdaság tanára lett. Főbb munkái: A hús
sertések és mangalicák anyagcsereviszonya 
(Budapest 1914); A sörélesztő takarmányértéke 
(Kolozsvár 1914); A szarvasmarha tenyésztése 
(Budapest 1919). 

2. S. Károly, politikus, gazdasági író, szül. 
Bakonybélben 1882 máj. 10. Az egyetemet Buda
pesten végezte, hol jogi doktori oklevelet szer
zett. Egyetemi if jakból szervezte és megalapí
totta az Országos Széchenyi-szövetséget. Előbb 

.a Magyar Állam napilap belmunkatársa volt. 
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majd a Magyar gazdaszövetség titkára és a Ba
rázda hetilap szerkesztője lett, 1919. szerkesz
tője a kisgazdapárt napilapjának, az Új Baráz
dának. 1920., majd 1922. Csongrádon nemzet
gyűlési képviselőnek választották. 1921 decem
berben földmivelésttgyi államtitkár lett. Meg
indította a földmunkások szövetkezeti moz
galmát és 1922 januárban Csongrádon az első 
magyarországi földmunkás vállalkozó szövet
kezetet szervezte. Számos cikkén kívül önállóan 
megjelent művei : A választói jog s az állam 
eszméje (Budapest 1907); Károlyi Sándor gróf 
és a magyar föld (1908); Az első magyar szociá
lis diákkongresszus (1911); Diákszövetkezetek 
Magyarországon (1912); Magyar szövetkezetitör
vények (1912); A szövetkezetek sikerei (1916); A 
szövetkezetek eredményei Magyarországon (1917;. 

Schandorph (tulajdonképen Skamdrup), So-
phus, dán költő, szül. Ringstedben 1837 máj. 8., 
megh. Kopenhágában 1901 jan. 1. Eleinte a roman
ticizmus felé hajlott, de aztán Brandes hatása alatt 
a realizmushoz tért át. Költeményeit, novelláit 
és regényeit éles megfigyelés, jó jellemzés és 
friss, olykor maró humor tünteti ki. Müvei: Uden 
Midtpunkt (1878, megjelent németül, is: Ohne 
inneren Halt c.); Fem Fortaellinger (öt novella, 
1879); Thomas Fris's Historie (Fris Tamás törté
nete, regény, 1881, 2 köt., tulajdonkép saját éle
tének költői feldolgozása); Det gamle Apothek 
(A régi patika, 1885). Költeményei Digte c. össze
gyűjtve 1882. jelentek meg. Magyarul megjelent: 
Az első szerelem (regény, Egyetértés 1903. évf.). 

Schanfigg (Schalfigg), 20 km. hosszú, magas 
fekvésű völgy Graubünden svájci kantonban. 
Mint klimatikus gyógyhelyet sokan felkeresik. 

Schannen Ernő, építész, szül. Perjámoson 
(Torontál m.) 1853 okt. 27., megh. Budapesten 
1916 ápr. 22. Zürichben végezte tanulmányait, 
aztán négy éven át Ybl irodájában dolgozott. 
Miután még éveken át Hauszmann Alajosnak 
volt munkatársa, önállóan, majd 1906 óta fiával, 
Artúrral együttesen nagyszámú bérpalotát és 
kastélyt épített. Ily művei: a sárvári br. Hat
vány-kastély, a Halomi-kastély Vecsés mellett, 
a Dőry-kastély Zsitvagyarmaton, a Fáy-kastély 
Póczelen, az Ajtay-kastély Abonyban. Budapesti 
épületei közül megemlítjük a Rémi-szállót, a 
Grmrwald-szanatóriuniot, a Tauffer-, Domokos-, 
Györgyei-, Gyukits-, Tiller- stb. bérpalotákat, az 
Ulrich-féle üzletházat stb. Szépirodalommal, 
műfordítással is foglalkozott; kiválóbb művei: 
Kaiser-Leu (1903); Kinizsi Pál (vígj., 1910). 

Schanz, 1. Georg, német közgazdasági író, szül. 
Grossbardorfban 1853 márc. 12.1880 ótaawürz-
burgi egyetem tanára. Munkái: Zur Geschichte 
der deutschen Gesellenverbande (Leipzig 1877); 
Engl. Handelspolitik gegen Ende des Mittelalters 
(2 köt., u. o. 1881); Die Steuern in der Schweiz in 
ihrer Entwickelung seit Beginn des XIX. Jahr-
hunderts (5 köt., Stuttgart 1890); Zur Frage der 
Arbeitslosen-Versicherung (1895); ehhez Neue 
Beitrage (1897) és Dritter Beitrag (1901). A Fi-
nanzarehiv kiadója. 

2. S., Martin, német klassz, filológus, szül. 
Üchtelhausenben 1842 jún. 12., megh. Würzburg-

Iban 1914 dec. 15. 1867—1912-ig tanár volt a 
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wllrzburgi egyetemen. Platon-kiadásai, magyará
zatai és római irodalomtörténete teszi működését 
jelentőssé. Főbb müvei: Studie zur Geschichte 
des platonisehen Textes (Würzburg 1874); Platón 
kritikai kiadása (Leipzig 1875); magyarázatos 
szemelvónyes kiadás (1887—93); Römische Litte-
raturgeschichte (München 1890—1904, az Iwan 
Muller-féle Handbuch-ok kötetei); Beitrage zur 
hist. Syntaxe der griech. Sprache (Würzburg 
1882—92, 4 köt.). 

3. S., Paul, német kat. teológus és mate
matikus, szül. Horbban 1841 mára 4., megh. Ttt-
bingenben 1905 jún. 1. A tttbingeni egyet. kat. 
toológiai karán volt tanár. Müvei: Nikolaus Cusa 
als Mathematiker; Die astronomisehen Anschau-
ungen des Nikolaus von Cusa; Galileo Galilei 
und sein Process; Apologie des Christentums. 

Schanzer, Garlo, olasz államférfi, szül. Bécs
ben 1865.; szülei 1873. Olaszországba költöztek 
és ott honflúsították magukat. S. tanulmányait 
Rómában végezte s 1886. állami szolgálatba lépett; 
1897. tagja lett az államtanácsnak, 1902. válasz
tották meg a képviselőkamarába, 1906. postaügyi 
miniszter, később pénzügyminiszter lett. 

Sohanz-Soyaux, Frida, német írónő, szül. 
Drezdában 1859 máj. 16. Drezdában volt tanítónő, 
majd Lipcsébe, utóbb Berlinbe költözött. Biztos 
formájú lírikus. Főbb művei: Gedichte (2. kiad. 
1894); Neue Gedichte (1895); Gesammelte Ge
dichte (1906); A<ehrenlese (4. kiad. 1896); Bun-
terSang (2. kiad. 1908); Báliadén (1910); Neue 
deuteehe Marchen (2 köt., 1913); Fridel, Jugend-
erinnerungen (1920). 

Schapbacbit (ásv.), bizmutezüstérc; ólomezüst-
bizmutszulfid: PbAg3BiaS6, világos ólomszttrke, 
egy irányban hasadó fémfényű rombos táblák és 
halmazok. Lelőhelye Schapbach Badenben. 

Schaper, 1. Alfréd, anatómus, szül. 1863 máj. 
25., megh. 1905 szept. Zürichben az anatómiai 
intézet asszisztense, majd a bostoni Harvard 
Medical College tanára, 1901. boroszlói egy. tanár 
lett. Az állati szervezet egyes szerveinek finomabb 
fölépítését tanulmányozta és sokat dolgozott az 
összehasonlító anatómia és a fejlődéstan terén, 
előharcosa volt a fejlődési mechanikának. Az 
anatómiai-biológiai kutatásokra nézve új eljárást 
honosított meg. 

2. S., Fritz, német szobrász, szül. Alslebenben 
(a Saale mellett) 1841 júl. 31., megh. Berlinben 
1919 dec. A berlini akadémián Wolffnak volt 
tanítványa. Nagy művei: Goethe emlékszobra 
Berlinben(1879); Bismarck és Moltke bronzszobrai 
Kölnben (1879 és 1881); egy zsoldos vitéz bronz
szobra a hallei győzelmi kúton; Lessing bronz
szobra Hamburgban (1882); Gauss emlékszobra 
Braunsch'weigban; Hebe és Ámor itatják Venus 
galambjait (márványcsoport); Victoria szobra a 
berlini Zeughausban; Liebig emlékszobra Mar-
burgban, Kruppé Essenben(1889), Lutheré Erfurt
ban (1890), Bismarcké Münehen-Gladbachban 
(1899); I. Vilmos császár lovasszobra Aachenban 
(1901); Augusta császárné emlékszobra Berlin
ben ; a nagy választófejedelem emléke a berlini 
Siegesalleeben (1901). 

3. 8., Johann, német üveg- és fayencediszítö. 
Harburgból 1640-ben Nürnbergbe költözött, hol 

1670-ig fehér fayence-kancsókat fekete festék
kel szépiarajzszerüen bibliai jelenetekkel, genre-
és csataképekkel, arc- ós tájképekkel s címerek
kel díszített. Az ú. n. S.-poharak hasonló módon 
barna v. fekete zománcfestékkel díszített üveg
edények, amelyeknek a XVIII. sz.-ban számos 
utánzója akadt. 

M c h a p i r o g r a p k , sokszorosító-készülék. Any-
nyiban egyezik a hektográffal, hogy itt is, mint 
amannál, a sokszorosítás másolótintával írott 
eredeti kéziratról történik. Az írást azonban nem 
enyvmasszára, hanem külön erre a célra készí
tett papirosra (ú. n. negatív-papiros) viszik át, 
amely a S. ládájában két hengerre van feszítve. 
Használat után a hengereket megforgatják, hogy 
tiszta papiros jöjjön a már sokszorosított helyébe, 
az utóbbit azonban néhány nap múlva újra hasz
nálhatjuk valamely más kézirat sokszorosításara. 
A papirosról néhány napos időközökben három
szor is sokszorosíthatunk. 

Schardt, Hans, svájci geológus, szül. 1858 
jún. lS.Baselban. 1883—1897. tanár Montreuxben, 
1897. a neuchateli akadémia tanára, 1911. a 
zürichi egyetem és technikai főiskola közös fakul
tásán a geológia tanára lett. 1897 óta főkép a 
Jura geológiai vizsgálataival foglalkozik, 1898— 
1906 között a Simplon-alagút geológiai ellenőr
zését vezette. Munkáinak főeredménye a svájci 
Alpok egyoldalú szerkezetének megállapítása. 
Nagyobb müvei: Profil géologique du Simplon 
(Lausanne 1902); Mélanges góologiques sur le 
Jura Neuchátelois et les regions limitrophee 
(Neuchátel 1901). 

Scharfeneck v. Sárfenék vára, a Lajta (régi 
magyar nevén «Sár») jobb partján, Kismartontól 
északra esik s a hozzátartozó Sominerein, Hof, Au 
és Mannsdorf községekkel együtt Alsó-Ausztria 
alkatrésze, noha egész a XVII. századig mindig 
Magyarországhoz tartozott. A XIII. sz.-ban a Győr 
nemzetségből származó Ováry-, másként Gyulay-
család birta. A XV. sz.-ban az elnémetesedett 
Szentgyörgyi-, utóbb a Groffnecker-osalAd kezére 
került. 

Scharff, 1. Anton, osztrák éremvéső, szül. Bécs
ben 1845 jún. 10., megh. u. o. 1903 júl. 6. Az 
ottani műv. akadémián tanult, majd Radnitzky és 
Böhm vezetése alatt éremvéséssel kezdett foglal
kozni, 1861 óta a bécsi állami pénzverőnél mű
ködött, amelynek vésősakadémiáját 1881 óta 
vezette. A francia módailleur-müvészet hatása 
alatt főleg S.-nak köszönhető e műfaj fellendülése 
Ausztriában. Emlékérmei és plakettjei hosszú 
sorából kiemelendők abécsi városház befejezésére, 
Bécsnek a török ostrom alól való felmentése 200. 
évfordulójára, Viktória angol királynő 50 éves 
uralkodói jubileumára, a bécsi Mária Terézia-
szobor leleplezésére készültek, Semper Gottfried, 
Brahms, Hans von Bttlow, Keller Gottfried, 
Strauss Johann, Goldmark stb. emlékérmei. S. 
számos magyarországi megrendelésben is része
sült ; tőle valók pl. Pulszky Ferenc, Simor János 
emlékérmei, a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet 
Ybl-érme. V. ö. Domanig, Anton S. (Wien 1895). 

2. S., Friedrich, német mineralógus, szül. 
Majna-Frankfurtban 1812 nov. 8., megh. u, o. 
1881 nov. 19. A frankfurti Senkenbergisehc naturf, 

Amely szó S alatt nincs meg, Sz alatt keresendő! 
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Gesellschaft ásványtani gyűjteményének őre volt. 
Nagyobb munkái: Der Krystall und die Pflanze 
(Frankfurt a. M. 1859); Beobachtungen Uber Bau-
weise der Krystelle (u. o. 1862). Számos ásvány
tani, történelmi és jogi tárgyú értekezést írt. 

Scharley, falu Oppeln volt porosz kerületben, 
(i9io) 11,009 lak., vas-, ólom ós cinkércbányászat
tal, kost Lengyelországhoz tartozik. 

Scharnbek János, szinmüiró, kat. áldozópap, 
szlil. 1828 márc. 10., megh. Budapesten 1879 
ápr. 10. A teológiát Budapesten végezte. Főgim
náziumi tanár volt Nagyszombatban, 1869 okt. 
központi papnevelőintézeti alkormányzó Buda
pesten. Irt költeményeket, tanulmányokat kat. 
lapokba; ifjúsági színmüvei: Bogoris bolgár 
király (történeti dráma, Nagyszombat 1862); 
A jó gyermek (vígjáték, Pécs 1863); A nolaiak 
Karthágóban (történeti dráma, Nagyszombat 
1863); A nagy vértanú (történeti dráma, u. o. 
1864); Jákob fiai (dalmű, u. o. 1867); Venczelin 
vagy a hit győzelme (szomorújáték) stb. V. ö. 
Zelliger A., Egyházi írók csarnoka. 

Scharnhorst, OerJiard Johann Dávid von, 
porosz hadvezér, szül Bodenauban (Hannover) 
1756 nov. 12., megh. Prágában 1813 jún. 28. 
Előbb a hannoveri seregben harcolt 1793—95-ig 
a franciák ellen, 1801. mint ttizéralezredes a po
rosz hadseregbe lépett. 1806-bau Braunschweigi 
Ferdinánd porosz fővezér vezérkari főnöke lett, 
az auerstádti csatában megsebesült és Blticherrel 
együtt került Lübeck mellett francia fogságba. 
Innen kiszabadulva, részt vett az eylaui csatában 
(1807 febr.). A tilsiti béke után 1807—10-ig po
rosz hadügyminiszter, majd a vezérkar főnöke 
volt. Az ő érdeme volt a porosz hadsereg tel
jes újjászervezése az általános védkötelezettség 
alapján. A porosz hadsereget oly kiváló fokra 
emelte, hogy 1813 tavaszán megindíthatta a né
met szabadságharcot Napóleon ellen. A háború 
kitörése utón mint vezérkari főnök működött a 
sziléziai hadseregben. A grossgörscheni csatában 
1813 máj. 2. megsebesült s e sebe következtében 
halt meg Prágában, amikor Bécsbe akart utazni, 
hogy Ausztriát Napóleon ellen szövetségre birja. 
IIL Frigyes Vilmo3 porosz király 1822. szobrot 
állíttatott emlékének a berlini Hauptwache előtt. 
S. mint katonai író is kiváló volt. Művei: Hand-
buch far Offlziere in den angewandten Theilen 
der Kriegswissenschaf ten (3 köt.,Hannover 1787— 
1790, új kiad. 1817—20) és Militárische Denk-
würdigkeiten (u. o. 1797—1805, 6 köt.). V. ö. 
Klippel, Das Lében des Generals v. S. (Leipzig 
1869-71, 3 köt.); Lehmann, S. (u. o. 1886—87, 
2 köt.); Lignitz, S. (Berlin 1906). 

Schártlein, német zsoldosvezér, 1. Scltertlin. 
Scharwenka, 1. Franz Xavér, német zongora

művész ós zeneszerző, szül. Sainterben (Posen) 
1850 jan. 6., megh. 1919. Hangversenykörutain 
Európaszerte nagy sikert aratott. 1881 okt. 1. a 
legkiválóbb tanerőkkel megalapította Berlinben 
az azóta világhírű S.-konzervatóriumot. 1891-ben 
New-Yorkba költözött és egy róla elnevezett kon
zervatórium igazgatását vette át. Berlini intézete 
1893. a Klindworth-félével egyesült. S. kiváló 
szerzeményei közül kiemeljükzongoraversenyeit. 
Mataswintha c. operája 1897. került bemutatóra 

New Yorkban. Könyve: Methodik des Klavier-
spiels (1908). 

2. S-, Ludwig Philipp, német zongoraművész, 
S. 1. testvérbátyja, szül. Sainterben (Posen) 1847 
febr. 16-án, megh. Nauheimban 1917 júl. 16. 
1891. átvette öccse konzervatóriumának igaz
gatását. Zenekari és karmüvei nagy sikerrel ke
rültek előadásra. 

Schau., latin növénynevek után Schauer Jo
hann Konrád (1813—48) német botanikus nevé
nek rövidítése. Főképen a Myrtaceákat és Verbe-
naceákat ismertette. 

Schaudinn, Fritz, német zoológus, szül. Rö-
8eningken-ben(Kelet-Poroszország) 1871 szept. 19., 
megh. Hamburgban 1906 jún. 22. Egyetemi ta
nulmányai végeztével 1894. a berlini egyetem zoo
lógiai intézetében asszisztens, 1898. egyetemi 
magántanár lett 8 ugyanezen évben Römer Fri
gyessel tudományos eredményekben gazdag expe
díciót vezetett a Spitzbergákra. 1900-ban a berüni 
KaiserlicheGesundheitsamt hívta meg és véglény
kutató intézet szervezésével bízta meg. E meg
bízás teljesítése céljából 1901—1904. a rovignói 
zoológiai állomáson véglénytani kutatásokkal fog
lalkozott nagy és becses eredménnyel. 1906-ban 
a hamburgi Institut fUr Schiffs- und Tropenkrank-
heitan meghívására Hamburgba költözött s itt a 
betegségokozó véglényeket kutató osztály veze
tését vette át. A véglények (Protozoa) szervezetére, 
fejlődésére és életére vonatkozó vizsgálataival vi
lághírre tett szert, különösen becsesek a véglények 
megtermékenyítéséről, a malária kórokozóinak 
életmódjáról, az ember belében élő betegségokozó 
arnoebákról és a vérbaj (szifllis) kórokozójáról 
szóló vizsgálatai. 1905-ben ő fedezte föl a sokáig 
nagyon sokaktól hiába kutatott vérbaj (szifllis) 
kórokozóját: a Spirochaetapáliidát. 1902-ben 
megalapította az Archív für Protistenkunde c. 
folyóiratotés 1906. a Freie Vereinigimg für Mikro-
biologie egyesületet. 

Sehauenburg, 1. Schaumburg. 
Schauer, Johann Konrád, 1. Schau. 
Schaufelin (Schaufelein), Rans Leonhard, 

német festő, szül. Nürnbergben 1480körül, megh. 
Nördlingenben 1540 körül. Nürnbergben Dürer
nek volt tanítványa és segédje, 1515. Nördlin-
genbe költözött. Művészete teljesen Dürerén ala
pul, de kevésbbé mély. Müvei közül említendők: 
az anhauseni templom oltára, az Utolsó vacsora 
(1511, Berlin, Frigyes császár-múzeum), a tübin-
geni Szt. György-templomban levő oltár, fest
mények a nördlingeni városházán, a müncheni 
képtárban ós a nürnbergi Germanisches Museum-
ban. Résztvett I. Miksa császár Teuordank c. mű
vének illusztrálásában. 

Schaukal, Richárd, német költő, szül. Brünn-
ben 1874 máj. 27. Tanulmányai befejeztével osz
trák államszolgálatba lépett. Az új német lira 
virtuóz formaművésze s kitűnő műfordító (Ver
laine, Heredia, Baudelaire). Főbb művei: Gedichte 
(1893); Verse (1896); Maine Garten (1897); Tris-
tia(1898); Tagé u. Tráume (1899); Sehnsuoht 
(1900); Pierrotu. Columbine(1902); Ausgewahlte 
Gedichte (1904); Neue Verse (1912); Eherne So-
nette (3 köt., 1914—15); Gedichte 1891—1918 
(1918). Drámai és novellisztikus kísérletei csak 
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nyelvükkel válnak ki; jelentékenyebbek esztéti
kai tanulmányai és dialógusai. 

Schaumann Waldemar, finn politikus, szül. 
Helsingforsban 1844 aug. 10., megh. u. o. 1911 
szept. 16. Az orosz hadseregbe lépett s 1896. az al-
tábornagyi rangot érte el. 1898—1900-ig a finn 
szenátus tagja volt, hol mint a hadügyi osztály 
főnöke erélyesen védte a finn nemzeti érdekeket. 
Pia, Eugen (szül. 1875 máj. 10.) politikai boszú-
bol 1904 jún. 16. agyonlőtte Bobrikov finországi 
főkormányzót, azután öngyilkos lett. Ezért S.-t 
elfogták s előbb Szent-Pétervárott, majd Abóban 
szigorú őrizet alatt tartották, de 1905. szabadon 
bocsátották. 

Schaumburg, 1. S. (Schauenburg), hajdani né
met grófság Vesztfáliában. Grófjai 1106—1290-ig 
egyúttal Holstein grófjai is voltak. 1290—1640. 
a Holstein-Schauenburg mellékág uralkodott, 
mely 1619. birodalmi hercegi rangot kapott. 
1640-ben Braunschweig-Lüneburg, H essen-Kassel 
és Lippe grófság osztozott 8. területén. A Lippe 
grófságnak jutott rész a volt S.-Lippe (1. o.) feje
delemség. 

2. S-, német fejedelmi uradalom a Lalin folyó 
mellett (70 km2), mely eredetileg Limburghoz, 
majd 1279. Westerburghoz tartozott. 1656-ban 
Holzappel grófnő szerezte meg. Később a Nassau, 
majd az Anhalt ház egyik mellékágának jutott. 
Ennek kihalása után 1812. József főherceg, Ma
gyarország nádora örökölte, mint Hermina an-
halt-bernburg-schaumburgi hgnő férje. Ennek fia, 
István főherceg nádor 1850. ide költözött, fel
vette a S. hercegi címet és felépíttette S. kas
télyt. Halála után (1867) György Lajos olden-
burgi herceg tartott S.-ra igényt, de hosszas per 
utánanémetbirodalmitörvényszékl887. György 
Viktor waldecki fejedelemnek ítélte azt oda. 

3. S., grófság Felső-Ausztriában, a Duna mel
lett, Efíerding fölött meredek hegyen épült ősi 
kastéllyal, amely most romokban hever, az 1559. 
kihalt S.-i grófok egykori birtoka, most a Star-
hemberg hercegeké. 

Schaumburg-Lippe, az 1918 novemberi forra
dalomig a Német birodalom egyik fejedelemsége 
volt Hannover és Vesztfália porosz tartományok 
közt, 340 km2 területtel s (1919) 46,357 lakossal. 
A Weser-hegység legészakibb nyúlványai takar
ják. A mezőgazdaságon és állattenyésztésen kí
vül a szénbányászat, a lencérnafonás és vászon
szövés a fő foglalkozás. Ásványvíz-források van
nak Eilsenben és Stadthagenben. Az 1918. novem
beri forradalom óta szabad állam és Németország 
egyik állama. Alkotmánya 1922 febr. 24. kelt. Az 
országgyűlés az általános titkos választás útján 
választott 15 tagból áll. Székhely: Bückeburg. 

Története. Az utolsó schaumburgi gróf, VII. 
Ottó halála után 1640. 8. grófság É.-i felét VI. 
Simon lippei gróf legifjabb fia, Fülöp (megh. 
1681) szerezte meg. Fiai a bückeburgi és az al-
verdisseni mellékágakat alapították. Az előbbi 
1777. kihalt s ekkor az ifjabb ágból való Fülöp 
Frnőgrót (megh. 1787) egyesitette az egész gróf
ságot. Ennek fia, Gtjörgy Vilmos (1787—1860) 
belépett a Bajnál szövetségbe és 1807. felvette a 
fejedelmi címet. Fia, Adolf György (1860—93) 
az 1866-iki háborúban Ausztria mellett volt, de 
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már 1866 aug. 18 belépett az Észak-német szö
vetségbe, 1868. pedig új alkotmányt adott orszá
gának. Fia, György (1893 óta, megh. 1911)igényt 
tartott Lippe-Detmold (1. o.) trónjára, de azt a 
Lippe-Biesterfeld-&%\>6\ való IV. Lipót fejede
lem nyerte el 1905. 1911 óta György fia, Adolf 
fejedelem (szül. 1883.) uralkodott, aki a forradalom 
következtében 1918 nov. 16. lemondott a trónról. 

Schaurek Rafael, egyetemi tanár, szül. Pécsett 
1882 okt. 1. A pécsi jogakadémián 1911. lett 
tanár, 1922. az Erzsébet tudományegyetemen a 
magyar és osztrák magánjog nyilv. rendes taná
rává nevezték ki. Önállóan megjelent müve: 
A hitbér (Pécs 1917). 

Schauschek Árpád, művészeti író, műegye
temi tanár, szül. Szegeden 1863 febr. 13. Tanul
mányait a budapesti tud. egyetemen és a képző
művészeti főiskolán végezte. 1887-ben tanári ok
levelet szerzett és a kir. iparművészeti iskola 
tanára lett. 1895 ben a műegyetemhez osztották 
be, ott 1901 óta rendkívüli tanár. A műegyetem 
évi jelentései közlik a hazai művészeti technikai 
oktatás múltját és egyéb szaktémákat tárgyaló 
tanulmányainak jegyzékét. Önálló müvei: Ada
lékok a rajzolás szerepének meghatározásához 
(Budapest 1906); A rajzolás mint szellemi és 
fizikai munka (u. o. 1908); Székely Bertalan 
(1911), Rauscher Lajos (1916 és 1918), Henszl-
mann Imre (1917) életrajzai és műveik mélta
tása. Ez utóbbi tanulmányát a Kisfaludy-társaság 
a Somogyi-dijjal jutalmazta. 

Schauss, Martin, német szobrász, szül. Berlin
ben 1867 szept. 25., a berlini kir. porcellángyár
ban mintázó volt, azután a berlini művészeti aka
démián és Parisban tanult. Főleg mellszobraival 
és rézplasztikai müveivel tlint ki. Specialista a 
viaszmintázás terén és 1910. a Bode által a ber
lini múzeum számára megvásárolt állítólagos 
Leonardo-féle Flóra-mellszobor hamis voltának 
kimutatásával nagy feltűnést keltett. 

Schb. v. Schreb; növénynevek után Schreber 
Johann Christian Dániel erlangeni orvostanár 
(1739—1810) nevének rövidítése. Linné kommen
tátora volt; főművei: Naturgeschichte der Sau-
gethiere (Erlangen 1755—1824, folytatta Gold-
fuss és Wagner A., 2. kiad. Leipzig 1826—1855); 
Besehreibung der Graser (u. o. 1769- 1810, 3 
részben). 

Scli. B ip . , latin növénynév után Schidtz Kari 
Heinrich (Bipontinus) nevének rövidítése; szül. 
Zweibrllckenben 1805 jún. 30., meghalt mint 
orvos Deidesheimben 1867 dec. 17. Kivált a fész
kes viráguakat ismertette. 

Schechter, Salamon, rabbinikus tudós, szül. 
Focsaniban (Románia) 1847., megh. New Yorkban 
1915 nov. 20. 1890-ben a rabbinikus irodalom 
rektora Cambridgeben, 1899. egyúttal a londoni 
University College tanára, 1902 óta a newyorki 
Jewish Theological Seminary igazgatója. Leg
főbb érdeme a Genizah-gytijtemények felfedezése 
és feldolgozása; ezek között ő ismerte fel Sirákh 
könyvének héber eredetijét. Főbb müvei: Aboth 
di E, Nathan kiadása (1887); The wisdom of Ben 
Sira (Cambridge 1899); a Midras ha-gádol kiad. 
(1902); Saadjana(1903); Studiesin Judaism(1906), 
Seminary Adresses and other papers (1915). 
jeg, Sz alatt keresendő ! 
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Scheda (gör.), 1. Séda. 
Schede, Max, német orvos, szül. Arnsbergben 

1844 jan. 7., megh. Bonnban 1902dec.3Í.Berlin
ben volt kórházigazgató, 1880. a hamburgi köz
kórház igazgatója lett, 1895. bonni egyetemi tanár. 
Müvei: Allgemeines über Amputationen, Exarti-
kulationen und künstliche Glieder (1882); Die 
chirurgisehe Behandlung der Erkrankungen des 
Brustf ells und des Mittelfellrauins; Die Chirurgie 
der peripheren Nerven und des Etiekemnarks; 
Handbuchder Therapie(3 kiad., Jena 1902—1903). 

Schede-féle mütót, krónikus mellüregi genye-
dések gyógyítására szolgál; lényege: a genyes 
üreg felett a mellkasfalból eltávolítják a bordá
kat a bordaközti lágyrészekkel együtt. 

Schedel Ferenc, 1. Toldy. 
Sehediasma (gör.), hevenyészve, meggondo

latlanul odavetett vagy leirt állítás, elhamarko
dott tett. 

Schedius, 1. Lajos János, egyetemi tanár és 
író, szül. Győrött 1768 dee. 20., megh. Pesten 1847 
nov. 12. Sopronban és Göttingenben tanult; hazar 
térve, 24 éves korában mint első protestáns férfi 
kineveztetett a pesti egyetemre az esztétika ta
nárává. Már korán nagy szerepet játszott Pest 
irodalmi és társadalmi életében. Nyilt házat vitt, 
melyben írók és főurak találkoztak, részt vett 
Kármán Józseffel az Uránia c. folyóirat megindí
tásában (1794), az első pesti szintársulatnak egy-
ideig dramaturgja volt, az ő buzgólkodására állí
tották föl a pesti ev. főgimnáziumot, szerkesz
tette a literarischer Anzeiger flir Ungarn (1797— 
1799), a Zeitsehrift von,und für Ungarn (1802— 
1804) c. folyóiratokat. írt magyarul, németül és 
latinul, verseket, bibliográfiai, filozófiai, törté
neti, társadalmi, földrajzi, gazdasági munkákat. 
Blaschnek-ktú Magyarország nagy fali térképet 
adta ki 1836., amely több kiadást ért és Lipszky 
térképe után úgyszólván napjainkig szolgált a 
közcélnak. Legnevezetesebb müve térképein kívül 
Principia Philocaliae seu doctrina pulohri (esz
tétika, 1828). Az Akadémia 1831. tiszteleti, a Kis-
faludy-Társaság 1841. rendes tagjává, 1842. alel
nökévé választotta, tudományos érdemeit több 
Ízben tüntette ki az uralkodó is, s több külföldi 
tudományos társaság is tagjai közé emelte. V. ö. 
Toldy, Ferenc akadémiai emlékbeszédét (M. Tud. 
Társ. Évkönyve, VIII.) és Jánosy Béla értekezését: 
S. L. aesthetikai elmélete (Akadémia 1916). 

2. S. Lajos, büntetőjogász, S. 1. unokája, 
szül. Budán 1841 jan. 4., megh. Budapesten 1898 
szept. 80. 1871-ten pozsonyi kir. ügyész, 1876. a 
nagyszebeni törvényszék elnöke, 1880. budapesti 
kir. ítélőtáblai biró lett, 1887. kúriai bíróvá ne
vezték ki. 1886—88. mint a kodifikáló bizottság 
tagja kidolgozta a büntető eljárás javaslatát. 
1893—94. a bűnvádi perrendtartás szerkesztő
bizottságának tanácskozásait vezette; 1892. el
készítette a büntetőnovella javaslatát. 

Schédo Ferroti, álnév, 1. Fircks, 2. 
Schedoni, olasz festő, 1. Schidcme. 
Schedula (lat.) a. m. cédula, papirosszelet.— 

S. confessionis, 1. Gyónócédula. 
Scheel, Hans von, közgazdasági író, szül. 

Potedamban 1839 dec. 29., megh. Berlinben 1901 
szept. 27. Előbb, 1867—77-ig különböző főisko

lákon tanár volt, 1891. a német birodalmi statisz
tikai hivatal igazgatója lett. Munkái: Die Theorie 
der socialenFrage(Jena 1871); Erbschaftssteuer 
u. Erbrechtsreform (u. o. 1877); Eigentum und 
Erbrecht (Berlin 1877); Unsere soeialpolitischen 
Partéién (Leipzig 1878). 

Scheele, Kari Wilhelm, svéd gyógyszerész és 
kémikus, szül. Stralsundban 1742 dee. 9., megh. 
Köpingben 1786 máj. 21., ahol gyógyszertár-
tulajdonos volt. S. felfedezéseivel nagy érdeme
ket szerzett a kémia történetében. Priestleyvel 
egyidejűleg felfedezte az oxigént, azonkívül a 
klórt, nitrogént, szilieiumfluoridot, arzénhidro
gént, mangán-, molibdén-, wolfram-, arzénen 
borkő-, tej-, alma-, citrom-, gallusz- és kéksavat, 
továbbá a glicerint, amelyet «olajédesség»-nek 
nevezett el. S. kiváló munkásságának igen sokat 
köszönhet az analitikai és az alkalmazott kémia 
is, mert számos analitikai módszert és előállítási 
módot állapított meg. Összegyűjtött iratait He-
benstreit Opuscula chemica et physica ciineii 
adta ki (Leipz. 1788,2 köt.); továbbá Hermbstadt: 
Scheeles sámmtliehe phys. u. chem. Werke (Ber
lin 1793, újra 1891). Stockholmban emlékszobrot 
állítottak neki. 

Scheele-féle borjavítás, 1. Glicerinezés. 
Scheele-féle zöld, 1. Arzénessavak és sóik. 
Scheelit v. Tungstein (farkasnyálkö, farkas-

tajtékja-kő, fev.), kalciumwolfraniát: CaW04,ren-
desen kevés molibdénsavat, esetleg kovasavat, 
vasoxidot, rezet és fluort is tartalmaz. Négyze
tes piramisos hemiéderes fennőtt kristályok és 
kristályos halmazok. A piramis szerint hasad; 
színtelen v. a legkülönfélébb színekre megfestve ; 
zsirfényü, néha szinte gyémántfényű, átlátszó
áttetsző; fajsúlya nagy: 5-9—6-1 (Schwerstein). 
Főkép a gránit- és gnájszban ónkő, fluorit, to
páz, apatit és wolframit társaságában található, 
Zinnwald, Ehrenfriedesdorf, Schlaggenwald és 
Schwarzemberg a Cseh-Szász Érczhegységben, 
Cornwall, Pitkaranta Finnországban, Monroe 
Connecticutban óriási tömegben. Nevét Scheele 
után nyerte. A wolframnak nyers anyaga. 

Scheelium a. m. Wolfram. 
Scheelsav a. m. Wolframsav. 
Scheer, Beinhold, német tengernagy, szül. 

Obernkirchenben (Hessen-Nassau) 1863 szept. 30. 
Részt vett a kameruni és kelotafrikai harcokban; 
1900. korvettkapitány, majd a birodalmi tenge
részeti hivatalban osztályfőnök lett. 1907-ben az 
Elsass csatahajó parancsnoka, 1909. a flotta 
vezérkarának főnöke; 1913. altengernagy, 1916. 
a hajóhad parancsnoka. Az ő vezetése mellett 
folyt le a skagerraki nagy tengeri ütközet (1. 
Skagerraki csata) 1916 máj. 31. és jún. 1., mely 
dicsősége volt a német hajóhadnak. Ezután tenger
naggyá nevezték ki. A forradalom után rendel
kezési állományba helyezték, 1920. elbocsátották. 

Scheerer, Theodor, német kémikus és ínhH1-
ralógus, szül. Berlinben 1813 aug. 28., megli. 
Drezdában 1875 júl. 19. Előbb bányatiszt volt 
Norvégiában, majd 1841. rektor a krisztiániai 
egyetemen; 1848. afreibergibányászati akadémia 
tanára lett. Irodalmi művei: Lehrbuch der Mc-
tallurgie (Braunschweig 1846—53, 2 köt.); Löt-
rohrbuch (1851); Der Paramorphismus (1854). 
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Soheererit 

Scheererit (ásv.), szénhidrogén: C^H^. Svájc
ban Uznach mellett a barnaszénben világos 
gyantafényfi, áttetsző vékony lemezkék vagy mo
noklin tük; 44°-nál megolvad. 

Sohefer. 1. Charles, francia orientalista, szül. 
Parisban 1820 nov. 16., megh. u. o. 1898. 1843— 
1857-ig a beyruti, szmirnai, alexandriai, konstan
tinápolyi francia konzulátusoknál mint tolmács 
működött; majd 1857. a külügyminisztériumba 
rendelték, innen az Bcole spőciale des Langues 
orientales igazgatójává nevezték ki. Tudományos 
munkája leginkább a perzsa irodalom körében 
érvényesült számos fontos munka szövegének ki
adásával és fordításával, melyek legnagyobbrészt 
az École spéciale kiadványai ós az orientalista-
kongresszusok alkalmából kiadott gyűjteményes 
munkák során jelentek meg. S. ritka kéziratok
ban és nyomtatványokban gazdag orientalista 
könyvtárt gyűjtött, mely halála után a Biblio-
théque nationale-ba ment át. 

2. S-, Leopold, német költő, szül. Muskauban 
1784 júl. 30., megh. u. o. 1862 febr. 16. Pückler-
Muskau herceg jószágigazgatója volt s hosszabb 
külföldi utazások után Muskauban élt irodalmi 
hajlamainak. Leghíresebb müve a Laienbrevier 
(Berlin 1834,19. kiad. 1898) panteisztikus tanító
versek gyűjteménye. A tanító irány különben is 
jellemző költészetére (Kleine lyrische Werke, 1828; 
Vigiüen, 1842; Gedichte, 3. kiad., 1846; Hafls in 
Hellas, 1853), de a jellemző erőnek az elbeszélés
ben (Novellen, 1825—1829; N. Novellen 1831— 
1835; Kleine Romane 1836—1837) ép oly híjával, 
mint drámáiban. Válogatott művei 1845 (2. kiad. 
1857.) jelentek meg 12 kötetben. Hagyatékát R. 
Gottschall adta ki (1867). 

Scheíí, 1. Qottfried, orvos, író, szül. Pesten 
1845 jan. 8. Mint orvos, Bécsben telepedett meg. 
Müvei: Soor im Kehlkopfe (1873); Neues Instru-
ment zur Bntfernung von Kehlkopfgeschwülsten 
(1874); Bntfernung eines Kehlkopfpolypen unter 
Anwendung der localen Anaesthesie (1875); Bei-
trag zur Lenre über die Practuren der Kehlkopf-
knorpel (1876); Ein neuer Nasenspiegel (1877); 
Dia Entwickelung von Cysten in den Nebenhölen 
der Nase (1883); Lehrbuch der Krankheiten des 
Rachens, der Nase und ihrer Nebenhölen u. ihre 
Untersuchungs- u. Behandlungsmethoden (1886); 
Dar Weg des Luftstromes durch die Nase (1896.) 

2. S. Gyula, orvostudományi író, az előbbinek 
testvére, szül. Verseezen 1846. A bécsi egyete
men a fogászat tanára lett. Munkái: Lehrbuch 
der Zahnheilkunde für practische Aerzte und 
Studierende (1880); Replantation derZáhne (1890); 
Handbuch d. Zahnheilkunde in 4 Banden (1891-93). 

Schef fe l , régebbi német űrmérték, változó 
értékekben. A porosz S. = 54-96 1. A szász 
S. = 103-83 1. A württembergi S. = 177-23 1. 
A bajor 8. lásd Schaffel. 

Schefíel, Josef Viktor von, német költő, szül. 
Karlsruheban 1826 febr. 16., megh. u. o. 1886 
ápr. 9. Festőnek készült. Rómában ébredt költői 
tehetségének tudatára és Capri szigetén irta első 8 
legnépszerűbb müvét: a Trompeter von Sáckin-
gen-t (Stuttgart 1854. Azóta több mint 600 ki
adása van). Ez és röviddel utóbb megjelent Ekke-
hardja (Frankfurt a. M. 1857, több mint 250 ki-

Scheffler 

adásban) egyszeriben ünnepeltté tették nevét. 
Ettől kezdve csak az irodalomnak élt. Zamatos 
humorán kívül müveit érzelmesség, elevenség és 
dallamosság jellemzik. Értékét általában túl
becsülték, nagy népszerűsége azonban, melyet 
Gaudeamus c. dalgyűjteményébe (Stuttgart 1887) 
s a Trompeter von Sackingen-be foglalt énekei is 
növelnek, tagadhatatlan. Hazájában sok helyt 
(Heidelberg, Karlsruhe, Sáckingen, Aggstein stb.) 
hirdeti ércszobor emlékezetét. Főbb művei a fen
tieken kívül: Frau Aventiure (Stuttgart 1863); 
Juuiperus (u. o. 1868); Bergpsalmen (u. o. 1870); 
Waldeinsamkeit (u. o. 1880); Gesammelte Werke 
(6 köt., u. o. 1907). Magyarul megjelent: A sackin-
geni trombitás (ford. Luby Sándor, Budapest 1902); 
Ekkehard (ford. Antal Géza, u. o. 1914). V. ö. 
Proelsz, S.-s Lében und Dichten (Berlin 1887) ; 
Kobell, S. und seine Familie (Wien 1901); Boer-
schel,B.und Emma Heim, eine Diehterliebe(Ber
lin 1906). 

Scheüer, 1. Ary, francia festő, szül. Dordrecht-
ben 1795 febr. 12., megh. Argenteuilben 1858 
júl. 17., a német S- Johann Baptist festő fia, 
Parisban Guérinnek volt tanítványa, majd a 
romantikus festők hatása alatt sok sima, tetsze
tős, hol patetikus, hol érzelgős képet festett, 
amelyek annakidején rendkívül kedveltek voltak. 
A versaillesi tört. múzeumban levő képein kívül 
említendők igen népszerűvé vált képei, melyek 
tárgyát Danteból merítette (Paolo és Prancesca, 
Dante és Beatrice), Goethe néhány költeményét 
illusztráló képei, Szent Ágoston és Mónika (Paris, 
Louvre), stb. 

2. S-, Henri, francia festő, az előbbinek öccse, 
szül. Hágában 1798 szept. 27., megh. Parisban 
1862 márc. 15. Guérinnél tanult és főleg bátyja 
hatása alatt festette többnyire a francia történet
ből merített képeit (Jeanne d'Arc a roueni piacon; 
Charlotte Corday elfogatása; Rolandné útja a 
vesztőhelyre, stb.). 

Scheffer-Boichorst, Paul, német történet
búvár, szül. Elbarfelden 1843 máj. 25., megh. 
Berlinben 1902 jan. 17. A giesseni, majd astrass-
burgi, 1890 óta a berlini egyetem tanára volt. 
Nevezetesebb müvei: Kaiser Friedrichs I. letzter 
Strait mit der Kurie (Berlin 1866); Florentiner 
Studien (Leipzig 1874); Aus Dantes Verbannung. 
Literarhistorische Studien (Strassburg 1882); Znr 
Geschichte des 12. und 13. Jahrhunderts (Berlin 
1897). Összegyűjtött müveit (Gesammelte Schrii-
ten) Schaus és Giiterbock adták ki (Berlin 1903— 
1905, 2 köt.). 

Scheffer-Boyadel, Reinhard, bárd, porosz tá
bornok, szül. Hanauban 1851 márc. 28. A had
seregben 1897. lett ezredes, 1908. gyalogsági 
tábornok; 1914 nov. 23—2t. éjjel mint hadtest
parancsnok ő hajtotta végre Brzeziny mellett az 
áttörést; 1916. egy hadseregosztály parancs
noka lett. 1917-ben Litvánia parancsnokló tábor
noka volt. 

Schefferit (Ssv.), mangántartalmú piroxén: 
(Mg.Ca.Mn^SiO,),; 

színe vörösbarna, sárgásbarna; lelőhelye Láng
ban Svédországban. 

Scheffler, 1. Hermám, német fizikus, szül. 
Braunschweigban 1820 okt. 10., magh. u. o. 1903 
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Schelbler — 621 — Scheiner 

ang. 13. Vasúti hivatalnok volt. Számos mate
matikai és fizikai tárgyú munkái közül a főbbek: 
Die Prinzipien der Hydrostatik und Hidraulik 
(Brannschweig 1847); Die Ursachen der Dampf-
kesselexplosionen (Berlin 1867); Die Theorie der 
Warme (Braunschweig 1875); Die Naturgesetze 
(Leipzig 1876—81); Die Hydraulik auf neuen 
Grundlagen (u. o. 1891); Die Áquivalenz der Natur-
krafte und das Energiegesetz als Weltgesetz (u. o. 
1893). 

2. S., Johannes, írói nevén Angelus Silesius, 
született Boroszlóban 1624 dec, meghalt u. o. 
1677 júl. 9. Protestánsnak született, Strassburg-
ban, Leidenben, Paduában tanult, egyideig orvos 
volt, katolizált s mint ferencrendi barát fejezte 
be eletét. Főműve: Joh. Ang. Silesii geistreiche 
Sinn- u. 8chlu88reime (1657, új. kiad. Cberubi-
nischer Wandersmann 1675. Kritikai kiadása: 
Neudrucke d. Literaturwerke des XVI. u. XVII. 
Jabrhunderts. Nr. 135—138), legtisztább lirai 
leszürődése a német miszticizmus eszmei tartal
mának, úgy amint Eckart prédikációi, Tauber, 
Valentin Weigel, Zách. Böhme, Franckenberg köz
vetítik Scheffierrel. Párrímes alexandrinusaiban 
olykor meglepő fénnyel világit bele a misztikus 
gondolat mélységeibe. Jelentéktelenebb a Heilige 
Seelenlust oder geistige Hirtenlieder der in ihren 
Jesum verliebten Psyche (1657, kritikai kiad. 
Neudrucke Nr. 177—181), mely a barokk lira ke
peivel, fülledt érzékiségével ünnepli Krisztust. 
8. hatásának egy hulláma Magyarországba is 
átcsap. A romantikusok (Tieck, Novalis, Varn-
hagen von Ense) új életre keltik 8 ma is elevenen 
ható eró. Költői müveit kiadta D. Aug. Eoeenthal 
1862. V. ö. J. Kern: S. Cher. Wandersm. (1866) 
P. Mahn A. S. (1892) 0. E. Hartleben. A. S. 
1904); R. von Eralik: A. S. u. die Chr. Mistik. 
1902) Ph. Witkop, Die d. Lyriker(1921 I. 35). 

Scheibler, Kari, német kémikus, szül. Gemeh-
retben (Eupen mellett) 1827 febr. 16., megh. Ber
linben 1899 ápr. 2. Stettinben cukorgyári kémikus 
volt, majd 1861. Berlinben cukoripari laboratóriu
mot alapított, 1882. u. o. a gazdasági főiskolán 
magántanár lett. Nagy érdemei voltak a cukor
ipar fejlesztése és javítása terén. Szerkesztette a 
német cukorgyárosok egyesületének folyóiratát, 
1878 óta a Neue Zeitechrift für Rübenzucker-
industrie folyóiratot. 

Scheideck(Svájeban S(heidegg), a hegynyereg 
gerince; az Alpokban több hely tulajdonneve, 
különösen Svájcban. Fontosabbak a következők: 
1. Nagy S. vagy Easli S., htgynyereg a Wetter-
horn és Schwarzhorn közt, Bern svájci kanton
ban, az Oberhaeli- és Grindelwald-völgyeket vá
lasztja el egymástól. Gyalogút vezet föl a hasli 
völgyből a nyeregre (U61 m.), innen Grindel-
waldba, honnan a Kis- v. Wengern-Schm'decken 
(2069 m.) át Lauterbrunnerbe juthatni. A Kw-S. a 
Wengernalpbahn és a Jurgfraubahn állomása. 
— 2. Beschenscheideck, nyereg és vízválasztó az 
Inn és Etsch között Tirolban, a svájci határ kö
zelében. 1495 m. magas, 80 km. hosszú postaút 
vezet át Landeckből. V. ö. Miillner, Die Seen 
am Reschen-S. (Wien 1900). 

Scheidemann(PAt7?/,ip1német szociáldemokrata 
politikus, szül. Kasselban 1865 júl. 26. Nyomdász 

volt, 1895. szerkesztő Giessenben, azután Nürn
bergben, később Kasáéiban. 1911-ben a szociál
demokrata párt elnökségének tagja s párttitkár 
lett, majd a birodalmi gyűlés tagja; 1912. rövid 
ideig a birodalmi gyűlés alelnöke is volt. A háború 
alatt támogatta a kormány háborús politikáját, de 
Erzbeigerrel együtt főtényezője az 1917 júl. 19-ikl 
birodalmi gyűlési határozatnak (az annexió és kár
pótlás nélküli béke követelése). 1918-ban a biro
dalmi gyűlés alelnöke, okt. 3. államtitkár lett a 
1918 nov. 9. a birodalmi gyűlés palotájának lép-
csőzetéről ő hirdette ki a német köztársaságot s 
megalakította az új kormányt Eberttel, Lands-
berggel, Haaseval, Dittmannal és Barthtal. 1919 
febr. 6. birodalmi miniszterelnök lett, de mivel 
ellenezte a versaillesi békeszerződés aláírását, 
1919 júl. 20. lemondott. Ugyanezév decemberében 
Kassel főpolgármesterévé választották. 1922 jú
niusban merényletet kíséreltek meg ellene. Meg
írta az 1918-iki forradalmi mozgalom történetét: 
Der Zusammenbruch (1921). 

Scheidemantel, Kari, német színpadi és hang
versenyénekes (baritonista), szül. Weimarban 1859 
jan. 21., megh. 1923 jún. 27.1866-ban Bayreuth-
ban Amfortast kreálta és világhírűvé lett. 1885— 
1912-ig a drezdai udv. opera kötelékébe tartozott. 
1909-ben új szöveget írt Mozart Cosi fan tutte-
jához (Dame Kobold); 1914. megnyerteaDon Jnan 
szövegének németre való fordításával a német 
színházi egyesület által kitűzött 10,000 márkás 
nagydíjat. Könyve: Stimmbildung (4. kiadás 1913); 
Gesangbildung (Leipzig 1913). V. ö. Trede, Kari S. 
(Dresden 1911). 

Scheidt, Sámuel, a XVII. sz. legkiválóbb né
met zeneszerzőinek egyike, szül. Halléban 1587., 
megh. u. o. 1654 márc. 30. A protestáns korált 
elsőnek dolgozta fel művészien és orgonaszerűen. 
Főműve: Tabulatura nova (1624,3 köt, új kiadása 
1892\ V. ö. Arno Werner, S. und Gottfried S. 
(190Ó). 

Scheimpflug, Theodor, osztrák tengerésztiszt 
és térképész, szül. Bécsben 1865 okt. 7., megh. 
Mödlingben 1911 aug. 22. A ballonfényképek után 
való térképkészítésre nézve több módszert és ké
szüléket talált fel. Főbb munkái: Der Photospektro-
graph und seine Anwendung (Photogr. Corresp. 
1906); Die Herstellung von Karten und Planen auf 
photogr. Wege (Sitzungsberichte der kais. Aka-
demie der "Wissenschaften, 1907); Erhaltung der 
Stabilitat etc. der Drachen és Die Flugtechnik ím 
Dienste des Vermessungswesens. V. ö. Home, 
Buch des Fluges ("Wien 1911). 

Schein, Johann Hermann. német zeneszerző, 
szül. Grünhainban (Szászország) 1586 jan. 20., 
megh. Lipcsében 1630 nov. 19. 1615-ben Weimar
ban udvari karmester, 1616. a Thomas-iskola 
kántora Lipcsében. Nevezetes müvei: Studenten-
Schmaues (1626—34); Cantional oder Gesangbuch 
(Augsburg); Konftssion zu 4—6 Stimmen (1627, 
legismertebb műve). V. ö. Arthur Priifer, J. H. S. 
(1895). Prüfer szerkesztésében jelenik meg 1902' 
óta 8. összes müveinek gyűjteményes kiadása. 

Scheiner, 1. Chrisíoph, német csillagász, szül. 
Waldáton (Mindelheim mellett) 1573., megh. 1650 
jún. 18. Mint jezsuita tanár Freiburgban, Ingol-
stadtban, majd Rómában működött, utóbb a neissei 
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Scheiner-fé le kísérlet 

jezsuita kollégium rektora lett. 1603-ban feltalálta 
n pantográfot (gólyacsőr) s 1611. felfedezte csak
hamar Pabricius és Galilei után a napfoltokat, 
miáltal az utóbbival heves prioritási vitába is 
keveredett. Kepler mellett optikai, különösen fizio
lógiai-optikai téren tevékeny. Éveken át szorgal
masan folytatott megfigyeléseit nagy munkában, 
a Rosa ursina, sive Sol (Bracciano 1630) stb. tette 
közzé. 

2. S-, Július, német asztroflzikus, szül. Köln
ben 1858 nov. 25., megh. Potsdamban 1913 dec. 
20. 1894 óta obszervátor a potsdami asztrofizikai 
obszervatóriumon, 1895. az asztrofizika tanára a 
berlini egyetemen. Póbb müvei: Die Spektralana-
lyse der Gestirne (Leipzig 1890); Die Photographie 
der Gestirne (u. o. 1897); Populare Astrophysik 
(2. kiad., u. o. 1912). utóbbi munkát a Term. Tud. 
Társulat magyar átdolgozásban adta ki: Népszerű 
asztrofizika (Budapest 1916). 

Scheiner-féle kísérlet. Ha egyik szemünk elé 
kártyalapot helyezünk, mely két finom tüszúrás-
sal van ellátva olyformán, hogy a kis nyilasok 
távolsága kisebb, mint a pupilla átmérője, akkor 
a lap elé kis távolságban tartott tű kétszeresen 
látszik, valamivel nagyobb távolságban egysze
rűen s még nagyobb távolságban ismét kétszere
sen. Az első esetben a két nyilason áthaladó fény
sugarak a recehártya mögött találkoznak, a má
sodikban a recehártyán, a harmadikban a rece
hártya előtt. Az első és harmadik esetben tehát a 
recehártyát két helyen éri inger. E jelenség segé
lyével meghatározható a tiszta látás távolsága. 

Scheinf eldi marha, bajor fajta. A tehénsúly 
500—600 kg.; színe vörössárga. Nálunk Debre-
czenben tenyésztették, de csak rövid ideig. 

Scheinpflug. Paul, német zeneszerző, szül. 
Loschwitzban (Drezda mellett) 1875 szept. 10. 
1920-ban zeneigazgató Duisburgban. Művei: zon
goranégyes (1903); Worpswede(Charakterstüek); 
Prühlingssymphonie; Lustspielouverture; he
gedűszonáták ; Das Hofkonzert (opera, 1922). 

Schelde (franc. Escaut, ó-kori Scaldis), folyó 
Franciaországban; ered Aisne départementban 
18 km.-nyire St-Quentintől, fölveszi a Hainet 
(Henne), a hajózható Scarpe-ot, átmegy belga 
területre, Gentnél fölvévén a hajózható Lys-t, 
két csatornát bocsájt ki Brügge és Terneuzen 
felé, fölveszi még a Deudert, Eupelt (mindkettő 
hajózható). Antwerpennél dagálykor 400 m. szé
les és 11 m. mély, innen 26 km.-nyire Hollan
diába ér és Port Bathnál három ágra oszlik: 
Westerschelde, Hont v. Houd ós Oosterschelde. 
Az első vagy főág Holland Flandria, Dél-Beve-
Lind és Walcheren-szigetek közt folyik végig s 
Vli8singennél torkollik az Északi-tengerbe. Az 
Oosterschelde Zeeland szigetei közt kanyarog 
tovább, Bergen-op-Zoomtól D.-re gát zárja el s 
vizét mesterséges csatorna Dél-Bevelandon át a 
Maasba és Rajnába viszi. Hossza 843 km. Gentig 
(166 km.) tengeri hajók is járhatnak rajta. A hol
landusok 1648—1792. elzárták a S. torkolatát és 
1830., amikor Belgium tőlUk elszakadt, ezt a jo
got ismét fölhasználták, de a nagyhatalmak sür
getésére az 1839 ápr. 19-iki egyezség szerint a 
hajózás ismét szabaddá lett. V. ö. Guillaume, 
L'Bscaut depuis 1830 (Bruxelles 1903, 2 köt.). 
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Schelllng 

Scheler, Max, német filozófus, szül. München
ben 1875 aug. 22. Tanulmányai végeztével Jená
ban és Münchenben volt magántanár, majd kölni 
egyetemi tanár. Különösen az etikai értékekre 
vonatkozó vizsgálataival vált ismertté, melyeket 
a Husserl-féle fenomenológia módszerével vég
zett. Szerinte az értékek elvileg épp olyan, a 
megismerő egyéntől független minőségek, mint 
pl. a színek és a hangok. Tehát nem az alany és 
tárgy viszonyai rejlenek bennük, hanem objektív 
sajátságok. Kant formai erkölcstanával szemben 
egy tartalmi etika lehetőségéért szállt síkra, mely 
az értékek időtlen rangsorán nyugodnék. Főbb 
művei: Zur Phanomenologie der Sympathiege-
fühle (1913, 2. bőv. kiad. Wesen und Pormen der 
Sympathie címen 1923); Der Formalismus in 
d. Bthik und die matériáié Wertethik (2 köt., 
í 913—15); Abhandlungen u. Aufsatze (2 köt., 
1915, 2. kiad. Vom Umsturz der Werte címen 
1919); Vom Ewigen im Menschen(l.köt Schriften, 
1921, 2. k. Soziologie und Weltanschauung, 3. k. 
Moralia, 1923). 

Schell, Hermám, német katolikus teológus, 
szül. abreisgaui Preiburgban 1850 febr. 28., megh. 
Würzburgban 1906 máj. 31. Tanulmányait szülő
városában, Würzburgban és Rómában végezte. 
1881 óta a würzburgi egyetemen az apologetika és 
az összehasonlító vallástudomány tanára volt. 
Főbb művei: Das Wirken des dreieinigen Gottes 
(Mainz 1885); Katholische Dogmatik (Paderborn 
1889—93., 3 köt.); Die göttliche Wahrheit des 
Christentum(I.könyv: Gottund Geist, u. o. 1895— 
1896, 2 köt.). A würzburgi új egyetemi épület 
fölavatása alkalmából mondott ünnepi beszédével 
(Theologie und Universitat, 2. kiad. Würzburg 
1899) harcot kezdett a katolikusoknak a tudomá
nyos téren való elmaradottsága ellen, melyet 
aztán elszántan folytatott Der Katholizismus als 
Prinzip des Fortschritts (7. kiad. u. o. 1899); Das 
Problem des Geistes (2. kiad. u. o. 1897) és Die 
neue Zeit und der alté Glauba (u. o. 1898) c. mü
veiben. Amikor azonban 1899 elején a Vatikán 
indexre tette főmüveit, S. visszavonta tanítását. 
Újabb müvei: Apologie des Christenthums, Reli-
gion und Oftenbarung (1902); Das Christentum 
Christi (1902); Christus, Das Evangélium in sei-
ner weltgeschichtlichen Bedeutung (1903); Jahwe 
u. Christus (1905). Hátrahagyott iratai Kleinere 
Schriften címen jalent8k meg (Paderborn 1908). 

Schellendorf, 1. Bronsart von Schellendorf. 
Scheller, 1. AlexanderKonsztantinovics, orosz 

író, 1. Seller. 
2. S., Immánuel Johann Gerhard, német 

klassz, filológus és lexikográfus, szül. Ihlowban 
(Dahma mellett) 1735 márc. 22., megh. Briegben 
1803 júl. 5. 1761-ben rektor Lübbenben, 1772. 
Briegben. Latin nyelvtanokon és stilisztikán 
(Praecepta stili bene latini, 1779—80, 2 köt.) kívül 
terjedelmes latin-német és német-latin szótarakat 
(Leipzig 1783—84., 3. kiad. 1804, 7 köt.) és kézi 
szótárt (1792, 2 köt.) írt, melyeket Lünemann és 
Georges dolgoztak át. 

Sehelling, 1. Friedrich WilhelmJoseph,von, 
német filozófus, szül. Leonbergben (Württem-
berg) 1775 jan. 27., megh. Ragaz fürdőben (Svájo) 
1854 aug. 20. Jenában 1798. lett egyetemi tanár, 
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1803. Würzburgban, 1820. Erlangenben, 1827. 
Münchenben, 1841. Berlinben, ahová egyszer
smind az akadémia tagjául hívták meg. Előadá
sait nagy közönség hallgatta, amely azonban 
csakhamar kiábrándult. Midőn előadásait egyik 
ellenfele az ő tudta nélkül kiadta, az ez ellen 
indított perben azonban a törvényszék elutasí
totta, odahagyta Berlint és teljes visszavonult-
ságban élt. A Magyar Tud. Akadémia is tagjául 
választotta. S. fejlődésében két főkorszak van, ne
gatív és pozitív, tulajdonkép azonban panteisz-
tikus (1809-ig) és teisztikus. Az elsőben Fiehtóből 
indul, a teremtő Én gondolatából, mely mint tudat
talan a reális természetet, mint tudatos az ideális 
szellemi (művészet, vallás, filozófia) világot al
kotja. De a kettő csak különböző oldala az azonos 
indifferens Én-nek. Innét e filozófiájának neve az 
azonossági rendszer (identitás rendszere). E kor
szaknak legszebb müve Vorlesungen über die 
Methode des akad. Studiums (1802). Természet
filozófiai nézetei hatalmas, de sok tekintetben 
káros mozgalmat keltettek és később a természet
tudósok legerősebb ellenzésére találtak. 

2. S., Hermáim, német jogtudós, az előbbinek 
íia, szül. Erlangenben 1824 ápr. 19., megh. Ber
linben 1908 nov. 1B. 1864-ben az Entwurf einer 
Strafprozessordnung c. javaslatot dolgozta ki. 
1877-ben a birodalmi igazságügyi hivatalban he
lyettes államtitkár, 1879. u. o. államtitkár, 1889-
1894. porosz állam- ós igazságügyi miniszter. 
Maradandó alkotása az új polgári törvénykönyv 
kidolgozása. 

3. 8., Karoline (szül. Michaelis), német írónő, 
szül. Göttingenben 1763 szept. 2., megh. Maul-
bronnban 1809 szept. 7. Első férjének, Bóhmer 
klausthali orvosnak halála után előbb (1796) a 
romantikus A. W. Schlegel, majd (1803) Schelling 
(1. S. 1.) felesége lett. Irt néhány ismertetést. Fő
művét: irodalmi vonatkozásokban gazdag s szelle
mességükben páratlan leveleit előbb G. Waitz 
(1871,2 köt.), utóbb kitűnő jellemzéssel E. Sehmidt 
adta ki (Caroline, Briefe aus der Frühromantik, 
1913, 2 köt.). V. ö. Turóczi-Trostler Z., Caroline 
Schelling (Budapest 1923). 

ScUeina, 1. Séma. 
Schemua Balázs, cs. és kir. gyalogsági tá

bornok, szül. Klagenfurtban 1856 jan. 2., megh. 
Grazban 1920 nov. 22. Egyideig mint a perzsa had
sereg oktató tisztje működött Teheránban. 1905-
ben vezérőrnagy, 1909. altábornagy, majd a had
ügyminisztérium egyik osztályfőnöke lett. 1911 
dee. 2. nevezte ki az uralkodó vezérkari főnökké 
a távozó Hótzendorfi, Gonrad Ferenc helyébe, de 
már egy év múlva, 1912 dec. 9. át kellett engednie 
helyét a visszatérő Conradmk. Ezután a 16. (ra-
guzai), majd a 2. (bécsi) hadtest parancsnoka lett. 
É hadtest élén harcolt Dankl hadseregében 1915 
jan.-ig, amikor nyugalomba vonult. 

Schenek, 1. Friedrich, német flziológus, szül. 
Bonnban 1862 aug. 14., megh. Marburgban 1916 
febr. 16. Marburgi egyetemi tanár volt 1901 óta. 
Müvei: Leitfaden der Physiologie des Menschen 
(Stuttgart 1897, 5. kiad. 1908); Physiologische 
Charakteriatik der Zelle (Würzburg 1899); Die 
Bedeutung der Neuronenlehre f ür die allgemeine 
Nervenphysiologie (Würzburg 1902). 

2. S., Johann, zeneszerző, 1. Schenk-
Schenckendorff, Emil von, német pedagógus, 

szül. Soldinban 1837 máj. 21., megh. Berlinben 
1915 márc. 1. Távirótiszt volt, 1881. megalapí
totta a kézimunkaügyességi oktatást szervező 
egyesületet, 1891. az ifjúsági és népjátékok köz
ponti bizottságát; 1892 óta szerkesztette a Jahr-
buch f ür Volks- und Jugendspiele c. folyóiratot. 
Számos nevelésügyi röpiratot írt. 

Schenectady (ejtsd: szkenekteddi), város New 
York északamerikai államban, (1920) 88,723 lak., 
élénk gyár-, különösen gép- és vasiparrál. 

Schenek István (tanádi), tanár, bányataná
csos, szül. Esztergomban 1830 júl. 3., megh. 
Budapesten 1909 júl. 26. Bécsben végezte a fel
sőbb kémiai tanfolyamot, majd középiskolai ta
nár lett, 1867-ben a keszthelyi gazdasági intézet, 
1870. a selmeczbányai bányászati és erdészeti 
akadémia tanára; 1889. a Magyar Tud. Akadémia 
lev. tagjának választotta. Feltalált egy gene
rátort, sokáig használták javított akkumulátorát. 
Tudományos értekezései magyar és német szak
lapokban jelentek meg; a másodrendű galván-r 
elemekről írt értekezését az Akadémia a Marczi-
bányi-jutalommal tüntette ki. 

Schenk Sámuel Lipót, magyar születésű bécsi 
orvos, szül. Ürményben(Nyitra vtn.)1840 aug. 23., 
megh. Schwanbergben(Stájerorsz.)1902 aug-. 17. 
1866-ban magántanár, 1873. rendes tanár lett a 
bécsi egyetemen. Munkái: Lehrbuch der ver-
gleichenden Embryologie der Wirbeltiere (Wien 
1874); Grundriss der Histologie des Menschen 
(u. 0. 1885); Einfluss auf die Geschlechtsverhalt-
nisse (1898; annak idején nagy feltűnést keltett, 
de elmélete nem vált be; magyarul: A nemi viszo
nyokra gyakorolt befolyás (Budapest 1898); Lehr
buch der Geschlechtsbestimmung (Halle 1901). 

Schenk, 1. August, német botanikus és paleon
tológus, szül. Halleinban 1815 ápr. 17., megh. Lip
csében 1891 márc. 30. 1845-ben Würzburgban, 
1868. Lipcsében egyetemi tanár. 1852-ben hazánk
ban Krassó-Szörény és Hunyadvármegye növé
nyeit Grisebachhal kutatta (Iter Hungaricum, 1. 
Grisebach). Tevékenységéről számos folyóiratban 
számol be, meg önállóan is,pl.: AlgologischeMit-
theilungen. Később a növények őslénytani alak
jainak földerítésére fordította figyelmét. Ilyen 
munkái: Beitrage zur Flóra der Vorwelt (Cassel 
1863); Die fossile Flóra des Keupsrs und Lias 
Frankens (Wiesbaden 1867) és Die fossile Flóra 
der nordwestl. Wealdenformation (Cassel 1871). 
Luersennel kiadta: Mittheilungen aus dem Ge-
samtgebiete der Botanik (Leipzig 1871—75.). 
Martius brazíliai flórájában az Alstroemeriákat 
és a Széchenyi-expedíció fossilis növényeit dol
gozta fel. Strasburgerral és másokkal együtt bota
nikai tankönyvet és kézikönyvet (Breslau 1879— 
1890, 4 köt.) írt. 

2. S. (Schenek), Johann, német zeneszerző, 
szül. Bécsújhelyen 1753 nov. 30., megh. Bécsben 
1836 dec. 29. Beethoven tanítója volt. Rendkívüli 
népszerűségét sikerült énekesjátékainak köszön
heti. A legnevezetesebbek: Das Singspiel ohne 
Tittel (1789); Der Dorfbarbier, chef d'oeuvreje 
(1796); Der Bettelstudent (1796). V. ö. Staub, I. 
S. (1900). 
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3. S., Péter Petrovics, orosz zongoraművész 
és zeneszerző, szül. Szent-Pétervárt 1870 febr. 23. 
Termékeny és sikerekben gazdag zeneszerző. Irt 
több operát, ballettet, szimfóniát, kantátákat, zon
goradarabokat, kamarazeneműveket. 

Schenkel, Dániel, svájci prot. teológus, szül. 
Dagertenben (Zürich kanton) 1813 dee. 21., megh. 
Heidelbergben 1885 máj. 19. 1849-ben Baselban, 
1851. Heidelbergben teol. tanár. Főbb müvei: 
Gesetzeskirche und Glaubenskirche (1852); Ge-
spráche über Katholizismus und Protestantismus 
(Heidelberg 1852); Das Prinzip des Protestantis
mus (1852); Christliche Dogmatik (Wiesbaden 
1858—59); Das Christusbild der Apostel- und der 
nachapostolischen Zeit(1879). Alapította az AUge-
meine kirchliche Zeitschrif t-et (Wiesbaden 1860— 
1872). Tevékeny része volt az 1868. alakult Pro-
testantenverein létrejöttében. Munkatársa volt a 
Lange-f éle bibliamagyarázati vállalatnak s a Lip
csében 1868. s következő években kiadott nagy 
Bibellexikon szerkesztését is vezette. 

Schenkendorf, Max, német költő, szül. Tilsit-
ben 1783 dee. 11., megh. Koblenzben 1817 dec. 11. 
Egyike a német szabadságharc kiváló költőinek. 
Müvei: Christliche Gedichte (1814); Gedichte 
(1815); Poetischer Nachlass (1832); Samtiiche 
Gedichte (1837, 5. kiad. 1878). 

Sehenkl, 1. Heinrich, osztrák filológus, S. 2. 
fia, szül. Innsbruckban 1859 jan. 29., megh. Bécs
ben 1919 dec. 3. 1892-től grazi, majd bécsi egye
temi tanár volt. Főbb művei: Calpurnii et Neme-
siani bucolica (Leipzig 1885); Bibliotheca patrum 
latinorum britannica ("Wien 1888); Epicteti dis-
sertationes (Leipzig 1894). 

2. S., Kari, osztrák klassz, filológus, szül. 
Brünnben 1827 dec. 11., megh. Grazban 1900 
szept. 20. 1858-ban Innsbruckban, 1864. Grazban, 
1875. Bécsben egyetemi tanár. Számos iskolai 
görög nyelv- és olvasókönyvön és szótáron kívül 
nevezetesebb művei: Xenophon-kiadásaés hozzá
való tanulmányai (Studien zu Xenophon Wien 
1869—76.); Valerius Flaccus-kiadása és tanulmá
nyai (Studien, Wien 1871). Kiadta még Antoniust, 
Marius Victort és Orestis tragoediá-t (Prága 
1867) stb. 1875-től társszerkesztője volt a Zeit-
schrift für die oesterr. Gymnasien c. folyóiratnak 
és 1879-től a Wiener Studiennek. 

Schenzl Guido, fizikus és meteorológus, szül. 
Bausban (Gröbming mellett) 1823 szept. 28., megh. 
Grazban 1890 nov. 23. A gimnáziumot Juden-
burgban és Grazban, egyettmi tanulmányait, 
mint a Szt. Benedek-rend tagja, Grazban végezte. 
1851-ben a budai kir. kat. gimnázium, 1854. a 
grazi gimnázium tanára; 1855. szervezte a budai 
főreáliekolát, melynek 1859—70. igazgatója volt. 
A reáliskola mellett meteorológiai és földmágnes-
ségi megfigyelő állomást létesített. Ebbtn az idő
ben több lzbtn is végzett az országban földmág-
nességi méréseket a Magyar Tud. Akadémia meg
bízásából Kruppér Istvánnal, majd Kondor Gusz
távval. 1867-btn a déljelzést vállalta magára, 
mely hagyományként maradt a reáliskolára. 
1870-ben szervezte a meteorológiai és földmág-
nességi intézetet, melynek első igazgatója lett. 
Ebben a minőségben megalkotta az önálló magyar 
megfigyelő hálózatot, melynek eredményeit a me

teorológiai évkönyvekben tette közzé. 1886-ban 
megvált az intézettől, hogy mint adminisztrátor, 
a rend szolgálatába álljon; 1890febr. lO.admonti 
apát lett. 1867 óta a Magyar Tud. Akadémia tagja 
volt. S. legnagyobb érdeme hazánk földmágnes-
ségi viszonyainak meghatározása. A földmágnes
ség és meteorológia terén nagy irodalmi munkás
ságot fejtett ki. Fontosabb munkái: Magnetikai 
helymeghatározások Magyar- és Erdélyországban 
(Kruspérral); Magnetikai meghatározások Ma
gyarországban 1866. és 1867. (Kruspérral); Mag
netikai helymeghatározások Magyarország DNy .-i 
részén (Kondorral); mindezek a Mathematikai és 
Természettudományi Közleményekben jelentek 
meg. Akadémiai székfoglaló értekezése: A mag
netikai lehajlás megméréséről. Legnagyobb müve: 
Adalékok a magyar korona országaihoz tartozó 
országok földmágnességi viszonyainak ismereté
hez (Budapest 1881). 

Schepel , régebbi hollandiai űrmérték, ma = 
10 1.10 S. = 1 Zack (Sack.). 

Scherenberg, 1. Christian Friedrich, német 
író, szül. Stettinben 1798 máj. 5., megh. Zehlen-
dorfban (Berlin mellett) 1881 szept. 9. Müvei: 
Vermischte Gedichte (1845, 4. kiad. 1869); Wa
terloo, Schlachtgemálde (1849, 6. kiad. 1869); 
Ligny (1849, 4. kiad. 1870); Leuthen (1852, 3. 
kiad. 1867); Abukir (1854, 2. kiad. 1853); Hohen-
friedberg (1869). 

2. S-, Ernst, német költő, S- 1. unokaöccse, 
szül. Swinemttndeben 1839 júl. 21., megh. Eise-
nachban 1905 szept. 18. Festőnek készült, 1862— 
1883. újságíró s lapszerkesztő volt s gazdag iro
dalmi működést fejtett ki. Finom hangú, biztos 
formájú lírikus. Fontosabb müvei: Aus tiefstem 
Herzen(1860): Verbannt (1861, 2. kiad. 1865); 
Stürme des Frühlings (1865, 2. kiad. 1870); Ge
dichte (1867 és 1875,6. kiad. 1899); Neue Ge
dichte (1892). Hagyatékából megjelent: Dem 
Meerezu(1906). 

Scherer, 1. Georg, német költő, szül. Dennen-
lohtban (Ansbach mellett) 1828 márc. 16., megh. 
Münchenben 1909 szept. 21.1875-ben a stuttgarti 
művészeti iskola tanára lett. Inkább utánérző, 
mint eredeti lírikus. Legértékesebb müve: Ge
dichte (Leipzig 1864, 6. kiad. Stuttgart 1897). 

2. S., Rudolf, lovag, osztrák egyházjogtudós, 
teológiai doktor, szül. Grazban 1845 aug. 11., 
megh. 1919. Jogtudományi tanulmányának elvég
zése után Münchenben és Tübingenben teológus, 
1869. Leibnitzben lelkész, 187H. a grazi, 1899 óta 
a bécsi egyetemen az egyházjog tanára. A buda
pesti és a czernovit?i egyetem díszdoktora. Főbb 
munkái: Eherecht bei Benedikt Levita und Pse-
udoisidor (1879); Von der Prozestfáhigkeit der. 
kirchl. Institute (1882): Handbuch des Kirchen-
rechts (1886—1898). 

3. S., Wilhelm, kiváló német germanista, szül. 
az alsoausztriai Sehönbornban 1841 ápr. 26., 
megh. Berlinben 1886 aug. 6. 1868-ban a bécsi, 
1872. a strassburgi, 1877. a berlini egyetem ta
nára lett. Az újabb német irodalomtörténeti ku
tatásnak biztos filológiai alapra támaszkodó, 
módszeres s hosszú időre irányjelölő müvelője. 
Legnépszerűbb müve: Geschichte der deutschen 
Literatur (Berlin 1883, több kiadásban). Egyéb f on-
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tosabb munkái: Denkmáler d. Poesie u. Prosa 
(Müllenhoffial, 1864); Deutsche Studien (1870— 
1878); Geistliche Poeten der deutechen Kaiserzeit 
(1874—1875); Vortráge u. Aufsatze (1874); Ge-
schiohte der deutsehen Dichtung iin 11. u. 12. 
Jahrh. (1875); J. Grimm (1865); Die Anfánge des 
!eutschenProsaroinans(1877); Aus Goethes Frtth-
zeit (1879). Hagyatékából megjelentek: Aufsatze 
uber Goethe (2. kiad. 1900); Poetik (1888); Klei-
nero Schriften (2 köt. 1893); K. Müllenhoff (1896). 

Schérer, 1. Barthélemy Louis Joseph, fran
cia hadvezér, szül. Deliében (Belfort mellett) 
1747 dec. 18., megh. 1804 aug. 19. Előbb az OBZ-
trák, majd a hollandi seregben szolgált, 1791. mint 
kapitány lépett egy francia ezredbe. 1794-ben 
már mint hadosztálytábornok harcolt a Sambre-
és Maas-hadseregben. 1795-ben az alpesi, majd a 
kelet-pireneusi hadsereg fővezére volt. A baseli 
béke után az itáliai hadsereg élére állították, de 
1796. febr. át kellett engednie helyét Bonaparte 
Napóleonnak. 1797—99. hadügyminiszter volt, 
majd az elesett Joubert tábornok helyett ő vette 
át az itáliai francia sereg fővezérletét. De Kray 
osztrák vezértől három vereséget szenvedett 
SPastrengo, Verona, Magnano). Helyét Moreau 
foglalta el, S. pedig falusi jószágára vonult. Iga
zolására irta: Précis des opérations militaires de 
I'armée d'Italie depuis le 21 Ventőse jusqu'au 7 
Floréal de l'an VII. c. müvét (Paris 1799). 

2. S-, Edmond, francia ref. teológus, szül. 
Parisban 1815 ápr. 8., megh. Versaillesban 1889 
márc. 16. 1845-ben Genfben teol. tanár lett. Mi
dőn az e közben megváltozott vallásos meggyő
ződésével ez állását nem tartotta összeférhe
tnek , erről lemondott (1850) és a francia pro
testáns egyház kebelében keletkezett szabad 
iránynak egyik vezérembere lett. Jelentősebb 
művei: Mélanges de critique religieuse (1860 óta 
több kiadást ért); La critique et la foi (J850); 
Lettre á mon curé (3-ik kiadás 1890); Btudes 
^ritiques sur la littérature contemporaine (1863— 
1874, 4rész, folytatása 1876—83, 3köt.); Mélan
ges d histoire religieuse (2-ik kiad. 1865); Btudes 
oritiques de littérature (1876); Diderot, étude 
(1880); La démocratie et la Prance (1883); Étu-
des sur la littérature au XVIII. siécle (1891). 

Scherff, Wilhelm von, német katonai író, szül. 
Frankfurtban (a Majna mellett) 1834 febr. 6., 
megh. Velencében 1911 ápr. 16. A porosz hadse
regbe lépve, az 1866-i és 1870—71-i hadjáratok
ban mint vezérkari tiszt működött. 1873—78-ig 
a berlini katonai akadémia tanára volt. 1891-ben 
vonult nyugalomba mint gyalogsági tábornok. 
Jelentősebb művei: Unsre heutige Infanterie-
taktik im Spiegel der Augustkámpfe 1870 um 
Metz (Berlin, 1893); Kriegslehren in kriegsge-
sehichtlichen Beispielen der Neuzeit (1894—97, 
5 füzet); Die Lehre vom Kriege auf der Grund-
lage seiner neuzeitlichen Erscheinungsformen 
(1897); Der Schlachtenangriff (1898-1900, 2. 
rész: Gewehr und Gelande im heutigen Angriffs-
kampfe, 1904). 

Scherff el, 1. Aladár, botanikus, S. 2. fla, szül. 
Iglón 1865 febr. 18. A budapesti, grazi, innsbrucki 
egyetemen tanult, az utóbbi helyen asszisztens 
volt. 1922-ben a szegedi tud. egyetem tiszt, doktorrá I 

avatta. Jelentős kutatásokat végezett az alsóbb 
rangú gombák és algák, a mikroszkópos szerve
vezetek terén. Főbb munkái: Die Drüsen in den 
Höhlen der Ehizomschuppen von Lathrea squa-
maria (Jena 1888); Phaeoeystis globosa (Wissen-
schaftl. Meeresuntersuchungen IV., Kiél 1900); 
Beitrag zur Kenntniss der Chrysomonadineen 
(Archív für Protistenkunde, Jena 1911); Zwei neue 
Flagellaten (u. o. 1912). Ezenkívül számos érte
kezése jelent meg a német és hazai folyóira
tokban. 

2. S. Vilmos Aurél, gyógyszerész és botanikus, 
szül. Felkán 1835 ápr. 25., megh. u. o. 1895 ápr. 
23. 1855-ben átvette atyja felkai gyógyszertárát 
és u. o. kémiai laboratóriumot alapított. A fel
vidék ásványvizeit elemezte és főképen a Magas 
Tátra flóráját kutatta. A felkai Tátra-Muzeumnak 
megteremtője és 14 évig igazgatója volt. Fon-
tosabb botanikai művei: Adalékok a Szepesi 
Tátra alhavasi és havasi virányának ismere
téhez (Magy. Kárp. Egyes. Évk. VI. 1879 és VII. 
1880); Szepes vármegyében eddig észlelt vadon-
termő vagy nagyban mívelt edényes növények 
rendszeres jegyzéke (Felka 1838); Der álteste 
botanische Schriftsteller Zipsens (Annál. Hofmus. 
Wien X.). 

Scherf fe l ia (n»v.), a zöld moszatok Volvocales 
csoportjának génusza, melyet Pascher Scherf-
fel Aladár magyar algológus nevéről nevezett el. 

Scheria, mesebeli sziget, 1. Phaeákok. 
Schering, Arnold, német zenetörténet-író és 

tudós, szül. Boroszlóban 1877 ápr. 2. 1907-ben a 
lipcsei egyetemen a zenetörténet és zeneesztétika 
magántanára lett. Kiváló Bach-kutató. Neveze
tesebb müvei: Geschichte des Instrumentalkon-
zerts(1902); Geschichte des Oratoriums (1911); 
Studien zur Musikgeschiehte der Frührenaissance 
(1914). Számos régi mű új kiadását eszközölte. 

Scherl, August, német újságkiadó, szül. Düs
seldorfban 1849 júl. 24., megh. Berlinben 1821 
ápr. 18. Számos újság- és könyvvállalat megala
pítója, így ő indította meg 1883. a «Berliner 
Lokalanzeiger»-t, 1889. a «Berliner Abendzei-
tung»-ot, 1901. a «Der Tag»-ot és átvette 1908. 
a müncheni «Allgemeine Zeitung»-ot, megalapí
totta 1899. a «Die Woehe»-t s 1903. megszerezte 
a «Gartenlaube» kiadását. Sok gyakorlatieszmóje 
is (takarékbélyegek, egysínü vasút, nép-színházak 
stb.) dicséri nevét. 

Scherl-féle takarékpénztárak, a néptakarék-
pónztáraknak az a neme, melyben a tőkegyűj
tésre a betétek kényszerű behajtása és a nyerési 
lehetőségek indítják a kistőkést. 

Schérl ievo (skerljevo), a dalmát és sziavon 
partvidékeken régebben használt kifejezés, mely-
lyel e vidéken honos, súlyos, évekig tartó és nagy 
roncsolásokat előidéző betegséget véltek meg
jelölni. E szó főleg a XIX. sz. elején divott. Ko-
ronkint erős S. epidémiákról beszéltek, melyek 
állítólag különösen Sebenico környékén megtize
delték a lakosságot. Már a múlt század közepe 
táján Siegmund, Poór és más magyar orvosok 
kimutatták, hogy a nép a S. szóval egészen kü
lönböző, össze nem tartozó, legföljebb külsőleg 
hasonló folyamatokat foglalt össze (szifllis, rüh, 
pszoriázis, pellagra, pemphigus, lepra stb.). Az 
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orvosok között az ismeretek terjedésének ará
nyában a S. diagnózis mind ritkább lett és ma 
már egészen elejtett; az ötvenes években alapí
tott sebenicói nagy S.-kórházat már évtizedek óta 
rendes városi kórháznak használják. 

Schermann Adolf, Budapest tiszti főorvosa, 
szül. Tétényben 1842., megh. Budapesten 1904 ápr. 
28. Orvosi oklevelet Bécsben 1867. nyert 8 mint 
gyakorló orvos Budapesten telepedett meg. 1878. 
tiszti főorvosi helyettessé, 1897-ben tiszti főor
vossá választották. Ő teremtette meg a fővárosi 
fertőtlenítő intézetet. Munkája: Test- és egész
ségtan (1876, 6 kiadást ért). 

Scherr, Johannes, német író, szül. a württem-
bergi Hohenrechbergben 1817 okt. 3., megh. 
Zürichben 1886 nov. 21. 1848-ban a würt-
tembergi képviselőház tagja lett: 1849. Svájcba 
menekült. 1860-ban a zürichi egyetem r. tanára 
lett. Jelentékenyebb irodalomtörténeti és kultúr-
históriai művei: Allgemeine Geschichte der Li-
teratur (10. kiad. 1900); Deutsche Kultur u. Sit-
tengeschichte (11. kiad. 1902); Bildersaal der 
Weltliteratur (3. kiad. 1884); Menschliche Tra-
gikomödie (1884, 12 köt.); Schiller u. seine Zeit 
(3. kiad. 1902). Regényeiben és novelláiban (No-
vellenhuch 2. kiad. 1907, 10 köt.) inkább kultur-
hisztórikus, mint elbeszélő. 

Schertelit (asv.), magnózium-ainmonium-hid-
rofoszfát: Mg (NH4)2 H2 (P04),+4 H,0, melyet a 
bazalt-barlangokban Skipton közelében (Balla
rat, Ausztrália) apró kristályok alakjában a gua
nóban nemrég fedeztek fel. 

Schertlin (Schartlein) von Burtenbach, Se-
bastian, német hadvezér szül. Schorndorfban 
(Württemberg) 1496 febr. 12., megh. 1557 nov. 
18. Mint landsknecht-kapitány harcolt 1519. a 
sváb szövetség szolgálatában Ulrik württem-
bergi herceg ellen, 1525. pedig a parasztok ellen. 
Azután a császári seregben szolgált Itáliában. 
1530-ban Augsburg város szolgálatába lépett és 
1532. protestánssá lett. Az 1546. kitört schmal-
kaldeni háborúban ő lett a protestáns sereg 
egyik fővezére, de működésében megakadályoz
ták a szövetség többi vezérei. A protestáns se
reg felbomlása után S., minthogy kizárták az 
amnesztiából, francia szolgálatba lépett s ő köz
vetítette 1552 febr. 2. a chambordi szerződést 
n. Henrik francia király és Móric szász választó
fejedelem közt. 1553-ban kegyelmet kapott s har 
láláig Burtenbach jószágán élt. Életrajzát Schön-
huth adta ki: Lében und Tatén Sebastian S.-s, 
durch ihn selbst deutsch geschrieben. Nach der 
eignen Handschrift des Ritters (Münster, 1858); 
újabban kiadta Hegaur (München, 1911). 

Scherzando (ol., ejtsd: szkere»ndo), zenei mű
szó, a. m. tréfásan, pajkosan. 

Scherzer, Kari, osztrák utazó és földrajzi író, 
szül. Bécsben 1821 máj. 1., megh. Görzben 1903 
febr. 20. 1857—59-ig a Novara-expedició tudo
mányos bizottságának vezetője volt. 1866-ban 
az osztrák kereskedelmi minisztériumba lépett, 
1869. részt vett az osztrák-magyar kelet-ázsiai 
expedícióban, majd több helyen konzul volt. Fő 
müvei: Reisen in Nordamerika (Leipzig 1854); 
Costarica (u. o. 1856); Wanderungen durch die 
Mittelamerikanischen Freistaaten (Braunschweig 

1857); Statistisch-kommerzieller Teil der No-
vara-Bxpedition (Wien 1864, 2 köt., 2-ik kiadás 
Leipzig 1867); Aus dem Natúr- und Völkerlebon 
im tropischen Amerika (Leipzig 1864); Fach-
mannische Berichte über die öst.-ung. Expedi-
tion nach Siam, China und Japán ; Das wirt-
schaftliche Lében der Völker (Leipzig 1885). 

S c h e r z o (ol., ejtsd: szkerco), dalformában — 
néha szonátaformában — irt gyors, mozgékony 
kompozíció. A klasszikusok menuettója helyébe 
írt Beethoven legelőször S.-t, szonátái és szim
fóniái harmadik — néha második — tétele gya
nánt. A S. névre azonban már a 16. sz. elején is 
akadunk; világi daloknál használták a capriccio 
helyett. Beethoven S.-i >lt-esek, a romantikusok 
írnak 6/8» *U és '/« ütemben is S.-kat, mint ön
álló instrumentális formákat. 

Scheuchenstuel Győző gróf, vezérezredes, 
szül. 1857. Witkowitzban. A világháborúban 1914. 
Szerbiában mint hadosztályparancsnok műkö
dött, majd az októberben Przemysl ellen indított 
offenzívában a pozsonyi 5. hadtestet vezette. A 
gorlicei áttörésnél jelentékeny szerepet játszott; 
a második szerb hadjáratban Belgrádot roham
mal vette be s végül 1917—1918. a 11. hadsereg 
parancsnoka volt a tiroli fronton. 

Scheuchzer, Johann Jákob, svájci természet
tudós, szül. Zürichben 1672., megh. u. o. 1733., 
mint városi főorvos (archiater) és a mennyiség
tan tanára. Róla nevezték el az általa Homo di-
luvii testis néven leírt, megkövült óriás szala
mandrát Andrias S.-n ék. Legnevezetesebb művei: 
Naturgeschichte des Schweizerlandes (2. kiad., 
3 köt, Zürich 1752); Physica sacra iconibus illus-
trata (4 köt., Augsburg és Ulm 1731—35); Pis-
cium querelae et vindiciae (Zürich 1708); Her
bárium diluvianum (u. o. 1709). 

SclieucliJtcria L. (növ.), a Scheuchzeriaceae-
családba tartozó monotipikus gónusz; faja a tő
zeges mocsarainkban is honos Sch. paltistris. 
Levelei szálasak, kevés virágú vógálló fürtje 
van, virágai kétivaruak, zöldesek. 

S c h e u c h z e r i a c e a e (Juncaginaceae, növ)., 
az egyszikűek családja, melybe mocsárlakó nö
vények tartoznak. Viráguk 3—4 tagú, virágtu-
karójuk két körös, csészenemű. Ide tartozik a 
Triglochin, Scheuchzeria és még egy-két, nálunk 
nem honos génusz. 

Scheurer-Kestner, Auguste, francia politikus, 
szül. Mühlhausenben(Blszász) 1833 febr. ll.,megh. 
Parisban 1899 szept. 19. Vegyészeti tanulmányai
nak elvégzése után átvette apósa, Eestner gyá
rának vezetését Thannban. 1871 febr. beválasz
tották a francia nemzetgyűlésbe, 1875. a szená
tus örökös tagja, később annak alelnöke lett. 
1897 óta a Dreyfus-pör revíziójának egyik leg
bátrabb és lelkesebb szószólója volt. 1908-ban ál
lították fel szobrát a Luxembourg-parkban. Ha
lála után jelentek meg emlékezései: Souveniré 
de jeunesse (Paris, 1905). 

Scheurl, Cristoph Gottlieb Adolf, báró, német 
jogtudós, szül. Nürnbergben 1811 jan. 7., megh. 
1893 jan. 24. Tanár volt Erlangenben. Munkái: 
Lehrbuch der Institutionen (8 kiad. Erlangen 
1883); Beitráge zur Bearbeitung des römischen 
Rechts(u. o. 1851—1871 és 1884—86); Sammlung 
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kirchenrechtlicher Abhandlungen (u. o. 1873); 
Das gemeine deutsche Bherecht (u. o. 1882). 

Scheurleer, Dániel Francois, németalföldi 
bankár és zenei író, szül. Hágában 1855 nov. 13. Ő 
alapította 1921. a zenei tudományos érdekek nem
zetközi ápolására hivatott Union musicologique-ot. 
Főbb művei: Twee Titánén der 19. EeuwT Hektor 
Berlioz en Antoine Wiertz (Haarlem 1878); Mo-
zarts Verblyf in Nederland (Hága 1883); Franz 
Liszt (Haarlem 1877); Bijdragen tot een Reper
tórium der Nederlandischo Muzikeliteratur (1. köt., 
1902); Mozartiana (Hága 1903). 

Scheuthauer Gusztáv, orvostanár, szül. Tőke-
terebesen (Zemplén) 1832 márc. 11., megh. Buda
pesten 1894 jan. 28.1860-ban Bécsben Rokitansky 
segéde, majd egyetemi magántanár, 1870. buda
pesti egyet, tanár lett. A magyar és német nyelvű 
szaklapokban számos értekezése jelent meg. 

Scheveningen (ejtsd.- szheveningen), híres fürdő
hely s Hága egyik városrésze D.-Hollandia né
metalföldi tartományban, az Északi-tengerpart
ján. A tengerfenék homokos volta és az erős 
hullámcsapás miatt a leglátogatottabb fürdő
helyek egyike. 1653 aug. 8. itt vívtak ki győ
zelmet az angolok a németalföldi hajóhadon; 
1673. pedig Ruyter ellen az egyesült francia-
angol flotta vívott eldöntetlen ütközetet. 

Scheyern, Bajorországban a bajor uralkodó
ház ősi fészke, hol 1123-ig a hercegek székeltek, 
mig III. Ottó Wittelsbachba nem költözött át. 
Várát állítólag Arnulf császár építtette. II. Hen
rik császár húga, Gizella, a hagyomány szerint 
itt esküdött meg Szt. Istvánnal.A Magyarországba 
küldött térítők egy része is állítólag innen ke
rült ki. A régi kolostort 1838. I. Lajos bajor ki
rály megvette és kriptáját a királyi család sír
boltjául rendelte. 

Schh. , 1. Schönh. 
Schiaparelli (ejtsd: szki—), Giovanni Virginio, 

olasz csillagász, szül. Saviglianóban 1835 márc. 
14., megh. Milanóban 1910 júl. 4. 1859-ben 
a milanói csillagvizsgáló második csillagásza, 
majd 1862. igazgatója lett. 1861. felfedezte a 
Hesperia kis bolygót. Hírnevét azonban azon 
fontos összefüggés kiderítésének köszöni, mely 
a hullócsillagok és üstökösök között fennáll. Az 
erre vonatkozó tanulmányok Note e riflessi-
oni intorno álla teória delle stelle eadenti (Fi
renze 1867) című könyvben jelentek meg. Gyö
nyörűek históriai tanulmányai is (I precursori 
di Copernico nelT antichitá, Milano 1876), kü
lönösen pedig a Mars topográfiájának megál
lapítására eszközölt megfigyelései. Ő tőle ered a 
Mars térképein divatos nomenklatúra. A köze
pes méretű távcsőben a Marson látható vonal
szerű alakzatokat ő nevezte el csatornáknak, a 
mi számos félreértésre szolgáltatott okot. Szá
mos műve közül még említendő: Le sfere omo-
centriche di Budosso, di Callippo e di Aristotele, 
Milano 1875 (németül is, Leipzig 1877). 

Schiava (olasz, ojtsd: szkjává, n. in. rab
szolganő), tánc, 1. Forlana. 

Schiavona (ejtsd: szkjávóna), a velencei dogok 
sziavon testőrségéuek kardja a XVI. és XVII. 
sz.-ban, az egész kezet védő rostélyozott marko
latlappal és széles pengével. 
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Schiavone (ejtsd szkja—), l. Andrea, tkp. Mel-
dolla (Meláola, Medola, Medula), a velencei 
iskolához tartozó olasz festő, szül. a dalmáciai 
Zárában v.Sebenicóban, valószínűleg 1522., megh. 
Velencében 1563 dec. 1. Tizian tanítványa volt, 
s hatott rá Parmigianino művészete is. Eleinte 
szükségből díszládák kifestésével foglalkozott, 
majd nagyobb bibliai és mitológiai ábrázolásokat, 
arcképeket és — az olasz festészetben az elsők 
egyikéül — tájképeket festett. Jeles rézkarcokat 
készített. Képeivel a budapesti Szépművészeti 
Múzeumban, az esztergomi primási képtárban és 
gr.Szapáry László gyűjteményében is találkozunk. 

2. S. Gregorio, tkp. Ghiulinovich, Giorgio di 
Tommaso, a padovai iskolához tartozó olasz 
festő, szül. Dalmáciában. Padovában Squarcione 
tanítványa volt s u. o. 1440—70. közt működött. 
Kevés müve ismeretes, köztük egy aláírásával 
ellátott Madonna a berlini Frigyes-múzeumban. 

Schichau, Ferdinánd, német technikus, szül. 
Blbingben 1814 jan. 30., megb. u. o. 1896 jan. 23. 
1837-ben alapította elbingi nagy gyárát. 1841-ben 
építette az első német gőzkotrógépet; 1855. az 
első porosz tengeri csavargőzöst, a Borussiát. 
1900-ban Blbingben szobrot emeltek emlékének. 

Schicht, Jotonn Gottfried, német zeneszerző, 
szül. Reichenauban (Zittau mellett) 1753 szept. 
29., megh. 1823 febr. 16. Lipcsében, ahol 1810. 
a Thomasschule kántora lett. Nevezetesebb 
művei: két oratóriuma: Das Ende des Gerech-
ten és a Die Feier des Christen auf Golgotha. 

Schick, Gottlieb, német festő, szül. Stuttgart
ban 1776 aug. 15., megh. u. o. 1812 máj. 7. Paris
ban Dávidnak volt tanítványa, azután Rómában 
Carstens műveinek hatása alatt is állott. Kép
másai nagy keletnek örvendtek Rómában. Leg
kiválóbb müvei: Dávid Saul előtt hárfázik, Noé 
áldozata, Apolló a pásztorok között (mind a három 
a stuttgarti képtárban). 

Schickedanz Albert, építész és festő, szül. 
Bialán (Galícia) 1846., megh. Budapesten 1915 
júl. 11. Gyermekkorában szüleivel Késmárkra 
került, építészeti tanulmányait Karlsruheban és 
Bécsben Tietznél végezte, 1868. letelepedett Pes
ten s itt Skalniczky, majd hosszabb ideig Ybl 
irodájában dolgozott. Első nagyobb műve a bpesti 
Batthyány-síremlék (befej. 1872), közben számos 
iparművészeti terv révén lett neve ismertté, 
1880-tól fogva pedig festményeket is állított ki a 
Műcsarnokban. 1894-ben társult Herzog Fülöp
pel, közös müvük a városligeti új Műcsarnok, a 
Szépművészeti Múzeum s a Zala-féle városligeti 
millenáris emlékmű építészeti része. Tőle való a 
budapesti Honvédemléknek, Deák és Arany szob
rainak és az aradi Szabadságharc-emléknek talap
zata. Éveken át tanára volt a Mintarajziskolának. 

Schidone (ejtsd: szkí—: Schedoni), Bartolom-
meo, olasz festő, szül. Modenában 1580 körül, 
megh. Pannában 1615., mint ottani udvari festő. 
Carracci és Correggio nyomán dolgozott. Több 
szentképe van a bécsi, drezdai muzeumokban, 
freskója a modenai városházában. 

Schiedam (ejtsd: szhidam), kikötő és gyárváros 
D.-Holland németalföldi tartományban, Rotter
dam mellett, (1920) 40,535 lak., nagy szeszgyá
rakkal. 
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Schiefner, Franc Antonij, 1. Sifner. 
Schiel, Adolf, búr ezredes, szül. Majna-Frank

furtban 1858 dec. 19., megh. Eeiehenhallban 1903 
aug. 8. A német hadseregből kilépve, 1878. Dél-
Afrikába vándorolt s mint farmer élt Transzvál-
ban. Az angol-búr háború kitörésekor a német 
önkéntes csapat ezredese lett. Az elandslaagtei 
ütközetben 1899 okt. 21. súlyosan megsebesült s 
mint fogoly, Szent Ilona-szigetére került. A há
ború után visszatért Németországba. Műve: 25 
Jahre Sturm u. Sonnenschein in Südafrika (Leip-
zig 1902). 

Schiele, Friedrich Michael, német protestáns 
teológus, szül. Zeitzben 1867 nov. 11., megh. Ber
linben 1913 aug. 12., ahol 1911 óta lelkész volt. 
Müvei: Religion und Sehule (Tübingen 1906); 
Schleiermachers Monológén (kritikai kiad., Leipzig 
1902), 1900-1907. kiadta a Philosophische Biblio-
thek-ot; 1903 óta a Chronik der christl. Welt, 1904 
óta a Religionsgesch. Volksbücher kiadója volt. 

Schiemann, Theodor, német történetíró, szül. 
Grobinban (Kurland) 1847 júl. 17., megh. Berlin
ben 1921 jan. 26. Gimnáziumi tanár, majd levél
táros volt orosz szolgálatban, 1887. Berlinbe köl
tözött, hol 1900. egyetemi nyilvános tanár lett. 
Müvei: Revals Beziehungen zu Riga und Russ-
land in den Jahren 1483—1505 (Reval 1885); 
Gesehichte Russlands, Livlands u. Polens (Oncken 
Világtörténetében, Berlin 1885—1889, 2 köt.); 
Deutschland u. die grosse Politik(u. o. 1901—15, 
4 köt.); Die Ermordung Pauls und die Thronbe-
steigung Nikolaus' I. (u. o. 1906, 2. kiad.); Biblio-
thek russischer Denkwürdigkeiten (u. o. 1893— 
1895,7 köt.); Gesehichte Russlands unter Kaiser 
Nikolaus I. (1—4. köt., 1904-1919); Wie Bngland 
eine Verstándigung mit Deutschland verhinderte 
(1915); Russland auf dem Wege zur Revolution 
(1915); Bin Verláumder, Glossen zur Vorgeschichte 
des Weltkrieges (1915); Russlsche Köpfe (1916); 
Wie die Presse unserer Peinde den Krieg vorbe-
reitet und erzwungen hat (1919); Deutschlands 
und Kaiser Wilhelm II angebl. Schuld am Aus-
brueh des Weltkrieges (1921). 

Schiermonnikoog (ejtsd: szhinnonnikug), Frízland 
németalföldi tartományhoz tartozó sziget az 
Északi-tenger és a Wadden között; 700 lak. 

Schiessl Ferenc (perstorffi), báró, osztrák
magyar diplomata, szül. Bécsben 1844 márc. 19. 
A diplomáciai pályára lépve, a szentpétervári és 
konstantinápolyi követségeken működött, később 
teheráni, majd 1895. belgrádi követ lett. 1899 
dec. a távozó Braun államtanácsos helyébe a 
császári és királyi kabinetiroda főnökévé nevezte
tett ki. 1904-ben az aranygyapjas rend kancellárja 
lett, 1909 dec. pedig osztrák bárói rangot kapott, 
1917 februárban nyugalomba vonult s ekkor az 
osztrák urakháza tagjává nevezték ki. 

Schie t to (olasz., (ejtsd: szkjetto), zenei műszó, 
a. m. egyszerűen, póz nélkül. 

Schievelbein, Hermann, német szobrász, szül. 
Berlinben 1817 nov. 18., megh. u. o. 1867 máj. 6. 
A berlini akadémián tanult, azután Wichmannak 
volt tanítványa. Müvei közül említendők : Pallas 
a fegyverek használatára oktatja a harcost 
(1853, a berlini Schlossbrückén); Stein emlék
szobra Berlinben ; a Pompeji pusztulását ábrázoló 
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domborművű fríz a berlini új múzeumban; salzai 
Hermán szobra a marienburgi hídon stb. 

Schifat i (.tcyphati v. scifati), 1. Érmek. 
Schiff, 1. Eduárd, orvos, szül. Triestben 1849 

márc. 4. A bécsi egyetemen 1884. magántanár s 
1901. rk. tanár lett. Bevezette a bőrgyógyászat
ban a Röntgen-sugarakat; először kezelte a lu-
pust a Röntgen-sugarakkal. Több, a bőrgyógyá
szatba vágó tudományos értekezése jelent meg. 

2. S-, Moritz, német flziológus, szül. Majna-
Frankfurtban 1823., megh. Genfben 1896 okt. 6. 
Berni egyetemi tanár 1863-ig, azután Firenzébe, 
majd Genfbe ment. Főműve: Gesammelte Bei-
tráge zur Physiologie (Lausanne, 1894). 

Schiffer Adolf, gordonkaművész, szül. Apa-
tinban(Bács-Bodrogvm.) 1873aug. 14.Popper Dá
vidtól tanult. 1899. gordonkatanár lett az Orszá
gos Zeneakadémián. A Kemény S. vonósnégyes 
gordonkása volt. Irt egy gordonkaiskolát. 

Schifier, Eugen, német polilikus, szül. Boroszló
ban 1860 febr. 14. Állami szolgálatban állt, majd 
1903. a porosz képviselőházba, 1912. a német 
birodalmi gyűlésbe választották meg nemzeti 
liberális programmal, 1917. a német birodalmi 
kincstári hivatalban osztályfőnök lett, 1918. a 
forradalom után pénzügyminiszter, 1919. egy-
ideig helyettes miniszterelnök volt, de 1920 
márc. 27. lemondott. 1921 máj.-ban német igazság-
ügymini8zter lett, de októberban megvált állásá
tól s a Felső-Szilézia felosztására való tárgyalá
son Genfben Németországot képviselte. 

Schifferstadti lelet, 1. Aranyleletek. 
Schifiner, I/iidwig, osztrák jogtanár, szül. 

Sieghartskirchenben 1846., megh. Innsbruckban 
1909 jan. 2. Ügyvéd volt, 1874. a bóc3i egyetem 
magántanára, 1875. a czernovitzi egyetemen az 
osztrák magánjog, 1879. Innsbruckban a római 
jog tanára lett. Főművei: Der Vermáchtnissbo-
griff (1873); Systematisches Lehrbuch des öster-
reichischen Zivilrechts (1. köt. 1876—1882); 
Binleitung in das französische Zivilrecht(1877); 
Beziehungen des Rechtes in den Universitates 
literarum (1889); Die geplanten Höfe-Btteher für 
Deutschtirol (1892); Der Vermáchtnissvertrag 
(1891); Die gesetzlichen Vermáchtnisse (1895); 
Pflichtteil u. s. w. nach dem Deutschen Bttrger-
lichen Gesetzbuch (1897); Der Brbvertrag nach 
Deutschem Bürgerlichen Gesetzbuch (1899). 

Schikaneder, Emánuel, osztrák-német opera-
és színműíró, szül. Regensburgban 1751., megh. 
Bécsben 1812 szept. 21. Mint komikus, majd mint 
prágai, utóbb bécsi színigazgató, nálunk is ismert 
névre tett szert. A Theater an der Wien nevű szín
házat ő alapította. Mint író, Das Donauweibchen 
c. darabján kívül Mozart Zauberflötejének Gie-
secke munkája nyomán írt szövegével lett neve
zetessé. Ennek néhány dalrészletét Verseghy Fe
renc is lefordította. Összegyűjtött munkái: 
Sámmtl. theatralische Werke (Wien 1792). V. ö. 
B. v. Komorzynski, B. 8. (Berlin 1901). 

Schilberszky Károly Ferenc, botanikus, szül. 
Budapesten 1863 nov. 26. Tanulmányait Buda
pesten végezte, hol fii. doktorrá avatták. 1887— 
88-ig a vetőmagvizsgáló állomás segédje, 1888— 
1894. budapesti egyetemi növénytani tanársegéd, 
1894 óta a budapesti m. kir. kertészeti tanintézet 
ieg, SK alatt keresendfi! 
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tanára, 1904. a budapesti tudományegyetem, 1911. 
egyszersmind a műegyetem magántanára, 1922 
óta a közgazdasági" egyetemen a növényvédelem 
tanára; a Szent István-akadémia tagja. Szerkesz
tője volt a Növénytani Közlemények első öt 
évfolyamának (1902—1906). Botanikai működése 
főképen a mohák és gombák körére, a növény
betegségek és rendellenességek kutatására és is
mertetésére terjed ki, de más körből is számos 
értekezést, ismertetést közölt. Fölfedezte a bur
gonyarák betegséget és annak kórokozó gombá
ját, a Chrysophlyctis endobioticát legelőször ismer
tette. Főbb munkái: Növénytan (1901); Gyógy
szerismeret (1902); Ein neuer Schorfparasit d. 
Kartoffelknollen (Bot. Centralbl. 1896); Adatoka 
virág szaporodó szerveinek rendellenes szerkeze
téhez (1892); A Hedychium Gardnerianum 
virágainak szerkezete és biológiája (Math. Term.-
tud.&t. 1902); A levélszervek számbeli ingado
zásáról (u. o. 1903); Adatok a Penicillium alák-
és élettanához (Math. Term. Ért. 1911); Pleisto-
ceamohafaj Kecskemétről {a. O. 1912); Adatoka 
növény ekparthenokarpiájáhozifiot. Közi. 1913); 
Javaslat a gabon.arozsda tárgyában (u. o.); A 
szilvafák rozsdabetegségét okozó gombák bioló
giájából (Math. Term. Ért. 1921); A paprika
palánták szártövi rothadása (Kisérl. Közi. 1921— 
22); Ujabb adatok a Sclerotinia sclerotiorum 
biológiájához ésphysopathologiaiviselkedéséhez 
(Math. Term. Ért. 1922). B Lexikonnak is munka
társa. 

Schilda (helyesebben Schildan), város Merse-
burg porosz kerületben, d9io) 1330 lak. Lakói 
(Schildburger) a német nép élces adomáinak olyan 
tárgyai voltak, mint nálunk a rátótiak. 

Schildkraut, Rudolf, német szinész, szül. 
Konstantinápolyban 1862 ápr. 27.,megh. N.-York-
ban 1923 jan. havában. Tizenhároméves korában 
tanult meg németül. Bécsben képezte ki magát, 
eleinte vidéken, majd 1893 óta Bécsben játszott, 
1900. Hamburgba, 1906. Berlinbe szerződött Rein-
liardt társulatához. 1910 óta vendégszereplésekre 
járt s főképen számára írott mozgóképelőadások
ban fejtette ki virtuozitását. S. játszott mind ko
mikus, mind tragikus szerepeket s kiváló tehet
sége volt a kiélezett, szélső jellemek ábrázolá
sára. Főbb szerepei: Shylock, Malvolio, Moor 
Ferenc, Strömer (Probekandidat) stb. 

Schilhan-féle váltóbiztosítás. A vasutaknál 
nem ritkák az olyan kisikamlások, amiket a váltó
csúcs sínéinek közepes v. feles állása okoz, azaz 
ha a csúcssinek nem simulnak pontosan a tősinek-
hez. A járóművek ilynemű kisiklásainak elhárí
tására Schilhan János, délivasúti fűtőházi főnök 
igen egyszerű berendezést talált föl. A cél eléré
sére a váltó egyik (egyenes) csúcssine a tősin 
felé néző külső élén a váltó gyöke felé emelkedő 
ék alakban kiképzett hornyolással van ellátva, 
ami a kerék nyomkarimájának felfutó lejtő gya
nánt szolgál s a váltó feles állása esetén a csúcs
sinek és tősinek között haladó kerekek az egyik 
(egyenes) vágányra rátereltetnek. 

Schill, Ferdinánd Baptista von, német sza
badsághős, szül. Wilmsdorfban (Drezda mellett) 
1776 jan. 6., megh. Stralsundban 1809 máj. 31. 
Mint porosz huszártiszt, az auerstádti ütközetben 
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(1806 okt. 14.) súlyos sebet kapott. 1807. nagy 
része volt Kolberg hősies védelmében. 1809. a 
berlini 2. huszárezred parancsnoka lett s azt a 
merész tervet eszelte ki, hogy Poroszországot s 
az egész német népet Napóleon ellen felkelésre 
birja. Ezredével a porosz király tudtán kívül 1809 
ápr. 28. elhagyta Berlint és Szászországba tört. 
De itt ellenállásra talált s miután a porosz király 
nyiltan rosszalta vállalkozását, Mecklenburgon 
át kis csapatával Stralsundba menekült. Itt Na
póleon parancsára dán és hollandi csapatok meg
támadták és S. az utcai harcban hősies küzdelem 
után elesett. 11 foglyul esett tisztjét Weselben 
haditörvényszéki ítélet alapján 1809 szept. 16. 
főbelőtték. Holttestét Stralsundban temették el, 
feje sokáig a leideni múzeumban volt látható, 
míg 1837. Braunschweigben helyezték egy mau
zóleumba. 1904-ben szülővárosában, 1909. pedig 
Stralsundban szobrot állítottak emlékének. V. ö. 
Barsch, Ferdinánd v. Schills Zug und Tod (Leip-
zig 1860, új kiad. 1901). 

Schi l l . , tudományos madár- és rovarnevek
nél Schilling Wilhelm greifswaldi, később naum-
burgi múzeumi konzervátor nevének rövidítése. 

Schiller, 1. Bódog, jogtörténetíró, szül. Po
zsonyban 1877 febr. 9., megh. Budapesten 1914 
jan. 29. Már jogász korában feltűnt Az örökös 
főrendiség eredete c. munkájával. A bírói pályán 
a törvényszéki bírói állásig haladt. 1912-ben a 
budapesti egyetemen a magyar alkotmány- és 
jogtörténetből magántanárrá képesítették. Egyéb * 
müvei: A hármaskönyv jogforrástana (u. o. 
1902); Apragmatica sanctio és a házi törvé
nyek (u. o. 1903). Német nyelvre fordította Timon 
Ákos Magyar alkotmány- és jogtörténetét (Berlin 
1904). E Lexikonnak is munkatársa volt. 

2. S. Henrik, ügyvéd és hírlapíró, S. 3. testvér
öccse, szül. Ógyallán (Komarom vm.) 1851 aug. 6. 
Az egyetemet Budapesten végezte, hol jogi dok
torrá avatták, már előbb segédfogalmazó lett a 
belügyminisztériumban; 1878. ügyvédi vizsgát 
tett és azóta önálló ügyvédi gyakorlatot folyta
tott ; de már jogászkora óta hírlapírói munkássá
got is fejtett ki, előbb mint a Magyar Újság, 1888 
óta a Pester Lloyd belső munkatársa. Sok német 
fordítás jelent meg tőle; cikksorozatokat irt na
gyobb jogi törvényjavaslatokról, így a bűnvádi 
eljárásról, az agrarreformról; ezek külön kiadás
ban is megjelentek. 

3. S. Zsigmond, hírlapíró, szül. Ógyallán (Ko
márom vm!) 1847 szept. 17., megh. Budapesten 
1920 szept. 12. Mint jogi doktor rövid ideig segéd-
fogalmazó volt a belügyminisztériumban, 1872-től 
a Pester Lloyd munkatársa, közben Pozsonyban 
1880—1884. hírlapíró, majd a Pressburger Zei
tung főszerkesztője. 1903-ban a Pester Lloyd fe
lelős szerkesztője lett. Számos politikai cikket, 
jogi értekezést és tárcát irt, továbbá egy nagyobb 
dolgozatot a kisebbségek képviseletéről (Buda
pesti Szemle 1873), nemkülönben botanikai érte
kezéseket az Oest. botanische Zeitschrif tbe(1863— 
1884). Önálló botanikai munkái: Nyitra város 
növény földrajzi leírása (1865. Magy. orvosok és 
természetvizsgálók pozsonyi nagygyűlésének Ev
könyve) ; A Banunculus binatus Kit. fejlődés
történeti rendszertani vizsgálata (1917). 

meg. Sas alatt keresendőd 
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Schiller, 1. F. C. S-, ang. filozófus, oxfordi egye
temi tanár, szül. Oxfordban 1864. A pragmatismus 
(1. o.) híve, de ő ezt nem metafizikai, hanem tudo
mányelméleti módszernek tartja. A metafizika 
abszolutizmusával szemben a személyes tapasz
talat alapján magyarázza a valóságot, s ezért 
filozófiai álláspontját humanizmus-nak nevezi, 
a humánus=emberi latin szóra gondolva. Ismeret
eiméletének ősét Protagoras görög szofistában 
keresi. Szerinte cselekvéseink és a velük kap
csolatos célszerűség világmagyarázatunk forrása. 
Müvei: Eiddlesof the Sphinx (1881, átd. kiadása 
1910); Humanism. Philosophical essays (1903); 
Studies in Humanism (1907, németül 1911); 
Plató or Protagoras ? (1908); Pormai Logic (1912). 

2. S., Hermann, német pedagógus és tör
ténetíró, szül. Wertheimben (a Majna mellett) 
1839 nov. 7., megh. Lipcsében 1902 jún. 11. Mint 
gimnáziumi tanár és igazgató működött, 1876. 
egyetemi tanár lett Giessenben, 1888. ugyanott 
iskolaügyi főtanácsos, de 1899. elvesztette állá
sait, mert hevesen megtámadta a hesseni iskola
ügyet. Ezután a lipcsei egyetemen tartott előadá
sokat a pedagógiából. Művei: Geschichte der 
römischen Kaiserzeit (Gotha 1883—87, 2 köt.); 
Handbuch der praktischen Padagogik (Leipzig 
1904, 4. kiad.); Lehrbuch der Geschichte der 
Padagogik (u. o. 1904, 4. kiad.); Die römischen 
Staats- und Kriegsaltertümer (München 1893, 2. 
kiad., Iván Müller: Handbuch der klassischen 
Altertumswissenschaft 4. köt.); Weltgeschichte 
(Berlin 1901-1904, 4 köt.); Vergleichende Über-
sicht der Haupttatsachen der Weltgeschichte 
(u. o. 1901). 

3. S., Johann Ghristoph Friedrich, von, a 
német költők egyik legnagyobbika, szül. Mar-
bachban (Württemberg) 1759 nov. 10., megh. 
Weimarban 1805 máj. 9. Atyja, S. Johann Kas-
par (1723—1796) az osztrák örökösödési háború 
idején a bajor hadseregben mint felcser szolgált, 
majd a württembergi udvar szolgálatába lépett 
és hadnagy, utóbb százados, végül őrnagy lett. 
Anyja, Kodiveisz Elisabeth Dorothea (1732— 
1802) egy pék leánya volt. Atyja papnak szánta 
S.-t, Károly Jenő württembergi herceg kívánsá
gára azonban katonai akadémiába adta. Az egye
temmé bővült és időközben Stuttgartba áthelye-
lyezett főiskolán S. előbb jogot, majd 1775-tól 
orvosi tudományokat hallgatott. Klopstock és Hal-
ler, de leginkább a Sturm und Drang (1. o.) hatása 
alatt ez időben már maga is verselgetett, 1777. 
pedig megírta Rauber c. szomorú játékát. 1780-ban 
mint katonaorvos a herceg szolgálatába lépett. 
Bz időből valók Laurához (Vischer kapitány öz
vegyéhez) írt ódái és Andráa Wilholminehez Irt 
Minna-dalai. A következő évben drámája nyom
tatásban is megjelent és 1782 jan. 13. a mann-
heimi színházban nagy sikerrel előadásra került. 
A herceg azonban nem szívesen látta e költői 
kísérleteket. S., akinek a katonai fegyelem amúgy 
sem volt ínyére, megszökött, előbb Frankfurtba, 
majd Oggersheimbe. Itt írta Fiesco c. szomorú-
játékát, melyet vándorütján csakhamar a Kabale 
und Liebe követett. Mindkét darabja Mannheim-
ban került előadásra s itt nyert S. mint színházi 
költő alkalmazást. E három első darabjával le-
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zárult fejlődésének első korszaka, az, amelyet a 
Sturm und Drang, a forradalom jelszava és Rous
seau hatása jellemez. 

1785-ben Korner, a költőnek atyja (1. Korner 
1.), meghívja magához és S. így kerül előbb 
Lipcsébe, majd Drezdába. Lírai költeményeinek, 
melyekben sok a bölcselkedő és reflektáló elem, 
indítékát futó szerelmei adják. Folyóiratot szer
keszt (Rheinische Thalia), melyben egy nevezetes 
értekezését is — Die Schaubühne als eine mo-
ralische Anstalt — közli, majd novellát, töredé
kül maradt regényt (Der Geisterseher) ír s dol
gozik Don Carlos-án is. Ebben az ifjúkori drá
mák naturalizmusát nemes, kiforrott jellemek 
rajza szorítja ki; de azok erőteljes vonásait 
gyakran föllengző pátosz pótolja. Közben a jenai 
egyetemen tanszékhez jutván, élete csendesebb, 
termékenyebb korszaka következik el, melyet 
Langefeld- Charlotte-tal kötött házassága tesz 
boldoggá. Fichte, Humboldt és utóbb Goethe ba
rátsága költészetének fénykorát mozdítják elő. 
Tanszéke történeti kutatásokra készteti s ezek
kel függenek össze Geschichte des Abfalls der 
vereiuigten Mederlande és Geschichte des dreif-
sigjáhrigen Krieges c. értekezései; Kant filozó
fiájával megismerkedve s attól áthatva írja Der 
Küustler c. költeményét és több becses esztétikai 
és bölcseleti dolgozatát. 

A Horen, majd a Musenahnanach szerkesztése 
és leginkább a személyes érintkezés mind mele
gebbé tette barátságát Goethével. Az egész né
met irodalomnak legragyogóbb korszaka e ba
rátság ideje. 1799-ben S. Weimarba költözött. 
Már előzőleg együtt alkotta meg Goethével a 
német balladaköltészet kincseit, majd Xéniáikat, 
melyekben német-görög klasszikus világnéze
tükért törnek lándzsát. Majd Shakespeare Mac-
betjét dolgozta át, Gozzi Turandot-ját s végül 
Racine Phaedráját fordította le, közben eredeti 
alkotásai terén is visszatért igazi birodalmához: 
a drámaköltészethez. 

Még az évszázad fordulója előtt jelent meg 
a színpadon Wallenstein-trüógikja, klasszikus 
drámai remekeinek elseje. Történelmi érzéke, 
jellemfestésének ereje ebben nyilvánul először 
teljes fényében. Ezután egymásután három drá
májának van női hőse: a katolikus világnézet 
felé hajló bizonyos romantikus hajlam mutatko
zik az első kettőben, a Maria Stuart-han és a 
Jungfrau von Orleans-baxi; az antik tragédia 
hatása a végzetdrámák legszebbikében, a Braut 
von Messiná-ban, amelyet sokan S. legtökélete
sebb müvének tartanak. Művészi egysége, költői 
alkata formailag csakugyan remekké teszik; 
de drámai szempontból nem ér föl e mű a német 
irodalom más jeles alkotásaival. Legnépszerűbbé 
utolsó drámája: a Wilhelm Teli lett. Igaz költői 
részletei, rokonszenves tárgya, a szabadság, mint 
életének is alapeszméje, német típusai biztosí
tották hatását. Töredékül maradt alkotásai között 
van leghatalmasabb alkotásának készült müve is, 
a Demetriuts. 

S. alkotó tehetségének, munkakedvének é& 
népszerűségének virágában halt meg. Nevét 
Goethéé mellett emlegetik. Amannak nagy ide
alizmusával, általános emberi eszményeivel és 
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lírai alaphangulatával szemben erősebb realiz
mus, méltóságosabb dikció, elmélkedő hajlam és 
német nemzeti irány jellemzik: ketten együtte
sen pedig a német költészet klasszikus tetőpont
ját jelentik. Majd minden nagyobb német város
ban állítottak szobrot emlékének. 

Nálunk népszerűségét már Németországot járt 
diákjaink — elsőül köztük Kis János — terjesz
tették. Müveit pedig több mint egy évszázad 
alatt sokan fordították. Sorukban Petőfi is ott 
szerepel. Darabjait gyakran adták, hatása iro
dalmunkban igen erős volt. 

Müvei: Kleinereprosaische Schriften (Leipzig 
1792-1802); Gedichte (1800—1803); Theater 
l—V. (1805—1807); Schillers Werke. Stuttgart 
und Tübingen (1812—15). Kritikai kiadások 
Stuttgart 1868—76 (Goedeke); Leipzig 1896 
Í Bellermann); Stuttgart, Cotta 1904—5 (E v. d. 
Hellén); Leipzig 1910-11 (GüntterésWitkowski); 
Leipzig, Tempel 1910—12. — Magyar fordítá
sok : A haramiák (Pest 1823. Schedel F., 1899. 
Hevesi Sándor); Fiesco (u. q. 1827. Puky József, 
Huda 1843. Nagy Ignác); Ármány és szerelem 
(ti. o. 1827. Puky J., u. o. 1841. Szenvey); Don 
Oarlos (Budapest 1881. E. Kovács Gyula és 1913. 
Radó Antal); A harmincéves háború története 
(u. o. 1864. Torkos István); Esztétikai értekezé
sek (u. o. 1886. Zollner Béla); A harang (u. o. 
L881. Gáspár Imre, ford. még Szász Károly, 
Dóczi Lajos, Kozma Andor); Wallenstein (Az 
egész trilógia u. o. 1906. DóczyL.); Wallenstein 
halála (u. o. 1883. ford. Hegedűs István, magya
rázta Alexander Bernát); Stuart Mária (ford. 
Julkovszki József u. o. 1890., 1917. Radó Antal); 
Az orleansi szűz (u. o. 1892. ford. Borsody Béla, 
1910. Garda Samu, 1921. Sebestyén Károly); 
A ínessinai ara (Buda 1836. Szenvey József, 1898. 
Váradi Antal); Teli Vilmos (Budapest 1869. Tö
mör Ferenc, 1901. Váradi Antal, 1901. Palmer 
Kálmán); Mózes küldetése (u. o. 1879. Jurány 
Gusztáv). — Verseit gyűjteményesen fordította 
Fiedler Ferenc, Szász Károly, Vargha Gyula, 
Váró Ferenc, Dóczy Lajos báró; színmüveit 
Tomor Ferenc (Budapest 1888.1—IV.). 

Irodalom. A legjobb 8.-életraJzok: Carlyle, London 1825 ; 
l'alleske, Stuttgart 1891; Düntzer, Leipzig 1881; Wych-
gram, Blelefeld 1895; Brahm, Berlin 1881; Minor, u. o. 
1890; L. Bellermann, Leipzig 1901; O. Harnack, u. o. 
1905; E. Kühnemann, München 1905; K. Berger, u. o. 
1909; A. Lndvig, Berlin 1918; Strich, Leipzig 1912. — 
Magyarul: Szász K., Schiller, Budapest W87 ; Baycr Jó
zsef, Schiller hatása a magyar irodalomban, u. o. 1919. 
— Levelezéseit többek közt Fritz Jonas adta ki (Stuttgart 
1892—95). A gazdag 8.-irodalom jegyzéke megvan Goedeke 
Grnndriss zur Geschichte der deutschen Dichtung c. mű
vében. 

Schiller-díj (Schillerpreis), 1859. a későbbi 
I. Vilmos császártól alapított s első sorban drámai 
müvek jutalmazására szolgáló irodalmi díj, mely 
eleinte minden harmadik, 1901 óta minden hato
dik évben került kiosztásra. Első jutalmazottja 
(1863) Hebbel volt. Hasonló célt szolgált a német 
Goethe-szövetségektől 1904-ben alapított Volks-
Schillerpreis, melyetháromévenkintosztanak ki. 

Schi l l er fe l s (ném.), csillogó szirt, a m. 
Harzburgit v. Saxonit. 

Schi l lerspat (ném.), csillogó kö, 1. Basztit. 
Schil l ing (német, angolul shilling), a közép

korban Németországban, Angliában, Dániában 

stb. rendkívül elterjedt ezüstérem, mely már 
Nagy Károly idejében a következő beosztásban 
szerepel: 1 font ezüst = 20 solidus (schilling) = 
240 denar (Pfennig). A későbbi időkben főleg 
Németországban rendkívül sokféle értéket nyert. 
Az angol font sterling (£) = 20 shilling á 12 
pence. 

Schilling, 1. Gábor, egyetemi magántanár, szül. 
Kolozsvárott 1887 júl. 5. Egyetemi tanulmányait 
ugyanott végezte. 1908. a kolozsvári Ferenc 
József tud. egyetem földrajzi tanszékének tanár
segéde, 1921. adjunktusa lett, 1922. magántanári 
képesítést nyert. Önállóan megjelent müvei: A 
Bodzaforduló (Budapest 1909); Csapadék és 
orografia (u. o. 1921). 

2. S. Lajos, történetíró, szül. Kolozsvárt 1854 
jan. 27., inegh. u. o. 1921 aug. 29. 1879-ben a 
kolozsvári egyetem magántanára, 1883 jan. óta 
u. o. az egyetemes történelemnek előbb nyilv. 
rendkivüli, utóbb rendes tanára s az 1902/1903. 
tanévben, az egyetem új épületének felavatása 
idején az egyetem rektora volt. Művei: A morva
mezei ütközet 1278. (Kolozsvár 1878); A római 
királyság eltörlése (u. o. 1879); Az erkölcstan 
örök vonásaiból (u. o. 1901); Egyetem és ifjúság 
(u. o. 1902). Azonfelül több értekezése jelent meg 
az Erdélyi Múzeum kiadványaiban. Az Erdélyi 
Múzeum-Egyesületnek egy ideig főtitkára volt. 

Schilling, 1. Giistav, német zenei Író, szül. 
Schweigerhausenben (Hannover mellett) 1803 nov. 
3., megh. Nebraskában (Kanada) 1881. Nevezetes 
Universallexicon der Tonkunst cimü nagy müve 
(1835, 6 köt, 1840—42, 2. kiad., kiegészítve egy 
hetedik kötettel). 

2. S., Johannes, német szobrász, szül. Mitt-
weidában 1828 jún. 23., megh. Klotzseheban. 
Drezda m., 1910 márc. 22. Drezdában Rietschel-
nek, Berlinben Drakénak volt tanítványa, majd 
visszatérve Drezdába, Háhnel műhelyében dolgo
zott, 1853—56. Olaszországban tartózkodott, 
1858. a drezdai művészeti akadémia tanára lett. 
Kiváló művei: a nap szakait ábrázoló 4 szobor
csoport a drezdai Brühl-féle sétány lépcsőjén: 
Demiani főpolgármester szobra Görlitzben; 
Schiller emlékszobra Bécsben; Miksa mexikói 
császár szobra Triesztben; a hamburgi harcos
emlék ; Háhnel szobra Drezdában; a reformáció 
emlékére állított, Luthert és Melanchtont ábrá
zoló bronzszobor Lipcsében; János szász király 
bronz lovasszobra Drezdában; a Bacchust és 
Ariadnét párducoktól vont kocsin ábrázoló nagy 
bronz szoborcsoport a drezdai udvari színház 
épületén; Semper Gottfried emlékszobra Drez
dában (1892); I. Vilmos császár szobra Dort-
mundban (1894), márványszobra Wiesbadenben 
(1894) stb. Leghíresebb alkotása a niederwaldi 
német nemzeti emlék (1877—84), mely a főala-
kon, Germánia óriási bronzszobrán kívül számos 
kisebb bronzszoborból és szoborműből áll. Müvei
nek mintái a drezdai S.-muzeumban vannak 
egybegyűjtve. 

Schilling-Canstadt, Paul von, az elektromos 
telegráf egyik megalkotója, szül. Révaiban 1786 
ápr. 24., megh. Szent-Pétervárott 1837 aug. 5. 
A diplomáciai pályán működött. 1809-ben tette 
azt a felfedezést, hogy az elektromos áramot a 
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talajon át is lehet vezetni és így a tulajdon-
képeni földvezetés megalkotója. 1812-ben áram 
segélyével már aknákat robbantott. Az elektro
mágnességet a telegráfkészülék szerkesztésére 
használta fel olyformán, hogy a mágnestű tetszés 
szerint jobbra vagy balra volt kitéríthető. Ezt 
a készülékét utánozták és 1836. látta meg Cooke, 
aki Angolországban Wheatstoneval egyesülve, 
a telegráf készüléket 1837. szabadalmaztatta. Még 
ugyanez évben az északnyugati vasút londoni 
pályaudvarán a készülék kivitelre jutott. 

Schillings, 1. Kari Georg, német zoológus, szül. 
DUrenben 1865 dec. 12., megh. Berlinben 1921 jan. 
29. Miután Bonnban egyetemi tanulmányait elvé
gezte, négy nagy expedíciót vezetett Kelet-Afri
kába s különösen az ottani nagy emlősállatok 
(oroszlán, leopárd, elefánt, orrszarvú, víziló stb.) 
életmódjának tanulmányozásával és fotografálá-
sával szerzett nagy érdemeket. Legnevezetesebb 
munkája: Mit Blitzlicht und Büchse (Leipzig 1904) 
300-nál több eredeti felvételű fotográfiát tartalmaz. 

2. S., Max, német zeneszerző, szül. Düren-
ben (Rheinland) 1868 ápr. 19. 1908-ban Stutt
gartban főzeneigazgató, 1919. a berlini porosz 
állami operaház vezetője lett. Korunk legkiválóbb 
német zeneszerzőinek egyike. Operái: Ingwelde 
(1894), Der Pfeifertag (1899), Moloch (1906), Mona 
Lisa (1915). Irt zenét Aischylos Oresteia-jához 
(1900) és a Faust első részéhez (1908), továbbá 
számos dalt, zenekari fantáziát, vonósnégyest 
(1887, 1906). V. ö. A. Richárd, M. S. (1922). 

Schiltberg vagy Vértes grófnak nevezték a 
németek IV. László idejében István grófot, kinek 
ősi jószága, Gut, a fejérvármegyei Vértes-hegy
ség tövében feküdt. 1278-ban a dürnkruti csa
tában ő volt a magyarok második csapatának 
vezére. 

Schiltberger (Schiltperger), Hans, középkori 
német utazó. A bajor herceg kamarása volt s a 
nikápolyi csatában 1396. török, később pedig 
mongol fogságba került. Érdekes élményeinek 
leírása 1473. Ulmban jelent meg. Ujabban Bruun 
és Langmantel (Stuttgart 1885) adták ki. 

Schiltigheim, falu Alsó-Elszászban, Strassburg 
és a Rajna-Marne-csatorna mellett, (1910) 16,761 
lak., nagy sörgyárakkal, vasöntéssel. 

Schiltperger, 1. Schiltberger. 
Schimanek Émü, gépészmérnök, szül. Buda

pesten 1872. Műegyetemi tanulmányait ugyanitt 
végezte, azután a berlini műegyetemen egészí
tette ki. Hazatérve, a Magyar fegyver- és gép
gyár, majd a Ganz és társa gépgyár mérnöke, 
később főmérnöke lett. 1900-ban műegyetemi 
tanárrá nevezték ki, de mint műszaki tanácsadó, 
tovább is folytatta gépszerkesztői munkásságát. 
Irodalmi munkássága főleg az emelőgépekkel és 
gázmotorokkal végzett tudományos kísérletekre 
terjed ki. E Lexikonnak is munkatársa. 

Schimko Frigyes Dániel, régiségbuvár, szül. 
Podluzsánban (Trencsén vm.) 1796 ápr. 14, megh. 
Pozsonyban 1867 dec. 1. Bécsben 1826—64-ig 
prot. teológiai tanár volt. Irodalmi müvei numiz
matikai és archeológiai tartalmúak. Igen becses 
könyv-, érem- és régiséggyűjteményét, melynek 
értékét 40,000 forintra tették, a pozsonyi evang. 
egyháznak hagyományozta. 

Amely szó S alatt nincs 

Schimmel (ejtsd .- szkhimmei), Hendrik Jan, né
metalföldi költő, sz. s'Gravelandban 1823 jún. 30., 
megh. Bussumban 1906 nov. Előbb kereskedő, 
majd a németalföldi hitelegylet igazgatója volt. 
Irt drámákat: Twee Tudors (Két Tudor, 1847); 
Joan Wouters, Gondebald (1848); Giovanni di 
Procida (1849); Oranje en Nederland (1849); Na
póleon Bonaparte (1851); Schuld en Boete (Bűn 
és bűnhődés). Összegyűjtve: Dramatische poezij 
(3 köt., 1885). Vegyes költeményeit Verspreide 
gedichten címmel 1852. adta ki. 1855-ben Spro-
ken en vertellingen (Mesék és elbeszélések) című 
prózai műve jelent meg, melyet a történeti re
gényeknek egész sora követett. Életrajzát Ten 
Brink és H. Roblers írták meg. 

Schimon Ferdinánd, festő és énekes, szül. 
Pesten 1797., megh. u. o. 1852. Stuttgartban ta
nult s már mint fiatal akadémikus 1819. meg
festette Beethoven arcképét s ez okból gyakrab
ban megfordult a nagy zeneköltő házában. Ket
tős művészi minőségében különösen a harmincas 
évek körül nagy sikereket aratott úgy a stutt
garti udvari színházban, mint a főúri körökben, 
amelyek sok tagját megfestette, igy a trónörö
köst, Mária és Zsófia hercegnőket, két Hohenlohe 
herceget stb. A cár is vásároltatott tőle képeket. 
A negyvenes évek elején Pesten telepedett le. 

Schimp. , latin növénynevek után Schimper 
Wilhelm (1. 0.) nevének rövidítése. 

Schimper, 1. Kari Friedrich, német botani
kus, szül. Mannheimban 1803 febr. 15., megh. 
Schwetzingenben 1867 dec. 21. Legnagyobb ér
deme az az elmélet, mellyel a levelek állását 
(phyllotaxis) határozott törvényből vezeti le. 

2. S., Wilhelm, német utazó és természettu
dós, S. 1. testvéröccse, szül. Mannheimban 1804 
aug. 19., megh. Aduában (Abesszínia) 1878 okt. 
havában. Több utazása után 1834. Abesszíniába 
ment, egy benszülött nőt vett feleségül s egy 
ideig a tigréi fejedelem helytartója volt. Müve: 
Reise nach Algier (Stuttgart 1834). 

3. S., Wilhelm Philipp, német paleonto
lógus, szül. az elszászi Dosenheimban 1808 
jan. 12., megh. Strassburgban 1880 marc. 20. 
Egyetemi tanár-volt Strassburgban. Nevezetesebb 
munkái: Bryologia europaea (Stuttgart 1836-
1855, 6 köt., 640 tábla, Supplementuma u. 0. 
1864—66, 40 tábla); Icones morphologicae (u. 0. 
1860); Palaeontologica alsatica (Strassburg 1854); 
Synopsis muscorum europaeorum (Stuttgart 1860, 
2 kiad. 1876); Traité de paléontologie végétale 
(Paris 1869-74, 3 köt.). 

4. S., Wilhelm, német botanikus, szül. 1856 
máj. 12., megh. Baselban 1901 szept 9.1880-ban 
a strassburgi természetrajzi múzeum igazgatója, 
1883. bonni, 1898. baseli tanár. Több kutató ex
pedícióban vett részt. Nagy tanulmányokat vég 
zett a növényi sejt és az anyagcsere, a táplálko
zás élettana ós vegytana, valamint az élettani 
növényföldrajz terén, amely tárgykörökben igen 
nagy irodalmi működést fejtett ki, emellett több 
gyógyszerész-növénytani könyvet és nagy nö
vényföldrajzi müvet: Pílanzengeographie auf 
physiologischer Grundlage (Jena 1894) írt. Egyéb 
munkái: Botanische Mitteilungen aus den Tro-
pen (Jena 1888—95); Lehrbuch der Botanik 
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(Strasburger, Noll és Schenkkel, Jena, 1894 óta 
több kiadás). Zittel paleontológiái kézikönyvé
ben a növénytani részt dolgozta ki. 

Sehindellegi, forgalmas alpi hágó (832 m). 
Svájcban a Züriclü-tó és a Sihltal közt. 

Schindelmeister, Ludivig, német zeneszerző, 
szül. Königsbergben 1811 dec. 8., megh. Darm-
stadtban 1864 máre. 20., ahol 1853 óta mint 
hesseni udvari karnagy működött. 1837—47-ig 
a pesti német színház karmestere volt és ekkor 
Irta Péter von Szapáry c. operáját (1839), amely 
a legelső magyar operák egyike. Még hat dal
művét ismerjük. 

Scl i i iu ler l iug (néni.), 1457—1460 között 
vert silány osztrák és bajor pfennigek csúf
neve. 1460-ban Bajorországban 6 schinderling 
ért egy jó pfenniget. 

Schindler, 1. Anion, Beethoven hűséges társa 
és első életrajzírója, szül. Medlben, Neustadt mel
lett (Morvaország) 1796., megh. Bockenheimben 
Majna-Frankfurt mellett 1864 jan. 16. 1831-ben 
a münsteri dóm karnagya lett. 1840-ben jelent 
meg müve: Biographie Ludwig van Beethovens, 
amelyet a legtöbb európai nyelvre lefordítottak 
és az összes későbbi Beethoven-életrajzok első és 
legfontosabb forrásműve. V. ö. B. Uüffer, A. S. 
(1909). 

2. S., Emil Jákob, osztrák festő, szül. Bécs
ben 1842 ápr. 27., megh. Westerlandban (Sylt 
szigetén) 1892 aug. 9. Zimmermann Albertnek 
volt tanítványa, de leginkább a régi hollandi 
és a barbizoni mesterek voltak hatással fejlődé
sére. Tájképeit intim finomság, többnyire melan
kolikus hangulat jellemzi. Motívumait Bécs kör
nyéke, főleg a Práter, Magyarországnak és Dal
máciának, Hollandiának és Ischlnek egyes tájai 
szolgáltatták. Élete vége felé nagy elismerésben 
részestilt és erős befolyást gyakorolt az osztrák 
tájképfestésre. Több műve a bécsi udv. múzeum
ban ós az állami modern képtárban látható. 

3. S., Július Alexander, német író (álneve 
Július von der Traun), szül. Bécsben 1818 szept. 
26., megh. u. o. 1885 márc. 16. 1861-ben mint a 
liberális német ellenzék tagját beválasztották a 
birodalmi tanácsba. Fontosabb müvei: Gedichte 
(3. kiad. 1876); Salomon, König von Ungarn 
(eposz, 1873); Toledaner Klingen (versek, 1879); 
Die Ábtissin von Buchau (elbeszélés 1877); Der 
Schelm von Bergen (elbeszélés 1879, új kiad. 
1911); Der Liebe MUh' mnsonst (novellák, 1884); 
Oberst Luinpus (regény, 1888). 

Schinkel, Kari Friedrich, német építész és 
festő, szül. Neuruppinban 1781 márc. 13., megh. 
Berlinben 1841 okt. 9-én. Berlinben főleg Gilly 
Friedrich vezetése alatt tanult, 1803—1805. Olasz
országban járt, hazatérve eleinte tájképfestéssel 
foglalkozott, 1810 óta azonban hazája építészeté
ben mind nagyobb állásokat és befolyást ért el. 
S. Németországban a hellenista irány legkiválóbb 
képviselője s amellett úttörője a középkori for
mák értékesítésének a XIX. sz. építészetében. A 
klasszikus építészetet finom stilusérzékkel, mo
numentális fölfogással használta föl új célokra. 
Legkiválóbb építészeti művei: a berlini főőrség 
(1816—18); az udvari színház (1818—21); a régi 
múzeum hatalmas oszlopcsarnokával (1822—28); 

a potsdami Nicolaikirche (1830—37); a berlini 
építészeti akadémia(1832—35). A berlini Werder-
templom (1825—28) téglaépület, gótizáló for
mákkal. Épületein kívül S. építészeti és emlék
terveivel, valamint iparművészeti terveinek 
hosszú sorával, sőt festményeivel is (falképek a 
berlini régi múzeum előcsarnokában) hosszú időre 
megszabta a berlini művészet uralkodó irányát. 
Művészi hagyatékát a eharlottenburgi műegye
tem Beuth-Schinkel-muzeumában őrzik. Tervei
nek gyűjteménye új kiadásban 1857—58. jelent 
meg. V. ö. Ziller, S. (Bielefeld 1897). 

Schinops is Engl. (növ.), az Anacardiaceae 
család génusza; 5 faja délamerikai fa. Levelük 
egyszerű v. szárnyas, termésük egyszárnyú. A 
Sch. Balansae Engl. (Quebracho Colorado) Para-
guayban honos, levele egyszerű, épszélű. A Sch. 
Lorentzii (Griseb.) Engl. Argentínában honos, 
levele szárnyas, 10—15 szárnnyal. Igen kemény 
vöröses gesztjükkel tűnnek ki, mely gazdag cser
savtartalmánál fogva iparilag igen jelentős. 

Scli inus L. (növ.), az Anacardiaceae család 
génusza; 12 faja délamerikai cserje v. félcserje. 
Levelük egyszerű v. páratlanul szárnyas. Termé
sük csonthéjas, borsónagyságú, húsában gyanta
járatok vannak és olajtartalmú. Kérgükben sok 
erős szagú gyanta, továbbá cserzőanyag van. 
Ezeket az anyagokat fel is használják, így a Sch. 
molle L. (Mexikótól Chiléig az Andokon) kéreg
gyantája hashajtó szer (amerikai mastix), levelei
vel sárgára festenek, másrészt a kéreggel (cortex 
mollis) együtt alkalmasak daganatok és kelések 
gyógyítására, de e célra a Sch. terebinthifolius 
Eaddi (Brazília, Paraguay) szétzúzott levelét és 
termését is használják. A Sch. dependens Ortega 
és a Sch. latifolius Engl. terméséből készül a 
Chilében kedvelt csicsa (chicha) nevű részegítő 
ital, míg a termés forrázata húgyhajtó. Kellemes 
italt készítenek a Sch. mollis terméséből is, de 
szörpöt és ecetet is. 

Schinz, Hans, botanikus és Afrika-kutató, szül. 
Zürichben 1858 dec. 6. LUderitz F. megbízásából 
átkutatta 1884. Nama-, Herero- és Amboorszá-
got, É.-ra a Kunenéig, K.-re a Ngami-tóig. 1889 
óta a zürichi egyetem tanára, a botanikuskert 
igazgatója. Számos értekezésén kívül önálló 
munkái: Untersuchungen Uber den Mechanismus 
des Aufspringens der Sporangien und Pollen-
sacke (Zürich 1883); Exploration dans le Sud-
Ouest de l'Afrique (Genöve 1887); Beitráge zur 
Kenntniss der Flóra von Deutsch-Südwestafrika 
(Berlin és Zürich 1888—97); Deutsch-Südwest
afrika (Oldenburg 1891); Duranddal együtt Con-
spectus florae Africae(Bruxellesl895); Kellerrel, 
Flóra der Schweiz (2. kiad. Zürich 1905, 3. kiad. 
1914). 

Schinznach, falu Aargau svájci kantonban, 
(i9io) 930 lak. Tőle mintegy 2 km.-nyire a Habs
burg-vár romjaival koronázott Wülpelsberg lábai
nál fekszik S.- vagyis Habsburg-fürdő, nagy 
gyógyintézettel, kéntartalmú 33°-os ásványvíz
forrásokkal. 

Schio (ejtsd: szkió), város Vicenza olasz tarto
mányban, (i9ii) 15,032 lak., porcellángyártással. 

Schioppa (ejtsd: szkjoppa), Lorenzo, magyar
országi ap. nuncius, szül. Nápolyban 1871 nov. 10. 

Amely szó S alatt nincs meg, Sr. alatt Keresendő 
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Tanulmányait u. o. végezte, 1894. pappá szen
telték s tanár lett az ottani szemináriumban. 
Rövid idő múlva a vatikáni államtitkársághoz 
rendelték be. 1906-ban pápai kamarás, 1912-ben a 
müncheni nunciatura első osztályú titkára, 1918-
ban pápai prelátus lett. 1920-ban justinopolisi c. 
érsekké s magyarországi ap. nunciussá nevezték 
ki. 1526 óta, amikor a mohácsi vész után a nun-
cius a királyi udvarral egylltt Budáról kénytelen 
volt menekülni, ő az első magyarországi pápai 
követ. (Erdélyben, Báthory Zsigmond fejedelem és 
utódai gyulafehérvári udvaránál voltak pápai 
követek.) Az Ínségesek fölsegltésében tevékeny 
részt vett és működésével csakhamar népszerűvé 
vált. 

Schipper, Jákob, német filológus, szül. Pried-
rich-Augusten-Grodenban (Oldenburg) 1842 júl. 
19., megh. Bécsben 1915 jan. 20. 1872-ben Königs-
bergben, 1877—1913-ig Bécsben az angol filológia 
egyetemi tanára volt. Megalapítója a Wiener 
Beitrage zur englischen Philologie című folyó
iratnak. Nagyszámú müvei közt leghíresebbek : 
Bnglische Metrik (Bonn 1881—1888, 3 köt.); 
WiUiam Dunbar (Berlin 1884); Zur Kritik der 
Shakespeare-Bacon-Frage (u. o. 1889); Grandriss 
der englischen Metrik. 

Scl i ippoud (Schiffpfuud). hollandi hajómér
ték = 300 font = 148-227 kg. 

Schirmacher, Kathe, német írónő, szül. Dan-
zigban 1865 aug. 6., különösen a női jogok elő
harcosa, sokáig Parisban élt, 1914. Berlinben 
telepedett meg. Sokat foglalkozott francia iro
dalomtörténeti tanulmányokkal is. Főbb munkái: 
Herrenmoral, Frauenhalbheit (1895); Le fémi-
nisme (1900); Le travail des femmes en Francé 
(1902); Die moderné Frauenbewegung (1904); 
La division du travail par nationalités (1908); 
Das Eátsel: Weib (1911); Das Frauendienstjahr 
(1915); Deutsche Brziehung und feindliches 
Ausland(1915); Deutschland über alles (1916); 
Völkische Frauenpflichten (1917); Frauendienst-
pflicht (1918); Flammen (1921). 

Schirmer,l.August Wilhehn, német festő, szül. 
Berlinben 1802 máj. 6., megh. Nyonban (a Genfl-tó 
mellett) 1866 jún. 8. Völker tanítványa, eleinte a 
porosz királyi porcellángyárban virágfestő volt, 
azután tájképfestő lett. 1827—31-ig Olaszország
ban tartózkodott, 1839 óta a tájképfestést taní
totta a berlini művészeti akadémián. Olajfest
ményei, pl. Tasso háza Sorrentóban; Olasz park ; 
Nápolyi tengerpart (berlini Nationalgalerie), több
nyire olaszországi tájakat ábrázolnak, a berlini 
új múzeumban levő falfestményei egyiptomi és 
görögországi tájképek. 

2. S., Johann Wilhehn, német.festő, szül. 
Jülichben 1807 szept. 5., megh. Karlsruheban 
1863 szept. 11. 1826-ban a düsseldorfi akadémia 
növendéke lett s eleinte Schadow vezetése alatt 
a történelmi festészetben képezte ki magát, az
után főleg Kari Lessing hatása alatt a tájkép
festést kezdte művelni. 1839-ben a düsseldorfi 
akadémia tanára, 1857. a karlsruhei művészeti 
iskola igazgatója lett. Francia- és Olaszországba 
tett utazásának hatása alatt német, francia és 
olasz elemekből állítván össze képeit, költői ha
tásra, klasszikus formaszépségre törekedett. Nagy 

befolyása volt a német tájképfe6tés fejlődésére. 
Legkiválóbb müvei: Bgeria barlangja (lipcsei 
múzeum); bibliai tájakat ábrázoló 26 szénrajz a 
düsseldorfi Kunsthalleban; a könyörületes szama
ritánus történetét ábrázoló 4 olajfestmény (karls
ruhei Kunsthalle); 12 olajfestmény Ábrahám éle
téből (berlini Nationalgalerie) stb. 

Schirren, Kari, német történetbúvár, szül. 
Rigában 1826 nov. 20., megh. Kiéiben 1910 dec. 
42. A kiéli egyetem tanára volt 1874—1907-ig. 
Müvei: Quellén zur Geschichte des Unterganges 
livlándischer Selbstandigkoit (Reval 1861—81, 
8 köt.); Neue Quellén (u. o. 1883—85,1.—3. köt); 
Die Rezessé der livlándischen Landtage 16.S1-
17ll(Dorpat 1865). 

Schirrmacher, Friedrich Wilhehn, német 
történetíró, szül. Danzigban 1824 ápr. 28., megh. 
Rostockban 1901 jún. 19. A rostocki egyetem 
tanára volt 1866 óta. Művei: Kaiser Friedrich II. 
(Göttingen, 1859—65, 4 köt.); Die letzten Hohen-
staufen (u. o. 1871); Geschichte von Spanien 
1108—1516 (Gotha 1881—1902, Lembke én 
Schafer munkájának 4.—7. kötete). 

Schirwindt, város Kelet-Poroszország gum-
binneni kerületében, (i9io) 1195 lak. Poroszország 
legkeletibb városa. 1914 okt. 12. itt az oroszokat, 
akik augusztusi betörésükkor a várost teljeBen 
elpusztították, súlyosan megverték. 

Schis ina (gör.), 1. Egyházszakadás. 
Schi s tosomum (állat), mételyféregnem. Leg

közönségesebb faj az Egyiptomban, Abessziniában, 
Élő-Ázsiában, Ausztráliában és Amerikában az 
emberek Bilharzia-betegségét okozó S. haema-
tobium Bilharz (= Bistoma haematobium, Bil-
harzia, Gynaecophorus), 1. Distoma haemato
bium. Ritkábban fordul elő a S. crassum Sons, mely 
Egyiptomban a szarvasmarha, ló és juh vérében 
élősködik, továbbá a S. japonicum Katsur., mely 
Kelet-Ázsiában az ember és a házi állatok élős
ködője. 

Schistost egaos muiidacea(Dieks)Mohr. 
(növ-o, lombos moha, maradandó előtelepje nagy 
gömbölyded sejtekből alakul, a világosságot enyhe 
smaragd fénnyel veri vissza, 1. Világító növény. 

Scl i izaea Sm. (növ.), 1. Schizaeaceae. 
Schizaeaceae (növ.), a harasztok családja; 

70 faja közül a legtöbb Amerika forró övén ho
nos, vannak szubtrópusiak és mérsékelt öviek is. 
Sporangiuinaik ülők, tetejükön turbánalakú gyfl-
rűjök van, hosszában reped fel. Termetük külön
féle ; rhizomás harasztok. Idetartozik: Schizaea 
Sm., Aneimia Sw., Lygodium Sw., Mohria Sw. 

Schizaster (áiiat), 1. Tengeri sünök. 
Schizocarpium (növ.), a termésfajták egyik 

csoportja, amelyek megéréskor annyi termesre 
oszlanak szét, ahány termőlevélből keletkeztek. 
A keletkező részletek a merikarpiumok. S. ter
mése van pl. a Gerániumoknak, amely aszmagocs-
kákra oszlik, az Umbelliferáknak, amely két pety-
megecskére (di-achenium, válik, a Borraginaceae 
és Labiataenak, amely 2—4 vagy több diócskara 
(carceruliis) különül és a juharfának, amely lepen-
dékre (1. Samara) oszlik. 

Schizocoel , az elsődleges v. nem igazi test
üreg tudományos neve. L. Testüreg. 

Schizogen (növ.), 1. Sejtköz. 
Amely s«tó S alatt nincs meg. Hz alatt keresendő ! 
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Schizogonia (gör.), a Véglényeknél (Protozoa) 
a többszörös oszlással történő ivartalan szaporo
dás módja. 

Schizolit, 1. (ásv.), triklin, két irányban hasadó 
prizmákban kristályosodik; üvegfónyű, halavány 
piros, a levegón megbarnul, kissé áttetsző. Kémiai
lag a pektolithoz hasonló, de mangántartalmú : 
HNafCa^la^SiOa),,. A délgrönlandi nefelinszieni-
tekben fordul elő. — 2. S., a magma hasadása 
folytán keletkező kőzet. 

Schizoinycetes , Hasadó gombák, Bakté
riumok (nOv.) a Schizophyta növények egyik osz
tályát alkotják. Jellemzi őket, hogy nincs chro-
matophorjuk, ezért színtelenek vagy baraekpiros-
színüek. L. még Baktérium. 

Scli izoneura lanigeru (állat), 1. Vértetű. 
Schizont , a Spórás véglények (Sporozoa) fej

lődésmenetében azon sejt neve, mely schizogo-
niával, vagyis többszörös oszlással szaporodik. 
A S. részdarabjait merozoit névvel jelölik. 

Schizophyceae (n5v.), 1. Kékmoszatok. 
Schizophyta (növ.), a. m. hasadó növények. 

Egysejtű növények, melyek a sejt kettéoszlásával 
szaporodnak. Ismeretes az endospórákkal való 
szaporodás is. Két osztály tartozik ide : Schizo-
mycetes (1. o.) ós Schizophyceae, 1. Kékmoszatok. 

Schizopoda (siiat), 1. Hasítottlábú rákok. 
Schizorchis (állat), a Pizángevő-félék (Mu-

nophagidae) családjába tartozórmadárnem. 6 faja 
ismeretes. Legelterjedtebb az Északkelet-Afriká
ban honos guguka (S. zonura Rupp.). 

Schjelderup, Gerhard, norvég zeneszerző, 
szül. Christiansandban 1859 nov. 17. Nevezetesebb 
operái: Norvegische Hochzeit (1900); Frühlings-
nacht (egyfelvonásos, 1908); Jenseits Sonne und 
Mond; Bin Volk in Not; Bruderovet (1919). Meg
írta Grieg életrajzát (1903, Niemannal 1908) és 
Wagnerét (1908). 

Schjerning, Ottó von, német orvos, szül. 
Bberswaldeban 1853 okt. 4., megh. Berlinben 
1921 jún. 28. Mint katonaorvos, 1900. tábornok
orvos lett, 1905. a porosz hadsereg vezértörzs
orvosa és egészségügyi főnöke, a világháborúban 
a hadiegészségügy főnöke; 1915. gyalogsági tá
bornoki rangot kapott. Müvei: Die Schusever-
letzungen (Hamburg 1902); Handbuch der árzt-
lichen Erfahrungen im Weltkriege (9 köt., Leipzig 
1920 és köv.). 

Sekk. , latin növénynév után Schkuhr Chris-
tian (1741—1811), a wittenbergi egyetem mecha
nikusa nevének rövidítése. Több botanikai művet 
írt és Németország flóráját ismertette. 

Sclil . , állatneveknél v. Schlotheim Ernst vagy 
Schlegel Hermann nevének rövidítése. 

Schlaf, Johannes, német Író, szül. Querfürt-
ban 1862 jún. 21. A. Holzzal együtt (Papa Hamlet, 
1889; Familie Selicke, 3. kiad., 1891; Neue Ge-
leise, 1891) előkészítője a legifjabb Németország
nak. Gazdag és kifejező impresszionizmusa kü
lönösen W. Whitmanra emlékeztető prózai köl
teményeiben (In Dingsda 1892, 3. kiad. 1912; 
Frühling, 1895) nyilatkozik meg. Termékeny 
drámaíró és elbeszélő. Müveiből említendők még: 
Sommerlied (versek 1905); Der Prinz, 1908); Am 
tóton Punkt (regény, 1909); Aufstieg (regény, 
1910); Das Recht der Jugend (elb., 1913); Mutter 

Amely szó S alatt nincs 

Lise (regény, 1914); Tantehen Mohnhaupt (elb.. 
1914); Die Erde — nicht die Sonne (1919); Miele 
(elb. 1920). 

Schláger, Antónia, osztrák operaénekesnó, 
szül. Simmeringben 1860 máj. 4., megh. Gstetten-
hofban 1910 aug 29. A bécsi Karltheaterben mint 
kóristanő kezdte pályáját, 1882 okt. 29. a bécsi 
udv. opera tagja lett s két évtizeden át mint 
drámai énekesnő egyik oszlopa volt e ínűintézet-
nek. Néhány évvelhalála előtt nyugalomba vonult. 

Schlagintweit, öt német felfedező utazó, S-
Josef müncheni szemorvos (megh. 1854.) fiai: S.. 
Hermann, szül. Münchenben 1826 máj. 13., megh. 
u. o. 1882 jan. 19 Az Alpokat kutatta Adolf öcs-
esével (szül. 1829 jan. 9., megh. Kasgarban 1857 
aug. 26); azután vele és Mohert öccsével (szül. 
1833 okt. 27., megh. Giessenben mint egyetemi » 
tanár 1885 júl. 6.) Indiában tett kutató úta,t. Adolfot 
Kasgarban meggyilkolták. Hermann és Róbert 
együtt irták meg tanulmányaik eredményét ango! 
nyelven: Results of an scientiflc mission to India 
and High-Asia (Leipzig 1860—66, 4 köt.). S. Ró
bert ezután Amerikát járta be; művei: Die Pa-
ciflc-Eisenbahn (Leipzig 1870); Kalifornien(1871): 
Die Prárien des amerikanischen Westens (1876): 
Die Mormonén (Köln 1878). - S., Eduárd, az előb
biek öccse, szül. 1831 márc. 23., elesett a kissin-
geni ütközetben 1866 júl. 10., bajor tiszt volt, részt 
vett a spanyol-marokkói háborúban, müve: Der 
spauisch-marokkanische Krieg 1859—60 (Leipzig 
1863). — S. Emil, a legifjabb testvér, szül. 1835 
júl. 7., megh. Zweibrückenben 1904okt. 20., szin
tén utazott Ázsiában. Müve: Buddhism in Tibet 
(1863); Die Könige von Tibet (1866); Die Gottes-
urteile d. Indier (1866); Indien in Wort und Bild 
(Leipzig 1890-91). 

Schlágli szójegyzék, igen becses magyar 
nyelvemlék a XV. sz. elejéről. Tartalma nagy
részt a Beszterczei szójegyzékével egyezik. Két
ezernél több magyar szót foglal magában, köztük 
igen sok ritkát s elavultat. Csak 1890-ben fedezték 
föl Felső-Ausztriában, Schláglben, az ottani pre
montrei rendház könyvtarában. Közzétette Sza-
mota István 1894., magyarázatokkal s a kézirat 
fényképével. 

Schlan, cseh város, 1. Slany. 
Schlangenbad (Karlstaler Bad), fürdőhely 

Wiesbaden porosz kerületben, a Taunus egy szép 
völgyében, (1910) 407 lak., 28—32°-os hőforrá
sokkal. 

Schlaraf fe (ném.), a XV. sz. óta csúfolódás. 
Schlaraffenland oly képzelt ország, ahol az em
ber munka nélkül élvezhet minden földi jót. Ilyen 
mesebeli ország ismeretes minden nép költésze
tében. V. ö. Schrebelin Tabula Utopiae oder 
Schlauraffenlandját a XVII. sz. végéről és Pö-
schel, Das Marchen vom Schlaraffenland. Bei-
tráge zur Geschichte der deutschen Sprache und 
Literatur (Halle 1878). 

Schlaraf f ia , Prágában 1859. alapított s az
óta egyforma szervezettel (Spiegel) az egész világ 
németségében elterjedt társas egyesület, mely a 
férfias barátságot,humort és ínűvészetetistápolja, 
hagyományos formaságok között, a politika tel
jes kizárásával. Nálunk Budapesten (1882 óta) ós 
Sopronban van S. A trianoni békekötés előtt azon-

meg;. Sz alatt keresendő! 
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kívül a temesvári, eszéki, zágrábi, nagyszebeni, 
fiumei és sarajevói egyesületek is a magyaror
szági S."kötelékébe tartoztak. Legújabban Kolozs
váron is alakult S. Petőfi Sándort valamennyien 
már évekkel ezelőtt örökös dlsztaggá (Ehreu-
schlaraffe) fogadták és évenkint díszülésben ün
neplik. Az egyes helyi alakulatok (Reych) rendes 
alapszabályok alapján belügyminiszteri jóváha
gyással működnek. 

Schlatter, Adolf, német evang. teológus, szül. 
St. Gallenben 1852 aug. 14-én. 1893-tól Berlin
ben, 1898-tól Tübingenben teol. tanár. Művei: 
Der Glaube im Neuen Testament (3. kiad., Calw 
1905); Binleitung in d. Bibel (u. o. 3. kiad., 1901); 
Erláuterungen zum Neuen Testament (u. o. 
1886—1910., 11 köt.); Gesehichte Israels von 
Alexander d. Gr. bis Hadrian (2. kiad., 1906); 
Die Theologie des Neuen Testamento (2 köt., 
1910); Das ehristl. Dogma (1911); Die christliche 
Bthik (1914). 

Schlauch Lőrinc, bíbornok, nagyváradi latin 
szert, püspök, szül. Új-Aradon 1824 márc. 27., 
megh. Nagy-Váradon 1902 júl. 10. A teológiát 
a pesti egyetemen végezte. Pappá szentelték 1847. 
1852-ben Temesvárott az egyházjog és egyház
történelem tanárává nevezték ki. 1859-ben mercy-
falvi, 1863. gyarmatai plébános lett. 1867 meg
szerezte az egyházjogdoktori oklevelet. Doktori 
értekezése: Az egyházjavak jogcíméről hazánk
ban nagy feltűnést keltett az irodalmi körökben. 
Midőn a kat. autonómiai mozgalmak megindultak, 
egyházmegyéjének papsága-két ízben,1868.és 1870. 
autonómiai követté választotta. Ekkor tűnt föl elő
ször nagyobb körben. 1872-ben csanádegyház
megyei kanonokká s már 1873 márc. 17. szatmári 
püspökké nevezték ki. 1877. elnöke, 1894. tiszte
letbeli elnöke lett a Szt.-László-társulatnak, mely
nek közgyűléseit irányadó megnyitó beszédeivel 
jelentős eseményekké tette. 1885-ben a budapesti 
egyetemen tiszt, teológiai doktor, 1886. római gróf 
és pápai trónálló főpap, 1887 ápr. 8. nagyváradi 
püspök, 1893 jún. 12. bíbornok lett. Szatmári püs
pök korában megszerezte a híres Török-féle nagy 
könyvtárt s ezt a szatmári egyházmegyének ado
mányozta, mire ott a Laurentiana könyvtár léte-
sültbelőle; 1891. Nagy- Váradon kisdedóvónő képző 
intézetet alapított; a nagyváradi egyházmegye 
szükségleteinek fedezésére 100,000 forintos alapít
ványt tett; nagy része volt a debreczeni r. kat. 
algimnáziumnak főgimnáziummá fejlesztésében és 
az ottani apácazárda alapításában. Szt. László ki
rály halálának hétszázados évfordulója alkalmából 
káptalanával együttesen Szt. László királynak 
szép szobrot emelt Nagy-Váradon; Biharpüspöki
ben gyönyörű román stüü plébániatemplomot épít
tetett. Részt vett a magyar közművelődési egye
sületek megalapításában, elnöke volt az országos 
zeneakadémiának, a poliklinikai egyesületnek stb. 
Beszédei önállóan is megjelentek: S. püspök be
szédei. Közrebocsátja Bunyitay Vince (Budapest 
1890, 1., 2. köt., 1898. a 3. és 4. köt.) 

Schldl . , növénynevek után Schlechtendal D. 
P. L. (1. o.) nevének rövidítése. 

Schlechta János (visegrádi és kosteletzi), 
kiváló humanista író, a dunai tudós társaságnak 
tagja, szül. 1466 jan. 24., megh. 1525 (?) aug. 29. 

A XV. sz. végén II. Ulászló magyar király szolgá
latában a budai udvari kancelláriában tizenhat 
évet töltött, élénk összeköttetésben állva korá
nak humanistáival, első sorban Celtessel és élénk 
irodalmi tevékenységet fejtve ki. Legnagyobb 
sikert ért el a lélekről szóló, prózában irott 
Microcosmos című munkájával, melyet, miután 
kéziratban húsz évig forgott barátai közt köz
kézen, Ursinus Velinus felszólítására kiadott és 
Thurzó János olmützi püspöknek ajánlotta. A ki
adás teljesen elkallódott. V. ö. Ábel Jenő, Ma
gyarországi humanisták és a dunai tudóstársa
ság (akad. értekezés, Budapest 1880). 

Schlechta-Wssehrd, Ottokár, báró, osztrák 
orientalista, szül. Bécsben 1825 júl. 20., megh. 
u. o. 1894 dec. 18. Diplomáciai állásokat töltött 
be Konstantinápolyban és Bukarestben és 1861. 
a bécsi Keleti Akadémia igazgatója lett. Kiváló 
ismerője volt a perzsa ós török irodalomnak. 
1865-ben a Magyar Tudományos Akadémia kül
tagjává választotta. Nevezetesebb müvei: Der 
Pruchtgarten von Saadi (Wien 1852); Ibn-Jemins 
Bruchstück (u. o. 1852); Manuel technologique 
francais-ottoman (u. o. 1870); Die Revolutionen 
in Konstantinopel 1807-08 stb. (u. o. (1882); 
Pirdusi, Jussuf u. Suleika (u. o. 1889). 

Schlecl i td. , növénynevek után Schlechten
dal D. F. L. (1. o.) nevének rövidítése. 

Schlechtendal, Dietrich Franz Leonhard, né
met botanikus, szül. Xantenben 1794 nov. 27., 
megh. Halléban 1866 okt. 12.1828-ban a botanika 
tanára Berlinben, 1833. a botanikuskert igazga
tója Hallóban/Nevezetesebb munkái: Animad-
versiones botanicae in Ranunculaceas (Berlin 
1819—1820); Adumbrationes plantarum, Filices 
capenses-szel (u. o. 1825—32); Flóra von Deutsch-
land (Langethal és Schenk társakkal, 2400 táblá
val, Jena 1841—64, 5. kiadás Halliertól, Gera 
1880—87); De Oandolle Prodromus-a részére az 
ezüstfaféléket dolgozta fel; 1826-tól Halléban a 
Linnaea-t adta ki, Mohllal együtt pedig a Bota-
nische Zeitung-ot (Berlin és Leipzig 1843 óta). 

Schlechter, Kari, osztrák sakkmester, szül. 
Bécsben 1874 márc. 2., megh. Budapesten 1918 
dec. 27. Hatalmas koncepciójú, fáradhatatlan 
versenyjátszó volt és számos díjat nyert. 

Schlee, Ernst, német pedagógus, szül. Güm-
heimben (Majna-Frankfurt mellett) 1834 márc. 
27., megh. Altonában 1905 dec. 30. Altonábaa 
1866. gimnáziumi tanár, 1870. a reáiskola igaz
gatója lett; ez iskolát saját rendszere szerint reál
gimnáziummá, illetőleg reformiskolává alakította 
át. A középiskolai reform kérdését számos beszéd
ben és röpiratban tárgyalta. 

Scli leg. , latin állatnevek után Schlegel Her-
mann (1804—84) a leideni múzeum igazgatója 
nevének rövidítése. Főbb müvei: Essai sur la phy-
sionomie des serpents (Amsterdam 1837); Fauna 
van Nederland (Leiden 1859); Musée d'histoire 
naturelle des Pays-Bas (u. o. 1862—67); Bonaparte 
Canino herceggel együtt tette közzé: Monographie 
des Loxiens (u. o. 1850).. 

Schlegel, 1. Angust Wilhelm von, német kri
tikus és költő, szüi. Hannoverban 1767 szept. 8., 
megh. Bonnban 1845 máj. 12. 1798-ban Jenában, 
1818. Bonnban egyetemi tanár lett. S. öccsével 
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(1. S. 3.) együtt a romantikusok első, ú. n. jenai 
csoportjának megalapítója, Athenaum c. folyó
iratával azok orgánumának szerkesztője, eszté
tikusa s legkiválóbb kritikusa. ítéleteit alapos 
tudás és jó megfigyelés jellemzik. Költői alko
tásai jelentéktelenek. Nagyobb volt mint műfor
dító ; Calderon, Dante, Cervantes, Camoens mel
lett Shakespeare műveinek átültetésével szerzett 
érdemeket (Übersetzung Shakespeares, Berlin 
1797—1810). Egyéb müvei: Charakteristiken und 
Kritiken (Königsberg 1801); Berliner Vorlesun-
genüber schöne Litteratur und Kunst 1801—04); 
Vorlesungen über dramatische Kunst und Litte
ratur (Heidelberg 1809—11); Kritische Sehriften 
;Berlin 1828); Essais littéraires et historiques 
(Bonn 1842); Sammtliche Werke (Leipzig 18Í6— 
1847). V. ö. D. Fr. Strauss, A. W. S. Kleinere 
Sehriften (1862); Moritz Carriére, Lebensbilder 
(Leipzig 1890); K. Alt, Schiller und die Gebrüder 
S. (Weimar 1904). 

2- S-, Dorothea von, S. Priedrich (1. S. 3.) neje, 
német írónő, szül. Berlinben 1763 okt. 24., megh. 
Majna-Frankfurtban 1839 aug. 3. Mendelssohn 
Moses (1. o.) leánya volt. A romanticizmus lelkes 
híve és eszméinek müveiben, melyeket férje a 
maga neve alatt adott ki, hirdetője. Munkái: Flo
rentin (Leipzig 1801); Sammlung romantischer 
Dichtungen des Mittelalters (u. o. 1804); Loher 
und Maller (Frankfurt 1805). V. ö. Raich, D. v. S. 
u. derén Söhne, Briefwechsel (Mainz 1881); Deibl, 
D. S. als Schriftstellerin (Berlin 1905). 

3. S., Friedrich von, német költő és kritikus, 
S. 1. testvéröccse, szül. Hannoverban 1772 mára 
10., megh. Drezdában 1829 jan. 12. Sok helyt 
megfordult és mindenütt felolvasásokkal hirdette 
bölcseleti és széptani nézeteit. A romantikus is
kola alapvető eszméi tőle származnak. Mint kri
tikus, bátyjánál kevésbbé jelentékeny, mint egyé
niség eredetibb, érdekesebb. A filológia és az 
irodalomtörténetírás körül nagy érdemei van
nak. Egy darabig magyarul is tanult. Főbb mű
vei : Lucinde (regény, Berlin 1799); Charakteris
tiken und Kritiken (bátyjával együtt, Königs-
berg 1801); Poetisches Tagbuch (Berlin 1805— 
1806); Über die Sprache und Weisheit der Inder 
i Heidelberg 1808); Gedichte (Berlin 1809); Vor
lesungen über neuere Geschichte (Wien 1811); 
Geschichte der altén u. neueren Litteratur (u. o. 
1815); Sammtliche Werke (u. o. 1822-25); Philo-
sophie des Lebens (u. o. 1827); Philosophie der 
Geschichte (u. o. 1829). V. ö. Varnhagen v. Erise, 
Schleiermacher und F. S. (Denkwürdigkeiten 
1838); J. Bouge, F. S. et la genése du roman-
tisme allemand (Paris 1904); Lerch, S.-s philos. 
Anschauungen (Erlangen 1906); Scholl, F. S. u. 
Goethe (Cambridge 1906); J. Bleyer, F. S. am 
Bundestagé in Frankfurt (Leipzig 1914). 

4. S.,Johann Adolf, német költő, S. 1. atyja, 
szül. Meissenben 1721 szept. 18., megh. Hannover
ban 1793 szept. 16. Tanító és egyházi dalköltő. 
Főművei: Geistliche Gesange (3köt, 1766-72); 
Vermischte Gedichte (1787—1789). 

5. S., Johann Elias, német költő, S. 4. testvér
bátyja, szül. Meissenben 1719 jan. 17., megh. 
Soröeben 1749 aug. 13. Követségi titkár volt 
Kopenhágában s 1748. a soröei akadémia tanára 

lett. Eredeti drámai műveinél (Hennann 1741; 
Canut, Lucretia, Die stumme Schönheit 1747 stb.) 
nagyobb jelentősége volt elméleti munkáinak, 
melyekben először történik határozott utalás 
Shakespeare nagyságára (J. E. S.-s asthetische 
und dramaturgische Sehriften, herausg. von J. v. 
Antoniewicz 1887). Müvei 1761—70 ig jelentek 
meg 5 kötetben Lipcsében és Kopenhágában. 

6. S-, Karoline, 1. Schelling, 3. 
Schlei (Schley), a Keleti-tenger 40 km. hosszú 

igen keskeny öble Schleswig-Holstein keleti part
ján. Egykor híres tengeri kikötő volt, de a hol-
steiniak 1416. a dán hajók elől bejáratát betöm
ték. Később a régi többágú torkolattól D.-re 2 m. 
mély csatornát ástak, ez a Schleimünde, amely 
a hajózást ismét megnyitotta. A S. halakban rend
kívül gazdag. 

Schleich, 1. Eduárd, német festő, szül. Har-
bachban 1812 okt. 12., megh. _ Münchenben 1874 
jan. 8. A müncheni akadémiának volt tanítványa. 
A nagy hollandi tájképfestők erős hatása alatt 
állott. Beutazta Németországot, járt Belgiumban 
és Hollandiában, Magyar-, Francia- és Olaszország
ban is, de keresetlen, finom hangulatú képeinek 
tárgyát többnyire München környékéről vette. 
Legkiválóbb művei: Holdvilágos éj Normandiá
ban ; Az Isar melléke Münchennél; Ködös reggel 
a Starnbergi tónál; Herrenchiemsee; Pásztor
kunyhó a hegyen (müncheni Neue Pinakothek); 
Vízben gázoló gulya (drezdai képtár). Négy táj
képe — tehenekkel, juhokkal — van a budapesti 
Szépművészeti Múzeum Pálffy-gyűjteményében. 

2. S., Kari, német orvos, szül. Stettinben 1859 
júl. 19., megh. Berlin mellett egy szanatórium
ban 1922 márc. 7. Berlinben 1899 óta egyetemi 
tanár és kórházi igazgató volt. A sebkezelésben 
több reformot léptetett életbe, különösen a helyi 
érzéktelenitésben; feltalálója a glutolnak. Fő 
műve: Schmerzlose Operationen (1894). 

3. S., Martin, német író, szül. Münchenben 
1827 febr. 12., megh. u. o. 1881 okt. 13. Ha
tásos humorista. Müvei; Gesammelte Lustspiele 
(1862, 2 köt.); Neue Lustspiele und Volksstücke 
(1874); Der Einsiedler (regény, kiadta M. G. 
Conrad 1886). 

Schleicher Aladár, műegyetemi magántanár, 
szül. Alsópálfalván (Nógrád vm.) 1881 júl. 12. A 
bányászati főiskolát Selmeczbányán végezte, ahol 
kohómérnöki oklevelet, később a budapesti egye
temen fii. doktori oklevelet szerzett. Miután két 
évig állami kiküldetésben a berlini technikai fő
iskolán metallográfiai tanulmányokat végzett, 
1918, a budapesti műegyetemen a metallográfia 
magántanára lett. A háború alatt a bécsi tüzér
ségi arzenálban az anyagvizsgáló intézet veze
tője volt. Értekezései magyar és német szakfo
lyóiratokban jelentek meg. Önállóan megjelent: 
A metallográfia alapfogalmai (Budapest 1917). 

Schleicher, August, német filológus, szül. Mei-
ningenben 1821 febr. 19., megh. Jenában 1868 
dec. 6. 1850-ben Prágába került tanárnak; 1852. 
a litván nyelv tanulmányozására beutazta Litvá
niát s 1857. Jenába költözött. Fő müvei: Zur 
Sprachengeschichte (1848); Formenlehre der kir-
chenslawischen Sprache (1852); Handbuch der 
litauischen Sprache (1856—57); Kompendium dt 
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vergleiehenden Grammatik derindogermanischen 
Sprachen (1861); Die deutsehe Spraehe (4. kiad. 
1888); Die Darwin'sche Theorie und die Sprach-
wissenschaf t (1863). Sok értékes cikket tett közzé 
a Kuhn Alberttel közösen alapított Beitráge zur 
vergleichenden Sprachforschung c. folyóiratban 
(1858 s köv. 8 köt.) Magyarul megjelent müvei
ből Edelspacher Antal fordításában: A nyelvé
szet és természettudományok (Budapest 1878); 
Darwin és a nyelvtudomány (u. o. 1878). 

Sch le i chera Willd. (nSv.), a Sapindaceae csa
ládba tartozik. Egyetlen faja a S. trijuga Willd. 
(Khusumfa), mely Ázsia trópusain él és kitünó 
fájáról, csersavtartalmú kérgéről, húsos, ehető 
terméséről ós a magjából nyert mahasszar-olaj-
ról. nevezetes. 

Schleich-féle eljárás, a helyi érzéstelenítés 
legrégibb módszere, melynek lényege az operá
landó tertilet átitatása Schleich-oldatfal (eredeti
leg megfelelő mennyiségű kokain és morfin ol
data konyhasós vízben). 

Schleiden, Mathias Jákob, német botanikus, 
szül. Hamburgban 1804 ápr. 5., megh. Majna-
Frankfurtban 1881 jún. 23. 1839-ben Jenában 
a botanika, 1863. Dorpatban a botanika és ant
ropológia tanára lett. Fő művében (Grundzüge 
d. wissenchaftl. Botanik, Leipzig 1842—43, 2 köt, 
4. kiadás 1861) megalapította a tudományos 
növénytani búvárkodás irányelveit, az alaktant 
fejlődéstani alapra helyezte és a rendszerezésnek 
is alak- és fejlődéstani irányt jelölt meg. Elméle
tei új korszakot nyitnak a botanikában. Számos 
tanulmányt és népszerű művet írt, amelyek kö
zül a Die Rose (Leipzig 1873) és Das Meer (Ber
lin 1865) több kiadást megérő igen népszerű mű 
lett. Irt földrajzi és földtani, kultúrtörténeti és 
szépirodalmi műveket is. Költeményei Ernst ál
név alatt két kötetben jelentek meg Gedichte 
címmel (Leipzig 1858 és 1873). Életrajza: Mö-
biustól (Lepzig 1904) és Stahltól (Jena 1904) je
lent meg. 

Schleiermacher, Friedrich Ernst Dániel, 
német prot. teológus, a modern prot. teológia 
úttörője, szül. Boroszlóban 1768 november 21., 
megh. Berlinben 1834 febr. 12. 1794-ben segéd
lelkész lett Landsbergben, majd Berlinbe ment 
s részint angol egj'házi beszédek fordításával 
foglalkozott, részint a barátja, Friedrich Schlegel 
áltál szerkesztett Athenaeum dolgozótársa volt. 
Első müve, mely nevét egyszerre ismertté és 
híressé tette, a Tiéden über die Religion (Berlin 
1799) volt. További művei: Monológén és Briefe 
eines Predigers ausserhalb (Berlin 1800). Két 
évvel ezután a berlini szeretetház hitszónoka 
lett és 1804—10. végezte Platónak kommentárral 
ellátott fordítását. 1801-ben jelent meg egyházi 
beszédeinek (Predigten) első gyűjteménye, melyet 
1808—33. hat gyűjtemény követett. 1802-ben mint 
udvari lelkész Stolpéba ment s itt adta ki Grund-
linien einer Kritik der bisherigen Sittenlehre 
c. müvét; 1804. Haliéba hívták meg egyetemi 
hitszónoknak s teológiai és bölcseleti tanárnak ; 
1807. visszatért Berlinbe, kiadván előbb Die 
Weihnachtsfeier, ein Gesprách című müvét, mely
ben Németországnak a francia fegyverek győ
zelme miatti szánalmas állapotával foglalkozott. 

További müve: Ueber den sogenannten ersten 
Brief des Paulus an den Timotheus (Berlin 1807). 
1810-ben a berlini egyetem tanára, 1811. a ber
lini tudományos akadémia tagja lett. Legkésőbbi 
és talán legfontosabb műve: Der christliche 
Glaube naeh den Grundsátzen der evang. Kirche 
im Zusammenhange dargestellt (2 köt., Berlin 
1821—22). Összes müveit tanítványai és barátai 
halála után adták ki három részben Berlin 1836— 
1865; az első rész: Zur Theologie, 11 köt.; a máso
dik rész: Predigten, 10 köt.; a harmadik rész: Phi 
losophie, 9 köt. Válogatott leveleit kiadta Rade 
(Leipzig 1906). V. ö. Dilthey, Lében S.-s (Berlin 
1870); Ritschl O., S.-s Stellung zum Christentuin 
in seinen Reden über die Religion (Gotha 1888); 
Fischer M., S. (Berlin 1899). 

Schleimünde, 1. Schlei. 
Schleiz, a volt ifj. Reuss hercegség második 

székvárosa, (1910) 5564 lak. Két km.-nyire Hein-
richsruhe és Eremitage nevű hercegi nyaralók 
vannak. 1806 okt. 6. a franciák itt a poroszokat 
megverték. 

Schlemihl, Péter. Thoma Ludwig (1. 0.) né
met író álneve. — L. még Slemíl. 

Schlenther, Paul, német író, szül. Insterburg-
ban 1854 aug. 20., megh. Berlinben 1916 ápr. 30. 
1886-ban a berlini Vossische Zeitung szini kri
tikusa lett, 1889. Brahmmal együtt megalapí
totta a Freie Bűimet s jelentős szerepe volt az 
újabb német dráma és Ibsen meghonosítása kö
rül. 1898-ban a bécsi Burgtheater igazgatója lett. 
1910. mint szini kritikus újra Berlinbe költö
zött. Művei közül említendők: Frau Gottschedu. 
die bürgerliche Komödie (1886); Ludwig Hol-
bergs danische Schaubühne (J. Hofforyval, 2 köt. 
1888); Gerhart Hauptmann (1898, új kiad. 1913). 
Brandes G. és Elias J. társaságáb.vn kiadta a leg
jobb német Ibsent. 

Schlern, a déltiroli Dolomitok egyik csoportja, 
legmagasabb csúcsa az Alt-S. v. Petz (2561 m.), 
nagyobbak még a Junger-S. (2386 m.) és a Burg-
stall (2512 m.). 

Schlern-dolomit, felső triászbeli, kristályosan 
szemcsés dolomit az Alpokból, nevezetesen a 
Schlern hegyről (Tirol). Ammonittöredékeket és 
korallok lenyomatait találták benne. 

Schlesien, 1. Szilézia. 
Schlesinger, 1. Lajos, matematikus, szül. 

Nagyszombatban 1864 nov. 1. Egyetemi tanul
mányait Heidelbergben és Berlinben végezte, ahol 
fll. doktorrá avatták, 1889. magántanárrá képe
sítették ; 1897. rendkívüli tanár lett a bonni 
egyetemen, u. a. évben rendes tanár a kolozs
vári, 1911. pedig a budapesti egyetemen, de már 
u. a. évben Giessenbe hívták meg egyetemi tanár
nak. A Magyar Tud. Akadémia levelező tagja. 
Önállóan megjelent művei: Handbuch der Teorie 
der lin. Differentialgleichungen (Leipzig 1895—98, 
3 köt., 3. kiadás 1922); Vorlesungen über lin. 
Differentialgleichungen (u. 0. 1908); J. Bolyai in 
Memóriám (Kolozsvár 1902); C. F. Gauss' Werku 
(Leipzig 1917); Raiim. Zeit u. Relativitatstheorie 
(u. o. 1920). 

2. S. Zsigmond,, magyar születésű német író, 
szül. Vágüjhelyen 1832 jun. 15., megh. Bécsben 
1918 márc. 7. Előbb a Wiener Morgenpost, majd 

Amely szó S alatt nincs meg. Hr. alatt keresendő ! 



Schleswlg — 639 — Schleswig-Holstein 

a Neues Wiener Tagblatt munkatársa lett. Ki
tűnő tárca- és drámaíró. Vígjátékai: Mit der 
Peder; Nicht schön; Die Gustel von Blasewitz; 
Bin liberaler Kandidat; Das Bnde vor dem An-
fang (1890). Egyéb színmüvei: Der Hausspion 
(1864): Die Schwestern von Rudolstadt (1864); 
Das Trauerspiel des Kindes (1876): Zahlen be-
weisen (1883). 

Schleswig, 1. egykori német hercegség az 
Eider-folyó és Jiitland-félsziget közt; területe 
9140 kms volt. A legrégibb időkben germán tör
zsek (angolok, frízek, jütök) szállották meg. 
Ezeknek elvándorlása után a dánok foglalták el 
S. északi részét, déli része pedig Nagy Károly 
idejében frank határgrófság lett. Ekkor építette 
Gottfried dán király az Északi- és Keleti-tenger 
közt az ú. n. Danewerk sáncfalat, mely elvá
lasztotta országát a frank-birodalomtól, később 
Németországtól. II. Konrád német király 1027. 
átengedte az Eidertől északra eső területet is a 
dánoknak s így egész S. dán uralom alá jutott. 
1232-ben II. Valdemár király ifjabb fia, Ábel, 
kapta S.-t, mint dán hűbért. Ennek családja 
Henrik hercegben halt ki 1375., s ekkor S.-et 
Gerhard holsteini gróf szerezte meg, kit Mar
git dán királynő 1386. hűbéres kötelezettséggel 
elismert S. urának. L. Schleswig-Holstein. 

2. S-, német püspökség, melyet Nagy Ottó ki
rály alapított 948. Előbb a brémai, 1104 óta a 
lundi érseknek volt alárendelve. 1541-ben pro
testánssá lett, 1643. végleg megszűnt. 

3. S., az ugyanily nevű kerület, továbbá S.
Holstein tartomány fővárosa, (1910) 19,908 lak., 
jelentékeny bőriparral és halászattal; szén-, ga
bona- és faimporttal. A várostól D.-re két határ-
sáncnak (Danewerk és Kograben) maradványai 
láthatók. S. egyike a tartomány legrégibb váro
sainak, 804. Sliestorp, 850. Slieswic, a X. sz.-ból 
való kőemlékeken Haithaby néven történik róla 
említés. Az első keresztény templomot 850 körül 
Ansgar építtette. A S.-i hercegek szintén itt lak
tak. 1850-ben a dánok foglalták el. 1864-ben meg
szállották, de már 1866. elhagyták az osztrákok, 
ezután Poroszország annektálta. 

Schleswig-Holstein, Schleswig, Holstein és 
(1876 óta) Lauenburg hercegségből álló porosz 
tartomány; Helgoland szigetét is beleszámítva 
területe a versaillesi békekötésig, amely északi 
részét (3984 km8, 164,278 lak.) Dániának ítélte 
oda, 19,010 km8 volt, most 15,026 km3. Az egész 
tartomány jóformán sík vidék. A kontinensen 
K.-en van a termékeny dombos vidék, Ny.-on 
az ú. n. Marschland és a kettó között az emelke
dettebb fekvésű, terméketlen puszták, a lüneburgi 
puszta folytatása. A tartomány folyói az Élbe, 
Trave, Schwentine, Königsau, Wiedau és Eider. 
Nevezetesebb tavai a Plöni-tó, a Selenter (23 km!) 
és Schleswigben a Wittensee (10 km!). A csator
nák közt a kiválóbbak: a Vilmos császár-, az 
Eider- és a Stecknitz-csatorna (115 km.). Az ég
hajlat mérsékelt; az időjárás változó, esős és 
gyakran ködös. Az évi középhőmérsék 7°—9° 
között váltakozik. Az évi esőmennyiség 65—75 
oms. A lakosok száma 1910-ben 1.621,004 volt, 
1920., miután a terület egy részét Dánia kapta, 
1.462,187; legnagyobb részük evangélikus és né

met. A lakosság fő foglalkozása a mezőgazdaság 
és állattenyésztés. Fontosabb iparágak: üveg- és 
cinnárukészítés, vasöntés, gép- és kocsigyártás, 
hajógyártás, robbanóanyag- és gyufakészítés, 
gyapjú- és vászonszövés, kötélgyártás, vaj- és 
tejkonzervkészltés, sör- ós szeszgyártás stb. Pő 
kikötök : Altona, Kiél és Plensburg. 

Története. 1386-ban egyesült Schleswig her
cegség Holstein grófsággal I. Gerhard uralma 
alatt. Ezt fiai, Henrik (megh. 1427.) ós II. Adolf 
(mogh. 1459.) követték. S. rendjei ezután az 
oldenburgl házból való I. Keresztély dán királyt 
választották hercegükké, ki női ágon Gerhard 
unokája volt. Ettől kezdve S. uralkodói a dán 
királyok voltak, de a két hercegség külön alkot
mányát tiszteletben tartották. I Frigyes király 
ifjabbik fia, Adolf (megh. 1586.) nagy birtokokat 
kapott S.-ben s a holstein-gottorpi dinasztia 
alapítója lett. Utódai közül Károly Frigyes her
ceg (megh. 1739.), mivel az északi háborúban 
XII. Károly svéd király pártján állott, 1721. 
elvesztette schleswigi birtokait. Ennek uno
kája, Károly Péter Ulrik hg., III. Péter 
néven 1762. orosz cár lett. Pia, Pál nagy
herceg 1773. lemondott holsteini birtokairól 
VII. Keresztély dán király javára s így S. 
teljes egészében a dán király fenhatósága alá 
került. A bécsi kongresszus 1815. elismerte 
Schleswiget dán tartománynak, de Holstein her
cegséget az új Német-Szövetség tagjának nyil
vánította. E rendelkezés elégedetlenséget keltett 
S. német lakosságában, míg a dán nemzeti 
párt (az Eider&áxtok) Schleswig teljes bekebe
lezésétsürgette. Az elégedetlenséget növelte VIII. 
Keresztély király 1846 júl. 8-án kelt «Nyílt 
levele», melyben kijelentette, hogy a királyi 
család férflágának kihalása esetén Schleswigre 
is, mint a dán királyság elválaszthatatlan részére, 
kiterjeszti a női örökösödést. E nyilatkozatot fia 
és utóda, VII. Keresztély (1848—63.) trónralé
pése után a túlzó dán nemzeti párt nyomása alatt 
megismételte. Erre S.-ben 1848 morc. német 
nemzeti felkelés tört ki, ideiglenes kormány 
alakult, 1848 ápr. 3. megnyílt az első S.-i or
szággyűlés s ápr. 12. Schleswig is felvétetett a 
Német-Szövetségbe. A dán hadsereg első sikerei 
után Wrangel porosz tábornok állott a S.-i 
hadsereg élére és kiszorította a dánokat Schles-
wigből. 1849 tavaszán a német szövetségi hadak
tól támogatott S.-iak Bonin porosz tábornok 
alatt új győzelmeket vívtak ki. 1849 ápr. 13. el
foglalták a düppeli sáncokat, de 1849 júl. 6. 
Fredericia mellett vereséget szenvedtek. Po
roszország ezután 1850 júl. 2. békét kötött Dá
niával, mire csakhamar véget ért a szabadság
harc. Holsteint 1851 elején osztrák csapatok 
szállották meg. Az 1852 máj. 8. kelt londoni 
protokollum S.-t Dánia kiegészítő részének 
nyilvánította és reá is kiterjesztette a női ág 
trónutódlását. Az idősebb és jogosultabb sonder-
burg-augustenburgi mellékág mellőzésével az 
ifjabb, de a dán királyi házzal női ágon rokon 
sonderburg-gliicksburgi ágból való Keresztély 
herceget jelölték Dánia és S. közös uralkodó
jának. Ez mint IX. Keresztély lépett 1863 nov. 
15. Dánia trónjára és Schleswiget nyomban Dá-
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niába kebelezte. Ez ellen Frigyes augustenburgi 
herceg és a holsteini rendek tiltakoztak ; Fri
gyest VIII. F. néven (1. Frigyes 64.) uralkodóvá 
kiáltották ki. Miután a dán király Ausztria és 
Poroszország felszólítására sem akarta vissza
vonni Schleswig bekebelezését, 1864 febr. 1. 
mindkét hatalom hadat üzent és hadaival meg
szállotta S.-t. A dánok kiürítették danewerki 
állásaikat s főerejüket a düppeli sáncok mö
gött és Alsen szigetén összpontosították. A 
poroszok 1864 ápr. 18. rohammal elfoglalták a 
düppeli sáncokat s jún. 29. Alsen szigetét is. 
Az osztrák csapatok ezalatt már Jütlandba nyo
multak. B vereségek hatása alatt a dán király 
1864 okt. 30. a bécsi békében lemondott S. 
birtokáról Poroszország és Ausztria javára. Mint
hogy VIII. Frigyes herceg nem akart Poroszor
szágnak katonai engedményeket adni, Bismarck 
18o5 aug. 14. Gasteinban egyezséget kötött 
Ausztriával. Poroszországnak Schleswig jutott, 
Ausztriának pedig Holstein. Ámde ez utóbbi titok
ban VIII. Frigyes igényeit pártolta, mire a po
roszok 1866 jún. 7. bevonultak Holsteinba, hon
nan az osztrák megszálló sereg sietve távozott. 
A S.-i kérdésben kitört háború (1. Osztrák csá
szárság tört.) Ausztria vereségével végződött. 
Az 1866 aug. 23. kötött prágai békében Porosz
ország megkapta Holsteint is, melyet 1867 jan. 
24. ünnepélyesen bekebelezett. A versaillesi béke 
értelmében S. legészakibb részét, miután e terüle
ten népszavazást rendeltek el, Dániának kellett át
engedni. 

Irodalom. Oldekop, Topographie des Herzogthums Hol
stein, Kiél 1908; Piahl, Plora der Provinz 8., IV. kiad., 
u. o. 1907 ; Struck, Übersicht der geologischen VerhSlt-
nisse 8., Lübeck 1909 ; Max 8ering, Erbrecht und Agrar-
verfassung in 8., Berlin 1908 ; 8ach, Geogr. der Provinz 
8., Schleswig 1890 ; u. a. Das Herzogthum 8. in seiner 
ethnographischen und nationalen Entwicklung, I—III. köt. 
Halle 1890—1907 ; u. a. 8. in Wort nnd Bild, Kiél 1897 ; 
Schmarje és Henningsen, Die Nordmark (Leipzig 1911); 
Waitz, 8.-S Geschichte (Göttingen 1851—54,2 köt. 1660-ig); 
Bremer, Geschichte 8.-8 bis 1848 (Kiél 1864); Thudichum, 
Verfassungsgeschichte 8.-s 1S06—62 (Tttbingen 1871) ; 
Der Deutsch-danische Krieg 1864 (a porosz vezérkar ki
adása, Berlin, 1886—87, 2 kőt.) ; Lohr, Die 8.-ische Frage 
bis zur Erhebung der Herzogtümer 1848 (Giessen, 1895); 
Blasendorf, Der dentsch-dünische Krieg von 1864 (Berlin, 
1889); Hoff, 8.-ische Heimatgeschichte (Kiél 1910—11, 2 köt.); 
Voss, Die Kriege 1864 und 1866 (Berlin 1912). 

Schleswig-holsteini csatorna, 1. Eider-csa-
torna. 

Schletterer, Hans Michel, német zeneszerző 
ós zenei író, szül. Ansbachban 1824 máj. 29., 
megh. Augsburgban 1893 jún. 4. 1865. Augs-
burgban zeneiskolát és oratóriumegyesületet 
alapított. Számos zsoltárt, karmüvet, 4 operet
tet írt. Történeti művei közül kiemeljük: Zur 
Geschichte der dramatischen Musik und Poesie 
in Deutschland (1863); J. Fr. Reichardt (1865); 
Studien zur Geschichte der französischen Musik 
(1884-85.). 

Schlettstadt, város Alsó - Elszászban, (1910) 
10,604 lak., híres drótszövéssel, nagy gyümölcs
termeléssel. A XV. sz.-ban itt híres humanista 
iskola állott fenn, amelynek tanítványa volt 
Erasmus Rotterdamus is. 1632-ben asvédek, 1634. 
a franciák foglalták el, akik a vesztfáliai békében 
meg is tartottak. 1676. Vauban új erődítmények
kel látta el. 1814. a bajorok, 1815. az osztrákok 

sikertelenül ostromolták. 1870. rövid bombáztatás 
után megadta magát a poroszoknak, azóta vár
jellegét elvesztette. 1915 inára 16. francia repü
lők bombázták. Most Franciaországhoz tartozik. 

Schley, öböl, 1. Schlei. 
Schley, Winfield Scott, északamerikai ellen

tengernagy, szül. Frederickbea (Maryland állam) 
1839 okt. 9., megh. Newyorkban 1911 okt. 2. 
Részt vett az északamerikai polgárháborúban. 
Mint sorhajókapitány 1884. egy kisebbrendít 
északsarki expedíciót vezetett Greely és társai
nak felkutatására. Neve az 1898. évi spanyol
amerikai háború folytán lett ismeretessé, ahol azt 
a hajórajt vezényelte, mely Santiago előtt cirkált, 
midőn 1898 júl. 3-án onnét Cervera spanyol 
tengernagy hajói kitörtek. Az ütközetet, mely a 
spanyol hajóraj teljes elpusztításával végződött, 
ő vezette be s ezért magának vindikálta az ered
ményt. Emiatt elöljárójával, Sampsonellentenger-
naggyal nyílt vitába szállt, amely haditörvény
széki eljárásra vezetett. A Dewey tengernagy 
elnöklete alatt működő haditörvényszék ítélete 
általában kedvezőtlen volt reá nézve; de ;i 
santiagói ütközetben való érdemét elismerték. 
1899-ben ellentengernagy lett. Irodalmi müvei: 
The rescue of Greely (New-York 1885) és Forty-
flfe years under the flag (u. 0. 190J). 

Schleyer, Johann Martin, prelátus, a vola-
pük nevezetű mesterséges világnyelv megalko
tója, szül. Oberlaudában (Baden) 1831 júl. 18., 
meghalt Konstanzban 1912 aug. 16. 1879-ben 
lépett fel először világnyelvi tervével, miután 
sokat foglalkozott nyelvi kérdésekkel. Egész az 
Eszperantó (1. 0.) fölléptéig nagy elterjedtség
nek örvendett a Volapük. L. Világnyelv. 

Schlicht, Freiherr von, álnév, 1. Baudissin, 7. 
Schlick, 1. Ottó, német hajóépítő mérnök, 

szül. Grimmában 1840 jún. 16., megh. Hamburg
ban 1913 ápr. 10. Mint mérnök, több hajóépítő-
vállalatot vezetett Drezdában, Budapesten, 
Fiúméban, 1875. Kiéiben a Germania hajógyár 
vezetője lett, 1895-től Hamburgban a Germa-
nischer Lloyd igazgatója. Feltalálta a giroszkóp
nak hajókra való alkalmazását. Lefordította Van 
Hulten White munkáját: Handbuch für den 
Schiffbau (Leipzig 1879); eredeti müvei: Hand
buch für den Eisenschiffbau (1890, 2. kiad. 1901); 
Die Untersuchung der Vibrationserscheinungen 
von Dampfern (1903); The gyroscopic effect of 
fly wheels on board ship (1904). 

2. S., 1. Schlik. 
Schlicke,^ea;ímcZer, német szociáldemokrata, 

szül. Berlinben 1863 inára 26. Mechanikus volt, 
a német fémmunkások szövetkezetének 1895— 
1918-ig elnöke, 1819 januárban württembergi 
munkaügyi, júniusban német birodalmi munka
ügyi miniszter lett. 

Schlick-Nicholson gép-, waggon- és hajó
gyár r.-t. 1912. alakult a volt Schlick ós Nichol-
son gépgyár részvénytársaságok egyesülése ál
tal. Részvénytőkéje 87 millió korona. A buda
pesti törzsgyáron kívül van az újpesti állami 
téli kikötő területén hajógyára. Mind a Schlick-, 
mind a Nicholson-gyár a XIX. század hatvanas 
éveiben szerény kezdetből rohamosan fejlődött, 
kezdetben gazdasági gépeket, kazánokat, gőz-
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kat, gőzgépeket gyártott, majd nagyszabású vas
szerkezetek, vashidak, villamoskocsik, motorok 
gyártásával bővült, utóbl) bronzöntőt is rendezett 
be; hajógyárában gőzösöket, uszályhajókat, 
elevátorokat stb. gyárt. A világháború alatt a 
hadsereg számára hadi hidakat és 2000 vaggont 
készített. Gyártmányainak mintegy fele külföldi 
megrendelésekre készül. Különböző hídszerkeze
teken kívül nevezetesebb munkái Budapesten: 
a központi vásárcsarnok vasszerkezete, a Szent-
István-bazilika kupolája, a kii. várpalota összes 
vasmunkái, a városligeti Iparcsarnok, a föld
alatti vasút, a Népopera vasszerkezetei, a föld
alatti vasút villamos kocsijai, a fővárosi Blektro-
raosművek gép- és kazánberendezése stb. A gyár 
átlag 2000 munkást foglalkoztat. 

Schlieffen, Alfréd, gróf, porosz tábornagy, 
szül. Berlinben 1833 febr. 28., megh. u. o. 1913 
jan. 4. Az 1866. és 1870—71-iki háborúkban ve
zérkari tiszt volt. 1891. a nagy vezérkar főnö
kévé nevezték ki a távozó Waldersee gróf he
lyébe. Ő készítette a német hadsereg hadfelvonu
lási tervét. Állásától 1905 végén vált meg, utóda 
Moltke Hellmuth altábornagy lett. 1911. tábor
naggyá nevezte ki a császár. V. ö. Freytag-Lo-
ritighoven báró, Generalfeldm. Gráf von S. (1920). 

Schliemann, Heinrich, német archeológus, 
szül. Neubuckowban (Mecklenburg-Sclrwerin) 1822 
jan. 6., megh. Nápolyban 1890 dec. 26. Atyja ke
reskedelmi pályára szánta és a kis S. 5 évig volt 
kereskedőtanonc Fürstenbergben, majd Amster
damban kis irodai állást foglalt el. Itt tanulta meg 
a modem nyelveket. Főnökei 1846.ügynökül küld
ték Szent-Pétervárra, hol csakhamar önálló üzle
tet nyitott és azt felvirágoztatta. 1864 szeren
csés üzleti vállalataitól visszavonulva, körülutazta 
a világot, majd Parisban régészeti ismereteit rend
szeresítette. Ekként elkészülve fogott hozzá gyer
mekévei óta ápolt ábrándjainak megvalósításá
hoz, a homerosi kor helyszínének felkutatásához, 
amiben bámulatos eredményeket ért el. 1870-ben 
Hisszarlik (1. o.) dombján kezdette meg Trója ásatá
sát, melyet 1882igmagábanfolytatott,majdDörp-
feld segítségével haláláig kiegészített. Eletének 
ez volt legnagyobb müve (1. Trója), melynél azon
ban nem kisebb érdeküek ásatásai Mikénében 
(1874—76., utóbb 1888.), Kakában (1878), Orcho-
menoszban (1881—82.) és Tirinszben (1884—85.). 
Gyűjteményeivel bőkezűen bánt; javarészét a 
német és görög nemzetnek ajándékozta. Mű
vei, melyekben ásatásairól beszámolt, a követ
kezők : Ithaka, der Peloponnes und Trója (Leipzig 
1869); Trojanische Alterthümer (atlaszszal, u. o. 
1874); Mykena (Gladstone előszavával, u, o. 1877); 
Ilios (u. o. 1881); Orchomenos (n. o. 1881); Eeise 
in der Troas (n. o. 1881); Trója (u. o. 1883); Tiryns 
(u. o. 1886). V. ö. Schuchardt K., S. ásatásai, S. 
életrajzával (ford. Öreg János, Budapest 1892). 

Schliengen, község Lörrach badeni kerületben, 
(i9io) 1102 lak. 1796 okt. 24-én Károly főherceg 
Moreau francia hadait itt megverte. 

Scl i l ier (geo).) elnevezés alatt szürkés vagy 
sárgás, homokos, márgás, agyagos rétegeket ér
tünk, amelyek az alsó miocén, vagy alsó medi
terrán emelet legfelső részében rakódtak le Kö
zépeurópa területén az egykori mediterrán Föld

közi-tengerből. Típusos előfordulási helye a felső-
ausztriai Ottnang. A S.-rétegek helyenkint kősó-
és gipsztelepeket (Erdélyi medence, Máramaros, 
Galícia) is közbezárnak, valamint földi gázt is 
tartalmaznak (Erdélyi medence). Gyakoriak a S. 
területén a jódforrások (Csiz, Hall). A S. jelenté
keny kiterjedésű a nógrád-heves-gömör-borsodi 
Sajó-Zagyva miocénmedencében, az Erdélyi-me
dencében, ahol Mezőségi rétegek elnevezése alatt 
ismeretesek és Máramaros megyében, továbbá 
Alsó- és Felső-Ausztriában, Galíciában, Bukoviná
ban, Bajorországban. 

Schlierbach, Marx;, álnév, 1. Seydel. 
Schliersee, kis tó Felső-Bajorországban a Ba

jor-Alpok É.-i lábán, 778 m. a tenger szine fö
lött, 54 m. mély, a müncheniek kedvelt nyaraló
helye. 

Schlik (Schlicli), cseh eredetű osztrák grófi 
család, tagjai közül Hieronijnuis (megh. 1550) és 
Heinrich (megh. 1528), a cseh királyoktól zálog
ban birt joaehimsthali ezüstbányákat nagy virág
zásra emelték s ők verették az első ezüst tallé
rokat. 

Ebből a családból származik S. Franz Hein
rich gróf, osztrák hadvezér, szül. Prágában 
1789 máj. 23., megh. Bécsben 1862 márc. 17. 
1813-ban a lipcsei csatában egy kozák ügyetlen
ségből kiszúrta jobb szemét. A béke éveiben az 
altábornagyi rangig emelkedett s 1848 elején 
Krakkó kormányzója volt. 1848 dec. a duklai 
hágón át 8000 főnyi hadtest élén tört Felső-
Magyarországba; 1848 dec. 11. Budamér, dee. 28. 
Szikszó mellett verte meg a gyakorlatlan honvéd
sereget. 1849 jan. 4. Kassa alatt győzött Mészá
ros Lázár hadügyminiszter felett, Klapka ellen
ben megverte. Görgey branyiszkói áttörése után 
hirtelen Gömörbe vonult. Kápolnánál 1849 febr. 
27. ő döntötte el az osztrákok javára az ütköze
tet. A tavaszi hadjáratban a III. hadtest parancs
noka lett, de többször vereséget szenvedett, részt 
vett a júl. 2-iki ácsi csatában, azután egyideig 
Komárom vára alatt maradt, majd Haynau pa
rancsára Arad vára ellen vonult, de Damjanich 
nem neki, hanem az oroszoknak adta át a várat. 
A szabadságharc után lovassági tábornokká lé
pett elő. 1854-ben az Oroszország ellen mozgósí
tott 4. hadsereg főparancsnokává nevezték ki. 
A solferinói csatában (1859 jún. 24.) a jobb szár
nyon álló 2. sereg parancsnoka volt. A béke 
megkötése után nyugalomba vonult. 

Schlippe, Kari Friedrich, német kémikus, 
szül. Pegauban 1799 nov. 22., megh. Heidelberg-
ben 1867 augusztusában. Varsóban, niajdMoszkvá-
ban kémiai gyárat vezetett, utóbbi helyen a gazda
sági egyesület kémikusa volt, Ó fedezte fel a 
nátriumortotioantimonátot, melyet nevéről Sch.-
féle sónak neveznek. 

Schlippe - féle só, nátriumortotioantimonát, 
tioantimonsavas nátrium, Na3SbS4-j- 9HaO. Főleg 
az antimonpentaszulfld készítéséhez használják, 

Schlittgen, Hermann, német festő és rajzoló, 
szül. Eoitzschban 1859 jún. 23. Kedvelt rajzolója 
volt a müncheni Fliegende Blátter humorisztikus 
folyóiratnak; számos arcképet is festett. 

Schlitz, város Felsö-Hessen tartomány Lau-
terbach kerületében, (1910) 2575 lak., szövőiparral, 
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fafaragással, öt várral, ezek közt Hallenburg, 
a Görtz grófok székhelye. 

Schlitz (von Görtz), Georg Heinrich, Mró, 
svéd államférfiú, szül. Holsteinben 1668., megh. 
Stockholmban 1719 márc. 2. XII. Károly svéd 
király 1715. korlátlan hatalmú miniszterévé 
tette. Ő teremtette elő a háború folytatására 
szolgáló pénzt, miközben pénzhamisítástól sem 
riadt vissza (réztallérok). 1718-ban békealkudo
zásokat kezdett Nagy Péter orosz cárral, hogy a 
svéd király minden erejét többi ellenségei (Dá
nia, Poroszország, Hannover) ellen fordíthassa. 
XII. Károly tragikus halála után (1718 dec. 11.) 
a svéd rendek rögtön elfogatták a gyűlölt ide
gent. Egy rendkívüli törvényszék mint haza
árulót igazságtalanul fejvesztésre ítélte. Életraj
zát svéd nyelven Beskow írta meg (Stockholm 
1868). 

Schlossar, Anion, német író, szül. Troppau-
ban 1849 júu. 27. 1904—910. a grazi egyetemi 
könyvtár igazgatója volt. Fontosabb művei: Kul-
tur-u. Sittenbilder aus der Steiermark (1885); 
Bibliotheca historico-geographica Stiriaca (1886); 
Vier Jahrhunderte deutschen Kulturlebens in der 
Steiermark (1907); Erzherzog Johann v. Öster-
reich (1908); Péter Rosegger (életr., 1921). 

Schlosser József, klekovski lovag, horvát 
botanikus és entomológus, szül. Heinrichswald-
ban (Morvaország) 1808 jan. 25-én, megh. Zág
rábban 1882 ápr. 7-én. 1836. Paviában orvos
doktorrá avatták. Mint fürdőorvos (Varasd-Tep-
licz), később mint vármegyei főorvos Körös és 
Zágráb vármegyében működött, 1864. hely tartó
tanácsos és Horvátország protomedikusa lett. 
A délszláv tudományos akadémia rendes tagja s 
természettudományi osztályának elnöke lett. Vu-
kotinovics Lajossal nagy buzgalmat fejtett ki 
Horvátország természetrajzának kutatásával. Fő-
müve Vukotinoviccsal együtt Flóra Croqtica 
(Zagreb 1869). Irt entomológiai munkát is. Élet
rajzát horvát nyelven Bossi Lajos írta meg. 

Schlosser, Friedrich Óhristoph, német törté
netíró, szül. Jeverben 1776 nov. 17., megh. Hei-
delbergben 1861 szept. 23. A heidelbergi egye
tem tanára volt 1819 óta. Liberális szellemű elő
adásaival ós történeti műveivel nagy hatással 
volt korára. Művei: Geschichte des 18. Jahr-
hunderts (Heidelberg 1864—66, 8 köt., 5. kiad.); 
Universalhistorische Übersicht der Geschichte 
der Altén Welt und ihrer Kultur (Frankfurt 
1826—34., 9 részben); Weltgeschichte für das 
deutsche Volk (u. o. 1844—57,19 köt.; 5. ki
adása Stuttgart 1901—904, 20 köt.). V ö. Erd-
íwa»?isdö'r/er,Gedachtnisrede zu der Feier von S. 
100 jahrigem Geburtstag (Heidelberg 1876'): 0. 
Lorenz, Fr. Clir. S. und über einige Áűfgaben und 
Prinzipien der Geschichtschreibung (Wien 1878). 

ScliIotU.. így is v. Schloth; fosszil organiz
musok latin neve után von Schlottheim Ernst 
Friedrich (1765-1832) nevének rövidítése. Müve: 
Die Petrefaktenkunde auf ihrein jetzigen Stand-
punkt (Gotha 1820, pótlékkal 1822—23). 

Schlömilch, Oskar, német matematikus, szül. 
Weimarban 1823 ápr. 13., megh. Drezdában 
1901 febr. 7.1849-ben a felsőbb mennyiségtan és 
analitikai mechanika tanára lett Drezdában. 

Főművei: Handbuch der algebraischeu Analysis 
(6. kiad. Jena 1881, Stuttgart 1889); Kompen
dium der höheren Analysis (5. kiad. Braunscbweig 
1881—95); Grundzüge einer wissenschaftlicheu 
Darstellung d. Geom. des Masses (7. kiad. u. o. 
1888, 2 rósz); Analytisohe Geom. des Raumes 
(6. kiad. u. o. 1898); Handbuch der Mathematik 
(Breslau 1879—81, 2 köt.). 1856-tól társkiadója 
volt a Zeitsehrift für Math. u. Phyaik-nek 
(Leipzig). 

Schlönbach, Úrban, német geológus, szül. 
Liebenhalleban 1841 márc. 10., megh. geológiai 
felvétele közben Berzászkán (Krassószöróny vm.) 
1870 aug. 13. Göttingenben, Münchenben és Ber
linben működött, 1867. a bécsi geológiai intézet
hez hívták meg. Főként Északnyugati Német
ország jura- s krétaképződinényeit (Paláonto-
graphica 1866), a csehországi kréta brachiopo-
dáit (Jahrb. d. Geol. R. A. 1868) s Krassószöróny 
vármegye geológiai viszonyait ismertette. 

Schlözer, 1. August Lududg von, német tör
ténetíró, szül, Gaggstedtben 1735 júl. 5., inegli. 
Göttingenben 1809 szept. 9. Egyideig Stock
holmban és Upsalában élt, 1761. Szent-Péter
várra ment, hol az ottani akadémián a régibb 
orosz történet tanára lett. 1769—1804. a göt-
tingeni egyetem tanára volt. Művei: Geschichte 
der Deutschen in Siebenbürgen (Göttingen 1795); 
Allgemeine nordische Geschichte (Halle 1772); 
Übersetzungen des russischen Chronisten Nestor 
bis zum Jahr 980 (Göttingen 1802—809, 2 köt.). 
Nagy hatással voltak a német közvélemény fel
keltésére 1776—82. közzétett levelezései (Brief-
wechsel) és 1783—93. megjelent politikai tudó
sításai (Staatsanzeigen). Életrajzát fia, Ghristian 
von S. (szül. 1774., megh. 1831.), előbb moszk
vai, majd bonni egyetemi tanár írta meg (Leip
zig 1828, 2 köt.). 

2. S., Kurd von, német diplomata és történet
író, S. 1. unokája, szül. Lübeckben 1822 jan. 5., 
megh. Berlinben 1894 máj. 13. A diplomáciai pá
lyáralépve, 1867—71. az Észak-német szövetség 
követe volt Mexikóban. 1871-ben washingtoni, 
1882. pedig vatikáni porosz követté nevezték ki, 
hol 1892-ig működött s nagy része volt a Kultur-
kampf (1. o.) megszüntetésében. Művei: Choiseul 
und seine Zeit (Berlin 1857, 2. kiad.); Die Hansa 
und der deutsche Ritterorden in den Ostseelandern 
(u. o. 1851); Friedrich der Grosse und Katharina 
II. (u. o. 1859). 

Sehluderbach, falu Tirolban, 1440 m. magasan 
a toblach-ampezzói liton. Közelében a bájos Misu-
rina-tó, 1755 m. magasan a Monté Cristallo alatt, 
valamint a toblachi úton Landro nyaralóhely, 
erőddel; az 1914—18-iki világháborúban heves 
harcok színhelye volt. Most Olaszországhoz tar
tozik. 

Schlumbarger, Jean, francia író, szül. Geb-
weilerben (Elszász) 1877-ben. Költeményei: Poé-
mes des temples et des tombeaux (1903); Epi-
grammes romaines (1910); regényei: Mur de vérre 
(1904); Inquiete paternité (1911); színmüvei: OÜ 
nait (Tristan Bernard-ral 1902) és La mórt de 
Sparte (1913). 

Schlüsselburg (Slyusin), város és egykori vár 
a Neva és a Ladoga tó mellett, (i9io) 5900 lak. 
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A Neva szigetén fekvő várat, amely később ál
lami börtönül szolgált, 1323. III. Jurji építtette a 
svédek ellen, hogy vele Novgorod területét védje 
és az Orjehov szigetről Orjehovec-nek nevezte 
el. 1348-ban a svédek birtokába került, akik Nöte-
borg-nsik keresztelték. Ezután is több ízben küz
döttek birtokáért oroszok és svédek, míg végre 
Nagy Péter 1702. végleg az oroszok hatalmába 
kerítette. Ü adta neki a S. nevet és kaszárnyák, 
templomok és gyárak építésével fejlesztette. VI. 
Antonovies Ivánt itt tartották fogva és itt végez
ték ki. 

Schlüter, Andreas, német építész és szobrász, 
szül, Hamburgban 1664 máj. 20., megh. Szent
péterváron 1714. Kezdetben Danzigban, azután 
u varsói királyi udvarnál mint szobrász dolgozott 
és 1694. mint udvari szobrász Berlinbe ment, 
ahol mint építész és szobrász nagy tevékenysé
get fejtett ki. 1698-ban kezdte meg a berlini kir. 
palota újjáépítését. Ennek a palotatérre és a dísz
kertre néző két főhomlokzata, valamint egyes 
belső helyiségek pompás dekorativ kiképzése S.-
től való. A berlini Zeughauson, amelynek építésé
ben része volt, díszítő szobrászati részletek, fő
leg a belső udvarban 21 haldokló harcos híres 
maszkjai az ő müvei. III. Frigyes választófejede
lem bronzszobra után (1697), mely Königsbergben 
áll, 1703. készítette el a nagy választófejedelem 
berlini lovasszobrát.amely legnagyszerűbb műve, 
hatalmas élettől, barokk mozdulattól áthatva. 
Ugyanekkor készült a berlini Mária-templom szó
széke, utóbb I. Frigyes és nejének pompás szarko
fágjai a berlini dómban. S., a barokk művészet
nek Berlinben legkiválóbb mestere, 1713. elked
vetlenedve elhagyta Berlint ós Szentpéterváron 
Nagy Péter cár udvari építésze lett. Talán tőle 
való a szentpétervári ű. n. nyári palota terve. V. 
ö. Garlitt, Andreas S. (Berlin 1891); Seidel, An
dreas S. als Bilduauer (u. o. 1901); Wallé, S.-s 
Wirken in Petersburg (u. o. 1901). 

Schmack (nBv.), 1. Gserzönövények. 
Schmal Henrik, építész, szül. Hamburgban 

1846., megh. Stuttgartban 1913. Ipariskolai ta
nulmányok után Pestre került Ybl műtermébe s 
főkép az ő oldalán képezte ki magát, segítve nagy 
épületeinek kivitelében (Vámház, Opera). Ybl ha
lála után az ő renaissance-modorában önállóan 
épített több nagy budapesti bérházat (Haggen-
ínacher-palota, Gsehwindt-ház stb.), később góti
kus, mór-stilű házakat (Uránia, Exeelsior-szálló 
stb.), aztán vidéken kastélyokat, templomokat. 
Utolsó müve a budapesti Belvárosi Takarékpénz
tár palotája. 

Schmalkalden, város Casselporosz kerületben, 
(i9io) 10,0181ak,acél-és vasművekkel.sósf urdőkkel, 
A régies külsejű város egyik piacán van a Ger-
mania-szobor, amelyet a Wacht am Rhein zene
szerzőjének, Wilhelm Karinak emlékére állítot
tak fel, és egy nyilvános kút Luther mellszob
rával. Jelentékenyebb épületei: a gót főtemplom 
a XV. sz.-ból, Wilhelmsburg nevű, renaissance 
Ízlésben épült kastély, a városháza, amelyben 
1530. megkötötték a S.-i szövetséget, és az ú. n. 
Luther-ház, amelyben a reformátor 1537. lakott. 

Schmalkaldi cikkek, Luther által 1536 dec. 
készített hitvallásszerű irat, melynek célja az 

lett volna, hogy a III. Pál által Mantovába hirde
tett zsinaton a vallásügyi tárgyalásoknak alap
jául szolgáljon. A protestáns fejedelmek Schmal-
kaldenben tartott értekezletükön (1537) vissza
utasították a zsinati meghívót, nem is ült össze 
a zsinat, de ezért a S.-t, mint a lutheri egyház 
hitszabáíyozó iratainak egyikét, fontos okmány
kénttekintették. Luthernek a heidelbergi könyv
tárban őrzött idevonatkozó kéziratát Marheineke 
1817. kiadta. V. ö. Meurer, Der Tag zu Schmal
kalden und die Schmalk. Artikeln (1837). A S.-et 
magyarra fordította s bevezetéssel és kritikai 
jegyzetekkel kiadta dr. Masznyik Endre. 

Schmalkaldi háború, 1. Schmalkaldi szövet
ség. 

Schmalkaldi szövetség. Több német protes
táns fejedelem és város szövetsége, mely 1531 
ápr. 4. jött létre Schmalkalden városában. Fejei 
János Frigyes szász választófejedelem és Fülöp 
hesseni tartománygróf voltak. A szövetség célja 
a protestáns vallás védelme volt V. Károly csá
szárral szemben. Mikor a protestánsok nem 
akartak megjelenni az 1545. megnyílt trienti 
zsinaton, V. Károly császár fegyverrel akarta a 
vallási kérdést elintézni. Ekkor tört ki az ú. n. 
schmalkaldi háború (1546—47). A S. egymásra 
féltékeny vezérei nem tudtak a gyors támadás
ban megegyezni, mire Schartlin (1. o.), a dél-német 
protestáns csapatok vezére kénytelen volt a Du
nához visszavonulni, hol aztán 1546. őszén serege 
felbomlott. Ezalatt V. Károly spanyol, olasz és 
magyar katonákból álló seregével betört Szász
országba. MüMberg mellett 1547 ápr. 24. meg
verte János Frigyes választófejedelem seregét s 
őt magát is elfogta egy Lucza József nevű ma
gyar huszár. A császár győzelmét nagyban elő
mozdította Móric szász herceg árulása, ki ezért 
rokonának országát és választói méltóságát kapta 
jutalmul. V. ö. Hasenclever, Die Politik der 
Schmalkaldener vor Ausbruch des Schmalkal-
dischen Krieges (Berlin 1901); Winckelmann, 
Der Schmalkaldische Bund 1530—32 (Strassburg 
1892); Károlyi Árpád, Magyar huszárok a schmal
kaldi háborúban (Századok 1877). 

Schmall Lajos, író, szül. Turonyban (Baranya 
vm.) 1842., megh. Budapesten 1920 jún. 80. Buda 
városánál 1875. levéltári első segéd, 1878. alle-
véltárnok lett, 1897 nyugalomba vonult. Munkái: 
A budapesti József-fiárvaház története (1893); 
Budapest címerei (1896); Adalékok Budapest 
székes főváros történetéhez (1899); Budapest 
utcái és terei (1906). 

Schmaltz, Éeinhold, német állatorvos, szül. 
Schönbrunnban (Porosz-Szilózia) 1860 aug. 26. 
1891-ben a berlini állatorvosi főiskola tanára lett. 
A világháborúban mint őrnagy harcolt. Érteke
zésein kívül főbb munkái: Topographische Ana-
tomie der Körperhöhlen des Rindes (Berlin 1895); 
Ossa extremitatum equi et insertiones muscu-
lorum (u. o. 1898); Preparierübungen am Pferd 
(1898); Atlaa der Anatomie des Pferdes (1900— 
1914); Das Geschlechtsleben der Haussáugetiere 
(1912). 

Schmarda, Ludwig Kari, német természet
tudós, szül. Olmützben 1819 aug. 23., megh. Becs
ben 1908 ápr. 7. Grazban reáliskolai, 1850. egye-
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temi tanár, u. o. zoológiai muzeumot alapított. 
1852-ben tanár Prágában, 1853—57. Fridau Fe
renccel a világ körül utazott; visszaérkezve, 
politikai iránya miatt tanári állását veszítette és 
csak 1862. lett bécsi egyetemi tanár. Több müvet 
írt a gerinctelen állatokról és zoogeográfiai tár
gyakról. Fö műve: Zoologie (Wien 1871—72,2 k.). 

Schmarsow, August, német művészettörténete 
író, szül. Schildfelden 1853 máj. 26. Előbb a 
göttingeni és boroszlói, 1893 óta a lipcsei egyete
men a művészettörténet tanára. Nevezetesebb 
művei: Raphael und Pinturicchio in Siena (Stutt
gart 1880); Melozzo da Forli (u. o. 1886); Dona
tello (Leipzig 1886); Giovanni Santi (Berlin 1887); 
S. Martin von Lucca (Breslau 1890); Das Wesen 
der architektonischen Sehüpfung (Leipzig 1893); 
Masaccio-Studien (Kassel 1895—96); Beitrage 
zur Ásthetik der bildenden Künste (Leipzig 1896— 
1899); Grimdbeariffe der Kunstwissenschaft (u. o. 
1905); Federigo^Barocci (u. o. 1909) stb. 

Schmaus, Hans, német anatómus, szül. Mün
chenben 1862., megh. u. o. 1905 dec. 4. München
ben volt egyetemi tanár. Művei: Vorlesungen 
über die pathologische Anatomie des Rücken-
marks (Wiesbaden 1901); Grundriss der patholo-
gischen Anatomie (1907, 8. kiad.). Magyarul meg
jelent : A kórbonctan alapvonalai (2 köt., 1915). 

Schmauss, August, német meteorológus, szül. 
Münchenben 1877 nov. 26. 1904-ben asszisztense 
lett Röntgennek a müncheni fizikai intézeten. 
1906-ban mint adjunktus lépett be a Bayerisehe 
Landeswarteba, melynek 1910 óta igazgatója. A 
müncheni egyetemen 1908. magántanár a légkör 
fizikájából, majd 1916. tiszteletbeli és 1922. ren
des tanár. A világháborúban (1914—1918) tevé
keny részt vett a hadi meteorológiai szolgálat 
szervezésében. Tudományos munkássága eleinte 
fizikai vizsgálatokra terjedt ki (légelektromossági 
és magnetooptikus kísérletek), később meteoro
lógiai, főleg aerológiai irányban folytatta. Mün
chenéi" Aerologisehe Studien e. tanulmánysorozata 
a bajor meteorológiai évkönyvekben jelenik meg. 

Schmedes, Erich, német tenorista, szül. Ko-
penhágában 1868 aug. 27. Zongoraművésznek ké
szült, majdnagyobbnémetoperaszinpadokon bari
ton szerepeket énekelt Hangja Drezdában fejlődött 
tenorrá. 1898-ban a bécsi operaház első hőstenorja 
lett. 1899-ben Siegfriedet és Parsifalt énekelte 
Bayreuthban. Pulszky Tesszát, Márkus Emilia 
leányát vette feleségül. 

Schmehling, Elisabeth Gertrúd, énekesnő, 1. 
Mara. 

Schmeizel (Schneitzel) Márton, a politikai 
statisztika egyik megalapítója, szül. Brassóban 
1679 máj. 28., megh. Halléban 1747 júl. 30. 
L 700-ban Jenába, később Wittenbergbe és Greifs-
waldba ment teológiára. 1706-tól fogva mint 
nevelő nagyobb utakat tett, mely idő alatt két 
ízben rövid időre kalózok kezébe is került. 1721. 
Jenában tanár és egyetemi könyvtárnok lett. 
1731-ben I. Frigyes Vilmos porosz király Haliéba 
hívta meg tanárnak. Hallei tartózkodása alatt 
leginkább Erdélyre vonatkozó történeti tanulmá
nyokkal, valamint egy magyar történeti könyv
tár gyűjtésével foglalkozott, melynek katalógusát 
Agnethler Mihály 1748—1751. adta ki. Első volt, 
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aki a statisztikáról már jenai tanársága idején 
(1725—26) előadott s a statisztika fogalmának 
megállapításával Achenwallt megelőzte. Nagy
számú munkái közül említendők: Epistola Mar
tini Lutheri ad Joannem Honterum Reformátoréin 
Coronensem in Transylvania (Jena 1712); Com-
mentatio historica de Coronis, speciatini de ori-
gine et fatis sacrae Regni Hungáriáé Coronae (u. 
o. 1712); De insignibus vulgo Clenodiis Regni 
Hungáriáé (u. o. 1713); Praecognita Históriáé 
ecclesiasticae (u. o. 1720); De Statu Ecclesiae 
Lutheranorum in Transylvania (u. o. 1722); Ein-
leitung zur Staatswissenschaft (Halle 1732); Er-
lauterung gold- und silberner Münzen von Sieben-
bürgen (kiadta és előszót irt hozzá Agnethler, u. o. 
1748); Catalogus Scriptorum, qui res Hungáriáé, 
Transilvaniae etc. ilíustrant et in Bibliotheea 
Martini, Schmeizel mmc. asservantur (u. o. 1748). 
V. ö. Új Magyar Múzeum (Pest 1854, I. köt.); 
Trauscli, Scbriftsteller-Lexikon (Brassó 1871). 

Schmeller, Joseph Andreas, német germa
nista, szül. Tirschenreuthban (Oberpfalz) 1785 
aug. 6., megh. Münchenben 1852 júl. 27. Ugyanitt 
volt már 1827 óta tanár. Legnagyobb érdeme ba
jor szótára, de irt sok, a középkori német irodal
mat kutató munkát is. Főbb müvei: Die Mundar-
ten Bayerns (München (1821); Bayrisches Wör-
terbuch mit urkundlichen Belegen (Stuttgart 
1827—36); Heliand (u. o. 1830); Mnspilli (Mün
chen 1832); Lateinische Gedichte des 10. u. 11. 
Jahrhunderts (Göttingen 1838); Cimbrisches 
Wörterbuch (Wien 1855). V. ö. NicMas, S.-s 
Lében u. WTirken (München 1885). 

Schmeltz, Johann Dietrích,német etnográfus, 
szíil. Hamburgban 1839 máj. 17., megh. Leiden-
ben 1909 máj. 27. Az újabb néprajzi tudomány 
egyik vezéralakja. Előbb a hamburgi, majd a 
leideni muzeumok vezetője. 1888-tól az Internat. 
Archiv f ür Ethnogr szerkesztője volt. F. A.Clercq 
társaságában a németalföldi Uj-Guinea néprajzi 
leírását adta ki. 

Schmerling, A'HÍon,lovag, osztrák államférfiú, 
szül. Bécsben 1805 aug. 23., megh.u. o. 1893 máj. 
23-án. A birói pályán működött s 1847. beválasz
tották az alsó-ausztriai rendi gyűlésbe, hol libe
rális felfogásával a Mettemich-rendszer ellen 
foglalt állást. Az 1848 márciusi mozgalmakban 
élénk részt vett és nemzetőrtiszt lett. Az új osztrák 
kormány 1848 ápr. mint bizalmi férfiút Frank
furtba küldte. Itt az új német alkotmányt kidol
gozó bizottságnak egy ideig elnöke volt, majd 
tagja lett a német nemzeti parlamentnek. János 
főherceg birodalmi kormányzó 1848 jul. 15. mi
niszterré nevezte ki. Előbb mint belügyi, az
után mint külügyi miniszter 1848 dec. 31-ig a 
nagy-német (osztrák) álláspontot védte, de mikor 
a kis-német (porosz) párt kerekedett felül, 1849 
ápr. végleg elhagyta Frankfurtot. Hazatérve, 
Scfrwarzenberg kormányában igazságügyminisz
terré nevezték ki, de mivel nem értett egyet 
annak reakciós politikájával, 1851 jan. lemondott. 
Ezután a legfelsőbb törvényszék tanácselnöke, 
1858. pedig a bécsi tartományi főtörvényszék ta
nácselnöke lett. Az októberi diploma kibocsátása 
után 1860 dec. 13. újból kinevezték miniszternek 
s ő dolgozta ki az osztrák császárság centralisz-
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tikus alkotmányát, mely az 1861 febr. 26. kelt 
pátensben vált ismeretessé. Ez alkotmányterve
zet azonban nem sikerült, mert Magyarország 
nem küldött követeket a közös Reichsratba, Er
délyből is csak a szászok és oláhok jelentek meg, 
a horvátok és olaszok is távolmaradtak s később 
a csehek is otthagyták a S.-szinháznak csúfolt 
bécsi parlamentet. S. egy ideig ragaszkodott a 
közös parlament eszméjéhez (állítólagos mon
dása : Wir können ivarten), de az uralkodó az a 
törekvése, hogy Magyarországgal őszinte és tar
tós megegyezést hozzon létre, megbuktatta S. 
rendszerét. 1865 júl. 27. az egész minisztérium
mal együtt lemondott. Ezután a legfelsőbb tör
vényszék elnökévé nevezték ki s 1867 óta mint 
az urakházának kinevezett tagja szerepelt a po
litikai életben. Taaffe megalkuvó politikája ellen 
erős ellenzéki magatartást tanúsított. 1891. vo
nult nyugalomba, de megtartotta a Teréziánum 
kurátori állását. Kiadatlan emlékiratainak egy 
részét Arneth használta fel: Anton Ritter von 
S. Episoden aus seinem Lében 1835, 1848—49 
(Prag und Wien 1895). 

Schm. et Kze. , latin növénynevek után 
Schmidt Johann Kari és Kunze Ghistav nevé
nek rövidítése. Schmidt szül. Bernstadtban (Ober-
lausitz) 1793 ápr. 6., megh. mint a Shuttleworth-
herbarium őre Bernben 1850 dec. 2. Munkája: 
Allgemeine ökonomisch-technisehe Flóra (Jena 
1827—29). L. még Kunze, 1. 

Sohmid, 1. Anton, német zenetörténetíró, szül. 
Pihlben (Csehország) 1787 jan. 30., megh. Bécs
ben 1857 júl. 30. Nevezetes monográfiái: Otta-
viano dei Petrucci da Fossombrone (1845); Jo-
seph Haydn und Niccolo Zingarelli (1847): 
Christoph Willibald Ritter von Gluck (1854). 

2. S., Christoph von, német ifjúsági író, szül. 
Dünkelsbühlben 1768 aug. 15., megh. Augsburg-
ban 1854 szept. 3. Teológiát tanult, különböző 
helyeken lelkészkedett s 1827. augsburgi kanonok 
lett. Számos nyelvre lefordított ifjúsági iratai kö
zött, melyeknek legutolsó teljes kiadása 1885. je
lent meg, legnépszerűbbek: Ostereier; Genovéva; 
Der Weihnachtsabend; Das Rosenkörbchen stb. 
Munkáinak nagyrésze megvan magyarul is ; első 
gyűjteményes fordításuk (S. ifjúságot érdeklő iro
mányai, Kassa 1828,8 köt.) Csontos Istvántól való. 

3. S., Ferdinánd von (írói álnéven Dranmor), 
svájci költő, szül. a Bern melletti Mettlenben 1823 
júl. 22., megh. u. o. 1888 márc. 19. Mélyen járó, 
de formátlan lírikus. Fó müvei: Poetische Frag-
mente (2. kiad. 1865); Kaiser Maximilián (1868); 
Requiem (1869); Gesainmelte Dichtungen (3. kiad. 
1879). 

4. S., Hermann von, német író, szül. a felső
ausztriai Weizenkirchenben 1815 márc. 30. megh. 
Münchenben 1880 okt. 19. Termékeny drámaíró 
és elbeszélő. Összegyűjtött művei 50 kötetben je
lentek meg (Leipzig 1873—84,2. kiad. 1889—92). 

5. S., Kari Adolf, német pedagógus, szül. 
Ehingenben 1804 jan. 19.,megh. Stuttgartban 1887 
máj. 23. Gimnáziumi igazgató volt Stuttgartban. 
Főbb müvei: Enzyklopádie des Erziehungs- und 
Unterrichtswesens (2. kiadás Leipzig 1876—87, 
10 köt); Aus Sehule und Zeit (Gotha 1875); Die 
vorchristliche Erziehung (Stuttgart 1884). 

6. S., Leápold, német kat. teológus és író, 
szül. Zürichben 1808 jún. 9., megh. Giessenben 1869 
dec. 20. Több helyütt plébános volt, 1839. a kat. 
teológiát s 1843. a bölcsészetet is tanította Gies
senben. 1849-ben inainzi püspökké választották, de 
nyílt szabadelvüsége miatt a pápa nem erősítette 
meg, mire lemondott a teológiai tanszékről és 
csak a bölcsészetit tartotta meg. Meghalt anélkül, 
hogy az egyházzal kibékült volna. Munkái közül 
megemlítendűk: Über die jüngste Mainzer Bf-
sehofswahl (Giessen 1850); Der Geist des Katho-
lizismus oder Grundleguna der christlichen Ire-
nik (4 köt., u. o. 1848—5072. kiad. 1880); Grund-
züge der Einleitung in die Philosophie (u. o. 1860) ; 
Das Gesetz der Persönlichkeit (u. o. 1862); Ultra-
montan oder katholisch (u. o. 1867). 

7. S., Mathias, osztrák festő, szül. a tiroli 
Seeben 1835 nov. 14., megh. Münchenben 1923 ja
nuár havában. Münchenben Schraudolphnak és 
Pilotynak volt tanítványa. Nagyobbára a tiroli 
népéletböl merített, érzelmes v. humoros génre -
képei népszerükké váltak. Négy képe van a buda
pesti Szépművészeti Múzeum Pálffy-gyüjtemé-
nyében: A remete álma; A vonószéken; Az 
erkölcsbíró; A gyónócédulák átadása. 

Schmidl Adolf, a Bihar-hegység kikutató ja, 
szül. Königswartban (Csehország) 1802., megh. 
Budán 1863. 1844-ben alapította az Österreichi-
sche Blátter fiir Literatur u. Kunst c. folyóiratot, 
1848. a hivatalos Wiener Zeitung szerkesztője 
lett. 1857-ben Pestre a József-műegyetemre ne
vezték ki a földrajz tanárává. E minőségében 
kutatta ki a Bihar-hegységet az 1858, 1859 
és 1862 években, melyről Das Bihargebirge 
(Wien 1863) c. alapos munkája jelent meg. Külö
nösen barlangok kikutatásával foglalkozott, miért 
közönségesen Hóhlen-S. név alatt ismerik. Müvei * 
közül nevezetesebbek: Reisehandbuch durch das 
KönigreichUnararníWien 1834); Das Kaiserthum 
Österreich (2 kötet, Stuttgart 1837—43); Zur 
Höhlenkunde des Karstes (Wien 1854). A bécsi 
akadémia évkönyveiben ismertette tov. többek 
közt az aggteleki, sziliczei és abaligeti barlango
kat s az Oesterr. Revueben Magyarország más 
barlangjait és a budai melegforrásokat; utóbbi 
műve befejezetlen maradt. 

Sehmidíechner Károly, orvos, tudományos 
író, szül. Budapesten 1875 máj. 18. Előbb vegyész
doktori, majd 1899. orvosdoktori oklevelét el
nyervén, Bécsben, Berlinben, Drezdában, Paris
ban és Londonban folytatta tanulmányait; 1902. 
Budapesten Tauffer női klinikáján asszistens lett, 
1914. a nőgyógyászat magántanárává képesítet

nék. 1917-ben a székesfőváros Gyöngyösi-úti női 
kórházának igazgató főorvosa lett. Irodalmi dol
gozatai magyar és külföldi folyóiratokban a nő
gyógyászat és szülészet körében főképen a gyer
mekágyi lázzal és rákos megbetegedésekkel fog
lalkoznak. A Tauffer—Tóth-féle Nőgyógyászat 
kézikönyve társszerkesztője. 

Schmidt . latin növénynév mellett Schmidt 
Anton heidelbergi tanár (szül. Hamburgban 1823 
máj. 6., megh. Elberfeldben 1905 jan. 21.) nevé
nek rövidítése. Munkái: Beitrage zur Flóra der 
Kapverdischen Inseln (Heidelberg 1852); Flóra 
von Heidelberg (u. o. 1857). 

Amely szó S alatt nincs meg, Sz alatt keresendő! 
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Schmidt, 1. Antal, építész (családi neve ere
detileg Kovács), szül. Új-Aradon 1786 máj. 20., 
megh. Temesvárott 1863 ápr. 11. Pumberger Fe
renc új-aradi mesternél tanult s 1815 Temesvá
rott szerezte meg a mesteri levelet, ahol széles
körű s nagyhatású építőtevékenységet folytatott. 
Sok bérházon kívül ő tervezte és építette a Had
mérnöki épületet, a panesovai városházát és kór
házat, egy sor templomot, szállót és úri lakot. 
Hagyatékából 62 ideális épületterv került a Dél
magyarországi Múzeumba, köztük templom- és 
ezinháztervek is. V. ö. Berkeszi, Temesvári mű
vészek (Temesvár 1910.). 

2. S. Ferenc, építész, szül. Temesváron 1827 
febr. 14, megh. Budapesten 1901 márc. 7. Nagy 
érdemei voltak a két nagy magyar matema
tikus: Bolyai Farkas és János jelentőségének 
ismertetése körül a külföld előtt. Életrajzukat a 
Grunert-féle Arehiv für Math. und Physik című 
folyóirat 48-ik kötetében 1868. írta meg Aus 
dem Lében zweier ungar. Mathematiker Johann 
und Wolfgang Bolyai de Bolya címen. Ez az ér
tekezés csakhamar felkeltette a külföldi tudósok 
figyelmét a híres Gauss ifjúkori barátjára: Bo
lyai Farkasra és művére. Hoüel J. bordeauxi 
tanár S. dolgozatát francia nyelvre fordította 
(1868), Forti Rómában olasz nyelvre és Bruce 
Halsted dr. Texasban 1896. angol nyelvre. Stöckel 
Pállal szerkesztette, jegyzetekkel és életrajzzal 
ellátta a Bolyai Farkas és Gauss Frigyes Ká
roly levelezése e. művet (kiadta a Magyar Tud. 
Akadémia.) 

3. S. Ferenc, zeneszerző, szül. Pozsonyban 
1874 dec. 22. Bécsben tanult Hellmesbergernél. 
Notre Dame c. dalművével tűnt fel, amelyet 
1914-ben a bécsi udvari operaház, majd a buda-

• pesti Operaház is bemutatott. Irt két szimfóniát 
ie. Fredegundis c. zenedrámáját előadásra elfo
gadta a berlini Stóatsoper. 

4. S- Henrik, germanista, szül. Újverbászon 
(Bács vm.) 1877 okt. 14. Tanulmányait a buda
pesti, lipcsei, berlini és heidelbergi egyetemeken 
végezte. 1910-ben a debreczeni reform, főiskolán, 
1911. a kolozsvári egyetemen lett a német filo
lógia tanára; 1923. a Magyar Tud. Akadémia le
velező tagja. A nyelvészet terén a magyarországi 
német nyelvjárások eredetével és keletkezésével, 
az irodalomtörténet terén főkép Goethe-tanulmá
nyokkal foglalkozott. Hosszabb időt töltött Tisza 
István házában, mint fiának nevelője. Az ez időre 
vonatkozó emlékeit Tisza István boldog évei c. 
írta meg (Budapest, 1923). E Lexikon szamára a 
germán és indogermán nyelvészeti és mitológiai, 
valamint a dán, svéd és norvég irodalomtörténeti 
cikkeket irta. 

5. S. József, nyűg. államtitkár, szül. Előszál
láson (Fejér vm.) 1848. Egyetemi tanulmányait 
Budapesten befejezvén, ügyvéd lett, 1885. a 
Pálffy grófi család jószágigazgatója, 1888. a 
pénzügyminisztériumba lépett, 1891. pedig mint 
min. tanácsost a földmivelésügyi minisztériumba 
helyezték át, majd átlépett a kereskedelmi minisz
tériumba s 1896. megbízták az orsz. kiállítás 
igazgatásával s ugyanaz évben az újonnan szer
vezett szabadalmi hivatal elnöke lett. 1898-ban 
kereskedelemügyi államtitkárnak nevezték ki. 

Amely szó S alatt nincs 

1900-ban lemondott s a Központi Takarékpénztár 
alelnök-vezérigazgatói állását fogadta el. 1916. 
a Pénzintézeti Központ elnökének nevezték ki s 
ugyanekkor a v. b. t. tanácsosi méltóságot kapta. 
Irodalmi munkái: Jószágaink rendezése (1885, 
pályanyertes mű); A magyar gazda hitele (1886, 
2. kiad. 1897, pályanyertes munka). 

6. S. József, indogermanista és indológus, 
egyetemi tanár, szül. Váczon 1868. Tanári ok
levelet nyert 1899., ugyanekkor áll. főgimn. tanár 
Budapesten; 1908. egyetemi magántanár, 1910. 
rendk., 1914. rendes tanár, 1911 óta a M. Tud. 
Akadémia lev. tagja. Indogermanisztikai munkái: 
Nasalis infixum névszókban (1904); Az itáliai 
nyelvcsalád helyzete az indogermán nyelvek kö
rében (1907); Kísérlet az indogermán guiturális 
probléma megoldására (1912); Az indogermán 
flexió genesisének problémája (Nyelvtud. 3—6. 
köt.). Indológiái munkái: Buddha (1920); Káli
dásza (1921); Az óind epika (1921); Kálidásza 
Málaviká és Agnimitra e. színművének fordítása 
(1922); sajtó alatt: A szanszkrit irodalom tör
ténete, Nyelv és nyelvek, A Pancsatantra (fordí
tása) ; előkészületben: Azindupanisadohtheozo-
fiája. Számos nyelvészeti cikke, értekezése, 
recenziója jelent meg a szakfolyóiratokban. For
dított néhány kötetet a Történeti, nép- és föld
rajzi könyvtár számára, írt egy Latin-magyar 
és Magyar-latin zsebszótárt. 

7. S. Károly Jenő, ág. ev. teológus és író, 
szül. Pozsonyban 1865 okt. 29. Tanulmányait 
Pozsonyban, Bécsben, Heidelbergben s Berlinben 
végezte. 1890-ben pozsonyi ág. ev. lelkész, 1910. 
esperes és teol. akad. tanár lett s 1919-ig műkö
dött ez állásában. 1915-ben a bécsi teol. fakultás 
tiszt, doktora lett; 1920 óta a pozsonyi németek 
képviselője a csehszlovák szenátusban. Munkái: 
Auf dunklen Pfaden (versek 1885); Egyházi be
szédek (német nyelven 1886—1916, 12 füzet); 
Unterm Kreuz (1895); Was soll ich mich trösten 
(1895); Keresztyén vallástan (2. kiad. 1898); 
Die luth. Kirche Ungarns (1900); Etliche Frage-
stückefür luth. Diakonissen (1900); Bilder aus 
dem Lében Jesu (1906); Beitrage zur Geachichte 
de. ev. Gemeinde zu Pressburg (1906); Épületes 
röpiratok katonák számára (magyar és német 
nyelven 1914—18); NotgedrungenesNachwortzuin 
Reformationsjubileum (1917); Der Tag von Worms 
(1921); Die luth. Kirche der Slovakei (1922). Ki
adta a pozsonyi német evang. énekeskönyvet (4. 
kiad. 1912), szerkesztette a Friedensbote (1897-
1910), Evangelisches Gemeindeblatt (1920 óta) c. 
lapokat. Egyházi és irodalmi cikkeket írt magyar 
és német ev. folyóiratokba és a Die Heünat c. 
lapba. 

8. S. Sándor, mineralógus, szül. Szegeden 1855 
jan. 29., megh. Budapesten 1904 máj. 16. 1876— 
1894-ig a Nemzeti Múzeum ásványtárában mű
ködött. 1885-ben magántanár és 1890. nyilvános 
rendkívüli tanár lett a budapesti egyetemen. 
1891-ben a M. Tud. Akadémia levelező tagjává 
választotta. 1894-ben kinevezték a műegyetem 
ásványföldtani tanszékére. Nagyszámú érteke
zései a hazai és külföldi tudományos folyóira
tokban jelentek meg. Szerkesztette 1885—94. 
a Természetrajzi Füzeteket és 1880. Inkey Bélá-
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val a Földtani Értesitót. Munkássága főkép a 
kristálytan területén mozgott, amely téren a kül
föld előtt is elismert kutató volt. Halála után 
megjelent roíüve: A kristálytan története (sajtó 
alá rendezte Mauritz Béla, Budapest 1911). 

9. S. Sándor, jogi író, szül. Nagykőrösön 1884. 
1910ótaBudapesten ügyvéd.Élénk tevékenységet 
fejtett ki a magyar törvényhozás alkotásainak, 
különösen az tij polg. peres eljárásnak külföldön 
való ismertetése körül. Sűrű egymásutánban 
jelentek meg értekezései a német és osztrák jogi 
szaklapokban; újabban főképen adópolitikai kér
désekkel foglalkozik. 1911-ben német nyelvre 
fordította az új polgári perrendtartásról szóló 
1911. I. törvénycikket Die neue ungarische Civil-
processordnung (Leipzig 1911) címen. 

Schmidt, 1. Adolf, német geofizikus, szül. 
Boroszlóban 1860 júl. 23. Főleg földmágnességi 
vizsgálatokkal foglalkozik. 1909-ben a földmág
nességi és meteorológiai obszervatórium veze
tője lett Potsdamban. Kiadja az Archiv des Erd-
magnetismus (Potsdam 1903 óta) és Ergebnisse 
der magnetischen Beobachtungen zu Potsdam 
'.Berlin 1902 óta) c. évkönyveket. Több matema
tikai és meteorológiai értekezést írt. 

2. S-, Emil, német antropológus, szül. Ober-
reichstádtben (Bajorország) 1837 ápr. 7., megb. 
Jénában 1906 okt. 22. 1862—1865-ig a bonni 
sebészeti klinika asszisztense, 1885 óta Lipcsében 
az antropológia, etnológia és praehistoria tanára 
volt. Főérdeme az antropológiai vizsgálati mód
szerek tökéletesítése. Nevezetesebb munkái: 
Anthropologische Methoden. Anleitung zum Be-
obachten und Sammeln (Leipzig 1888); Vorge-
achichte Nordamerikas (Brannschweig 1894); 
Reise nach Sildindien (Leipzig 1894); Ceylon 
(Berlin 1897). 

3. S., Erhard, német tengernagy, 1910-ben 
Wilhelmshaven parancsnoka volt, 1913. tengeré
szeti tüzérségi felügyelő; 1917. ő foglalta el 
üsel-szigetét, 1918. tengernagy lett. 1919-ben a 
forradalmi kormány rendelkezési állományba 
helyezte. 

4. 8., Erkh, német irodalomtörténetíró, S. 
Oskar zoológus fia, szül. Jenában 1853 jún. 20., 
megh. Berlinben 1913 ápr. 29. A strassburgi és 
bécsi egyetem tanára, 1885. a weimari Goethe-
levéltár igazgatója volt s 1887-től haláláig a 
berlini egyetemen a német filológia tanára. A 
M. Tud. Akadémia külső tagjává választotta. 
Irodalomtörténeti munkái leginkább Goethe ko
rával foglalkoztak. Lessing életrajza és az Ur-
faust felfedezése és kiadása a legjelesebb alko
tásai. Főmunkái: Charakteristiken (Berlin 1886— 
1891, 2 köt., az 1. köt. 2. kiad. 1902); Lessing (2 
köt. u. o. 1884—92,2. kiad. 1899); Goethes Faust in 
ursprünglicher Gestalt (Weimar 1888); Schriften 
der Goethe-Gesellschaft több kötete (Weimar 
1885-től); Kleists Werke kiadása (Leipzig 1905). 
Résztvett a weimari nagy Goethe-kiadásban is. 

5. S., Ferdinánd, német író, szül. Odera-Frank
furtban 1816 okt. 2., megh. Berlinben 1890 júl. 
30. Érdemes ifjúsági író. Főműve: Jugendbiblio-
thek (1855—67, 36 köt). Egyéb müvei közül 
említendők : Kalendergeschichten (1852); Volks-
erzáhlungen Í1867, 4 köt); Berliner Bilder (1876). 

6. S-, Friedrich, báró, német építész, szül. 
Frickenhofenben (Württemberg) 1825 okt. 22., 
megh. Bécsben 1891 jan. 23. A stuttgarti mű
egyetemen tanult, mint kőfaragó a kölni székes
egyház helyreállításánál dolgozott, 1857. a mi
lanói, 1859. a bécsi művészeti akadémia tanára 
lett. 1888-ban bárói rangot nyert. S., akinek mű
vészete a középkori építészet mély és részletes 
ismeretén alapul és ezen a téren a XIX. sz. leg
kiválóbb mesterinek egyike, Bécsben a lazaristák 
templomát, a fünfhausi plébániatemplomot, az 
akadémiai gimnáziumot, a városházát építette. 
S. a műemlékek helyreállítása terén európai te
kintély volt, aki mint a bécsi Szt. István-templom 
építésze annak tornyát befejezte. Ő vezette 1882— 
1891. a pécsi székesegyház helyreállítását, javas
latokat tett a budavári koronázó templom és a 
kassai székesegyház restaurálása kérdésében és 
tervet készített a vajdahunyadi vár helyreállí
tására. V. ö. Reichensperger, Zur Charakteristik 
des Baumeisters Friedrich Freih. v. S. (Düssel
dorf 1891). 

7. S., Georg Friedrich, német rézmetsző, szül. 
Berlinben 1712 jan. 24., megh. u. o. 1775 jan. 25. 
A berlini akadémián, azután Parisban Larmessin 
rézmetsző vezetése alatt tanult, 1742. a francia 
akadémia tagja, 1744. udvari rézmetsző lett Ber
linben, 1757. Szt.-Pétervárra ment, hol rézmetsző 
iskolát szervezett, 1762. visszatért Berlinbe. Kö
rülbelül 300 metszete (köztük Rembrandt hatása 
alatt készült rézkarcok) a XVIII. sz.-beli német 
rézmetszés legsikerültebb alkotásai kőző tartozik. 

8. S., Heinrich Julián, német irodalomtörté
nész, szül. Marienwerderben 1818 márc. 7., megh. 
Berlinben 1886 márc. 27. Berlinben tanár volt. 
1847-ben a lipcsei Grenzbote munkatársa, később 
Freytag Gusztávval együtt szerkesztője lett. 
1861-től 1863-ig a Berliner Allgemeine Zeitungot 
szerkesztette. S. első nevezetes munkája volt: 
Geschichte der Eomantik im Zeitalter der Refor-
mation und Revolution (2 köt., Leipzig 1848); 
Geschichte der deutschen National!itteratur im 
XIX. Jahrhundert (2 köt., u. o. 1853); Geschichte 
der deutschen Litteratur von Leibniz bis auf un-
sere Zeit (5 köt, Berlin 1886—96); Geschichte 
der französischen Litteratur seit der Revolution 
1789 (Leipzig 1858); Bilder aus dem geistigen 
Lében unserer Zeit (4 köt., u. o. 1870—75) és 
Portrats aus dem XIX. Jahrhundert (Berlin 1878). 

9. S., Isaak Jákob, német filológus, szül. Ro
stockban 1779., megh. Szent-Pétervárt mint orosz 
államtanáesos 1847 szept. 8. Fontosabb munkái: 
Grammatik der mongolischen Sprache (Szent-
Pétervár 1831; első mongol nyelvtan Európá
ban) ; Mongolisch-dentsch-russisches Wörterbuch 
(u. o. 1835); Körösi Csorna Sándor munkáin ala
pul S. egy tibeti nyelvtana és szótára (u. o. 1841). 

10. S., Johann Martin (Kremser Schmidt), 
osztrák festő, szül. Kreinsben 1718., megh. u. o. 
1801. Szülővárosában igen nagy tevékenységet 
fejtett ki és sok tanítványára erős befolyást gya
korolt. Müvei, többnyire sötét háttérből kiemel
kedő, élesen megvilágított, mozgalmas alakokkal, 
osztrák templomokban sűrűn találhatók. Emlí
tendők: oltárképek és mennyezetfestmények a 
kremsi plébániatemplomban, oltárképek a dürn-
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steini, göttweigi templomokban, stb. S.-től valók 
a váczi székesegyház főoltárképe (Kálvária) 
1774-ből, valamint" a Szt. Miklós és Nep. János 
oltárok képei. V. ö. A. Mayer, Der Maler M. J. S. 
(Wien 1879). 

U . S . , Johann Friedrich Július, német csil
lagász, szül. Butinben 1825 okt. 26., megh. Athén
ben 1884 f ebr. 7.1846-ban Bonnba került, hol a ber
lini akadémiai csillagtérképek felvételében mű
ködött közre. 1853-ban az olmtltzi, 1858. az 
athéni csillagvizsgáló igazgatója lett. Páradha
tatlan ós rendkívül sokoldalú megfigyelő volt, 
észleletei az asztronómia minden terére, különö
sen a változó csillagokra és a Holdra vonatkoz
nak. Igen nagy sikerrel foglalkozott Görögország-
vulkánikus jelenségeivel is.Leghíresebb munkája, 
melynek élete javát szentelte, nagy holdtérképe 
(Berlin 1878). 

12. S-, Johann, német nvelvész, szül. Prenzlau-
ban 1843 júl. 29., megh. Berlinben 1901 júl. 4. 
Előbb Bonnban, majd Grazban, 1876-tól a berlini 
egyetemen volt tanár. Művei: Zur Geschiehte 
des indogermanischen Vokalismus (2 köt., Wei-
mar 1871—75); Die Verwandtschaftsverháltnisse 
der indogermanischen Sprachen (u. o. 1872); Die 
Pluralbildungeu der indogermanischen Nentra 
(u. o. 1887); Die Urheimat der Indogermanen 
línd das europaische Zahlsystem (1890); Kritik 
der Sonantentheorie (Weimar 1895). 

13. S., Johann Kari. német botanikus, 1. Schm. 
et Kze. 

14. S., Kari, német pedagógus, szül. Oster-
nienburgban (Anhalt) 1819 júl. 7., megh. Gothá-
ban 1864 nov. 8. Művei: Geschiehte der Páda-
gogik (Köthen 1860—62); Antliropologie (Dres-
den 1865, 2 köt.); Geschiehte der Erziehung und 
des Unterrichts (4. kiad. Köthen 1883). 

15. S-, Kari, német prot. teológus, szül. Strass-
burgban 1812 jün. 20., megh. u. o. 1895 márc. 11. A 
strassburgi szeminárium tanára volt. Főbb mü
vei : Essai sur Jean Gerson (1839): Johann Pau-
ler (1841); Gérard Eoussel (1845); Histoire et 
doctrine de la secte des Cathares ou Albigeois 
(1849); Essai historique sur la société civile 
Űans le monde romáin et sur la transforma-
tion par le christianisme (1853); Die Gottes-
freunde (1854); Philipp Melanchton (1861); Trai-
tés mystiques (1876); Histoire littéraire de l'Al-
sace a la fin du XV. et au commencement du 
XVI. siécle(1879,2köt.). 

16. S. (Schmidt'Ilmenau), Kari Adolf, német 
jogtudós, szül. Allstádtben 1818 nov. 4., megh. 
Baden-Badenben 1903 okt. 24.1840-ben Jenában, 
1850. Greifswaldban, 1869. Bonnban, 1869. Lipcsé
ben egyetemi tanár. Nevezetesebb iratai: Das 
Interdictenverfahren der Eömer (Leipzig 1853); 
Das formelle Eecht der Noterben (u. o. 1853); 
Das Pflichtteilsrecht des Patrónus (Heidelbergi 
1868); Das Hauskiud in mancipio (Leipzig 1879) 
stb. 

17. S-, Kaspar, német író, 1. Stirner. 
18. S., Leopold, német zenei iró, szül. Berlin-

benl860 aug 2., megh. u. o. 1920 aug. 1900-ban 
a zenetörténet tanára lett a Stern-konzervató-
riumon. Nevezetesebb müvei: Zur Geschiehte der 
Marchenoper (1896); Meyerbeer (1898); Haydn 

(1898); Geschiehte der Musik im 19. Jahrhun-
dert (1901); Modemé Musik (1904); Tonmeister 
des 19. Jahrhunderts (1908); Aus dem Musik-
leben der Gegenwart (2 köt., 1909 és 1913); 
Beethoven (1909); Mozart (1901); Erlebnisse und 
Betrachtungen (1912); Meister der Tonkunst im 
19. Jahrhundert (1921). Offenbach-motivumokból 
operett-zenét is ir t : Die Heimkehr des Odysseus 
(1917) és Die glückliche Insel (1918). Kiadott 
Beethoven- (1908) és Brahms- (1909) leveleket. 

19. S., Maximilián, német iró, szül. Eschl-
kammban (Bajorország) 1832 febr. 25., megh. 
Münchenben 1919 dec. A bajor népéletböl s a bajor 
felföldről vett elbeszéléseivel tűnt ki, melyekbe 
mondai elemeket vegyít. Leginkább a népnek írt: 
Volkserzahlungen aus dem Bavrischen Walde (4 
köt., 1863—69, új kiad. 1893); Kulturbilder aus 
dem Bayrischen Walde (1885); Humoresken 
(3 köt., 1886); Gesammelte Werke (Reutlingen 
1898, 32 köt.). 

20. S., Moritz, német klassz, filológus, szül. 
Boroszlóban 1823 nov. 19., megh. Jenában 1888 
okt. 8. mint egyetemi tanár. Főbb művei: Didymi 
fragmenta (Leipzig 1854); Hesychios nagy kri
tikai kiadása (5 köt., Jena 1858—68): Hyginus 
(1872). Nevezetesek lykiai nyelvtanulmányai: The 
lycian inseriptions (London 1868); Sainmlung 
lykischer Inschriften (u. o. 1876). Továbbá: Die 
sophokleischen Chorgesange rhythmiert (1870) •; 
Über den Bau der Pindar-Strophen (1882). 

21. S-, Oskar, német zoológus, szül. Tor-
gauban 1823 febr. 21., megh. Strassburgban 1886 
jan. 17.; 1849. jenai, 1855. krakói, 1857. grazi, 
1872. strassburgi tanár. Legnevezetesebb munkái: 
Handbuch der vergleichenden Anatomie (9. kiad. 
Lángtól, Jena 1882); Die Spongien des Adria-
tischenMeeres (Leipzig 1862,3. kiad., Supplement, 
1864—68); Das Altér der Menschheit und das Pa-
radies (Ungerrel, u. o. 1866); Descondenzlehre 
und Darwiuismus (3. kiad. n. o. 1884); Die natur-
wissenschaftlichen Grundlagen der Philosophio 
des Unbewussten (u. o. 1876); Die Saugetblere 
in ihi-em Verhaltniss zur Vorwelt (u. o. 1884). 

22. S., Ottó Ernst (írói álneve: Ottó Ernst). 
német költő, szül. Ottenseeben 1862 okt. 7. Tanitó 
volt Hamburgban, 1901-től csak irodalommal 
foglalkozik. Főbb müvei: Gedichte (1889). Elbe
szélő művek: AsmusSempers Jugendland(1905); 
Semper der Jüngling (1908); Tartüff der Patriot 
(1909); Vom grüngoldnen Baum(1910); Ausmei-
nem Sommergarten (1913); Semper der Mami 
(1916); Augnst Gutbier (1918); Herr Bummer-
lunder (1920); Hermannsland (1921). Vegyesek: 
Sankt Yoricks Glockenspiel (1913); Nietzsche der 
falsche Prophet (1914); Frieden und Freudé (1920). 
Vígjátékok: Jugend von heute (1899); Flachs-
mann als Erzieher (1900); Der Kinder Schlaraffen-
land (1910); Die Liebe höret nimmer auf (1911); 
Gesammelte Werke (1922-től). 

23. S-, Richárd, német orientalista, szül. Hal
léban 1866 jan. 29. 1898 óta a hallei egyetemen 
az ind filológia magántanára. Főművei: Vier 
Erzahlungen aus der Cakasapteti (szanszkrit és 
ném., Halié 1890); Das Pancatantram (szanszkrit
ból, Leipzig 1901); Liebe und Ehe im Altén und 
modernen Indien (Berlin 1904); Fakire und Fakir-
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tiitn im altén und mod. Indien (1908); Das alte 
und moderné Indien (Bonn, 1919). 

24. S-, Bobért, német szocialista, szül. 1864 
máj. 15., zongorakészítö volt, 1893. mint szociál
demokrata képviselőt a birodalmi gyűlésbe vá
lasztották, ugyanekkor a Vorwarts szerkesztője 
lett. 1919 jan. élelmezési miniszter lett, de 1919— 
1920 telén rendszere összeomlott, mire vissza
lépett; 1921 májusban munkaügyi, ugyanaz év 
októberben birodalmi közgazdasági miniszter lett, 
de 1922 novemberben lemondott. 

25. S., Rochus, német Afrika-kutató és író, 
szül. Grasegrundban (Bunzlau mellett) 1860 júl. 
10. Mint katonatiszt Afrikában szolgált. Müvei: 
Geschiehte des Araberaufstandes in Ostafrika 
(Frankfurt a. M. 1892); Deutschlands Kolonien 
(Berlin 1895, 2 köt.); Deutschlands kolóniáié 
Helden und Pioniere der Kultur im schwarzen 
Kontinent (Braunschweig 1896, 2 köt.). 

26. S., Éudolf, dán író, szül. Kopenhágában 
1836 júl. 25., megh. u. o. 1899 ápr. 5. Eredetileg 
könyvkereskedőnek készült, pártfogói azonban, 
akik fényes tehetségét felismerték, lehetővé tet
ték neki, hogy az egyetemet elvégezhesse. Itt 
először filozófiával foglalkozott s több filozófiai 
munkát írt. Majd Digtninger (1863) c. lírai és 
elbeszélő költeményeket adott ki, melyeket ké
sőbb Aldre og nyere Digte (1874) c. újabb gyűj
temény követett. Híres drámája Den forvandlede 
Konge (A megváltozott király, 1876). Számos 
regényt és elbeszélést is írt, legnevezetesebbek 
Haandtegninger (Kézirajzok, 1881)ésNye Haand-
tegninger (1891) c. novellagyüjteményei. 

27. S„ Wilhelm Adolf, német történetíró, szül. 
Berlinben 1812 szept. 26., megh. Jenában 1887 
ápr. 10. Tagja volt az 1848—49-iki frankfurti 
német parlamentnek. 1851-ben zürichi, 1860 óta 
jenai egyetemi tanár. Művei: Preussens deutsche 
Politik (Leipzig 1867, 3. kiad.); Geschiehte der 
preussich-deutschen ífnionbestrebungen seit der 
Zeit Friedrichs des Grossen (Berlin 1851,2 köt.); 
Bisass und Lothringen (Leipzig 1870, 3. kiad.); 
üas perikleische Zeitalter(u. o. 1877—79,2 köt.). 
V. ö. Landicehr, Zur Erinnerang an Adolf S. 
(Berlin 1887). 

28. S., Wilhelm, osztrák meteorológus, szül. 
Bécsben 1883 jan. 21. Ugyanott végezte tanul
mányait. 1905-ben a Zentralanstalt fin* Meteoro-
logie und Geodynamik asszisztense, majd mint 
adjunktus az obszervatórium vezetője lett. 1912óta 
egyetemi magántanár és 1919 óta a Hochschule 
f ür Bodenkultur rendes tanára a meteorológiai
klimatológiai tanszéken. Az elméleti meteorológia 
kiváló mívelője. Munkái közül a legtöbb (Über 
Strahlung 1908, Gewitter und Böen 1910 és foly
tatólag, Luf taustausch 1915 és folytatólag) a bécsi 
tud. akadémia Sitzungsberichte c. kiadványában 
jelent meg, számos értekezése pedig a Meteorolo-
gische Zeitschriftben és más tudományos folyó
iratokban. Több műszert is szerkesztett, így a 
légnyomás változásának megfigyelésére a vario-
gráfot. 

Schmidtbonn, Wilhelm, német költő, szül. 
Bonnban 1876 febr. 6. Az újabb írógeneráció 
egyik legtehetségesebb tagja. Drámái: Mutter 
Landstrasse (1901); Die goldene Tör (1904); Der 

Gráf von Gleichen (1908); Der Zorn des Achilles 
(1909); Der spielende Erős (vígj., 1911); Derver-
lorene Sohn (1912); Der König von Münster (1914); 
Die Stadt der Besessenen (1915); Der Geschlagene 
(1920); Die Sehauspieler (1921). Egyéb munkái: 
Lobgesang des Lebens (versek, 1911); Der Wunder-
baum (legendák, 1913); Menschen und Stádte im 
Kriege (1915); Krieg in Serbien (1916); Wenn sie 
siegten (1916); Garten der Erde (1922). 

Schmidt-Cabanis, Richárd, német író, szül. 
Berlinben 1838 jún. 22., megh. u. o. 1903 nov. 11. 
Könyvkereskedő, majd színész, azután hírlapíró 
lett, sokáig szerkesztette az Ulk élclapot. Számos 
huinorisztikus-szatirikus költeményt, elbeszélést, 
mesét, ifjúsági iratot írt. 

Schmidt-íéle gőztúlhevítő, a gőzkazánokban 
termelt nedves gőznek a gőzgép hengerébe való 
bevezetése előtti túlhevítésére való csőhálózat, 
melynek segítségével a kőszén elvonuló gázai 
által a gőzt 2—300 C fokig is túlhevíthetjük. 

Schmidthauer Lajos, orgonaművész, szül. 
1882 márc. 3. Komáromban. Az Országos Zene
akadémián (Kössler Jánostól), a berlini Hoch
schule fik' Musik-on (1907—1908) és Parisban 
Guilmant-tól (1909) tanult. Külföldön is több ízben 
hangversenyezett s különösen mint Bach inter-
pretálóját méltatták. Művei közül ötletes Scherzó-
ját emeljük ki; ebben, valamint Pastoral-jában és 
variációiban fő törekvése, hogy az orgona merev
ségét a modern orgonaépitési technika igénybe
vételének segítségével enyhítse. 

Schmidt-Ilmenau, Kari Adolf, 1. Schmidt, 16. 
Schmidtmannshall, nevezetes só- és káli

ba nyaterület a magdeburgi porosz kormánykerü-
letben, Aschersleben mellett. 

Schmidt-Rimpler, Hermann, orvos, szül. 
Berlinben 1838 dec. 30., megh. Halléban 1915 
szept. 23. Előbb Marburgban, majd Göttingenben 
volt egyetemi tanár. Főbb müvei: Augenkunde 
und Ophthalmoskopie (7. kiad. Leipzig 1902); 
Die Erkrankungen des Auges (Wien 1905); Über 
das Glaukom (1907). Ezenkívül a szemmel és lá
tással foglalkozó értekezéseket írt, behatóan fog
lalkozott a szembetegségekkel iskolai szempont
ból és az általános betegségekkel kapcsolatban. 

Schmidt-Weisseniels, Eduárd, német iroda
lomtörténetíró, szül. Berlinben 1833 szept. 1., 
megh. Bozenban 1893 ápr. 25. Főbb művei: 
Frankreichs moderné Literatur seit der Restau-
ration (Berlin 1856, 2. k.); Ráhel und ihre Zeit 
(Leipzig 1897); Über Heinrich Heine (Berlin 1897); 
Charaktere der deutschen Literatur (Prag 1859, 
2 k.); Fürst Metternich (u. o. 1860, 2 k.); Frank-
reich und die Franzosen (Berlin 1868, 2 k.). 

Schmiedeberg, 1. S. (in Schlesien), város Lieg-
nitz kerületben, a Schneekoppe lábánál, (1910) 
5945 lak., vasbányákkal; idegbetegek gyógy
intézetével, klimatikus gyógyhely. — 2. S. (in 
Sachsen), a merseburgi kerületben, (1910) 2618 
lak., jelentékeny vaslápfürdövel. 

Schmiedeberg, Oswald, a gyógyszerészettan 
tanára Strassburgban, szül.KurlandbanaLaidsen-
birtokon 1838 okt. 11., megh. Baden-Badenben 
1921 júl. 12.Művei: DasMuskarin(1869); Grund-
riss der Pharmakologie (1906). Klebs-szel és 
Naunynnal 1873. alapította az Archív fiir experi-
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méntéllé Pathologie und Pharmakologie c. folyó
iratot. 

Schmiedel, Paul Wilhelm, német prot. teoló
gus, szül. Zankerodeban 1851 dec. 22. 1890-ben 
Jenában, 1893. Zürichben lett egyetemi tanár. 
Főbb müvei: Handkommentar zum Neuen Tes-
tament, melyben a Tessaloniaiakhoz és Korintu-
Biakhoz irott leveleket tárgyalta s átdolgozta 
G. B. Wiener művét: Grammatik des neutesta-
mentliehen Sprachidioms (8. kiadás (Göttingen 
1894). 

Schmitt Jenő, iró, szül. Znaimban 1851 nov. 
5., megh. 1916 szept. 14. Atyja halála után még 
gyermekkorában Zomborba vitte az anyja; ott és 
Budán tanult, később Bács vmegyében hivatal
nok volt. E közben bölcsészeti tanulmányokkal 
foglalkozott. 1887. a berlini filozófiai társaság 
pályázatán Das Geheimniss der Hegel'schen Dia-
lektik c. munkája dicséretben részesült és a tár
sulat kiadványaiban jelent meg. Trefort ekkor 
ösztöndíjat adott neki, mellyel egyetemi tanul
mányokat folytathatott Budapesten és Berlinben. 
1890 óta Budapesten az igazságügyminisztérium 
könyvtárőre volt, delemondott állásáról. 1892-ben 
tette közzé a Krisztus istensége a modem ember 
szellemében c. munkát (magyarul Budapesten, 
németül Lipcsében) és vallásbölcsészeti iskola 
létrehozásán működött a Szellem vallása c. mű
vével. A modern anarchista mozgalom idealiszti
kus irányban való átalakítására Lipcsében 1894— 
1896. szerkesztette és kiadta Die Religion des 
Geistes c. folyóiratot s közreműködött a berlini 
Der Soeialist c. anarchista közlönyben. 1897 ele
jén Budapesten Állam nélkül és Ohne Staat cí
men idealista anarchista hetilapot indított. Több 
izben anarchizmusa miatt pörbe fogták, de mindig 
fölmentették. Élte utolsó éveit Berlin mellett töl
tötte. Vallásos korszakának főbb művei: Die 
Gnoei8. Grundlagen der Weltanschauung einer 
edleren Kultur (I. köt. Leipzig 1903, II. köt. 1907); 
Der Werbstaat (Berlin 1904); Kritik der Philo-
sophie, vom Standpunkte der intuitíven Er-
kentniss (1908). Krisztus c. művét magyarra ford. 
Madary K. (Bpest 1920). V. ö. Képes F. S. J. 
élete és tanítása (1918). 

Schmitt, Aloi/s, német zongoraművész és zene
szerző, szül. Erlenbachban (Bajorország) 1788 
aug. 26., megh. Majna-Frankfurtban 1866 júl. 25. 
Instruktiv irányú zongoradarabjai az egész vilá
gon ismertté tették nevét. — Fia : Georg Aloys, 
szül. 1827., megh. Drezdában 1902 okt. 15., 
1857—92-ig Schwerinben volt udvari karmes
ter. Nevezetesebb operája: Trilby. 

Schmittenhöhe, hegycsúcs, 1. Zell. 
SehmittYieiaiet,Adolf, német író, szül. Neckar-

bischofsheimben (Baden) 1854 máj. 24., megh. 
Heidelbergben 1907 jan. 22. 1893 óta Heidelberg-
ben ev. pap volt. Müvei: Psyche (Bielefeld 1891); 
Novellen (Leipzig 1896); Leonie (reg., u. o. 1899); 
Neue Novellen (u. o. 1901); Das deutsche Herz 
(Stuttgart 1908); Das Tagebuch meines Urgross-
vaters (Freiburg in Br. 1908). 

Schmitz, Bruno, német építész, szül. Düssel
dorfban 1858 nov. 21., megh. Berlinben 1916 ápr. 
17. Az ottani művészeti akadémián tanult. Hatal
mas monumentalitásra törekvő, többnyire nagy

tömegűmüvei közül kiemelendők: az indianopolisi 
harcosemlék (1893), I. Vilmos császár emléke a 
Kyffhauseren (1896), egyéb császáremlékek a 
Porta Westphalica és Koblenz mellett, Halléban, 
fontos városépítészeti alkotások Mannheimban, a 
lipcsei híres Völkerschlacht-emlékmü, mely a leg
nagyobb szabású a császárság korszakát jellemző 
müvei közül. 

Schmoller, Gustav, német közgazdasági író, 
szül. Heilbronnban 1838 jún. 24., megh. Harzburg 
fürdőben 1917 jún. 27. 1864-ben a hallei egyete
men tanár lett, 1872. Strassburgba, 1882. Ber
linbe ment egyetemi tanárnak, 1912. nyugalomba 
vonult. Több tudós társaság választotta tagjául, 
1915. a Magyar Tud. Akadémia is. 1881 óta ki
adta a Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung 
und Volkswirtsehaft im Deutechen Eeich c. 
folyóiratot. Munkái közül nevezetesebbek: Zur 
Geschichte des deutschen Kleingewerbe ím XIX. 
Jahrhundert (Halle 1869); Über einige Grund-
fragen d. Social-Politik und der Volkswirtschaf te-
lehre (1898); Umrisse und Untersuchung zur 
Verfassungs- und Wirtschaftsgeschichte Preus-
sens im XVII. und XVIII. Jahrhundert (1898); 
Acta borussica, a berlini akadémia ezen új vál
lalata számára megírta a Die preuss. Seiden-
Industrie im XVIII. Jahrhundert c. munkát (3 
köt., 1892); Die Behörden-Organisation u. d. all-
gemeine Staatsverwaltung Preussens im XIII. 
Jahrhundert (1894—98); Grundriss der alig. 
Volkswirtschaftslehre (1901, 6. kiad.); Einige 
principielle Erörterungen über Wort und Preis 
(1901); Wesen und Bedeutung der neueren Ar-
menpflege (1902); Grundriss der allgemeinen 
Volkswirteehaftslehre (1902—1904); Maschuien-
zeitalter im Zusammenhang mit Volkswohl-
stand (1903); Preussische Verfassungs-, Verwal-
tungs- und Finanzgeschichte. Halála után jelent 
meg: Die soziale Frago (München 1918). 

Schmölln, város ThUringiában a volt Szász -
Altenburg hercegségben, (1919) 10,925 lak., pamut
fonógyárakkal. A középkorban látogatott búcsú
járó hely volt. 

Schmutzer, Ferdinánd, osztrák festő és gra
fikus, szül. Bécsben 1870 máj. 21., megh. Bécs
ben 1915 márc. A bécsi iparművészeti iskolában 
és művészeti akadémián tanult, azután Parisban 
és Hollandiában a régi mesterek müveit tanul
mányozta. 1897 óta mindinkább grafikával fog
lalkozott és 1908. a művészet ezen ágának tanára 
lett a bécsi művészeti akadémián. Rézkarcai 
többnyire hollandi táj- és interieurképek, kép
mások (Heyse Paul, Rudolf v. Alt, Goldmark, 
Lueger, stb.). Nagyságukkal is kiválnak a Hölgy 
lóval és a Joachim-kvartett. 

Schmuz-Baudisz, Theo, német porcellánfestő, 
szül. Herrnhutban 1859 aug. 4. 1890—1896-ig 
festó, majd keramikus, 1902. a berlini kir. porcel
lángyár máz alatti festőosztályának vezetője lett. 
Porcellánedényeit többnyire erősen stilizált nö
vényi elemekkel és tájképekkel díszíti s mestere 
a lágy, harmonikus színhatásoknak. 

S c h n . , latin természetrajzi nevek után Schnei-
der Johann Gottlob (1. 0.) nevének rövidítése. 

Schnaase, Kari, német művészettörténész, 
szül. Danzigban 1798 szept. 7., megh. Wiesba-
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denben 1875 máj. 20. Heidelbergben és Berlin
ben jogot tanult és mint jogász működött, de egy 
olaszországi utazása alkalmával a művészettel 
is kezdett foglalkozni és 1857. lemondott állásá
ról. 1858. Grüneisennel és carolsfeldi Schnorr 
t'estóvel együtt a Christliches Kunstblatt cimü 
'apót alapította. Fő művei: Niederlándische 
Briefe (Stuttgart 1834); különösen pedig a Ge-
schichte der bildenden Künste (7 köt., Düssel
dorf 1843—64; 2. kiad. 8 köt., u. o. 1865—1879), 
mellyel korszakot alkotott a német müvészet-
lörténeti tudomány fejlődésében. V. ö. Liibke, 
Kari S. (Stuttgart 1879). 

Schnabel, Arthur,német zongoraművész, szül. 
Lipnikben (Szilézia) 1882 ápr. 17. Leschetitzky 
tanítványa. Kiváló Brahms- és Sehubert-inter-
pretáló. 1902-ben Berlinben Anton Hekkinggel és 
Alfréd Wittenberggel trió-társaságot alapított. 
Budapesten több ízben hangversenyezett nagy 
sikerrel. A felesége S.-Behr Therese, korunk 
legkiválóbb dalónekesnőinek egyike. Szül. 1876 
szept. 14. Stockhausen I. és Gerster Etelka vol
tak a mesterei. 

Schnabele, elszászi származású francia rend
őrbiztos, ki határszéli állomásáról rendszeres 
kémkedést űzött Elszász-Lotharingiában. A né
met birodalmi törvényszék ezért elfogató paran
csot adott ki ellene. Mikor Gautsch, metzi rendőr-
hiztos hivatalos megbeszélés ürügye alatt német 
földre csalta, elfogták és fogságba vetették. A 
német kormány azonban 1887 ápr. 30. szabadon 
bocsátotta, mert a hivatalos meghívás számára 
-értetlenséget biztosított. Ez az ú. n. S.-iigy Fran
ciaországban nagy izgatottságot keltett s Bou-
•anger hadügyminiszter már hadüzenettel fenye-
getődzött, de minisztertársai leszavazták. 

Schnars-Alqnist, Hugó, német festő, szül. 
Hamburgban 1855 okt. 29. Berlinben Gude tanít
ványa volt. Észak- és Délamerikába, Ausztrá
liába, Uj-Zeelandba, Ceylonba, Észak- és Dél-
Európába tett ismételt utazásai alkalmából fes
tett tengeri képei, melyek sok német nyilvános 
és magángyűjteményben találhatók, e műfaj 
legjobb modem termékei közé tartoznak. 

Schnebelhoin, hegység a Thur és Töss völ
gyei közt, Zürich és St. Gallen svájci kantonok 
határán, 1295 m. magas. 

Sehnebe l in , az ugyanily nevüfranciamecha-
nikus testvérek által feltalált és főleg kálhunklo-
rátot tartalmazó robbanószer. 

Schneckenburger, Max, németköltő, a Wacht 
;tin Rheinnek, a németek nemzeti dalának szer
zője, szül. Thalheimban 1819 febr. 17., megh. 
Burgdorfban 1849 máj. 3. Híres dalát 1840. írta, 
amikor háborúval fenyegették Németországot a 
franciák. 1870., a német-francia háború kezdete
kor Wilhelm Kari zenét írt hozzá. Halála után 
jelent meg: Deutsche Lieder (Stuttgart 1870). 

Schneckenhaus Menyhért Vince, a nagy
szombati akadémiai nyomda vezetője volt 1655 
—1664-ig. Összesen 14 magyar és 21 latin nyom
tatványa ismert. Előde Willmann Mátyás, utóda 
Byller (Biller) Mátyás volt. 

Schnee, Heinrich, német gyarmatpolitikus, 
szül. Neuhaldenslebenben 1871 febr. 2. Császári 
bíró volt 1898—1900. a Bismarck-szigeteken, 

1900-1903. Szamoa helyettes kormányzója, 1905. 
a londoni német nagykövetség gyarmatügyi taná
csosa lett, azután Német-Keletafrika kormány
zója. 1921-ben a hamburgi egyetem tiszt, állam
tudományi doktorrá avatta. Müvei: Bilder aus der 
SUdsee (1904); Unsere Kolonien (1908); Deutsch-
Ostafrika iin Weltkrieg (1919); Die deutschen 
Kolonien imter fremder Mandatherrschaft (1922). 

Schneeberg, 1. hegység az Osztrák Alpok
ban, a Keleti-Alpok mészkővonulatának végső 
tagja Neunkirchen alsó-ausztriai kerületi kapi
tányságban, a Raxalpeval szemben. Legmaga
sabb csxicsa a Klosterwappen (2075 m.), amelyre 
1897 óta fogaskerekű vasút visz, a hegyen Er
zsébet királyné emlékére (1901) emelt kápolna 
van. — 2. Krajnai S., a Karszt-hegység leg
magasabb hegye Laas és Fiume közt, a Schnee-
koppeben (1796 m.) kulminál. — 3. Grosser v. 
Spieglitzer S., a Szudéták egy részének, a glatzi 
Schneegebirgenek legmagasabb csúcsa, 1422 m. 
magas, kilátótoronnyal és meteorológiai állomás
sal. — 4. S., a Fichtel-hegység legmagasabb 
csúcsa, 1051 m. — 5. S. (Hoher S.), az Elbe-
mészkőhegység (Sáchsische Schweiz) kulmináló 
csúcsa Csehországban, Tetsohentől Ny.-ra, 723 m. 
magas, 33 m.-es kilátótoronnyal. — 6. S., szász
országi város a zwickaui kerületi kapitányság
ban, (1910) 9382 lak., gazdag ezüst-, kobalt- és biz-
mutbányákkal. 1516—40-ig épült evang. főtem
plomában Lukas Cranach egy oltárképe látható. 
S. közelében van a Filzteich, amely 1783 gátjait 
áttörte és nagy kárt okozott, valamint a 16 km. 
hosszú, részben sziklákba vájt Flöszgraben. 

Schneeberger, Helene, német színésznő, lásd 
Hartmann, 4. 

Schneebergi tubák, 1. Gyöngyvirág. 
Schneegans, 1. Kari Augiist, elszászi író és 

politikus, szül. Strassburgban 1835 márc. 9., 
megh. Genovában 1898 márc. 2. 1871-ben Bor-
deauxban a francia nemzetgyűlés tagja volt, 
1877. a német birodalmi gyűlés tagja, 1880. né
met konzul Messinában, majd Genovában. Novel
lákat és tanulmányokat irt : Une saison en Alle-
magne(1863); Contes (Strassburg (1868); Guerre 
en Alsace (u. o. 1871); Aus dem Elsass (u. o. 
1875); Die Elsasser Liga (u. o. 1876); Aus fernen 
Landen (Breslau 1886). Emlékiratait fia Hein
rich, wiirzburgi egyetemi tanár adta ki (Berlin 
1904). 

2. S-, Ludwig, német író, szül. Strassburgban 
1842 dec. 16. 1888-ban Bécsben telepedett le. 
Főbb munkái: Spatherbst (dráma, 1872); Der 
Weg zum Frieden (dráma, 1874); Jan Bockhold 
(dráma, 1877); Maria Königin von Scliottland 
(dráma, 1882). 

, Schneekoppe (Riesenkoppe), a Riesengebirge 
(Óriás-hegység) 1605 m. magas, kulmináló csúcsa 
Németország cseh-sziléziai határán. Csonka grá
nitkúp, amely a hegység gerince fölött, közel 
annak végéhez, mintegy 260 m.-nyire emelke
dik ki, gnájsz- és esillámpalasziklák teszik vál
tozatossá. 1900 óta meteorológiai obszervatórium 
is van rajta. 

Schneidemühl (lengy. Pila), város Bromberg 
porosz kerületben, (1919) 32,569 lak., gépgyárak
kal, gőzfűrésszel. 
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Schneider An tal, orvos, szül. Csákó vau (Temes 
vm.) 1817 ápr. 4, megh. Budapesten 1897 szept. 
1. Orvosi pályáját Csákóván kezdte, Moraviczán 
mint vármegyei orvos folytatta. A szabadságharc 
kitörésekor Damjanich seregéhez rendelték; 1849. 
Bem seregében főtörzsorvos s különösen a piski 
csatában és Szeben ostrománál tűnt ki. A világosi 
napok után Bemmel együtt Törökországba me
nekült s itt 5 évig Aleppóban volt internálva, hol 
a mohammedán vallásra tért át. Az orosz-török 
háború alatt 1854 az arab csapatok vezérorvo
sává nevezték ki. Később Konstantinápolyban 
telepedett le. Innen szervezte 1859. Garibaldi fel
hívására a magyar forradalmat; egy ellensége 
azonban elárulta s mivel 60 millió forintnyi, Olasz
országban nyomott bankjegyet találtak nála, el
fogták s bebörtönözték. Két évi fogság után az 
angol követ közbenjárására kiszabadult s egy 
ideig Korfuban élt; később Olaszországba ment, 
hol ezredesi ranggal a magyar légióba lépett. 
1867-ben az általános amnesztia után visszatért 
Budapestre, hol nejével és gyermekeivel együtt 
lijra keresztény lett. Budapesten még öt évig volt 
rendőri felügyelet alatt s a pénzügyminisztérium
ban mint számtiszt nyert alkalmazást. 

Schneider, 1. Albert, svájci jogtudós, született 
Riesbachban (Zürich kanton) 1836 dec. 17., megh. 
Zürichben 1904 ápr. 20. 1878 óta a zürichi egye
temen a római jog tanára volt. Nagy része volt 
a svájci kötelmi jog megalkotásában; kommen
tárt írt erről, továbbá a zürichi polgári törvény
könyvről és öröklési jogról. Jogtörténeti munkát 
írt a római rabszolgaságról, úgyszintén a római 
jog szerinti határidőszámításról. 

2. S., Euloqias, francia forradalmi férfiú, 
született Wipfe'ldben 1756 okt, 20., meghalt Pa
risban 1794 ápr. 1. A franciskánus rendbe lépett 
s 1789. a bonni főiskola tanára lett. Forradalmi 
és egyházellenes nézetei miatt a kölni érsek meg
fosztotta hivatalától. S. ekkor Strassburgba ment, 
hol csakhamar a jakobinusok vezére lett. 1793-ban 
n forradalmi törvényszék közvádiójává nevezték 
ki s fanatikus kegyetlenséggel dühöngött egész 
Elszászban. Mindamellett azzal vádolták, hogy az 
osztrákok kéme s 1794 elején Parisba vitték, hol 
a guillotine alatt végezte életét. V, ö. Ehrhard, 
Eulogius S. (Strassburg 1894); Mühlenbech.Euloge 
S. (u. o. 1896). 

3. S-, Frieclrich Johauu Christian, német zene
szerző, született Altwaltersdorfban 1786 jan. 3., 
megh. Dessauban 1853 nov. 23. Kiváló pedagógus 
volt, nagy karmester. Sok oratóriumot, 25 kan
táiét, 29 szimfóniát, 7 operát, 400 kardalt és 200 
magándalt írt. V. ö. Kempe, F. S. (1859). 

4. S., Hermáim, német festő és rajzoló, szü
letett Münchenben 1846 jún. 16., meghalt u. o. 
1918 jül. 24. Pilotynak és Schwindnek volt tanít
ványa és annak idején történeti festményeivel 
sikereket aratott, az utolsó évtizedekben azonban 
főleg a Fliegende Blátternek szentelte erejét, mint 
e lap állandó rajzolója és művészeti szerkesztője. 

5. S., Hwtense, francia énekesnő, szül. Bor-
deauxban 1838, megh. Parisban 1920 máj. 6. 
Egy szabó leánya volt s már korán színpadra 
lépett, de csak akkor lett népszerűvé, mikor 
1855. Offenbach szerződtette. Offenbaeh leghíre

sebb operettjeinek fő női alakjait ő kreálta s 
Paris legkedveltebb színésznője volt a császárság 
korában, különösen Szép Helénája lett híres. 

6. S., Johann Gottlob, német klassz, filológus 
és természettudós, szül. Kollinéban (Hubertusburg 
mellett) 1750 jan. 18., megh. Boroszlóban 1822 
jan. 12. 1776-ban tanár Odera-Frankfurtban, 
honnan 1811. az egyetemmel együtt Boroszlóba 
került. Legnevezetesebb müve nagvkritikai görög
német szótára (2 köt., ZUllichau "1797—1798., 3. 
kiad. Supplementumokkal, Leipzig 1819), alapvető 
a későbbi szótárakra nézve. A régiek természet
rajzára vonatkoznak: Litterarische Beitriige zur 
Naturgeschichte der Altén (Frankfurt a/0.1786); 
História amphibiorum (1799). Nagyobbrészt ide
tartoznak kiadásai is (Aelianus, Nikandros, Epi-
kuros stb.). V. ö. Passow, Memória Schneideri 
(Breslau 1822). 

7. S-, Louis. német színész és író, szül. Ber-: 
linben 1805 ápr. 29., megh. Potsdamban 1878 
dec. 16. Berlinben udvari színész és énekes, ké
sőbb a kir. könyvtár felügyelője lett. ,Drámai 
müveit Both C. W. álnév alatt adta ki. írt azon
kívül novellákat a szinészéletböl, regényt, törté
neti munkákat, stb. Halála után jelent meg: Aus 
nieinem Lében (3 köt., Berlin 1879—80). 

8. S., Róbert, lovag, osztrák archeológus, szül. 
Bécsben 1854 nov. 17., megh. u. o. 1909 okt. 24. 
Az archeológia tanára volt a bécsi egyetemen és 
az osztrák arch. intézet igazgatója. Munkái: Die 
Geburt der Athene (1880); Die Erzstatue vom 
Helenenberg (1893); Drei römische Stádte: Aqui-
leia, Pola, Salona (1893); Album auserlesener 
Kunstgegenstande d. Antiken-Sammlung (1895). 

9.S., Sascha, németfestö,szül.Szentpéterváron 
1870 szept. 21. A drezdai művészeti akadémián 
tanult. Eleinte nagy kartonokban, utóbb falképek
ben (Meissen, Johanniskirche; Lipcse, Buchgewer-
behaus; Köln, városi szinliáz) mély gondolato
kat igyekezett szimbolikus formában, főleg nagy
szerűen megrajzolt emberi alakokkal kifejezésre 
juttatni. 

10. &'., Wilhelm, német kat. püspök és író, szül. 
Gerliugenben 1847 szept. 4., megh. Paderbornban 
1909 aug. 31. Miután pappá szentelték, teol. tanár 
lett Paderbornban, 1892. ugyanott kanonok, 1894. 
nagyprépost. 1900-ban paderborni plíspökké vá
lasztották. Müvei: Das andre Lében. Ernst und 
Trost der christlichen Welt- und Lebensanschau-
ung (8. kiad. Padernborn 1905); Der neuere Gei-
sterglaube (1885); Die Naturvölker, Missvarstend-
nisse, Missdeutungen uud Misshandhmgen (1885— 
1886, 2 köt.); Die Religion der afrikanischen 
Völker (Münster 1891); Allgemeinheit und Einheit 
des sittlichen Bewusstseins (Köln 1895); Die 
Sittlichkeit ün Lichteder Darwin'schen Entwicke-
lungslehre (Paderborn 1895); Göttliche Weltord-
nung u. religionslose Sittlichkeit (1900). Magyarul 
megjelent: Á szellemekben való ujabb hit (1889). 

Schneider-Schönfeld, Irma, német írónő, szül. 
Bécsben 1876., megh. Münchenben 1915 okt. 12. 
Tanult Bécsben, Prágában, Bernben; orvos akart 
lenni, de később Lipcsében művészettörténeti ta
nulmányai az írói pályára vitték. Sok elmefutta
tást és tanulmányt, valamint költeményeket és 
elbeszéléseket írt német folyóiratokba; de mű-
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ködösének súlypontja éveken át a Gartenlanbe 
szépirodalmi lap szerkesztésére esik. Neje volt 
Sekneider-Franken Joseí müncheni festőnek. 

Schneidewin, Friedrich Wilhelm, német 
klassz, filológus, szül. Helmstedtben 1810 jún. 6., 
megh. Göttiugenben 1856 jan. 10. Göttingeni 
euyeteini tanár volt. Művei: Delectus poesis 
Graecorum (3 köt., Göttingen 1838—39); Co-
niectanea eritica (u. o. 1839); Beitrage zur Kritik 
der Poetae lyrici (u. o. 1844). Kiadta Martialist 
11842, 1853), Babriost (1853, 1865), Sophoklest 
jeles német kommentárral (1849-1854. Azóta több 
új kiadás Naucktól, Brulintól); Aischylos Aga-
memnonját (1856); a görög paroemiographusokat 
(Leutsch-esal, I., Göttingen 1859). Ö alapította 
1846. és szerkesztette a Philologus c. folyóiratot. 

SchnellerIstván, egyetemi tanár, pedagógiai 
író, szlil. Kőszegen 1847 aug. 3. Tanulmányait 
Sopronban, Halléban és Berlinben végezte. 1874. 
Kperjesen lett ág. h. ev. teol. tanár, később a po
zsonyi ág. h. ev. teol. akadémia tanára, 1885. 
igazgatója. 1894-ben a kolozsvári egyetemre a 
neveléstudomány r. tanárává nevezték ki. 1919 
máj. 12., mint az egyetem rektora, karhatalom
mal kényszerítve, kénytelen volt a románoknak 
átadni az egyetemi épületeket és intézeteket; 
Kolozsvárról száműzve, Budapesten előkészítette 
a kolozsvári egyetemnek Szegeden való szerve
zését. A M. Tud. Akadémia 1912. levelező taggá 
választotta. Tanulmányai különböző folyóiratok
ban jelentek meg. Főbb művei: Paedagogiai dol
gozatok (Budapest 1900, 1904, 1910, 3 köt); A 
nemzeti nevelésről (1902); Jézus Krisztussá 
nevelés elve (Pozsony 1903); Egyéniség-Szemé
lyiség (1906); A katonai nevelésről (19Í7). 

Schneller, Christian, tiroli költő és nyelvtu
dós, szül. Holzgauban (Lech-völgy) 1831 nov. 5., 
megh. Cornocaldában (Rovereto mellett) 1908 
aug. 5. A tiroli és vorarlbergi középiskolák fel
ügyelője volt. Költeményein és elbeszélésein kívül 
nevezetesebb művei: Marchen und Sagen aus 
Welschtirol (Innsbruck 1867); Die romanischen 
Volkemundarten in Südtirol (1. köt., Gera 1876); 
Landeskunde von Tirol (Innsbruck 1872); Skizzen 
und Kulturbilder aus Tirol (u. o. 1877). 

Schnepperer, német költő, 1. Bosenblut. 
Schnetz, Jean Vidor, francia festő, szül. 

Versaillesban 1787 máj. 15., megh. Parisban 1870 
márc. 17. Parisban Dávidnak ós Grosnak volt 
tanítványa, azután Olaszországban tartózkodott. 
1840—58. a római francia akadémia igazgatója 
volt. Történeti és vallásos tárgyú képei, melyek 
egész sora van a versaillesi múzeumban, kevésbbé 
jelentékenyek, mint az olasz népéletből vett ábrá
zolásai, melyek közül a Madonnának tett fogada
lom (1831, Paris, Louvre) nagy népszerűségre 
tett szert. 

Schnierer, 1. Aladár, jogtudós, szül. Lajta 
m. Bruckban 1836., megh. Budapesten 1898 dec. 
6. Az ügyvédi diploma elnyerése után a buda
pesti pénzügyi ügyészség szolgálatába lépett. 
1863-ban a kassai jogakadémián, 1872. a buda
pesti egyetemen lett tanár. Nevezetesebb müvei: 
A büntetőjog általános tana (Budapest 1893); 
A bűntettekről és vétségről szóló magyar bün
tetőtörvény magyarázata (3 köt, u. o. 1883); 
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A büntettek és büntetéseik. A büntetőjog különös 
része (u. o. 1876). 

2. S. Gyula, az országos szabadalmi tanács 
elnöke, szül. Pozsonyban 1832 jül. 8., megh. 
Budapesten 1902 szept. 17. Jogi tanulmányai 
végeztével 1855. állami szolgálatot vállalt, az 
alkotmány helyreállítása után a földmívelés-, 
ipar- és kereskedelemügyi minisztériumba lépett, 
ahol miniszteri tanácsosi állásig emelkedett. 
1885. az országos kiállítás igazgatója volt; ő szer
vezte hazánkban az iparfelügyelói szolgálatot ; 
1896. szervezte az országos szabadalmi hivatalt 
és tanácsot, mely utóbbinak elnöke lett. Neveze
tesebb művei: A telekkönyvi eljárás rendszeres 
kézikönyve (2 köt., Pest 1871); A vámügyreform 
Magyarország termelése szempontjából (u. o. 
1866); A nem peres jogügyletekben az eljárás 
alapelvei (u. o. 1867); Ajelzálogi és telekkönyvi 
rendszerek elmélete (u. o. 1869); Igazságszolgál
tatás (u. o. 1869); A kereskedelmi törvény ma-
gyarázata (Budapest 1876). 

Schnitter, Johann, 1. Agricola, 3. 
Schnitzer, 1. Eduárd, 1. Emin pasa. 
2. S., Germaine, francia zongoraművésznő, 

szül. Parisban 1889. Pugnotól és Sauer Emiltől 
tanult. 15 éves korában, mint a mesteriskola 
növendéke, megnyerte az osztrák állam díját. 
Több izben hangversenyezett Budapesten is. 

3. S. Ignác, színműíró és fordító, szül. Buda
pesten 1839 dec. 20., megh. Bécsben 1921 jún. 
18. Előbb Pesten, majd Bécsben volt hírlapíró. 
Számos opera és operett szövegkönyvét írta, így 
Jókai novellája nyomán a Cigánybáró szövegét 
is. Németre fordította Petőfi összes költemé
nyeit, Szigligetitől a Trónkövetelőt és más da
rabokat, Jókaitól Hős Pálffyt és az Aranyem
bert, Csikynek több színművét. A Kisfaludy- és 
a Petőfi-Társaság kültagjává választotta. 

4. S., Joseph, német katolikus teológus, szül. 
Lauingenben 1859 jún. 15. Pappá szentelték 1884. 
1902-ben müncheni egyetemi teol. tanár lett. 
1908-ban a Pascendi eneiklikával szemben kifej
tett modernista álláspontja miatt az egyházi ha
tóság a teol. tanárságtól felfüggesztette. S. ezután 
a filozófiai fakultásra ment át. Főbb művei: Be-
rengarvon Tours (München 1890); Quellén und 
Forschungen zur Geschichte Savonarolas(1902— 
1910, 4 köt.); Savonarolas Erzieher und Savona-
rola als Erzieher (1913). 

Schnitzler János, orvos, szül. Nagykanizsán 
1835 ápr. 10., megh. Bécsben 1893 máj. 2. Orvosi 
tanulmányait Budapesten és Bécsben végezte, 
Oppolzer asszisztense volt, ezután Bécsben 1867. 
egy. tanár. 1860-ban alapította a Wiener medici-
nische Presse c\ szaklapot, melyet 1886-ig szer
kesztett. Majd 1887. az Internationale klinische 
Rundschau s 1890. a Klinische Zeit- und Streit-
fragen című lapokat indította meg. Nevezetesebb 
művei: Die pneumat. Behandlungen der Lungen-
und Herzkrankheiten (Wien 1875); Zur Diagnose 
und Therapie der Laryngo- und Traeheostenosen 
(u. o. 1877); Die Lungensyphilis und ihr Ver-
haltniss zur Lungenschwindsucht (u. o. 1880). 

Schnitzler, Arthur, osztrák-német író, szül. 
Bécsben 1862 máj. 15. Orvosnak készült, de ifjú
korától kezdve az irodalomnak él. A legújabb 
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német irodalom egyik legszellemesebb írója; ele
ven dialógusán kívül leginkább tartalmi tömör
sége és erős megflgyelőteheteége mellett pszicho
lógiai mélysége jellemzik. Az érzéki szerelem és 
a halál a legkedvesebb tárgyai, a színészeiét mü
veinek legkedvesebb környezete. Zwischenspiel 
c. vígjátékával 1908. a Grillparzer-díjat nyerte 
el. Darabjait nálunk is szívesen adják. Főművei 
(a külön meg nem jelöltek színművek): Anatol 
(1893); Márehen (1894); Liebelei (1896); Frei-
wild (1896); Der grüne Kakadu (1899); Reigen 
(párbeszédek, 1900); Leutnant Gustl (novella, 
1901); Lebendige Stunden (1902); Der Ruf des 
Lebens (1905); Marionetten (1906); Dammersee-
len. Novellák (1907); Der Weg ins Preie (regény, 
1908); Comtesse Mizzi (1909); Der junge Medar-
dus (1910); Prof. Bernhardi (1912); Masken und 
Wunder (elb., 1912); Frau Beaté und ihr Sohn 
(elb. 1913); Komödie der Worte (3 egyfelvonásos, 
1915); Flick und Pliederbusch (1917); Doktor 
Groeber(elb. 1917); Casanovas Heimfahrt (elb. 
1919); Die Schwestern oder Casanova in Spa (1919); 
Gesammelte Werke (7 köt., 1912 és 9 köt. 1922). 
Magyarul megjelent vagy előadott művei: Körbe
körbe (10 párbeszéd, 1904); Szerelmeskedés (ford. 
Révész Ferenc. 1908); A zöld kakadu (1909); 
Pierrette fátyla (némajáték, Dohnámji Ernő ze
néjével előadta az Operaház 1910); Az élet szava 
(ford. Salgő Ernő, 1910); Mici grófnő (ford. Gö-
möri Jenő, 1911); Anatol (ford. Bíró Lajos és 
Gömöri Jenő, 1911); Eleven órák (ford. Harmos 
Ilona 1911); Ködös lelkek (ford. Boboz Andorné, 
1912); A pásztorfurulya (ford. Telekes Béln,l9l2); 
Bátor Kasszián (ford. Karinthy Frigyes, 1912); 
A hűtlen feleség (ford. Framjő Zoltán, 1913); 
A préda (ford. Salgő Ernő, 1913); Guszti hadnagy 
(ford. Boboz Andorné, 1914); Szavak komédiája 
(ford. Márai Sándor, 1919); Álarcok és csodák 
(ford. Herz Sándor, 1919); Körtánc (ford. Pajzs 
Elemér, 1919); Út a szabadba (ford. ifj. Gaál 
Mózes, 1921); Casanova (ford. Kosztolányi Dezső, 
1922). V. ö. Specht B., A. S., der Dichter undsein 
Werk (1922). 

Sclmizl., latin növénynevek után Schnizlein 
Adelbert (1813—68) német botanikus nevének rö
vidítése. Főműve: Iconographia familiarum regni 
vegetabilis (Bonn 1843—70, 4 köt.). 

Schnorr von Carolsield, 1. Franz, egyetemi 
tanár, szül. Münchenben 1842 ápr. 11., megh. 
Drezdában 1915 febr. 8. A drezdai kir. könyvtár 
igazgatója volt 1887—1907. 1882-től egyetemi 
tanár. Müvei: Katalog der Dresdener Handschrif-
ten (I—II. Leipzig, 1882—83); Erasmus Alberus 
(Dresden, 1893); kiadta az Archív f. Literatur-
geschichte III-XV. kötetét (Leipzig, 1873 -1885.) 

2. S., Július, német festő, szül. Lipcsében 1794 
máre. 26., megh. Drezdában 1872 máj. 14. Atyjá
nak, S. Joliann Veit történeti festőnek (1764— 
1841) volt tanítványa, 1811 óta a bécsi akadé
mián tanult s a régi német és németalföldi festők 
műveit tanulmányozta. Jellemző képei e korból: 
Szt. Rókus alamizsnát osztogat (lipcsei városi 
múzeum) ós Keresztelő Szt. János családja Krisz
tus családjánál (drezdai képtár). 1818-ban Eóinába 
ment, ott Overbeckhez és Corneliushoz csatlako
zott. Annak hatása alatt készültek vallásos szel-

Schober 

lemtől áthatott képei: A kánai menyegző ; 
A három keresztény és a három pogány lovag ; 
Euth, Boas szántóföldjón (hamburgi műcsarnok) 
stb.; ennek befolyása alatt nagy, monumentális 
festményei Ariosto Őrjöngő Rolandjából a római 
Massimi-villában. 1827-ben a történeti festés 
tanára lett a müncheni akadémián és I. Lajos 
bajor király megbízásából a müncheni új királyi 
palota néhány földszinti dísztermét a Nibelungok 
mondájából és a középkori német történetből vett 
falfestményekkel díszítette. 1846-ban a drezdai 
akadémia tanára ós az ottani képtár igazgatója 
lett. Drezdában készült festményei közül leg
ismertebbek: Krisztus a kereszttel találkozik 
Szt. Péterrel; Siegfried búcsúja Kriemhildától; 
a londoni Szt. Pál-templom üvegfestményei szá
mára készített kartonjai; Luther Wormsban 
(müncheni MaximUianeum) stb. Művészetének 
legbecsesebb és legnépszerűbb alkotásai a Nibe
lung-énekhez és a bibliához készített fametszett 
képei. 

3. S., Ludwig, S. 2. fia, Wagner Richárd ked
venc énekese, az első Tristan, szül. Münchenben 
1836 júl. 2., megh.Drezdában 1865 júl. 21.1858-ban 
Karlsruhéban, 1860. Drezdában a Hofoper első 
hőstenorja. Kiváló Wagnerénekes volt. Leghíre
sebb szerepei: Tannháuser, Tristan. A felesége: 
Malwina Garriguezt (1825-1904) is kivételes te
hetségű színpadi énekesnő volt. 

Schnöller Lajos, zenepedagógus, szül. Pesten 
1862. A budapesti zenei életben jelentős szerepet 
vitt. Káldy Gyulával megalapította a Magyar 
zeneiskolát, amelynek később igazgatója lett. Az 
ezredéves kiállításon bemutatta az általa felta
lált vonószongorát. Irodalmi müve: A zene jelen
tősége a nemzeti kultúra terén (év n.). 

Schnütgen, Alexander, kanonok, művészet
történeti író, szül. Steeleben 1843 febr. 22., megh. 
Listemohlban 1918 nov. 23. A keresztény ipar
művészet buzgó kutatója volt, szerkesztette Köln
ben a Zeitschrift fflr christliehe Kunst c. folyó
iratot ; ebben ismertette az aacheni magyar ká
polna kincseit (1892), úgyszintén a Magyar Nem
zeti Múzeum hajdúnánási szirénáját (az Archeoló
giai Értesítőben is 1893) stb. Kiadta a híres Meri 
Ada-kéziratot (1889). 

Schober, 1. Albert (gálgőczi), magyar állam vas
úti igazgató ós elnök-helyettes, szakíró, szül. Bécs
ben 1841 febr. 6., megh. Budapesten 1910 máj. 27. 
Tanulmányait a bécsi műegyetemen végezte, ahol 
rövid ideig tanársegéd is volt. 1873-ban a Magyar 
Államvasutak igazgatóságánál vezértitkár, 1885. 
igazgató, majd min. tanácsos, 1898. elnök-helyet
tes lett. Kiváló része volt a nemzetközi vasúti 
forgalom megszervezésében. A zóna-díjszabás 
megteremtésében Baross Gábor miniszter mellett 
főszerepe volt. Királyi elismerésül magyar ne
mességet nyert gálgőczi előnévvel. Számos vasúti 
szakba vágó dolgozatot írt magyar és német szak
lapokba és napilapokba. 

2. S. Béla (gálgőczi), pénzügyi és állam
gazdasági szakférfiú, S. 1. fia, szül. Budapesten 
1867 niárc. 1. Jogi tanulmányokat végzett ós ügy
védi oklevelet nyert. Pályája kezdetén előkelő 
pénzintézetek szolgálatában működött, 1895-tól 
1916-ig a Magyar Agrár- ós Járadékbank igaz-
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gatóhelyettese, majd ügyvezető-igazgatója volt, 
19Í6-ban a Pénzintézeti Központ Ügyvezető-igaz
gatója, majd vezérigazgatója lett. A m. kir. állami 
jegyintézet főtanácsának tagja. 1920-ban mint a 
magyar kormány egyik képviselője résztvett 
a brüsszeli nemzetközi pénzügyi konferencián. 
1921-ben államtitkári rangban a pénzügyminisz
tériumba hívták. 1922—1923. mint a M. kir. Felül
vizsgáló és Kiegyenlítő Hivatal elnöke ismétel
ten képviselte a magyar kormányt nagyfontos
ságú pénzügyi tárgyalásokon Londonban, Paris
ban és Rómában. 

Schober, Johann. osztrák politikus, szül. Perg-
ben (Felső-Ausztria) 1874 nov. 14. Jogi tanul
mányait Bécsben és Prágában végezte, 1898. a 
rendőrség szolgálatába lépett, majd az osztrák 
belügyminisztériumba hívták be, 1914. az állami 
rendőrség vezetője lett, 1918 dec. 6. a rend
őrség igazgatójává nevezték ki és a forradalmi 
időszakban sikerült neki Bécs város közbizton
ságát megvédeni. 1820 novemberben osztrák 
miniszterelnök lett, 1921 jun. 20. osztrák szövet
ségi kancellárrá választották, de 1922 jan. 26. a 
Csehországgal kötött szerződés miatt a német nép
párt megvonván tőle bizalmát, lemondott; jan. 27. 
ugyan újra megválasztották, de májusban az egész 
kabinettel együtt beadta lemondását. Kancellár
sága alatt történt Nyugat-Magyarországnak Ausz
triához való csatolása, mely kérdésben Magyaror
szággal szemben rideg ellenséges álláspontot fog
lalt el, a soproni népszavazást azonban az enten-
tenál nem sikerült megakadályoznia. 

Schocli , 1. Soklc 
Schódelné Klein Róza, színésznő, szül. Kolozs

várt, megh. Nyáregyházán (Pest vm.) 1854-ben. 
Kleinné nevű bábaasszony nevelte fel, ki nevét is 
reáraházta. Schódel, ki Kolozsvárt zenetanító volt, 
5 éves korától kezdve tanította a széphangú gyer
meket, 15 éves korában nőül vette, Olaszországba 
vitte, hol teljesen kiképezte az ének művészetében 
és a játékban. 1837-ben, a pesti nemzeti színház 
megnyitásakor, nevét már Európaszerte ismerték. 
Pesten is jelentékeny sikert aratott, kivált drámai 
és tragikal szerepekben. Jobb szerepei voltak: 
Borgia Lukrécia, Lady Macbeth, Szilágyi Erzsé
bet, Norma, Linda. V. ö. Vasárnapi Újság 1868. 
és 1887. évfolyamait. 

Schoditsch Lajos, építész, szül. Budapesten, 
1872 máj. 19. A budapesti műegyetemen elvé
gezve tanulmányait, külföldi tanulmányutak után 
1898. felső építő-ipariskolai tanár lett, 1919. az 
intézet igazgatója. Tervei szerint épült a pécsi 
bábaképző, a budapesti Mária-utcai szülészeti kli
nika izoláló pavillonja, a kőbányai ref. templom, 
több szatmárme gyei kastély, a nagyváradi, szom
bathelyi, eperjesi kórház, a miskolczi fémipari 
szakiskola épülete, több állami iskola. Éberling 
Bélával tervezte a kispesti rendőrségi épületeket 
és ötféle háztípust, Budapesten a Népszállót stb. 
Számos szakcikket írt. Az Iparosok Könyvtára 
vállalatban 1914 óta megjelent művei: Építő
ié fejező munkák; Tetőfedő és bádogosmunka; 
Lépcsők; Egyszerű épületszerkezetek. 

Schoeifer, 1. Schöffer. 
Schoeift (Schöfft) Ágoston, festó, szül. Pesten 

1809., megh. 1888. Atyja szintén festő volt, való

színűleg nála tanult festeni a fia is. Pesten korán 
feltűnt a Nemtő által munkára buzdított Pan
nónia c. képével. Nyugtalan vérétől hajtva Tö
rökországon át Indiába utazott, miután előbb 
(1835) megfestette Széchenyit, Indiában barátsá
got kötött Körösi Csorna Sándorral, hamar párt
fogókra talált s 1842. megfestette Anerithben a 
fejedelem arcképét. Bejárta Indiát, egyben szor
galmasan gyűjtögetve a Kelet kincseit s Egyip
tomon át Velencébe jutott, bejárta Európa leg
több országát, hosszabb ideig Londonban tartóz
kodott, ott kiállította müveit és gyűjteményét, 
amely vagyonának egy részét felemésztette, s 
amelyet nyomasztó gondok terhe alatt 1863. 
kénytelen volt eladni. Képeinek túlnyomó része 
a külföldön van, önarcképét a Történelmi arckép
csarnok őrzi. Nyomorban, elborult elmével fe
jezte be életét. 

Schoeller, Max, német Afrika-kutató, szül. Dü-
renben 1865 júl. 28.1894-ben Schweinf urth útitársa 
volt, 1896. a Kilimandzsárót, a Viktória-tavat és 
Ugandát járta be. Fő munkája: Mitteilungen über 
meine Reise nach Áquatorial-Ost-Afrika und 
Uganda 1896—97 (Berlin 1902—04, 3 köt.). 

Schoen (Schön), Wilhelm, báró, német diplo
mata, szül. Wormsban 1851 jún. 3. Az 1870— 
1871-iki háborúban mint önkéntes vett részt; 
1877. kilépett a hadseregből s a diplomáciai pá
lyárament. Hivataloskodott Madridban, Athénben, 
1887—95-ig a párisi követségen volt tanácsos, 
1900. kopenhágai követ lett, 1905—07-ig nagy
követ volt Szent-Pétervárott. 1907 októberben 
német külügyi államtitkárnak nevezték ki s ez 
állását 1910 júniusig viselte. Ezután a világ
háború kitöréséig párisi nagykövet volt. A háború 
alatt Münchenben képviselte a birodalmi kor
mányt. 1909-ben a hesseni nagyherceg bárói 
rangra emelte. 

Scl ioenocaulon A. Gray (n«v.), 1. Sabadilla. 
Schoenus L. (csaté, növ.), a Cyperaceae csa

ládba tartozó génusz, melynek 60 faja főleg 
Ausztráliában és Ujzélandban él. Európában csak 
a nálunk is honos S. nigricans és a S. ferrugineus 
van meg. Kalászkáik fejecskékbe v. összetett ka
lászba s bugába egyesítvék. Nálunk a S. nigricans 
gyakori; mocsaras laposok csokros telepekben 
növő csátéja, amely pl. a Fertő-tó, meg az Alföld 
mocsárszemei környékének jellemző növénye. 
V. ö. TuzsonS., A Magyar Alföld növény-földrajzi 
tagolódása, Math.-Természettud. Ért. 1915. 

Schoetensack, Ottó, német antropológus, 
praehistorikus, szül. Stendalban 1850 júl. 12., 
megh. Heidelbergben 1912 dec. 23. Eckert halála 
után a freiburgi antropológiai és etnológiai gyűj
temény vezetésével bízták meg, majd 1887. Hei
delbergben a praehistoria tanára lett. Széles
körű tudományos munkásságot fejtett ki. Az ő 
nevéhez fűződik az ősember egyik fontos lelete, 
az ú. n. heidelbergi állkapocs (Homo heidel-
bergensis) felfedezése. Értekezései főleg az Ar
chív f iir Anthropologie, Verhandlungen der Ber
liner Anthrop. GeseŰsch., Zeitschrift fűr Ethno-
logie és Praehistorische Zeitschrift-ben jelentek 
meg. 

Schofield (ejtsd: sofíeid), John Mac Allister, 
amerikai hadvezér, szül. Berryben (New-York 

Amely szó S alatt nincs meg, 8« alatt keresend.4! 
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áll.) 1831 szept. 29., megh. New-Yorkban 1906 
máre. 5. A polgárháborúban 1861—65-ig kitün
tetéssel harcolt s tábornoki rangra emelkedett. 
1865 ápr. 26. ő kötötte meg Johnstonnal, a déliek 
fővezérével a kapitulációt. 1868—69-ig hadügyi 
államtitkár volt. Sheridan után 1888—95-ig az 
Egyesült-Államok hadseregének főparanesnoki 
tisztét viselte. Műve: Porty six years in the army 
(New-York 1897). 

Schola (lat.) a. m. iskola. 
Scho lar (ang., ejtsd: szkaiier) a. m. tanuló, tu

dós. Ez a neve Angliában a felsőbb iskolák sti
pendiumai (scholarshyp) birtokosainak. 

Scho larchus (gör.), iskolák igazgatója vagy 
felügyelője; scholarchatus, iskolai felügyelőség, 
főhatóság. 

Scholarius, Georgios, 1. Gennadios. 
Schola s a l e m i t a n a néven a Salemóban 

1150-től 1817-ig fennállott egyetem értendő s 
főleg ennek orvosi fakultása, mely a középkorban 
világhírű volt; továbbá ezt a címet viselik azok 
a kis könyvek, amelyek verses egészségügyi sza
bályokat közöltek a XI. sz. végén s melyeket a 
századok folyamán számos európai nyelvre le
fordítottak. Magyarra Felvinczi György fordí
totta 1694. Hü prózai fordítása Versényi György
től jelent meg az Egészség folyóirat 1912. évi 
3. füzetében. V. ö. Kovachich, Scholae Salerni-
tanae praecepta (Buda 1821); J. Duntzer, Régi
men sanitatis salernitanum (Köln 1841); Salva-
tore de Renzi, Collectio Salernitana (Napoli 1852). 

Scholast tca (lat.) a. ni. tanító apáca, kolostor-
beli tanítónő. 

Scholast ic i s inus , 1. Skolaszticiznms. 
Scko l ia s ta (gör.) a. m. scholion- író. 
Schol ion (gör.), a görög és latin kéziratok régi 

lapszéli jegyzeteit nevezik így, melyek többnyire 
tudós grammatikusok műveiből vannak kivona
tolva és sokszor igen becsesek. 

Scholl, Aurélien, francia író és hírlapíró, szül. 
Bordeauxban 1833 júl. 14, megh. Parisban 1902 
ápr. 16. Párisi szemléi, melyek különböző napi
lapokban, utóbb összegyűjtve jelentek meg: L'es-
prit du Boulevard (1883, 3 köt.); L'amour appris 
sans maitre (1891). Színművei: Jaloux du passé 
(1861); La question d'amour (1864); Les chaines 
de fleurs (1866); L'hótel des illusions (1869); 
Le repentir (1876); Le nid des autres (1878); 
L'amant de sa femme (1890). 

Schollaert (ejtsd: szkoiiárt), Frangois, belga ál
lamférfiú, szül. Wilseleben (Löwen mellett) 1851 
aug. 19., megh. Havreban 1917 jún. 29. Jogi tanul
mányokat végzett s 1888. választották be a kép
viselőházba, hol a klerikális párthoz tartozott. 
1895—99-ig belügyi és közoktatásügyi miniszter 
volt. 1901-ben a képviselőház elnökévé választot
ták. Trooz miniszterelnök halála után 1908 jan. 
ó állott a kormány élére. 1909-ben keresztülvitte 
a személyes hadkötelezettség törvényét, 1910 
augusztusban a belügyi tárcát a közoktatásival 
cserélte fel, de mivel az új iskolatörvényt a 
szocialisták ellenzése miatt nem tudta elfogad
tatni, 1911 júniusban visszalépett. Később a kép
viselőház elnöke lett-

Scholten (ejtsd: sztoiten), Johannes Henricas, 
németalföldi reform, teológus, szül. Vleutenben 

1811 aug. 17., megh. Leidenben 1885 ápr. 10. 
1842—1881. teológiai tanár volt Leidenben. 
A németalföldi teológusok kritikai iskolájának 
feje s hazájában a modern teológia megalapítója 
volt. Számtalan munkája közül fontosabbak: A 
református egyház teológiájának alapelvei (2 
köt.); a vallás és filozófia történetét tárgyaló, az 
újszövetséghez irt történeti és bírálati bevezetés, 
az akarat szabadságáról és az egyes evangé
liumokról írt történeti s kritikai munkái, melyek 
közül többet németre is lefordítottak. 

Scholtz, 1. Ágoston, matematikus, szül. Kotter-
bachban (Szepes vm.) 1844 júl. 27., megh. Vesz
prémben 1916 május 8. Egyetemi tanulmányait 
Bécsben s Berlinben végezte; ezeknek befejezése 
után 1865. az iglói, 1871. pedig a pesti ág. h. ev. 
gimnázium tanára lett. 1879-ben egyetemi ma
gántanárnak habilitálták s 1884. a budapesti tud. 
egyetemen a felsőbb mennyiségtan rendes taná
rává nevezték ki. Számos matematikai értekezése 
jelent meg a Müegy. Lapokban és a Gmnert-féle 
Archívban. 

2. S. Géza, jogi író, c. miniszteri tanácsos, 
szül. Budapesten 1878 inárc. 31. 1901-ben bíró
sági szolgálatba lépett. 1908 óta az igazságügy-
minisztérium magánjogi osztályában működik. 
Családjogi és kapcsolatos nemzetközi magánjogi 
kérdésekről számos cikke jelent meg a különböző 
jogi szaklapokban. Nagyobb munkái: dr. Gál Dezső 
ügyvéddel együtt: A holtnaknyilvánítás szabá
lyai (Budapest 1921); Az örökbefogadás szabá
lyai (Budapest 1923); A házasságkötés szabá
lyai (sajtó alatt). 

3. S. Gusztáv Adolf, ág. hitv. evang. püspök, 
szül. Eperjesen 1842 aug. 1. 1868—73-ig a sze-
pesmegyei gölniczbányai ev. egyház, 1873 óta a 
budai ev. egyház lelkésze. 1894-ben bányakerü
leti egyházi főjegyző, 1905. budapesti esperes lett 
s 1906 óta bányakerületi püspök s főrendiházi 
tag. 1918. aggkora miatt lemondott püspöki állá
sáról. Sok éven át Farkas József teológiai tanárral 
együtt a protestáns népkönyvtárt szerkesztette. 

4. S. Kornél (eperjesi), orvos, író, szül. 
Gölniezbányán 1871 okt. 3. Orvosi tanulmányait 
Budapesten végezve, előbb itt, majd Würzburg-
ban a szemklinikán működött, 1906. a belügy
minisztérium szolgálatábalépett, mintatrachoma-
ügy előadója. 1907-ben egyetemi magántanári 
képesítést, 1919. egyetemi rendkív. tanári címet 
nyert; majd helyettes államtitkár lett a népjóléti 
minisztériumban. Önállóan megjelent munkái: 
A retinális és üvegtesti kötöszövetképzödések 
okairól (1899); A trachoma gyógyításának tör
ténete (1902); A trachoma, földrajzi elterjedése 
Magyarországon (1905); Über Agglutination der 
Pneumokokken (Archív f. Augenheilkunde, 1906); 
A vakság okai Magyarországon (1907); A szem-
vizsgálás módjai (A szemészet kézikönyve I., 
1909); A szem sérülései a munkaképesség szem
pontjából (1911); Gyakorlati szemészet (1911). 
Társszerzője az Imre-Scholtz: Gyakorlati szemé
szet (1922) e. könyvnek. E Lexikonnak is munka
társa. 

5. S- Kristóf, ny omdász,Beszterczebány án 1578. 
nyomdát állított, melynek máig két kisebb latin 
kiadványa ismert. V. ö. Szabó K., Régi M. K. II. 

Amely szó 8 alatt nincs meg, Sz alatt keresendő! 
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Scholtz, 1. Friedrich von, porosz tábornok, 
szül. Flensburgban 1851 máre. 24. 1903-ig a 
'ozérkarban működött, 1912. tüzérségi tábornok 
? hadtestparancsnok lett. A világháború elején 

Hindenburg hadseregében részt vett a- tannen-
orgi csatában; 1915 júliusban, mint a 8. hadsereg 
pzetője kiküzdötte a Narev folyón való átkelést, 
evetté Ostrolenka és Lomza várait. 1917-ben 

Hadseregcsoport parancsnoka volt. 
2. S., Július, német festő, szül. Boroszlóban 

825 febr. 12., megh. Drezdában 1893 jún. 2. 
Orezdában tanult, hol 1874-től a művészeti aka-
iémia tanára volt. Nevezetesebb rnüvei: Wallen-
-tein tábornokainak lakomája (Berlin, National-
^alerie); III. Frigyes Vilmos szemléje az önkén
esek fölött Boroszlóban (boroszlóimúzeum, ismét
lése a berlini Nationalgalerieban), falképsorozat 
i meisseni Albrechtsburgban. 

Scholz, 1. Anton, német kat. teológus, szül. 
Sehmachtenbergben (Bajorország) 1829 febr. 15., 
megh. WUrzburgban 1908 szept. 30. Püspöki tit
kár, majd eisingeni plébános volt, 1872. egyetemi 
fanár lett WUrzburgban. Főbb müvei : Der maso-
retisehe Text und die Septuaginta-Ühersetzmig 
:les Buches Jeremiás (Eegensburg 1875); Die 
•<eilsehrifturkimden und die Genesis (Würzburg 
! 877); Die Aegyptologie und die Bücher Mosis 
• 1878); Zeit und Ort der Bntstehung der Bücher 
les Altén Testaraents (1893); azonkívül kommen-
irok a Szentírás egyes könyveihez. 

2. S., Bernkard, német zeneszerző, szül. 
Mainzban 1835 márc. 30., megh. Münchenben 1916 
lec. 26. Számos elméleti mű és kamarazene-kom-
IOZÍCÍÓ szerzője. Ismertebb operái: Carlo Rosa 
1858); Der Trompeter von Sackingen (1877); 

Ingó(1898); Anno 1757 (1903); Mirandolina(1907). 
i rt még szimfóniát, kán tatét (Lied von der Glocke), 
nyitányokat (Iphigenia). 

3. S-, Ernst, német politikus, szül. Wies-
Hadenban 1874 máj. 3. A jogot Freiburgban és 
Mai'biu'gban végezte. 1899-ben törvényszéki ül-
'lök lett, de azután városi szolgálatba állt s 1912. 
Kassel főpolgármesterévé választották; 1913. pe-
'iig Charlottenburg választotta főpolgármesteréül. 
1920 júniustól 1921 májusig német birodalmi köz
gazdasági miniszter volt; azután a főtisztviselők 
í irodalmi szövetségének elnökségét vállalta. 

4. S-, Wühelm von, német író, szül. Berlin
ben 1874 júl. 15. Eleinte katonai pályára készült, 
majd filozófiát hallgatott, de első színmüveinek 
sikere után az irodalmi pályát választotta. A 
stuttgarti udv. színház dramaturgja és főrende
zője. Nevezetesebb színművei: Der Besiegte 
(München 1899); Der Gast (1900); Der Jude von 
Konstanz (1905); Meroe (Berlin 1907); Vertauschte 
Seelen (1910); Gefáhrliche Liebe (1913); Die 
Huldigung(1917); Das Herzwunder (1920); Der 
'Vettlauf mit dem Schatten (1922). Irt ezenkívül 
iilteményeket, több kötet tanulmányt: Gedanken 
um Dráma (1905); Kunst und Notwendigkeit 

(1906); Der Dichter (1917); és elbeszélést: Som-
nertage (1914); Fáhnrich v. Braunau (1915); Die 

rnwirklichen (1916); Die Beichte (1917). 
Schomb., természetrajzi nevek mellett Schom-

bunjk Róbert Hermann (1. o.) nevének rövidítése. 
Schomberg György, humanista., 1. Schönberg. 

R>h-ai Nri-gy Leíctk&tin. XVI. köt. 

Schomberg (Schönberg), Friedrich von, had
vezér, szül. Heidelbergben 1615., megh. 1690 júl. 
11. Előbb a hollandi, majd a svéd hadseregben 
szolgált. 1651-ben francia szolgálatba lépett. 
XIV. Lajos Portugáliába küldte, hol 1661—68-ig 
kivívott győzelmeivel biztosította az ország füg
getlenségét. 1675-ben Kataioniában harcolt siker
rel s bár protestáns volt, XIV. Lajos herceggé és 
tábornaggyá nevezte ki. 1685-ben Portugáliába 
ment, hol grand és Mertola grófja lett. 1687-ben 
a brandenburgi választófejedelem szolgálatába 
lépett, ki őt Poroszország kormányzójává és a 
hadsereg főparancsnokává nevezte ki. 1688-ban 
elkísérte Orániai (III.) Vilmost Angliába. Itt 
1689-ben a Leinster hercegi címet kapta s mint 
az angol hadsereg főparancsnoka Írországba 
vonult a visszatérő II. Jakab ellen. A Boyne-
folyó mellett vívott csatában győzött ugyan, de 
ő maga elesett. 

Schomburgk, 1. Richárd, német botanikus, 
szül. Freyburg a. d. Unstrutban 1811 okt 5., megh. 
Adelaideban 1891 márc. 24. 1840-ben S. Róbert 
kíséretében a porosz király költségén Guianába 
utazott s útleírásában (Reisen in Britisch-Guiana 
in d. Jahren 1840—44, 3 köt, Leipzig 1847—48) 
fontos adatokat közöl az ország faunájáról és fló
rájáról, valamint lakosairól is. 1849-ben Ausztrá
liába ment és 1865 óta az adelaidei botanikai kert
nek igazgatója volt. Nevezetesebb munkái: Cata-
logue of plants under cultivation in the botanic 
garden (Adelaide 1871 s köv.); The grasses and 
fodder plants in South Australia (1874); The flóra 
of South Australia (1875) stb. 

2. S., Róbert Hermann,sir, német utazó,£.i. test
vérbátyja, szül, Freyburgban 1804 jún. 5-, megh. 
Schönebergben 1865 márc. 11. A londoni földrajzi 
társaság megbízásából beutazta 1834—39-ig Brit-
Guayanát, később brit konzul volt Bangkokban. 
Főbb művei: Description of British Guiana (Lon
don 1840); Twelve views in the interior of 
Guiana (London 1840). 

Schonen (Skáne), Svédország legdélibb, legter
mékenyebb és legnépesebb vidéke Blekinge, Smá-
land, Halland, a Keleti-tenger, az Öresund és a 
Kattegat között, 11,307 km2 ter. s (i9io) 685,568 
lak. A sík vidéket Ny.—K.-i irányban két földhát 
szeli át. S. birtokáért gyakran küzdöttek egymás
saladánok és svédek, míg végre 1658. a roeskildei 
békében a svédek megkapták. 

Schoner , 1. Sóner. 
Schongauer, Martin, német festő, szül. Kol-

niarban 1445 körül, megh. Breisachban 1491 febr. 
2. Első kiképzését valószínűleg atyja ötvösműhe
lyében nyerte, azután alighanem Németalföldön 
járt. S. a német művészet legnagyobb alakja Dü
rer előtt, kinek ifjúkori fejlődésére erős befolyás
sal volt. Festményei közül a kohnari St. Martin
templomban levő Mária a rózsalugasban (1473) 
felfogásának bensőségével, gondos kimunkáltsá
gával, ragyogó színezésével válik ki. Ehhez csat
lakoznak Madonna-képei a bécsi és müncheni kép
tárakban, valamint a Jézus születését ábrázoló 
kép a berlini Frigyes császár-múzeumban. Még 
fontosabb S. 115 rézmetszete, melyek, mint pl. a, 
Szt. Antal kísértését ábrázoló híres lap, Krisztus 
kereszthordozásának nagy metszete, a passió-
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sorozat, a német grafika virágzását vezetik be. 
V. ö. A. v. Wurzbach, Martin S. (Wien 1880); 
Amaud-Durand és Duplessis, Martin S. (Paris 
l881);Burckhard,Die SchuleM. S.' s am Oberrhein 
(Basel 1888); Wendland, Martin S. als Kupfer-
steoher (Berlin 1907). 

Scliool Boards (ang., ejtsd: szkúi bórdsz), An
gliában az elemi nevelés ellenőrzése céljából szer
vezett hatóság. 

Schoolcraít (ejtsd: szkúikreft), Henry Rowe, ame
rikai utazó és etnográfus, szül. Watervlietben 
(New-York állam) 1793 mára 28., megh. Washing
tonban 1864 dee. 10. Kutatásait főleg az indiánu-
sok területén végezte. Ö fedezte fel (1832) a Missis
sippi forrását. Müvei: Information respecting 
the history, condition and prospects of the Indián 
tribes of the U. S. of America (Philadelphia 1851— 
1857, 6 köt.); Narrative of an exploratory expe-
dition to the sources of the Mississippi Eiver 1832 
(u. o. 1854); Notes on the Iroquois (Albany 1848). 

Schoopolás, Schoop U. M. zürichi mérnök által 
feltalált (1908) eljárás fémeknek permetezés útján 
való bevonására. Olvasztott fémet nagy nyomású 
gáz- vagy gőzsugárral finoman elosztottpor-vagy 
ködalakban lecsapat valamely, a sugárban tartott 
tárgy felszínére. A végtelen finom fémrészecskék 
nagy erővel egymáshoz sodortatva megömlenek, 
képlékennyé lesznek, összehegednek és összefüggő 
tömör kérget (jól tapadó bevonatot) alkotnak.B célra 
Schoop a közepes nagyságú browninghoz hasonló 
készüléket használ, melynek 3 koncentrikusan egy
másba dugott csöve van. A legbelsőben helyez
zük el a drótalakú feldolgozandó fémet, a másik 
kettőben áramlanak a porlasztásra szánt nagy 
nyomású gázok; durranó gázláng használata ese
tén az egyikben az oxigén, a másikban a hidro
gén. Ezek meggyújtva oly nagy hőmérsékletet 
adnak, hogy a fém megolvad és elporlik. B köz
ben a drótvég önműködőlég csúszik előre. Ujab
ban Schoop az anyagot villamos árammal olvasztja 
meg. A kilövelt fémpermeteg annyira lehűl, hogy 
nem gyújt, tehát ily módon szerves anyagokat is 
bevonhatunk fémréteggel. Schoop eljárása külö
nösen a cinkezés és az ólmozás terén hódított és 
nagy versenytársa lett az elektrolitikus eljárás
nak. Nálunk a vasból vert váltópénz felszínét ily 
módon vonták be cinkkel. Jól bevált a tojás kon
zerválására is, mert a héj pórusait fojtóan el
zárja. V.ö. Streithammer Antal, Fémek bevonása 
permetezés útján. 

Schopenhauer, 1. Artúr, német filozófus, szül. 
Danzigban 1788 febr. 22., megh. Majna-Frank
furtban 1860 szept. 21. Apja gazdag, nagy mű
veltségű kereskedő volt, ki S.-t is kereskedőnek 
szánta, de midőn 1805. meghalt és anyja Weimarba 
költözött, Artúr otthagyta az üzletet és Göttin-
genbe, majd Berlinbe ment tanulni, hol Fichtét 
hallgatta. 1813. hazatért Weimarba, hol sűrűn 
érintkezett Goethével, kinek színelmélete iránt 
élénken érdeklődött. Anyjával meghasonolván, 
Drezdába költözött és itt írta fő művét: Die Welt 
als Wille und Vorstellung, amely 1818. jelent 
meg. 1820-ban magántanárnak habilitáltatta ma
gát Berlinben, de nem lévén sikere, elkeseredett ; 
1831. végleg odahagyta Berlint és Frankfurtban 
telepedett le. 1836-ban Mndta Über den Willen 

in der Natúr c. művét, mely természetfilozófiáját 
foglalja magában. 1839-benadrontheimiakadémia 
megjutalmazta pályaművét az akarat szabadsá
gáról ; ellenben a kopenhágai az erkölcstan alap
járól szóló művét nem jutalmazta, 1841-ben ki
adta mindkét értekezését e címen: Die beiden 
Grundprobleme der Ethik. Kortársai azonban ig
norálták. Csak a 40-es évek vége felé támadt 
néhány buzgó apostola, mindenek fölött Frauen-
stádt Berlinben; 1851. S. kiadta Parerga und Pa-
ralipomena c. művét, mely népszerűen írt essay-
ivel kezdte terjeszteni hírét. Egyszerre hatalma
san megnövekedett olvasóinak, híveinek száma; 
életének utolsó éveiben már nagy hírnévnek ör
vendhetett. Halála után müveit először Frauen-
stadt adta ki 6 kötetben (1873—74, új kiad. 1908), 
majd megjelentek Grisebachtól kiegészítve a Eec-
lam-féle olcsó kiadásban. 1913-ban Frischeisen-
Köhler adta ki, 1911 óta Deussen adja ki minta
szerűen S. műveit 14 kötetben. Azonkívül meg
jelentek értékes levelezései S. századik születés
napja emlékére. Deussen buzgólkodására egy né
met S.-társaság alakult Deussen elnöklete alatt 
(1912). Franciára fordították fő müvét Kantakuze-
nos, Keinach, Burdeau; angolra fordította Hal-
dane és Kemp (1883—86, 3 köt.). Magyarul meg
jelent müvei: A halálról stb., Válogatott érteke
zések (ford. Bánóczi József, Budapest 1882); A 
becsületről és a párbajról (ford. Székács Ferenc, 
u. o. 1894); Az akarat szabadságáról (ford. Kelen 
Ferenc u. o. 1903); Életbölcselet (ford. Szemlér 
Lőrinc, u. o. 1906 és Kelen Ferenc, u. o. 1906); 
Paraenezisek és maximák (ford. Szemlér Lőrinc, 
u. o. 1908); írók és kritikusok (ford. Benedek 
Marcell, u. o. 1910); A zene esztétikája (íori.Bogát 
Adolf, u. o. 1912); Kantról (fori. Mikes Lajos, u. 
o. 1920); Az olvasásról ós a könyvekről (ford. 
Varró István, o. u. 1920); Forgácsok (a Parer-
gából, ford. Varró István, u. o. 1921); A szerelem 
metafizikája (ford. Mikes Lajos, u. o. 1921); Az 
élet semmiségéről és gyötrelmeiről (ford. Bánóczi 
József, u. o. 1922). 

S. szerint az akarat az egyedüli valóság; az 
akarat egy, oszthatatlan; nincsen térben és idő
ben ; az értelem csak másodlagos valami, csak az 
akarat eszköze, melynek f eltűntével a világ képe 
keletkezik, az egyéniség látszata, Az ember mi
volta a vak akarat lévén, mely csak akar, soha 
kielégítést nem találunk. Akarni annyi, mint 
valaminek híján lenni, tehát szenvedni; ha el
érjük, amit akarunk, a kín egy pillanatra meg
szűnik (ez a negatív állapot az öröm), de nyom
ban új kívánságaink, tehát új kínok támadnak. 
Az akarat élni akar és fenmaradni, ezért kény
szerít bennünket mint hatalmas ösztön a táplál
kozásra és szerelemre, mely utóbbiban nem az 
egyén boldogsága a fő, hanem a nem fentartása. 
Az erkölcsiség alapja a mások szenvedéseiben 
való részvét; a fejlődés legmagasabb fokán, mi
dőn közvetlenül átlátjuk, hogy mindnyájan azon-
egy akarat vagyunk, hogy az egyéniség csak 
látszat, mindnyájunk szenvedéseit szenvedjük és e 
végtelen szenvedés érzete folytán megtörténhe
tik, hogy az akarat megfordul, azaz megszíinik 
akarni és aki ezt elérte, az szent, annak számára 
a világ megszűnt világnak lenni, az eléri a teljes 
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megsemmisülést, a buddhista Nirvánát. S. inkább 
a müveitek körében hódított nagy írói erejével, 
rendkívül gazdag gondolatkincsével. Pesszimiz
musa a kor bizonyos áramlatának erős kifejezése 
.$ mint ilyen nagy visszhangot keltett. 

Irodalom. Alexander Bernát, A XIX. sz. pesszimizmusa. 
8. és Hartmann, 1884; Seydel, 8. philos. System, 1857; 
flaym, A. 8. 1864 ; Lehmann, S. ein Beitrag zur Psycho-
logie der Metaphysik, 1894 ; Nietzsche, 8. als Erzieher, 
1874 ; Gwinner, 8. Lében, 1867 ; Grisebach, S. Geschichte 
seines Lebens, 1897; Volkelt, Arthur 8., 3. kiad. 1907 ; 
Schlüter, S.'s Philosophie in seinen Briefen, 1900; Kowa-
lewsky, S. und seine Weltanschauung, 1908 ; Richert, 8., 
:!. kiad. 1916; Ruyssen, 8., Paris 1911; Haase, S.'s Er-
kenntnislehre, als 8ystem einer Gemeinschaft des Ratio-
ualen und Irrationalen, 1913; Bossert, 8. l'homme et le 
philosophe 1903 ; Bossert, 8. et ses disciples d'aprés ses 
conversations et sa correspondance, 1920 ; Deussen, Gesch. 
iler Philos. IT.. 3., 376—586. oldal. V. 8. Laban, Die 8.-
literatur, 1880; Hertset, 8. Register, 1880; Grisebach, 
Neue Beitrilge 1905 8.-bibliográfláját. 

2. S-, Johanna, leány-nevén Trosiener, német 
irp.no, az előbbinek anyja, szül. Danzigban 1766 
jól. 9., megh. Jenában 1838 ápr. 16. S. Flórian 
bankárhoz ment feleségül, 1806 óta Weimarban, 
Bonnban, Jenában élt. Irt számos útleírást és egy 
kötet novellát. Vagyonát elvesztvén, kenyérkere
sete a regényírás lett. Összes müvei 24 kötetben 
(Leipzig 1830—31) és irodalmi hagyatéka 2 kötet
ben (Braunschweig 1839) jelentek meg. 

Schopfer, Jean, francia író, 1. Anet. 
Schoppe (lat Scioppius), Kaspar, német klassz, 

filológus, szül. Neumarkban (Oberpfalz) 1576 máj. 
27., megh. Padovában 1649 nov. 19. Nagy tehet
ségű, de veszekedő természetű tudós. 1598-ban 
Olaszországban katolikussá lett, 1607. Ferdinánd 
steieri főherceg, a későbbi II. Ferdinánd császár 
szolgálatába lépve, sok vitairatot szerkesztett a 
protestánsok ellen. 1617-ben Milanóban kiadott 
Olassicum belli sacri-jában a kat. íejedelmeket 
hadra késztette a protestánsok ellen és III. Fülöp 
spanyol király számára megírta Consilium re-
;jium-át. 1636-ban Padovába vonult vissza. Mint 
tudósnak főérdorne a latin stílus tisztogatása. Fő 
művei: Grammatica philosophica (Milano 1628); 
Observationes linguae latináé (Frankfurt 1609); 
VerisimiliumlibrilV (1596); De arte eritica (1597); 
í-Sealiger hypobolimaeus (1606); Animadversiones 
i n Vossium de vitiis sermonis; Paradoxa litte-
raria (1628). 

Schoppen, régebbi svájci és délnémetországi 
űrmérték, ma »/, 1. 

Schopper György, kat. püspök, sztíl. Buda
pesten 1819márc. 9., megh. Rozsnyón 1895 ápr. 10. 
1846-ban a bécsi Pázmány-intézet tanulmányi fel
ügyelője, 1855. budapesti egyetemi tanár s 1864— 
1865. az egyotem rektora volt. 1868-ban esztergomi 
kanonok s 1870. a a bécsi Pázmány-intézet igaz
gatója, 1872. rozsnyói püspök lett. 1891-ben titkos 
tanácsosi méltóságot kapott. A polgári házasság
ról szóló műve még 1868. jelent meg, ez a halála 
előtt kiadott egyházpolitikai röpirata sok vitára 
adott okot. Rozsnyón ő létesítette közel 300,000 
ft't alapítvánnyal a Kósa-Schopper-mtézetet. Több 
éven át szerkesztette a Religio folyóiratot. 

Schordarm Zsigmond, orvos, szül. Nagyié
várdon (Pozsony vin.) 1794 júl. 22., megh. Buda
pesten 1862 ápr. 11. Egyetemi tanár volt Buda
pesten 1820-tól. Irodalmi dolgozatai: Dissertatio 
inauguralis medioa de medicina populari stb. (Pest 
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1817); Észrevételek a magyarországi kolera
járványról (u. o. 1831). 

Schorlemmer, Kari, német kémikus, szül. 
Darmstadtban 1834 szept. 30., megh. Heidelberg-
ben 1892 jún. 27. Bunsen vezetése alatt tanult és 
azután a szénvegyületek kémiájának tanára lett 
a manchesteri Victoria-egyetemen. Dolgozatai az 
organikus kémia körébe vágnak. Nagyobb mun
kája : Ausführliches Lehrbuch der Chemie (Roscoe-
val, 3. kiad., Braunschweig 1870). 

Schorlomit v. ferrotitanit (asv.), a gránátcso
porthoz tartozik, ritkán rombdodekaéderben, több
nyire csak vaskosan terem. Igen kemény (7—7'5) 
és súlyos (3-8), szurokfekete, átnemlátszó, erősen 
üvegfényű. Kalcium-vas-szilikát-titanát: 

Ca,(Fe,Ti)2(Si,Ti)s0ls. 
Lelőhelyei: eleolitszienitben Magnet Cove Arkan-
sasban és Ice River Brit-Kolumbiában; fonolit-
ban a Kaiserstuhlban. 

Schorn, Kari, német festő, szül. Düsseldorf
ban 1803 okt. 16., megh. Münchenben 1850 okt. 7. 
A düsseldorfi akadémián, azután Parisban Gros-
nál és Ingresnél, Münchenben Corneliusnál és 
Hessnél tanult és 1847. a müncheni akadémia 
tanára lett. Történeti képei közül említést érde
melnek: Stuart Mária és Riccio; V. Károly a 
kolostorban; III. Pál pápa és Luther arcképe 
(berliniNationalgalerie); Cromwelladunbari csata 
előtt (königsbergi múzeum); Az anabaptisták ki
hallgatása MUnster bevétele után; A vízözön 
(München, Neue Pinakothek) stb. 

Schotel, Johann Christian, hollandi festő, szül. 
Dordrechtben 1787 nov. 11., megh. u. 0.1838 dec. 
22. Sehouman tanítványa, mesterével együtt két 
nagy csataképet festett, a franciák visszavonulá
sát Dordrecht alól 1814. és Algir bombázását a 
hollandiak és angolok által 1716.; utóbb főleg 
tengeri képeket festett és tengeri viharok apró
lékos ábrázolásával nagy sikereket aratott. 

Schoterland (ejtsd: sznoteriand), község Fries-
land németalföldi tartományban, (1910) 15,298 lak. 
19 falu tartozik hozzá, melyek közül Heerenveen 
a legnevezetesebb. 

Scltott, latin növénynevek után Schott Hein-
rich Wilhelm, a bécs-schönbrunni császári kertek 
igazgatójának a neve. Szül. Brttnnben 1794 jan. 
7.,megh. Schönbrunnban 1865 febr.5.1817—1821. 
Braziliát utazta be. Nevezetesebb munkái: Ruta-
ceae (Wien 1834); Genera filicum (u. 0. 1834); 
Synopsis, Icones, Genera és Prodromus systema-
tis Aroidearum (u. o. 1856,1857,1858,1860,4 mű 
sok képpel); Endlicherrel Meletemata botanica 
(u. 0. 1832). 

Schott, 1. a világ legnagyobb zeneműkiadó
cégjeinek egyike Mainzban. 1773-ban alapította 
Bernhard Schott (megh. 1817). Több mint 25,000 
művet adott ki, köztük Beethoven utolsó nagy 
alkotásait és Donizetti, Rossini, Auber és Adam 
majdnem minden müvét, újabban Wagner Mester
dalosait, Nibolunggyűrüjét és Parsifalját. Fióko
kat alapított az egész világon. 

2. S-, Friedrich Ottó, német kémikus és üveg-
technikus, szül. Wittenben (Vesztfália) 1851 dec. 
17. 1884-ben Abbéval Jenában üvegtechnikai la
boratóriumot alapított, mely idővel világhírű 
üveggyárrá fejlődött (Schott u. Genossen néven). 
íeg, Sas alatt keresendő I 42* 
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Ebben főleg tudományos célokat szolgáló üveg
nemeket gyártanak (optikai műszerekhez, hőmé
rőkhöz, kémiai eszközökhöz valókat). S. sok érte
kezést írt. Önálló müve: Beitrage zur Kentniss 
der unorganisehen Schmelzverbindungen (Braun-
sehweig 1881). 

3. S., Gerhard, német oceánografus, született 
Tzschismában(Reuss) 1866 aug. 15.1891 óta ismé
telten több tengerkutató expedícióban vett részt. 
1903-ban a hamburgi Seewarte osztályvezetője 
lett. Művei: Verkehrswege der transozeanischen 
Segelschiffahrt (1905); Ozeanographie und rnari-
time Meteorologie; Wissenschaf tliche Brgebnisse 
der deutschen Tiefsee-Bxpedition (1902); Phys. 
Meereskunde (1910). Fő müve: Geographie des 
Atlantischen Ozeans (1912). 

4. S., Walter, német szobrász, szül. Ilsen-
burgban 1861 szept. 18. Berlinben Begas Reinhold 
hatása alatt tanult. Mitológiai női alakjaival nagy 
sikerei voltak. Nagyobb dekorativ-monumentális 
művei: I. Vilmos császár lovasszobra a goslari 
császárházban; I. Frigyes Vilmos király szobra 
a berlini kir. palota fehér termében; figurális-
díszü kandeláberük a potsdami új palota előtt; 
Medve Albrecht emléke a berlini Siegesalléeban 
stb. 

5. S.,Wilhelm, német nyelvtudós, szül. Mainz-
ban 1807 szept. 3., megh. Berlinben 1889 jan. 21. 
Első tudományos munkája: Versuch über die tar-
tarischen Sprachen (Berlin 1836). 1838. a berlini 
egyetem rendkívüli tanára lett; 1841. midőn 
De lingua Tschuwaschorum c. munkáját irta, a 
berlini tudományos akadémia tagjának válasz
totta. A berlini egyetemen 51 esztendeig műkö
dött. Előadásai a kinai, japáni, tibeti, mongol, 
mandzsu, török, magyar és finn nyelvekre és iro
dalmakra terjeszkedtek ki. Különösen fontosak 
kinai tanulmányai (Chinesische Sprachlehre 1857). 
A finn és észt nyelvről is jelentek meg tanulmá
nyai. A magyar irodalmat figyelemmel kisérte s 
ismertette. Külső tagja volt a Magyar Tud. Aka
démiának. 

Schottelius, Max, német orvos, szül. Braun-
schweigban 1849 nov. 15. Egyetemi tanár lett 
Marburgban 1881., Freiburgban 1889. A kolera és 
pestis tanulmányozására 1886. Indiába küldték 
ki. Főműve: Bakterien, Infektionskrankheiten 
und derén Bekámpfung (Stuttgart 1905). 

Schout (holland, ejtsd: sznaut), Brémában, Ham
burgban és Lübeckben a tengerészeti hivatal 
főnöke. S. általában mint tengerészeti műszó fel
ügyelőt jelent. — S. bij nacht, Hollandiában az 
ellentengernagy neve. 

Schouten-szigetek, 1. S.v. Misore-szigetek, 
szigetcsoport az Új-Guinea E-i partjába benyúló 
Geelvink-öbölben.Két nagy (Korido, 2257 km2 és 
Biak, 3480 km2) és több kisebb (Soek, Lain, Marcor) 
szigetből áll. — 2. S. v. Le Marie-szigetek, kis 
szigetcsoport a Vilmos császár-föld partjánál, az 
Auguszta császárné-f olyó torkolata előtt; működő 
vulkánhegyekkel. 

Schouw (ejtsd: sztóu), Joachim Frederik, dán 
botanikus, szül. Kopenhágában 1787 febr. 7-én, 
megh. u. o. 1852 ápr. 28.1820-ban Kopenhágában 
tanár, 1841. a botanikuskert igazgatója lett. Ne
vezetesebb müvei: Beitrage zu einer allgemeinen 

Klimatologie (Kopenhága 1827); Grundtráktilen 
almindelig Plantegeographie (u. o. 1822, németül 
Berlin 1823; az atlasza Kopenhága 1824, németül 
Berlin 1823); Naturskildringer (egész sereg nép
szerű értekezés, Kopenhága 1837, 2. kiad. 1866, 
németül Kiél 1840). 

Schouwen (ejtsd: szbauven), Zeeland németalföldi 
tartomány legészakibb csúcsánál fekvő sziget, 228 
kma területtel. A Dijkwater-csatorna szeli át. 
Legjelentékenyebb helysége: Zierikzee, fő kikö
tője: Brouwershaven. 

Schöckl, a Stájer-Alpok 1446 m. magas csúcsa 
Graztól É.-ra, a Keleti-Alpok kristályos vonula
tába tartozik. 

Schöffenbíróság, 1. Schöffengericht. 
Schölfengericht , két polgárnak a büntető-

biróval egy tanácsban való együttműködését biz
tosító intézmény. A S. ma Németországban van 
meg, csekélyebb bűnügyekre kiterjedő hatás
körrel. 

Schöffer (Schoiffer), német könyvnyomtetó-
család a XV—XVI. sz.-ban. Péter, a könyvnyom
tatás föltalálásának egyik munkása, Gutenberg 
és Füst társa s az utóbbinak veje, szül. Gernsheim-
ben 1425 kör., megh. Mainzban 1502. táján. A 
Schwabach-betük metszését neki tulajdonítják. 
Fia, Johann, szül. Mainzban 1455 tájt, megh. u. o. 
1531., mintegy 200 művet nyomtatott. Második 
fia, Péter, szinten nyomdász, Mainzban, Wonns-
ban, Strassburgban és Velencében működött. A 
mainzi üzletet azután ennek fia, Ivo vette át, ki 
meghalt 1556. V. ö. Both, Die Mainzer Buch-
druckerfamilie S. (Leipzig 1892). 

Schöfft, festő, 1. Schoefft. 
Schölcher, Viktor, francia politikus és író, 

szül. Parisban 1804 júl. 21., megh. u. o. 1893 dec. 
26. A júliusi forradalom (1830) után köztársasági 
újságíró volt, 1848. az ideiglenes kormáDyban al-
államtitkár lett s keresztülvitte a rabszolgaság-
eltörlését a francia gyarmatokon. 1851 dec. 2. 
megsebesült a bamkádokon és 1871-ig Angliá
ban élt. Itt irta meg Hándel (1. o.) becses életraj
zát. 1871—76. a francia nemzetgyűlés, 1876 óta 
a szenátus tagja volt. Müvei: Histoire de l'escla-
vage pendant les deux derniéres années (1847, 2 
köt.); Histoire des crimes du Deux Décembre 
(1852, 1—2. kiad.); Le vrai saint Paul, sa vie, sa 
morale (1879); Vie de Toussaint Louverture (1889). 

Schöll, 1. Adolf, német régész, szül. Brünn-
ben 1805 szept. 2., megh. Weimarban 1882 máj. 
26. 1842-ben az archeológia tanára Halléban, 
1843. a vreimari műintézetek igazgatója és 1861. 
u. o. főkönyvtárnok. Művei: Über die Tetralogie 
des attischen Theaters und die Compositionsweise 
d. Sophokles (Leipzig 1859); Archaologische Mit-
theilungen aus Griechenland (Frankfurt 1843); 
Briefe und Aufsatze von Goethe aus den Jahren 
1766-86 (Weimar 1846); Goethes Briefe an Frau 
von Stein (u. o. 1848—51, 3 köt.); Goethe in den 
Hauptzügen seines Lebens und Wirkens (Berlin 
1882). Halála után jelent meg: Gesammelte Auf
satze zur klassischen Litteratur (u. o. 1884). V. ö. 
Schöll Fr., Adolf S. (Berlin 1883). 

2. S; Friedrich, német klassz, filológus, S. 1. 
fia, szül. Weimarban 1850 febr. 8.1877-ben heidel-
bergi tanár. 1878 óta a Ritschl-féle Plautus új 
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feldolgozásának társkiadója, 9 darabot maga 
adott ki. Plautusból Götz-eel szövegkiadást is 
rendezett (Leipzig 1892—95, 7. kiad.). További 
müvei: De accentu linguae latináé (u. o. 1876); 
Analecta Plautina (u. o. 1877, Götzcel). Megírta 
atyja, S. Adolf életrajzát (Berlin 1883). 

3. S., Maximilián Sámson Friedrich, német 
diplomata és történetíró, szül. Harskirchenben 
(Nassau) 1766 máj. 8., megh. Parisban 1833 aug. 
6. Ügyvéd volt Strassburgbau, majd Baselban 
könyvnyomdát és könyvkereskedést alapított. 
1814-ben porosz szolgálatba lépett s Hardenberg 
kancellár mellett részt vett a bécsi kongresszuson 
ós a későbbi kongresszusokon. Müvei: Histoire 
abrégée de la littérature greeque (Paris 1813, 2 
köt.); Histoire de la littérature romaine 1815, 
4 köt.); Recueil des piéces relatives au con-
grés de Vienne (1816—18,6 köt.); Cours d'histoire 
des Éfeits européens jusqu'en 1789 (1830—36, 
& köt.). 

4. S., Rudolf, német klassz, filológus, S. 1. fia, 
szül. Weimarban 1844 szept. 1., megh. München
ben 1893 jún. 10. 1872-ben greifswaldi, 1874. 
jenai, 1876. strassburgi, 1885. müncheni egye
temi tanár. Számos kisebb művet irt a görög ál
lami régiségekről. Főbb művei: Legis XII. fabu
larum reliquiae (Leipzig 1866); Quaestiones fis-
cales iuris Attici (Berlin 1873); De synegoris At-
ticis (Jena 1875); Asconius (Kisslinggel, Berlin 
1875); Justiniani novelláé (Corpus iuris civilis, 
;S. köt., 1895, 3. kiad. Krolltól 1904). 

Schöller, Alexander Konsztantinovics, orosz 
író, 1. Seller-

Schömann, Georg Friedrich. német klassz, 
filológus, szül. Stralsundban 1793 jún. 28., megh. 
Greifswaldban 1879 márc. 25. 1817-ben greifs-
waldi gimnáziumi prorektor, 1820 u. o. egyet, 
tanár. A görög állami régiségek körül van leg
több érdeme. Főbb művei: Griechische Alterthü-
mer (2 köt. Berlin 1855, 4-ik kiadás Lipsiustól 
1897—1902); AntiquitatesiurispubliciGraecorum 
(Greifswald 1838); Der attische Process(Meierrel, 
Halle 1824, Lipsius átdolgozásában 1883—87). 
Kiadta Isaeust.Plutarchos Agisát és Kleomenesét, 
Aischylos Prometheusát és Éumenidesét, Hesio-
dost, Cicero de nat. deorumát. Értekezései össze
gyűjtve megjelentek az Opuscula academica 4 
kötetében (Berlin 1857—71). V. ö. Susemihl, G. 
S. (Berlin 1879). 

Schön. 1. Eduárd, osztrák zeneszerző, 1. En-
qelsberg. 

2. S., Wilhelm, bái'ó, német diplomata, 1. 
ScJioen. 

Schönaich, 1. Ferenc, báró, cs. és kir. gyalog
sági tábornok, szül. Bécsben 1844 febr. 27., megh. 
u. o. 1916 jan. 28. Mint vadásztiszt vett részt az 
1864. és 1866-iki hadjáratokban, később a vezér
karban és a hadügyminisztériumban szolgált. 
1887—95. Albrecht főherceg hadseregfelügyelő 
mellé volt beosztva. 1899. hadügyminiszteri osz
tályfőnök, 1902. a 9. (josephstadti) hadtest pa
rancsnoka, 1904. táborszernagy lett, 1905 márc. 
11.—1906 okt. osztrák landwehr-miniszter volt, 
amikor Pitreich helyébe közös hadügyminisz
terré nevezték ki. Ez állásában a magyar nem
zeti kívánságokkal szemben előzékenyebb maga

tartást tanúsított elődeinél. 1910. bárói rangot 
kapott; 1911 szept. 20. nyugalomba vonult. 

2. S.r Cristoph Ottó, báró, német költő, szül. 
Amtitzban (Alsó-Lausitz) 1725 jún. 11., megh. 
u. o. 1807 nov. 15. Gottsched követője volt. Müvei: 
Hermann (eposz, Leipzig 1751); Heinrich der 
Vogler (a magyarok leveréséről szóló eposz, Ber
lin 1757); ezenkívül írt tragédiákat, ódákat, vala
mint egy Bodmer elleni röpiratot: Die ganze 
Aesthetik in einer Nuss, oder Neoloeisehes \Vör-
terbuch (u. o. 1754, új kiad. 1900). " 

Schönaich-Carolath, német hercegi család, 1. 
Garolath-Beuthen. 

Schönaich-Carolath, Emil, herceg, szül. Bo
roszlóban 1852 ápr. 8., megh. Haseldorfban (Hol
stein) 1908 ápr. 30. Dragonyostiszt lett, majd Dél-
Európában, Afrikában és Amerikában utazgatott. 
Költészete a romanticizmushoz hajlik. Főbb mü
vei : Lieder an eine Verlorene (Stuttgart 1878); 
Dichtungen (u. o. 1883,8. kiad. Leipzig 1905); Ge-
diehte (Leipzig 1903, 3. kiad. 1906); Bürgerlicher 
Tod (u. o. 1894); Gesammelte Werke (Leipzig 
1907 I—VII. köt.). V. ö. G. Schüler, S.-C. als 
Mensch und Dichter (1909). 

Schönbach, város Eger cseh kerületi kapitány
ságban, (i9io) 4889 német lak., jelentékeny hang
szer- és húrkészítéssel, hangszerkészítő iskolával. 

Schönbach, Anton, osztrák-német irodalom
történeti író, szül. Eumburgban 1848 máj. 29., 
megh. Schrunsban (Vorarlberg) 1911 aug. 25. 
1873 óta a gráci egyetem tanára volt. Nagyobb 
művei: Über die Marienklagen (Graz 1875); Über 
Lesen und Bildnng (u. o. 1888, 4. kiad. 1894); 
Walther von der Vogetweide (3. kiad. Berlin 1910); 
Über Hartmann von Aue (Graz 1894); Das Chris-
tentum in der altdeutschen Heldendichtung 
(Graz 1897); Die Anfánge des deutschen Minne-
sangs (u. o. 1898); Beitrage zur Erklámng alt-
deutscher Dichtwerke (u. o. 1899-1904). 

Schönbaner, 1. József Antal, orvosdoktor, 
szül. Podhorsitzban (Csehország) 1757., megh. 
Pesten 1807 dec. 27. 1789-ben a pesti egyetemen 
az állattan és ásványtan tanára. Munkái: The-
ses de abortu (Viennae 1778); Geschichte der 
Kolumbatzer Mücken im Bánat als ein Beytrag 
zur Naturgesehichte von Ungarn (Wien 1795); 
Conspeetus ornithologiae Hungáriáé sive enume-
ratio avium quas in Regno Hungáriáé observavit 
et secundum systema Linnaei digessit (1795); 
Neue analytische Methode die Mineralien und 
ihre Bestandtheile richtig zu bestimmen (Ofen 
1805 és Wien 1809; a II. részt fia, S. Vince 
dolgozta és adta ki). 

2. S., Vince, orvosdoktor, S. 1. fia, szül. 1780 
ápr. 11., megh. Váczon 1830 máj. 27. A váozi si
ketnémák intézetének rajztanára volt. Munkái: 
Minerae metallorum Hungáriáé et Transilvaniae 
etc. (2 részben, Pest 1806—10.); Icones et d.es-
criptiones . . . avium Hungáriáé (u. o. 1806); 
Verzeichniss der ausgesuchten und schönsten 
Nelken oder Grasblumen-Sorten(Waitzen); Cata-
log von 350 der mannigfaltigsten Ranunkel-Sor-
ten (u. o.); Verzeichniss von . .. Nelkensorteu 
(hely és é. n.). 

Schönbein, Christian Friedrich, német kémi
kus, szlil. Metzingenben 1799 okt. 18., megh. 
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Baden-Badenben 1868 aug. 29. 1828-ban a baseli 
egyetem tanára lett. 1839-ben felfedezte az ózont ; 
később a foszfor oxidációját vette észre szabad 
levegőn. Előállította a nitrosaccharint, nitro-
amilumot, továbbá a lőgyapotot, az utóbbit éter
alkoholban ; a kollodiumot, melyet a sebészetben 
alkalmaznak. Munkái: Das Verhalten des Bisens 
zum Sauerstoff (Basel 1837); Beitrage zur physi-
kalisclien Chemie (u. o. 1844) _; Über die Brzeu-
gung des Ozons (u. o. 1844); Über die langsame 
und rasche Verbrennung der Körper in atmos-
pharischer Luft (u. o. 1845). 

Schönbein-féle kémszer. Keményítő-oldattal 
elegyített híg káliumjodidoldat (1:200). Oly 
anyagok kimutatására használják, melyek a 
káliumjodidból jódot választanak ki, mert a sza
bad kiválott jód azután a keményítőt megkékíti. 
Ilyen anyagok az oxidáló anyagok: ózon, klór, 
salétromossav stb. Ozonométere is e kémszerbe 
áztatott papírszalagokból áll, melyek a jelenlevő 
ózon mennyisége szerint kisebb-nagyobb mérték
ben kékülnek meg, amiből aztán összehasonlítás 
révén az ózon mennyiségére is lehet következtetni. 

Schönberg (Mahrisch-S., Sumperk), az ugyan-
ily nevű kerületi kapitányság székhelye Morva
országban, (i9io) 11,636 német lak., jelentékeny 
vászoniparral. 

Schönberg (Schomberg), György, humanista, 
megh. Pozsonyban 1480 körül. Mátyás király 
hívta hazánkba, titkárának fogadta és a pozsonyi 
prépostságot adományozta neki. Mátyás megbí
zásából több fontos diplomáciai küldetésben járt. 
A pozsonyi dóm sekrestyéjében szép emlékszob
rot emeltek neki. 

Schönberg, 1. Arnold, német zeneszerző, szül. 
Bécsben 1874 szept. 13. A Stern-konzervatórium 
tanára volt, 1903—11. Bécsben működött. A leg
újabb zeneszerző-generáció legmarkánsabb egyé
niségei közül való. Főbb művei: zenekari dalok, 
zongoradarabok, vonóshatos (Verkárte Nacht, 
1891), két vonósnégyes, kamaraszimfőnia; Frie-
den auf Érden (kar 1908); Pelleas und Melisande 
(szimfonikus költemény, 1902); Erwartung (Mo-
nodram 1909); Die glüekliche Hand (Dráma mit 
Musik 1910—13.); Herzgewáchse (1911); Pierot 
lunaire (Dráma mit Musik, 1900—13); Harmonie-
lehre (Wien 1911). V. ö. A. S. (München 1912, 
több szerzőtől). 

2. S., Friedrich von, 1. Schomberg. 
3. S., Gustav von, német közgazda, született 

Stettinben 1839 júl. 21., megh. TUbingenben 1908 
jan. 3. 1868-ban rendes tanár lett Baselban, 1870. 
Freiburgban, 1873. Tübingenben. Munkái: Zur 
wirtschaftlichen Bedeutung des Zunftwesens im 
Mittelalter (Berlin 1868); Die Landwirtschaft der 
Gegenwart und das Genossenschaftsprinzip (u. o. 
1869); Die Volkswirtschaft der Gegenwart (Basel 
1872); Arbeitsámter (Berlin 1871); Pinanzver-
haltnisse der Stadt Basel im XIV. u. XV. Jahrh. 
(u. o. 1879) stb. Másokkal együtt: Handbuch der 
politischen Ökonomie (2 köt., Tübingen 1882, 3. 
kiad. 3 köt., 1890). 

Schönberg von Brenkenhoi, 1. Brenkenhof. 
Schönborn, a Rajna vidékéről származó régi 

német nemesi család, mely 1663. birodalmi bá
rói, 1701. birodalmi grófi rangra emelkedett. 

Régibb tagjai közül Johann Philipp 1647—/3. 
mainzi érsek volt s a francia politika szolgála
tában állott. Ennek unokaöccse Lothar Franz, 
1695—1729. szintén mainzi érsek, kapta testvé
reivel együtt I. Lipót császártól a grófi címet. Eugen 
Franz gróf (szül. 1727., megh. 1801.) magyar in-
digenátust kapott 1729., majd 1731. III. Károly 
király neki ajándékozta II. Rákóczi Ferenc mun
kácsi elkobzott birtokát, 1740. pedig Beregmegye 
örökös főispánjává nevezte ki. Minthogy íJutódai 
nem voltak, birtokait a S.-család ifjabb (frank) 
ága örökölte. Ez ismét az osztrák-magyar (S.-
Buchheim), a bajor (S.-Wiesentheid) és a cseh 
ágakra szakadt. — A S.-Buchheim-oseA&A feje: 
Frigyes gróf (szül. Bécsben 1869 febr. 23.), az 
Aranygyapjas-rend lovagja, a munkácsi hitbizo-
mány ura. — A S.-család cseh ágából való: S. 
Friedrich gróf, osztrák államférfiú (szül. 1841 
szept. 11., megh. 1907 dec. 21.), a cseh feudális 
főurak egyik vezére, 1881 —88. Morvaország hely
tartója, 1888—94. osztrák igazságügyminisztei', 
azután a közigazgatási bíróság elnöke. — Öccse: 
Franz gróf, bibornok (szül. 1844 jan. 24., megh. 
1899 jún. 25.), előbb budweisi püspök, 1885 óta 
prágai érsek volt. 

Schönbrunn, hires császári kastély Bécsben a 
XIII.(Hietzing) kerületben. A kastélyt L Lipót korá
ban Fischer v. Erlach tervei szerint kezdték el épí
teni és Mária Terézia alatt 1750. fejeztekbe. A kas
télyban 1441 terem és szoba van, továbbá kápolna, 
szinház ; nevezetes szertartásterme. A kastélyt 
nagyszerű, 197 ha. területű, francia ízlésű park 
fogja körül, amelyben gyönyörű fasorok, már
ványszobrok és szoborcsoportok, művészi kutak, 
állatkert és pálmaház, egy 25 m. magas, 135 m. 
hosszú gloriett van. S. már Miksa császár korában 
vadászkastély volt. 1805 dec. 26. itt erősítették 
meg a pozsonyi békét. 1809. Bécs bevétele után 
I. Napóleon itt lakott és itt adta ki máj. 15. a 
magyarokhoz intézett proklamációját; 1809. az 
osztrák-francia háborút befejező békét itt írták 
alá s itt halt meg Napóleon fia, a reichstadti 
herceg 1832. Itt lakott utolsó éveiben I. Ferenc 
József és itt halt meg 1916 nov. 21. V. ö. Kron-
féld, Das neue S. (Wien 1913); Freudenreich •!., 
Das kais. Lustschloss S. (Wien 1914). 

Schönbrunni béke, 1809 okt. 14., 1. Bécsi 
béke. 

Schönburg, német hercegi és grófi család, mely 
a XII. sz. végén merült fel a meisseni őrgrót-
ságban. Birtokain a régi Németbirodalom fel
bomlásáig (1806) felségjogokat gyakorolt. A XVI. 
sz.-ban két ágra oszlott. I. Lipót császár mind
két ág tagjainak 1700. birodalmi grófi címet 
adott. Az idősebb ágból való Ottó Kari Fried
rich (szül. 1758., megh. 1800.), birodalmi hercegi 
rangra emelkedett 1790. Idősebbik fia, Ottó Vik
tor (szül. 1785., megh. 1859.) alapította a S.-
Waidenburg, ifjabb fia, Heinrich Eduárd (szül. 
1787., megh. 1872.) pedig a S.-Hartenstein-ágat. 
Ezen ág feje, Aloys herceg (szül. 1858 nov. 21.), 
az aranygyapjas-rend lovagja, az osztrák urak-
házának alelnöke volt 1903 óta. Mint szolgálaton 
kívüli altábornagy, 1914. a világháború kitörése
kor ténylegesíttette magát, 1916. szolgálaton kí
vüli lovassági tábornokká lépett elő és egy gya-
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loghadosztály vitéz és eredményes vezetése el
ismeréséül megkapta a Vaskorona-rend I. osztá
lyát a hadiékítniénnyel. Öccse, Johann (szül. 
1864 szept. 12.) osztrák-magyar diplomata, 1905. 
M monarchia bukaresti követe, 1911. pedig vati
káni nagykövete lett. 

Schöne, 1. Alfréd, német klassz, filológus, szül. 
Drezdában 1836 okt. 16., megh. 1918. 1869-ben 
Urlangenben, 1884. Göttingenben, 1887. Königs-
bergben, 1892. Kiéiben egyet, tanár. Főműve 
Busebios Chronikonjának mintaszerű kiadása 
iBerlin 1866—75. 2 köt.). Egyéb müvei: ünter-
suchungen über das Lében der Sappho (1867); 
Analecta philol. historica (Leipzig 1870); Das hist. 
Nationaldrama der Römer (Kiél 1893); Die beiden 
Renaissancebewegungend. 15. u. 18. Jahrh. (1903). 

2. S., Bichard, német archeológus, S-1. testvér-
öcsese, szül. Drezdában 1840 febr. 5., megh. Ber
linben 1922 márc. 5. 1869-ben a hallei egyetem
hez a régiségtan tanárává, 1873. kultuszminisz
tériumi tanácsossá, 1880. a királyi porosz mu
zeumok főigazgatójává nevezték ki. Főművei: 
Griechische Relief s aus athenischen Sammlungen 
i Leipzig 1872); Le antichitá del Museo Bocchi di 
Adria (Roma 1878). Bendorff al együtt: Die antiken 
Bildwerke des Lateranensischen Museums (u. o. 
1867); Philonis mechanicae syntaxis libri IV. et 
V. (1893). 

Schönebeck, város Magdeburg porosz kerület
ben, (i9io) 18,310 lak., jelentékeny sóbányászattal. 

Schöneberg (Berlin-Schöneberg), előbb önálló 
város, most Berlin egyik külvárosa; (1919) 175,092 
iak., jelentékeny iparral. 

Schöneield (Altschönefeld), falu Szászország 
Lipcse kerületében, (mo) 14,879 lak., kémiai ipar
ral, nagy festékgyárral. 

Schönemann, Anna Elisabeth, Goethe híres 
TAli-je, szül. Majna-Frankfurtban 1758 jún. 23., 
megh. Strassburgban 1817 máj. 6. Bankár leánya 
volt; 1775. Goethe jegyese; de az eljegyzést 
csakhamar felbontotta és 1778. Strassburg akkori 
polgármesteréhez, Türckheim báróhoz ment nőül. 
V. ö.Bielschovsky: Friederike und Lili (München 
1905). 

Schönerer, Georg, osztrák politikus, szül. 
Bécsben 1842 júl. 17., megh. Rosenauban 1921 
aug. 14. Az osztrák képviselőházba 1873. válasz
tották be. A szélső német nemzeti irányt képviselte. 
Antiszemita izgatásai miatt több ízben összeütkö
zött a bírósággal. 1888. a Neues Wiener Tagblatt 
szerkesztőségében elkövetett erőszakoskodása 
miatt a törvényszék 4 havi börtönre, nemesi címé
nek ós képviselői mandátumának elvesztésére 
ítélte. Ezután egyidőre visszavonult, de 1897. új
ból képviselőnek választották s az ú. n. alldeutsch 
párt vezére lett. Ő adta ki a «Los von Rom!» (1. El 
Rómától!) jelszót s később maga is a protestáns 
hitre tért. 1902. nyíltan éltette a Hohenzollern-
házat a képviselőházban, 1904. pedig lemondott 
Éger város díszpolgárságáról, mert annak ta
nácsa a Karlsbadban időző Ferenc József csá
szárt üdvözölte. Az 1907-iki választásokon nem 
lépett fel. 1917-ben Károly király visszaadta 
nemességét. 

Schönfeld, 1. Eduárd, német csillagász, szül. 
Hildburghausenban 1828 dec. 22., megh. Bonn

ban 1891 máj. 1-én. 1859-ben a mannheimi csil
lagvizsgáló igazgatója. 1863-ban élénk részt vett 
az Astronomische Gesellschaft megalapításában. 
1875-ben a bonni csillagvizsgálón Argelander 
utódja ós mint ilyen 133,659 csillag helyzetének 
meghatározását 363,932 egyes észlelet alapján 
egymaga végezte. E nagy munkán kivül főkép a 
változó csillagokkal foglalkozott. Számos érteke
zése jelent meg az Astronomische Nachrichtenben 
és a Vierteljahresschriftben. V. ö. Vierteljahres-
sehrift der Astr. Gesellschaft (26. évf. 3. füz.). 

2. S., Luise, grófné (szül. Neumann), német 
színésznő, 1. Haizinger. 

SduiiiH., rovarok neve mellett Schönherr 
Christoph svéd entomológus (1772—1848) nevé
nek rövidítése. Nevezetesebb müve: Genera et 
species curculionidum (Leipzig 1834—45,8 köt). 

Schönhals, Kari von, osztrák táborszernagy, 
szül. Braunfelsben 1788 nov. 15., megh. Grazban 
1857 febr. 16-án. Az osztrák seregbe lépve, az 
1809-iki asperni és az 1813-iki drezdai csatákban 
súlyos sebet kapott. 1815-ben Murát ellen harcolt, 
1821-ben részt vett a nápolyi felkelés leverésé
ben. 1832 ótaRadetzky főhadsegéde volt. 1851. 
nyugalomba vonult. Müvei: Erinnerungen eines 
österreichischen Veteránén aus dem italienischen 
Ki-iege in den Jahren 1848 und 1849 (Stuttgart 
1852,2 köt., 7. kiad.); Biographie des Feldzeug-
meisters J. Freiherrn von Haynau (Graz 1853, 3. 
kiad., új kiad. Wien 1875). 

Schönhausen, falu Magdeburg porosz kerület
ben, (1910) 1997 lak. S. Bismarck Ottó herceg 
szülőhelye; itt van a Bismarck-család egyik kas
télyában a Bismarck-múzeum. 

Schönherr Gyula, történetíró, szül. Nagybá
nyán 1864 szept. 26., megh. 1908 márc. 24. A 
Magyar Nemzeti Múzeum levéltári osztályában 
működött s 1900. múzeumi őr, 1902. budapesti 
egyetemi magántanár lett. A Magyar Tud. Aka
démia 1896. levelező tagjává választotta. Törté
neti munkásságát De'csényi Gyula írói néven 
1885. Thököly Imre és Wesselényi Pál c. tanul
mányával kezdte meg; Fraknói Vilmossal együtt 
szerkesztette a Monumenta Vaticana Mátyás 
király levelezése a római pápákkal című köte
tét, 1893. átvette a Magyar Könyvszemle szerkesz
tését. Fő müvei: Hunyadi Corvin János (Ma
gyar történeti életrajzok, 1894); Az Anjou-ház 
örökösei (Zsigmond és Albert kora a Magyar 
nemzet története 3. kötetében, Budapest 1895): 
Nápolyi László trónkövetelésének külföldi vo
natkozásai (akad. székfoglaló). Sokat foglalko
zott clmertannal és családtörténettel is, amíg 
elméje elborulása véget nem vetett értékes tévé 
kenysógének.V. ö. Vasárnapi Újság, 190814. sz. 
Morvay Győző, S. élete és művei (1910). 

Schönherr, 1. Kari, osztrák-német drámaírt 
szül. Axamsban (Tirol) 1869 febr. 24. Novellákat 
és drámákat írt. Ez utóbbiakban erőteljes alako
kat fest sok realizmussal, néha egy kis romanti-
kávalis. «Erde» c. legismertebb darabja megkapta 
a Schiller-díjat. Művei: Die Bildschnitzer (Wien 
1900); Sonnwendtag (u. 0. 1902, átdolg. 1905 és 
1912); Karrnerleut (Wien 1905); Caritas (u. o. 
1905); Familie (Stuttgart 1906); Erde (Berlin 

11907); Das Königreich (Stuttgart 1908); Glaube 
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und Heimat (Leipzig 1910); Aus meinem Merk-
bucli (u. o. 1912); Tiroler Bauernschwánke (Ber
lin 1913); Schuldbuch (Leipzig 1913); Die Trenk-
walder (u. o. 1914); Der Weibsteafel (1915); 
Volk in Not (1915, a Grillparzer-díjjal jutalmaz
ták 1917); Prau Suitner (1916); Narrenspiel des 
Lebens (1917); Kindertragödie (1919); Der Kampf 
(1920); Die BaUade vom Untergehen (1921). 
Magyarul megjelent vagy előadott művei: Föld 
(ford. Faragó Jenő, 1910); Hit és szülőföld (ford. 
Telekes Béla, 1911); A nőstényördög (ford. Mó
ricz Zsigmond, 1916); Gyermektragédia (ford. 
Móricz Zsigmond, 1920). 

2. S., Ottó, német kémikus, szül. Chemnitz-
ben 1861 dec. 1. A «De Norske Salpeterwerker» 
és a «Kristianssand8 Elektrokemiske Aktieselskat» 
igazgatója. A levegőből való salétromsav előállí
tásának egyik megalapítója. Kemencéjében elek
tromos ívfény segítségével levegőt magas hő
fokra hevítenek és utána azt hirtelen lehűtik. 
A keletkező nitrogénoxidot tovább oxidálva és 
vízzel elnyeletve, salétromsav áll elő. 

3. S., Christoph, 1. Schönh. 
Schöning, Hans Adam von, német hadvezér, 

szíil.Tamselben(Küstrin mellett) 1641 okt.l.,megh. 
Drezdában 1696 aug. 28. Brandenburgi szolgálat
ban harcolt 1675—79-ig a svédek ellen s kiváló 
érdemeiért tábornokká lépett elő. 1684-ben altá
bornagy, Berlin kormányzója és a testőrgárda 
ezredese lett. 1686-ban ő vezette a 8000 főnyi 
brandenburgi segédesapatot a Budát ostromló 
császári seregben. 1688—89-ig a franciák ellen 
harcolt, 1691. a szász vál. fejedelem szolgálatába 
lépett. 1692-ben Lipót császár parancsára elfog
ták s két évig volt Spielbergben elzárva a fran
ciákkal való állítólagos összeköttetései miatt. 

Schönit (ásv.) a. m. pikromerit (1. o.). 
Schönleber, Gustav, német festő, szili. Bietig-

heimben 1851 dec. 3., megh. 1917 febr. 2. Mün
chenben Lier tanítványa volt. Kivált tengerparti 
motívumokat ábrázoló hangulatos képei (velencei, 
danzigi, hollandi tájképek) népszerűségre tettek 
87.ert és nem egy német képtárban találhatók. 
1880-ban a karlsruhei művészeti iskola tanára lett. 

Schönlein, Johann Ltikas, német orvos, szül. 
Bambergben 1793 nov. 30., megh. u. o. 1864 jan. 
23-án. 1819. wlirzburgi egyetemi tanár lett. 1833. 
politikai okoknál fogva Svájcba menekült és a 
zürichi orvosi klinika igazgatója lett; 1839. ta
nár ós igazgató a berlini Charité orvosi kliniká
ján; 1841. királyi udvari orvos. Ö az orvostan ter
mészettudományi irányának egyik alapítója. Elő
adásaiból megjelentek : Allgemeine und spezielle 
PathologieundTherapie (Würzburg 1839, 4 köt); 
Klinische Vortrage (Berlin 1843—1844). 

Schöim, Aloys, osztrák festő, szül. Bécsben 
1826 márc. 10., megh. Krumpendorfban (Karintia) 
1897 szept. 16. A bécsi akadémiának volt növen
déke, 1848. részt vett az olasz hadjáratban, majd 
miután a ponte-tedescói ütközetet ábrázoló ké
pével sikert aratott, az osztrák hadsereggel Ma
gyarországba jött, hol Komáromban foglyul esett, 
de a vár átadása után megszabadult. Itteni be
nyomásai alatt keletkezett A honvéd családjának 
hazatérése összeégett tűzhelyéhez (1849) c. müve, 
mely reprodukciókban Magyarországon is elter

jedt. 1850-ben Parisba, azután Egyiptomba, Szí
riába utazott. 1856-ban újra meglátogatta Ma
gyarországot, hol főleg vásári és cigányképeket 
festett. Galíciában és Boszniában is járt. Emlí
tendő müvei: A lodronei sáncok ostroma ; A gé-
nuai tengerparton (Bécs, udv. múzeum); Török 
bazár; Vásár Krakkóban (Bécs, akadémiai kép 
tár); Római szliret; Chioggiai halpiac, stb. 

Schönthaler, Franz, osztrák szobrász és ipar
művész, szül. Neusiedlben 1821 jan. 21., megh. 
Gutensteinben 1904 dec. 26. Bécsben, Prágában 
és Parisban szobrászatot, fafaragást és müasz-
talosságot tanult, 1849. Bécsben telepedett le és 
itt templomok, főúri paloták és nyilvános épüle
tek (Operaház, új Burg-szinház) számára készí
tett díszítő szobrászati müveivel, valamint ipar
művészeti termékekkel nagy elismerést aratott 
S. készítette az esztergomi székesegyház szó
székét és kanonoki székeit, valamint a brassói 
e\r. főtemplom oltárát. 

Schönthan, 1. Franz, Edler von Pennvald. 
osztrák-német drámaíró, szül. Bécsben 1849 jún. 
20., megh. u. 0.1913 dec. 2. Mulattató és népszerű 
vígjátékokat és bohózatokat írt, többnyire társ 
szerzővel (különösen öccsével, Paullal és Gustav 
Kadelburggaf). Müvei: Das Mádchen aus der 
Fremde (1879); Sodorna und Gomorrha (1879); 
Krieg im Frieden (1881); Der Raub der Sabi-
nerinnen (1885); Dieberühmte Frau (1885); Der 
Herr Senator (1894); Die goldene Eva (1896); 
Senaissance (1896); lm bunten Rock (1902); Ma
ria Theresia (1903); Klein Dorrit (1905); Der 
Retter in der Not (1912). Magyarul megjelent v. 
előadott művei: A szabin nők elrablása; Eredeti 
regényrecept; Az ezer botütés jubileuma; Az 
aranyasszony (ford. Makai Emil, 1897); Dorrit 
kiasszony (ford. Tímár Szaniszló, 1906). 

2. S-, Paul, Edler von Pernwald, az előbbi
nek öccse, szül. Bécsben 1853 márc. 19., megh. 
u. o. 1905 aug. 5. Bátyjával együtt bohózatokat 
írt (Der Raub der Sabinerinnen; Frau Direktor 
Striese; Das gelobte Land) és egy Kleine Humo-
resken (Leipzig 1882), c. könyvet, de írt önállóan 
is igen sok novellát. Magyarul megjelent: Egy 
báli ismeretség. 

Schöpflin Aladár, író, szül. Manigán (Nyitra 
vm.) 1872 okt. 4. Az evang. teológiát Pozsony
ban, a filozófiát a budapesti egyetemen végezte 
1898 óta a Vasárnapi Újság belmunkatársa, 
melybe számtalan irodalmi, történelmi és társa
dalmi cikket írt s a folyóirat irodalmi és színházi 
rovatát vezette. 1909 óta a Franklin-Társulat 
irodalmi titkára. A Nyugat c. folyóiratnak meg
indítása óta főmunkatársa s ide számos nagyobb 
irodalmi tanulmányt, kisebb cikket írt. A Husza
dik Századnak is munkatársa volt. Számos cikke; 
és novellája jelent meg különféle lapokban. Müvei: 
Magyar írók- Irodalmi tanulmányok ós tollraj
zok (I. kiad. 1917, II. kiad. 1919); A piros ruhás 
nő (regéig); Mossóczy Pál szép nyara (regény, 
1921); Hatvani professzor feltámadása (el
beszélések az ifjúság számára 1922). Fordításai: 
Wilde, Dorian Gray arcképe (1908); Rousseau, 
Emil (1910); Bölsche, A természettudomány fej
lődéstörténete (1911); Strachey, A francia iroda
lom főirányai (1914); Braun Lily, A marquisnő 
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szerelmes levelei (1921); Eucken, Az élet értelme 
ós értéke (1915). Ifjúsági könyve: A haladás 
fltján (1912). 

Schöpflin, Jóhann Dániel, német történetíró, 
s7.iil.Sulzburgban(Breisgau) 1694 szept. 24., megh. 
Strassburgban 1771 aug. 7. Tanár volt, majd ka
nonok, 1760 óta francia udvari történetíró. Gaz
dag könyvtárát és régiséggyűjteményét Strass-
burg városának ajándékozta, de ez Strassburg 
1870-iki ostroma alatt elpusztult. Művei: Alsatia 
illustrata (Kolmar 1751—62, 2 köt.); História 
Zaringo-Badensis (Karlsruhe 1763-66, 7 köt.). 

Scliurl (ásv.), 1. Turmalin ; a kék S. a disztént 
jelenti. 

Schöyen, Elisabet, norvég regónylrónö, szül. 
Krisztiánjában 1852. Kamilla és Ragnvald(1873) 
fíinü novelláit s a Jane Gray cimű színművet 
Paul Agathon álnév alatt adta ki. Valódi nevén 
megjelent művei: Svanbild (regény, 1876); Bn 

v ICgteskab (1876); Olaf (regény, 1881); Novellák 
(1886). 

Sclirad., latin növénynév után Schrader 
Heinrich Adolf, a göttingeni botanikuskert igaz
gatója (1767—1836) nevének rövidítése. Leg
inkább Németország flóráját ismertette. Journal 
fttr die Botanik (5 köt., Göttingen 1799—1803) és 
Neues Journal für die Botanik (4 köt., Erfurt 
1806—10) c. folyóiratot is adott ki. 

Schrader, 1. Eberhard, német orientalista, szül. 
Kraunschweigban 1836 jan. 5., megh. Berlinben 
1908 júl. 4-én. 1862-ben zürichi, 1870. giesseni, 
1873. jenai, 1875. berlini egyetemi tanár. Fon-
tosabb művei: Die assyrisch-babylonischen Keil-
iuschriften (Leipzig 1872); Die Keilinschriften 
und das Alté Testament (3. kiad., Berlin 1903); 
Die Höllenfahrt der Istar (Giessen 1874); Kell-
iuscliriftenund Gescluchtsforschung (u. o. 1878); 
Keilinschriftliche Bibliothek (Berlin 1889—1900). 

2. S., Heinrich Adolf, német botanikus, 1. 
Schrad. 

3. S., Július, német festő, szül. Berlinben 
1815 jún. 16., megh. Grosslichterfeldében 1900 
feni1. 16. A berlini és (Schadownál) a düssel
dorfi akadémián tanult. 1845—47. Olaszország-
buli járt és hazatérése után Berlinben, hol 1856— 
1892. az akadémia tanára volt, a belga hatás 
alatt álló történeti festésnek sikeres képviselője 
lett. Ismertebb müvei: Calais átadása (1847); I. 
Károly angol király búcsúja családjától (1855); 
Kszter Ahasverus előtt (1856); Berlin és Köln 
város hódolata (1874); A. von Humboldt és Ranke 
arcképei (valamennyi a berlini Nationalgalerie-
ben); Leonardo da Vinci halála (1851 Berlin, 
Ravenó-képtár). 

4. S., Ottó. német nyelvtudós, szül. Weimarban 
1855 inárc. 28-án, megh. Boroszlóban 1919 márc. 
31. 1887-ben jenai, 1909. boroszlói egyetemi tanár 
lett. Különösen az indogermán őstörténettel fog
lalkozott. Főművei: Sprachvergleichung und Ur-
geschichte (Jena 1883,3. kiad. 1906); Reallexikon 
der indogermanischen Altertumskunde (Strass
burg 1901); Die Indogermanen (1911). 

Schramberg. wtirttembergi város a schwarz-
waldi kerületben, (1919) 11,440 lak. 

Schramm-Zittau, Rudolf, német festő, szül. 
Zittauban 1874. Drezdában, Karlsruheban és 

Münchenben tamilt. Főleg az állatfestés (madarak) 
terén vált ki. 

Schrank, Franz, természettudós, 1. Schrk. 
Sehratt. Kathi, osztrák színésznő, szül. Ba-

denban 1855 szept. 11. Szinipályáját 1872. kezdte 
Berlinben, a következő évben a bécsi városi szín
házhoz szerződött, melynek rövid megszakítások
kal tagja volt 1883-ig, amikor a bécsi Burgszin-
ház kötelékébe lépett. 1887-ben udv. színésznővé 
lett, 1900. kilépett a Burgszinházból. Szerepköre 
igen tág: eleinte naiv és humoros szerepeket ját
szott, majd drámai hősnőket. Egyike a legnép
szerűbb bécsi színésznőknek, játékában az ele
venség, előkelőség és szenvedély egyformán meg
van. Főbb szerepei: Heilbronni Katchen, Theodora 
(Nagy Galeotto); Zorle (Falu és város). 

Schraui, 1. Albrecht, osztrák mineralógus. 
szül. Bécsben 1837 dec. 14., megh. u. o. 1897 nov. 
29. 1861—74-ig az udvari ásványtani múzeum 
őre, 1874. az ásványtan rendes tanára a bécsi 
egyetemen. Munkái: Lehrbuch der physikalischen 
Mineralogie (2. köt., Wien 1866—68); Atlas der 
Krystallformen des Mineralreiehs (u. o. 1865— 
1873); Katalog der Bibliothek des Hofmineralien-
kabinets (u. o. 1864); Physikalische Studien über 
Materié und Licht (u. o. 1867); Handbuch der 
Bdelsteinkunde (u. o. 1869). 

2. S., Kari, osztrák történetíró, szül. 1835., 
megh. Bécsben 1904 okt. 9. Pápai prelátus, a 
bécsi egyetem levéltárnoka volt. Magyarországi 
tanulók a külföldön címmel 1890—1903-ig aM. 
Tud. Akadémia kiadásában 3 kötetet adott ki. 
Más művei: Nachtráge zum dritten Bande von 
Aschbachs Gesehichte der Wiener Universitát; 
Die Wiener Universitát und ihre Gelehrten 
1520-65. 

Sohraufit (ásv.), jácint- vagy vérvörös áttetsző 
gyanta a kárpáti homokkőben Wamma mellett 
Bukovinában; képlete C,,HleOs. 

Schreb. , latin növénynév után Schreber Jo-
hannKristian Dániel erlangeni tanár nevének rö
vidítése, szül. Weissenseeben 1739 jan 16., megh. 
Brlangenben mint az orvos- és természettudomá
nyok tanára 1810 dec. 10. Leginkább a pázsitfé
léket ismertette. 

Schreber, Dániel Gottlieb Moritz, német or
vos, szül. Lipcsében 1808 okt. 15., megh. u. o. 
1861 nov. 10. A Carus-féle ortopédiai intézet ve
zetője volt 1843—59.; különösen a gyógygim-
nasztika meghonosításán fáradozott. Főbb művei: 
Das Buch der Gesundheit (Leipz. 1839., 2. kiad. 
1861); Kinesiatrik oder die gymnastische Heilme-
thode (1852); Árztliche Zimmergimnastik (1855); 
Das Buch der Brziehung an Leib und Seele (1861). 

Schreck, Gustav, német zeneszerző, szül. Zeu-
lenrodában 1849 szept. 8., megh. Lipcsében 1918 
jan. 22. 1892-ben a Thomasschule kántora lett 
Lipcsében. 1898-ban tanáru. o. Karművei (König 
Fjalar, Der Falken-Reiner) kiválóak. 

Sclireib. , természetrajzi nevek mellett Schrei-
bers Károly zoológus nevének rövidítése. Szül. 
Pozsonyban 1774., megh. Bécsben 1853.; a bécsi 
udvari természetrajzi múzeumnak igazgatója s 
később kormánytanácsos volt. Az ő tiszteletére 
nevezték el az először hazánkból leírt Miniopte-
rus Schreibersi nevű denevért. 
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Schreiber, 1. Paul, német meteorológus, szül. 
Strehla a. d. Bibében 1848 aug. 26. 1882 óta a 
szász meteorológiai intézet igazgatója, mely az
előtt Chemnitzben volt és azután Drezdába he
lyezték át. Foglalkozott elméleti meteorológiá
val, műszerek szerkesztésével, főképpen Szász
ország éghajlatával, melyről Das Klíma von 
Sachsen c. sorozatos munkát írt. 

2. S-, Theodor, német archeológus, szül. Strehla 
a. d. Elbében 1848 máj. 13., megh. Lipcsében 
1912 márc. 13. 1885-ben a lipcsei egyetemen az 
archeológia rendkívüli tanára lett, 1887 óta 
u. o. a városi múzeum igazgatója volt. Fő
művei : Die alexandrinische Toreutik (1894); Die 
Wiener Brunnenreliefs aus Palazzo Grimani 
(1888); Die hellenistischen Relief bilder (1889-96); 
Die Wandbilder des Polygnotos in der Halle der 
Knidier zu Delphi (1897); Studien über das Bild-
nis Alexanders des Grossen (1903); Der Gallier-
kopf des Museums in Gize (1896); Die Nekropole 
Kom-esch-Schufaka (1908). 

Schreiberh.au, falu és klimatikus gyógyhely 
Liegnitz porosz kerületben ; Porosz-Szilézia leg
magasabban fekvő helysége, (IMO) 5656 lak., 
számos üvegcsiszolóval. S. községhez tartozik 
Marienthal és Weisbachthal falu, vízgyógyinté
zettel és számos villával, továbbá Josephinen-
htttte, Szilézia legnagyobb és legismeretesebb 
üveghutája. 

Schreibersit (ásv.), a foszfor-, nikkel- és vaB-
nak változó összetételű vegyülete ; tetragonális 
acélszürke kristályok, lemezek, szemek és tűk 
alakjában számos meteoritban megtalálták. A 
mágnes vonzza. Vele azonos a rabdit. 

Schreiner Márton, izraelita teológus, szül. 
Nagyváradon 1863 júl. 8. 1887—90. Csur
gón (Somogy) mint rabbi működött, azután 1893-ig 
a budapesti országos izraelita tanítóképző-intéze
ten, 1894 óta pedig a berlini Lehranstalt für die 
Wissenschaft des Judenthums-ban a bibliatudo
mányok, a vallásfilozófia és az izraeliták törté
netének tanára. Tanulmányait többnyire folyó
iratokban közölte, de külön is megjelentek: Ada
lékok a bibliai szöveg kiejtésének történetéhez 
(Budapest 1885); Az iszlám vallásos mozgalmai 
az első négy században (u. o. 1889); Zur Ge-
schichte des AsSritenthums (Leiden 1890); Le 
Kitabal-muhádhara wa-1-mudhá-kara de Mo'ise 
Ibn-Bzra et ses sources (Paris 1892); Contribu-
tions á l'histoire des Juifs en Bgypte (1896); Der 
Kalám in der jüdischen Literatur (Berlin 1895); 
Bibliai szemelvények (2 köt, Budapest 1891—93). 

Schreiner, Olive, angol írónő, szül. Bászuto-
földön (Dél-Afrika) 1859. A hetvenes évek köze
pén ment Londonba és ott adta ki 1883. még 
afrikai tartózkodása alatt írt regényét Story of 
an African farm c, Ralph Irón álnév alatt. Ké
sőbbi művei közül kiválnak: Dreams (1891) és 
Dream life and reál life (1893) c. allegóriái elbe
szélések. Férjével, Cronwrighttel együtt több po
litikai iratot is adott ki. Magyarul megjelent 
műve: Halkét Péter közkatona esete Mashona-
landban (ford. Harasztiné Bécsi Jolán, Buda
pest 1902). 

Schreker, Franz, német zeneszerző, szül. 
Monacóban 1878 márc. 23. Bécsben akad. tanár 

ós a filharmóniai kórus karnagya. Operái: Der 
férne Klang (1911); Das Spielwerk und die Prin-
zessin (1912), amelyet 1920-ban egyfelvonásossá 
dolgozott át; Die Gezeichneten (1914); Der Schatz-
graber (1922). V. ö. P. Bekker, F. S. (1919); 
I. Kapp, F. S. (1921). 

Schrempf, Ghristoph, német prot. teológus, 
szül. 1860 ápr. 18.1906 óta a stuttgarti technikai 
főiskolán a filozófia magántanára. Művei: Die 
christliche Weltanschauung und Kants sittlicher 
Glaube (Göttingen 1891); Natürliches Christen-
tum (Stuttgart 1893); Martin Luther aus dem 
Christlichen ins Menschliche übersetzt (Stuttgart 
1901); Goethes Lebensanschauung (2 köt., u. o. 
1905—1907); Lessing als Philosoph (u. o. 1906): 
Lessing (1913); Vom öffentlichen Geheimnis des 
Lebens (1920). 

Schrenck, Leopold von, természettudós és 
utazó szül. Harkov orosz kormányzóságban 1826 
ápr. 24., megh. Szent-Pétervárt 1894 jan. 20. Az 
orosz akadémia embertani és néprajzi múzeumá
nak igazgatója volt. 1854—56-ig az Amur-vidé
ken végzett kutatásokat. Főműve: Reisen und 
Forschungen im Amurlande (4 köt., Szent-Péter -
vár 1859-99.). 

Schréter Zoltán,állami osztálygeológus, szül. 
Dombóváron (Tolna vm.). 1882 okt. 21. Tanul
mányait a budapesti egyetemen végezte. 1907— 
1909 között a kir. József-műegyetem ásvány
földtani tanszékén tanársegéd volt, 1909 óta az 
országos m. kir. földtani intézet geológusa. K 
minőségében főkép a Krassó-Szörényi hegység-, 
a Borsodi-BUkk-hegység és a sajóvölgyi szén
terület geológiai térképezésén dolgozik. Szá
mos kisebb értekezésén kívül nagyobb munkái: 
A Pareng-hegység orográfiai és glaciológiai vi
szonyai (Földrajzi Közlemények 36. köt., 1908); 
Harmadkori és pleisztocén hévforrások a budai 
hegyekben (M. kir. Földtani Intézet Évkönyve 
XIX. köt. 5. füz., 1911). E Lexikonnak is munka
társa. 

Schretter Károly, régi magyar egyházjog
tudós és filozófus, szül. Körmöczbányán 164í 
febr. 14., megh. Győrött 1718 júl. 20. Nagy
szombatban 1662. a Jézus-társaságba lépett; 
1677-től tanított Bécsben és a nagyszombati 
egyetemen, majd több kollégium igazgatójának 
rendelték. 1684-ben Thököly emberei Besztercze-
bányán elfogták és Kassára vitték, ahonnan 
utóbb visszakerült Nagyszombatba. Rákóczi hívei 
1704. innen száműzték. Munkája : Concordia ca-
nonica juris ecclesiast. civilis et hung. de testa-
mentis et immunitate ecclesiastica (Tyrn. 1698). 

Schreyer Jakab, ügyvéd, jogi író, szül. Ugrán 
(Bihar vmegye) 1847. A Magyar Kereskedelmi 
Csarnok tiszt, elnöke. 1911-ben udv. tan. címet 
kapott. Müvei: A perorvoslatok teljes rendszere 
(az Akadémiától jutalmazott pályamű, 1879): 
A polgári törvénykezési rendtartás (Í887); Hu
szonöt év a Magyar Kereskedelmi Csarnok tör
ténetéből (1895); Tizenkét év a Budapesti hite
lezői védegylet történetéből (1896); A csődön 
kívüli kényszeregyezség; A csődön kívüli tá
madó jog : Acsödtörve'ny reformja. (Az igazsás
ügyi miniszter megbízásából készült törvény
javaslatok indokolással.) 

Amely Sió S alatt nincs meg, Sz alatt keresendő ! 



Schreyer 

Schreyer, Adolf, német festő, szül. Majna-
Frankfurtban 1828 máj. 9., megh. Kronbergben 
1899 júl. 30. A frankfurti Stadel-féle intézetben, 
a düsseldorfi és müncheni akadémián, azután 
Parisban tanult, járt Magyarországon, Kőmá
lijában, Orosz- és Törökországban, Szíriában, 
Egyiptomban és Algírban is. Leginkább lovakat, 
lovasokat, csataképeket festett, színesen, eleve
nen. Ilyenek: A komáromi, temesvári csaták 
képei; Arab elöörs; Oláh szekér; Kozák lovak 
hóviharban; A traktíri tüzértámadás; Lovak a 
pusztán stb. 

Schreyvogel, Josef, osztrák dramaturg és 
költő (álnevén Thomas West és Kari August 
West), szül. Bécsben 1768 mára 27., megh. ú. o. 
1832 júl. 28-án. Hosszú időn át (1814—32) a bécsi 
udvari szinház titkára volt és igen nagy érde
meket szerzett a szinház felvirágoztatásával. 

, Sok színdarabot dolgozott át spanyolból, így Mo-
reto után Donna Dianát (Wien 1819), Calderon 
után Das Lében ein Traum (1807) és Don Gutierre: 
Der Arzt seiner Éhre (1818). Összegyűjtött művei 
1829. jelentek meg 4 kötetben. Naplóit életrajzi 
bevezetéssel kiadta K. Glossy (Berlin 1903,2 k.). 

Sclirlí . , latin természetrajzi nevek után 
Schrank Pranz von Paula (1747—1835) nevének 
rövidítése. Művei: Fauna boica (Nürnberg és In-
golstadt 1798—1803, 3 kötet); Naturhist. Briefe 
tiber Österreich, Salzburg stb. (Salzburg 1875). 

Schroeder, 1. Schröder. 
Schroth-kúra, nevét Schroth Joliami linde-

wiesei (Gráfenberg közelében, Osztrák-Szilézia) 
paraszttól nyerte, akit szomszédjának, Priessmtz-
nek erőszakos vízkárai az ellenkező szélsőségre 
csábítottak. A S.-ban a beteg hosszú időn át csak 
száraz zsemlyét és sűrű rizs-, dara-, köleskása
pépet kap enni. Inni csak reggel és este szabad 
1—1 pohár bort, minden 3 . -4 . nap néhány órá
val az ebéd utón a beteg ihatik annyi bort, 
amennyit akar. Éjjelre a betegeket nedves ru
hába burkolják. Ez a kúra az anyagforgalomnak 
jelentékeny megváltozását idézi elő s megfelelő 
esetekben igen jó hatású is lehet. Régi izzadmá-
nyok, izületi bajok, a bujakór elhanyagolt esetei 
nem ritkán igen megjavulnak ezzel az eljárással, 
amely a vér besűritése által fejti ki hatását; de 
csak gondos felügyelet mellett vihető kár nélkül 
keresztül. 

Schxöckh, Johann Mathias, osztrák prot. teoló
gus, szül. Bécsben 1733 júl. 26., megh.Wittenberg
ben 1809 aug. 2. mint az egyháztörténelem tanára. 
Hírnevét Geschichte der Christlichen Kirche c. 
óriási művének (Leipzig 1708—12,45 köt.) köszön
heti; említendők még: Allgemeine Biographie (8 
rész, Berlin 1767—91); Lebensheschreibungen 
berühmter Gelehrter (2 köt., Leipzig 1798—91). 

Schröckingerit (fev.), 1. Vranotallit. 
Schröder, 1. August Ludwig von, német ten

gernagy, szül. Hinzenkampban 1854 júl. 17. 
1893-ban korvettkapitány lett, 1903—05. komino-
dore Nyugat-Indiában, 1907. altengernagy és egy 
hajóraj parancsnoka, 1911. tengernagy, 1912. 
örökös nemességet kapott. Mint a tengerészeti 
hadtest parancsnoka 1914 októberben részt vett 
Antwerpen ostromában s ennek elfoglalása után 
a város kormányzójává nevezték ki. 

Amely szó S alatt nincs : 

2. S., Eduárd August, osztrák jogtudós és 
szociológus, szül. Teschenben 1852 máj. 25. Mint 
a kereskedelmi iskola igazgatója újabban meg
alapította a jogszoeiálizmus néven ismert szo
ciálpolitikai irányt. Müvei: Die politische Öko-
nomie (3. kiadás 1897); Fischerei wirtsehafts-
lehre der natiirliclien Biimeiigewiisser (Drosden 
j889); Katechismus der künstlichen Fischzucht 
und der Teichwirtschaft (Leipzig 1889); Das 
Recht im Irrenwesen, kritisch, systematlsch und 
kodiflziert (Zürich 1890); Zur Reform des Irren-
rechts (u. o. 1891); Das Recht in der geschlecht-
lichen Ordnung, kritiseh, systematisch und kodi
flziert (2. kiadás Leipzig 1896); Das Recht der 
WTirtschaft, kritisch, systematisch u. kodiflziert 
(u. o. 1896). 

3. S., Edward, német germanista, szül. Witzen-
hausenben 1858 máj. 18. 1887-ben a berlini, 
1889. a marburgi és 1902. a göttingeni egye
tem tanára lett. A középkori német irodalom is
mertnevű kutatója. Főbb munkái: Das Ane-
genge (Strassburg 1881); Jákob Schöpper von 
Dortmund (Marburg 1889); Deutsche Kaiserchro-
nik des XII. Jh. (Hannover 1892); Zwei alt-
deutsche Rittermáren (Berlin 1894); Die Gedichte 
des Königs vom Odenwald (Darmstadt 1900) stb. 
1891 óta Roethe G.-vel egyetemben szerkeszti a 
Haupt alapította Zeitsehrift für deutsches Alter-
thum und deutsche Litteratur c. folyóiratot. 

4. S., Friedrich Ludwig, német színész és szín
igazgató, szül. Sehwerinben 1744 nov. 3., megh. 
Rellingenben 1816 szept. 3. 1771-ben átvette a 
hamburgi szinház vezetését. Nagyobb művészi 
körutat tett, 1781. a bécsi Burg-Theater hívta 
meg, de ő újra visszatért Hamburgba. Mint szí
nész egyaránt kivált a komoly és víg szerepek
ben. Korának egyik legnagyobb művésze volt. 
Mint színigazgató nagy gondot fordított a jó 
összejátszásra s nagy érdemei vannak Shakes
peare drámáinak szinrehozásában. Főbb szerepei: 
Lear, Fülöp király, Harpagon, Bartolo stb. Iro
dalmilag is működött: színmüveket és szaktanul
mányokat irt. Munkáit Bülow adta ki Tieck be
vezetésével (Berlin 1831). Életét megírták Meyer 
F. Z. (Hamburg 1819); Brunier (Leipzig 1864) és 
IÁtzmann B. (Leipzig 1890—94). 

5. S-, Heinrich, német kémikus-fizikus, szül. 
Münchenben 1810 szept. 28., megh. Karlsruhé-
ban 1885 máj. 12. Különböző városokban mű
ködött mint tanár, több évig a müncheni tech
nikai főiskolán. Kísérletezett a levegő szűrésével 
vattaszűrőn keresztül és munkássága alapján ju
tott el Pasteur arra a rendkívül fontos felfede
zésre, hogy a különböző magyarázatokkal meg
oldani próbált erjedések és rothadások sok eset
ben a mikroorganizmusokkal fertőzött levegő
ből erednek. Erre az eredményre S. is eljutott. Ü 
fedezte fel a kémiai vegyületek forráspontjának 
állandóságát és kimondotta, hogy minden mo
lekuláris térfogat egy bizonyos térfogategység 
(stere) és egy egész szám szorzata, mely utóbbi az 
atoinok számától, természetétől és kötésétől függ. 
Munkái: Elf Briefe über die hürgerliche Freiheit 
(az iparszabadság mellett, Mannheim 1860) és Die 
Molekularvolume der chemischen Verbindungen 
(Mannheim 1843—1844). 
oeg, Sx alatt keresend J I 



Schröder 

6. S., Kari, nőorvos, szül. Neustrelitzben 1838 
szept. 11., megh. Berliuben 1887 febr. 8. Előbb 
Erlangenben, majd Berlinben volt egy. tanár. 
Művei: Lehrbuch der Geburtshilfe (Bonn 1870) ; 
Handbuch der Krankheiten der weiblichen Ge-
schleehtsorgane (Leipzig 1874, 14. kiad. 1908); 
Der sehwangere und kreissende Uterus (Bonn 
1886). Magyarul megjelent: A női ivarszervek be
tegségeinek kézikönyve (ford. Lendvay Benő áv., 
Bpest 1876). 

7. S.,Karl, német gordonkaművész, szül. Qued-
linburgban 1848 dec. 18-án. 1871-ben testvéreivel 
megalakította a S.-kvartettet. A Gewandhaus, 
majd a berlini udv. opera szólócsellistája volt, 
végül zeneiskolaigazgató Sondershausenben. Szá
mos előadási és pedagógiai művel gazdagította 
a cselló irodalmát. Operái: Aspasia (1892); Der 
Asket (1893); Die Palikarin (1906). 

8. S-, Leopold von, német szanszkritista, szül. 
Dorpatban 1851 dec. 12., megh. Bécsben 1920 
febr. 7. 1894-ben Innsbruckban,^1899. Bécsben ta
nár, 1900. államtanácsos Nevezetesebb miivei: 
Maitrayani Samhita (4 köt., Leipzig 1881—86); 
Indiens Litteratur und Kultur in hist. Entwicke-
lung stb. (u. o. 1887); Worte der Wahrheit, Dani-
mapadant stb. (u. o. 1892): Buddhisimis und 
Christentum (Reval 1893; Káthákam (1900— 
1910); Sakuntala (színpadi feldolg. 1902); Myste-
rium und Mimus im Rigveda (1908); Bhagavad-
gita (ford., 1912); Árische Religion (1. köt. 1914, 
2. köt. 1916); Herakles und Indra (1914); Hous
ton Stewart Chamberlain (1918). Hagyatékából 
kiadták: Geistliche Gediehte (1920); Lebenserin-
nerungen (1921); Religionslehre (1921). 

9. S., Marié, énekesnő, (1. Hanfstángel), megh. 
Münchenben 1917 szept. 7. 

10. S., Ottó, német klasszikus filológus, szül. Ber
linben 1851 jul. 14. Berlini gimnáziumi igazgató. 
Pő müvei: Vom papiernem Stíl (Berlin 1889, 9. 
kiad. Leipzig 1919); Vorarbeiten zur griechischen 
Versgeschichte (u. o. 1908); Pindari Carmina (u. o. 
1900); Aeschyli, Euripidis, Sophoclis, Aristopha-
nis cantica (u. o. 1907—10); Horazens Versmasse 
(1911); Pindars Pythien (1922). Lefordította Ho-
meros Odysseiáját (1912); 1913 óta kiadója a 
Sokrates, Zeitschrif t für das Gymnasialwesennek. 

11. S., Richárd, német jogtudós, szül. Trep-
towban (Pomeránia) 1838 jún. 19., megh. Heidel-
bergben 1917 jan. 3. 1866-ban tanár a bonni 
egyetemen, 1873. Würzburgban, 1882. Strass-
burgban, 1885. Göttingenben, 1888 óta Heidel-
bergben. S. adta ki Grimm Jakab Weisthümer c. 
gyűjteményét. Önálló munkái: Geschichte des 
ehelichen Güterrechts in Deutschland (2 köt., 
Stettin 1863—71); Lehrbuch der deutschen Rechts-
geschichte (Leipzig 1889); Die deutsche Kaiser-
sage (1893); Das alig. Deutsche Handelsgesetz-
buch (1896); Das eheliche GUterrecht nach dem 
Bürgerl. Gesetzbuch (1900) stb. 

12. S., Sophie, német színésznő, szül. Pader-
bornban 1781 febr. 23., megh. Münchenben 1868 
febr. 25. 1798-ban a bécsi Burg-szinház tagja 
volt, onnan Boroszlóba ment operaénekesnőnek. 
1801—1813 között Hamburgban szerepelt. Da-
voust marsall hazafias érzelmei miatt Francia
országba akarta internálni, de ő elmenekült. Föl-

Schröer 

váltva vendégszerepelt különböző helyeken. 1836. 
visszatértabécsiBurg-szinházhoz.Némiingadozás 
után a drámai hősnő szerepkörnél állapodott meg, 
stílusa idealizáló, patetikus volt, amellett igazi 
nagy stílusban és megrázó szenvedéllyel játszott. 
Főbb szerepei: Lady Macbeth, Phaedra, Medea, 
Sappho stb. 

Schröder Devrient, Wilhelmine, német éne
kesnő, szül. Hamburgban 1804 dec. 6., megh. 
Koburgban 1860 jan. 26. S. Friedriehnek, a ki
váló baritonistának és S. Sophienak (1. o.) volt a 
leánya. Gyermekkorában gyermekszerepeket ját
szott, 17 éves korában már mint kész szinésznó 
szerepelt. 1822-ben a Fidelio címszerepében lett 
világhírű. 1823—47-ben a drezdai udv. opera tagja 
volt. Nem hangjának és énekművészeiének, de 
csodálatra méltó emberábrázoló tehetségének kö
szönhette megérdemelt sikereit. 1823—28. Dev
rient Kari színész, 1850 óta Bock báró volt férje. 
Jugenderinnerung-jai megjelentek 1905. Életraj
zát megírták: A. v. Wollzogev (1863), K. Hagge-
mann (1904). 

Schrödter. Adolf, német festő, szül. Schwedt-
ben 1805 jún. 28., megh. Karlsruhéban 1875 
dec. 9. Eleinte rézmetsző volt, azután Düsseldorf
ban Schadow Wilhelm tanítványa, 1859—72. a 
karisruhei technikai főiskola tanára. Humoros 
festményeinek, illusztrációinak egy része még 
ma is nagyon népszerű. Említendő művei: -A 
haldokló apát; Borkóstoló (berlini National-
galerie); A búsuló tímárok; Korcsma a Rajna 
mellett (berlini Nationalgalerie); a Don Qiújote-
hez készített festményei és rajzai; illusztrációk 
Münchhausenhez, Till Eulenspiegelhez; Faust 
Auerbach pincéjében; A hamelni patkányfogó; 
Hans Sachs; Borkirály diadalmenete; A négy 
évszak (karisruhei képtár); illusztrációk Cha-
misso Schlemihl-jéhez, Musaus népmeséihez, 
Uhiand müveihez stb. 

Schröer, 1. Kari Július, német nyelvész és 
irodalomtörténetíi'ó, szül. Pozsonyban 1825 jan. 
11., megh. Bécsben 1900 dec. 16. Ó fogalmazta 
1849. Haynauuak Pozsonyban kelt proklamációit. 
1852—61. apozsonyi fóreáliskolának volt tanára, 
majd a bécsi evangélikus iskolák igazgatója s 
1867. a bécsi műegyetem tanára lett. Számunkra 
különösen a magyarországi németségről irt mun
kái fontosak. Főbb művei: Deutsche Weihnachts-
spiele aus Ungarn (Wien 1858); Darstellung der 
deutschen Mundarten des ungarischen Berglandes 
(u. o. 1864); Wörterbuch der Mundart von Gott-
schee (u. o. 1870); Die deutsche Dichtung des 
XIX. Jahrhunderts (Leipzig 1875); Goethes 
aussere Erscheinung (Berlin 1877). 
„2. S., Tobias Gotifried (álnevén Christiav 

Öser), német író és pedagógus, szül. Pozsony
ban 1791 jun. 14., megh. u. o. 1850máj. 2. Tököli 
drámája tárgyával és irányzatosságával nagy 
port vert fel. Müvei: Lében und Thaten Emericli 
Tökölis (Leipzig 1839); Weihegeschenk für Frauen 
und Jungfrauen (u. o. 1838,22. kiad. 1880); Briefe 
an eine Jungfrau über die Hauptgegenstánde der 
Aesthetik (u. o. 1838, 26. kiad. u. o. 1899); Ge 
schichte der deutschen Poesie in Umrissen (3. kiad 
u. o. 1870). V. ö. R. Gragger, Geschichte der 
deutsch-ungarischen Litteratur (I., Wien 19141. 

Amely szó S alatt nincs meg-. 8z alatt keresendő! 



Schröt. 

Scliröt., természetrajzi latin nevek után 
Schröter Johann Saniuel(1735—1808) német mi-
ueralógus és konchiológus nevének rövidítése. 

Schröter, 1. Gorona, német énekesnő, szül. 
Gubenben 1751 jan. 14., megh. Ilmenauban 1802 
aug. 23. Hiller Adam volt a mestere. 16 éves ko
rában lépett fel először egy lipcsei hangversenyen. 
1778. Weimarba szerződtették. 25 dala megjelent 
1786 (új kiadás 1907). Jelentékeny színésznő is 
volt, ő kreálta Goethe Iphigeniáját és sikert ara
tott festményeivel is. 1905-ben Gubenben felállí
tották szobrát, Dorndorf müvét. V. ö. Pásig, 
Goethe u. C. S. (1902); Stümcke, C. S. (1904). 

2. S„ Johann Hieronymus, német csillagász, 
szül. Erfurtban 1745 aug. 30., megh. Lilienthal-
iian (Bréma) 1816 aug. 29. 1778-ban a hannoveri 
kormány szolgálatába lépett és később Lilien-
thal kerületi főnöke lett. Itt niagánesillagvizs-
gálót épített és főkép a nagy bolygók és a Hold 
felületeit észlelte és sokban hozzájárult azok pon
tosabb fizikai ismeretéhez. Legnagyobb mun
kája : Seleno-topographische Pragmente (2 köt., 
:Alienthall791 s Göttingen 1802). Csillagvizsgá
lóján rövid ideig Bessel is alkalmazva volt. 

Schrött Erazmusz, festő, szül. Goebelben 
(Csehország) 1755, megh. Kassán 1804 febr. 20. 
Kassán 1789. kapott polgárjogot s a következő 
évben rajztanári állást. 1792-ben festette meg a 
kassai színház első díszleteit, 1796. a premon
treiek templomának architektonikus díszét s ta
lán tőle való Kassa városának 1803-iki lát
képe rézmetszetének mintája. Két freskója a 
kassai városházát díszíti. Több oltárképet festett 
Kassa-vidéki templomok (Miszlóka, Kavecsány) 
számára. 

Schrötter, 1. Anton (kristelli), lovag, osztrák 
kémikus, szül. OlmUtzben 1802 nov. 26., megh. 
Bécsben'1875 ápr. 15. Bécsi műegyetemi tanár és 
pénzverőintézeti igazgató volt. Felfedezte a vörös 
foszfort. Munkája: Die Chemie naeh ihrein gegen-
wártigen Zustande (2 köt., 1847—1849). 

2. S., Leopold (kristelli), lovag, osztrák 
gégeorvos, szül. Grazban 1837 febr. 5., megh. 
Bécsben 1908 ápr. 22. 1863—69. Skoda tanár 
segéde volt, 1875. rendkívüli tanár, 1881. a köz
kórház főorvosa, 1890. rendes tanár lett. Nagyobb 
tanulmányai: Beitráge zur laryngoskopischen 
Chirurgie (Wien 1868—69); Beitrag zur Behand-
lung der Larynx-Stenosen (u. o. 1876); Vorlesun-
gen über die Krankheiten des Kehlkopfes (1893); 
Brkrankungen der Gefásse (1899—1901, Noth-
nagel Pathologie und Therapie gyűjteményében). 

Schrötterit (4sv.), a Kollirithoz (1. o.) hasonló 
aluminiumszilikát; zöld-sárga, csaknem átlátszó 
kéregnemü tömegek, gyantaszerű töréssel. Lelő
helye : Freienstein Stiriában, Alabama, Saalfeld. 

Schruns (S. in Montafon), látogatott klima
tikus gyógyhely Bludenz vorarlbergi kerületi ka
pitányságban, a Montafon-völgyben, (1910) 1638 
lak., pamutfonással. 

Schrutka, Emil (von Rechtenstamm), osztrák 
perjogász, szül. Brünnben 1852 jún. 1., megh. 
Bécsben 1918 jan. 4. 1879-ben czernowitzi, 1885. 
bécsi egyet, tanár. Főművei: Zeugnispflicht und 
Zeugniszwang (Wien 1879); Die Kompeneation 
im Konkurs(Berlin 1881); Zur Dogmengeschichte 

Schubert 

und Dogmatik der Freigebung fremder Sachen im 
Zvvangsvollstreckungsverfahren (Berlin 1889— 
1893); Grundriss des österreichischen Zivil-
prozessreehts (Leipzig 1909); Über die neue 
ungarische Zivilprozessordnung (a Notariatszeit-
schrift 1911. évfolyamában). 

Sehub (német), valakinek rendőri elszállítáSM 
bizonyos meghatározott helyre; rendőri műkife-
jezéssel: eltoloncolás. Ily értelemben köznyelven 
úgy ismeretes, mint elzswppolás. 

Schubart, l.Christian Friedrich Daniéi, né
met költő, szül. Obersontheimban 1739 márc. 24., 
megh. Stuttgartban 1791 okt. 10.1768-ban orgo
nista és zeneigazgató volt Ludwigsburgban, 
ahonnan egy paródiája miatt kiutasították. Ezóta 
az irodalomnak és zenének élt, de kicsapongásai 
miatt sok baja volt. 1774-ben Augsburgban meg
indította a Deutsche Chronikot, de ezt a hatóság 
betiltotta, mire Ulmha ment. 1777-ben elfogták 
és Hohenasperg várába vitték, ahol tiz évig bör
tönben ült. A porosz király közbenjárására 1787. 
szabadon bocsátották s az udvari zenekar és a 
stuttgarti színház igazgatójává nevezték ki. 
Müvei : Zaubereien (Ulm 1766); Todesgesange 
(u. o. 1767); Gedichte aus dem Kerker (Zürich 
1785); Sámmtliehe Gedichte (Stuttgart 1785, 
2 köt.); Gesammelte Schriften (u. o. 1839—41, 
2 kötet). S. zenei munkái közül említendők: 
Drei Hefte musikalisehe Rhapsodien (Stuttgart 
1786); Ideen zur Aesthetik der Tonkunst, ezeket 
fia adta ki (Wien 1806). 

2. S-, Johann Christian, német gazda és író, 
szül. Zeitzben 1734 febr. 24, megh. 1787 ápr. 
23. Úttörője volt az okszerű váltógazdaságnak és 
az évelő takarmányok termelésének. Németor
szágban a vörös here apostolának nevezték; II. 
József császár von Kleefeld előnévvel nemes
ségre emelte. Fő műve: Oeconomisch-Kameralis-
tische Schriften (1783—84, 6 köt.); Oecon. Brief-
wechsel (u. o. 1786, 4 füz.). 

Schubert, 1. Franz Péter, német zeneszerző, 
szül. Lichtenthalban, Bécs mellett, 1797 jan. 31., 
megh. Bécsben 1828 nov. 19. S. első zenei tanítója 
édesatyja volt, s mint jóhangú kisgyermeket föl
vették a bécsi Hofkapelleba és konviktusba, majd 
atyja mellett, ki néptanító volt, segédkedett és 
a zenében művelte magát. 1818—1824-ben a nya
rat az Esterházy grófok cseklészi birtokán töl
tötte, mint zenetanító. Rövid élete folyamán nem 
sikerült biztos exisztenciára szert tennie. Művei
nek sikerükhöz nem mérhetően alacsony hono
ráriumából tengődött. Egyszer adott hangver
senyt 1827. Bécsben, amelyen ünnepelték. Rövid 
élete alatt szinte elképzelhetetlenül sokat kom
ponált. Legkiválóbb alkotásai: dalai. S. a mo
dern dal megteremtője, szerepe a dalköltés terén 
ugyanaz, mint Goethéé a Ura történetében. 600 
dalt írt, köztük 100-at Goethe költeményeire. Ki
emeljük a következő dalciklusait: Die schöne 
MUllerin, Die Winterreise, Gesánge aus Scott 
Fraulein vom Lee, Ossians Gesange, 8 geistliche 
Lieder, Schwanengesang (halála után jelent meg 
és 14 utolsó dalát tartalmazza). Számos operája 
és énekesjátéka közül kiválik: Des Teufels 
Lustschloss (1814); Die Preunde von Salamanca; 
Die Zauberharfe (1820); Alfonso und Estrella 
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(nagy opera 1821—22, 1854. mutatta be Liszt 
Weiniarban); Fierrabras(1823,bemutatták 1861); 
Die Verschworenen (1861. került bemutatóra; 
Cselre cselt c. bemutatták a bpesti Nemzeti 
Színházban 1885 dee. 12.). írt 6 misét, oratóriumot 
(Lazarus), több egyházi dalszerzeményt. Kamara
zenemüveinek gazdag gyűjteményéből nevezete
sebbek az esz-dur trió és a d-moll vonósnégyes 
(Tod und das Mádchen); írt több vonósnégyest, 
zongoratriót, egy zongoraötöst (op. 114. Forellen-
quintett); számos más darabot hegedűre és zon
gorára, köztük 15 zongoraszonátát, sok táncdara
bot. Műveinek sematikus katalógusát 1874. adta 
ki Nottebohn. Összes műveinek gyűjteményes 
kiadása 40 kötetben 1885—97. jelent meg Mandy-
czewski Eusebius szerkesztésében. Életét meg
írták : Kreissle von Hellbronn (1861, 1865); 
Reissniann (1873); Heuberger (1902); Bourgault 
Ducoudray (1908. franciául); Klatte (1907); 
Dahms (1912); Deutsch (Die Dokumente seines 
Lebens und Schaffens 1914, 4 kötet); V. ö. még a 
Grove-zenelexikon S.-cikkét. S. szobrát 1872. állí
tották fel a bécsi Stadtparkbau. 

2. S., Gotthilf Heinrich von, természet-
filozófus, szül. Hohensteinban 1780 április 28., 
inegh. Münchenben 1860 jül. 1. 1819. Brlangen-
ban a természettudományok tanára lett. Sok 
természetfilozófiai, később misztikus, pietisztikus 
munkát irt. Ezek közül a főbbek : Geschichte der 
Seele (Stuttgart 1830, 2 köt, 5 kiadás 1878); Die 
Krankheiten und Störungen der menschl. Seele 
(1845); Altes und Neues auf dem Gebiet der 
inneren Seelenkunde (Leipzig és Erlangen, 1817— 
1844. 5 köt.). Utazásairól is több könyvet írt, nép, 
és ifjúsági iratokat is. Önéletrajza: Der Erwerb 
aus einem vergangenen u. d. Erwartungen von 
einein künftigen Lében (3 köt. 1853—8.) 

3. S., Emis von, német prot. teológus, szül. 
Drezdában 1859 dec. 12. 1891-ben Strassburg-
ban, 1892. Kiéiben, 1906 óta Heidelbergben egye
temi tanár. Főbb művei: Die evangelische Trauung 
(Berlin 1890); Grundzüge der Kirchengeschichte 
(6. kiad. Tübingen 1919); Geschichte der christl. 
Kirehe im Frühmittelalter (1. félköt. u. o. 1917, 
2. félköt. 1921); Grosse christliche Persönlichkei-
ten (Stuttgart 1921). 

4. S., Hermann, német matematikus, szül. 
Potsdamban 1848 máj. 22. 1876-ban a hamburgi 
Johanneum tanára lett. Művei: Kaikul der ab-
záhlenden Geometrie (Leipzig 1879); Mathema-
tische Mussestunden (3. kiad. u. o. 1907); Aus-
lese aus meiner Unterrichts- und Vorlesungs-
praxis (u. o. 1905—1906, 3 köt.). Szerkeszti 1898 
óta a Sammlung S.-et. 

5. S., Jolmnnes, német geodéta ós meteoroló
gus, szül. 1859 jún. 11. Danzigban. 1886 óta az 
eberswaldei erdészeti akadémia tanára, hol az er
dészeti kisérletügy vezetője. Főbb munkája: Der 
jáhrliche Gang der Luft- und Bodentemperatur 
im Freien und in Waldungen und der Warme-
austauseh im Erdboden (Berlin 1900). 

Schuberth,Kari, német gordonkaművész, szül. 
Magdeburgban 1811 febr. 25., megh. Zürichben 
1863 júl. 22. Kiváló művésze volt hangszerének, 
melynek irodalmát sok kompozícióval tette gaz
dagabbá. Élete második részét Szent-Pétervárt 

töltötte, ahol mint zeneigazgató nagy tevékeny
séget fejtett ki. 

Schubin, Ossip, valódi nevén Kirschner Lola 
(Alojzia), német írónő, szül. Prágában 1854 júu. 
17. írói nevét Turgenyev Heléna c. regényéből 
vette. Élete legnagyobb részét külföldön töltötte 
s regényeinek tárgyát is rendszerint a nemzet
közi szalontársaságok és a művészek életéből 
meríti. Rendkívül termékeny regényírónő. Főbb 
müvei: Éhre (Dresden 1882, azóta sok kiadást 
ért); ünter uns (Berlin 1884, 2 köt.); Geschichte 
eines Genies (ugyanott 1884); Glória victis 
(1885, 3 kötet); Asbein (1888) és ennek foly
tatása Boris Lensky (1889, 3 köt.), az írónő leg
jelentékenyebb müve; O du mein Oesterreich 
(Stuttgart 1890, 3 köt.); Heil dir im Siegeskranz 
(Braunschweig 1891); Ein müdes Herz (Stutt
gart 1892); Finis Poloniae (Dresden 1893); Tod-
ter Frühling (Braunschweig 1893, 2 köt.); Maxi
mum, montecarloi regény (1896); Wenn es schon 
Winter wár (1899); Volhnondzauber (Stuttgart 
1899); Slavische Liebe (1900); Refugium pecca-
torum (1903); Der Gnadenschuss (1905); Der 
arme Nicki (1906); Primavera (1908); Miserere 
nobis (1910); Die Flucht nach Amerika (1914). 
Magyar fordításban megjelentek: Becsület (ford. 
br. O—y K. 1885); Magunk közt (ford. Wohl 
Janka 1887); Asbein (ford. br. O—y 1892); Egy 
lángész története (1897); Tavaszi álom (ford. 
Szerényt Adrienné 1898); Vicomte Letoriéres 
(ford. ű. a. 1898); Bár csak tél lenne már (1899, 
ismételt kiadások 1904, 1918); Egy fáradt szív 
(ford. Székely Irén 1899); Refugium peccatonun 
(1921). 

Schuch, 1. Charles, osztrák festő, szUl. Bécs
ben 1846 szept. 30., megh. u. o. 1903 szept. 13. 
Bécsben tanult, majd Münchenben főleg Trttbner 
hatása alá került. Évtizedeket töltött Parisban. 
Müvei közül főleg csendéletei emelendők ki (3 ily 
képe a berlini Nationalgalerieban van). 

2. S. Ernst von, német zeneszerző és kar
mester, szül. Grazban 1847 nov.23.,megh. Drez
dában 1914 máj. 10. 1872. a drezdai opera kar
nagya, majd főzeneigazgatója lett. 1875-ben 
Proska (Procházka) Klementin operaénekesnő
vel (szül. 1853 febr. 12.) kötött házasságot. 

3. S., Werner. német festő, szül. Hildesheiin-
ben 1843 okt. 2., megh. Berlinben 1918 ápr. 24. 
Eleinte építészettel foglalkozott és 1870. a han
noveri techn. főiskolán tanár lett, utóbb a festé
szetre tért át és részben a 30 éves és 7 éves há
ború, részben a napóleoni kor csatáit ábrázoló 
festményeivel a XIX. sz.-ot jellemző műfaj egyik 
jelesebb képviselője. 

Schuchardt, Hugó, német nyelvtudós, szül. 
Gothában 1842 febr. 4. 1870-ben a lipcsei egyete
men, 1873. Halléban s 1876 óta a grazi egyetemen 
volt tanár. 1901-ben nyugalomba vonult. Fonto-
sabb müvei: Der Vokalismus des Vulgárlateins 
(Leipzig 1866—68,3 köt.); Ueber die Lautgesetze 
(Berlin. 1885); Romanisches und Keltisches (u. o. 
1886); Kreolische Studien, Baskische Studien 
(Wien 1893); Weltsprache und Weltsprachen 
(Strassburg 1904); Romanische Etymologieu 
(1898—99,2rész); Sprachursprung(Berlin 1919-
1920). A Magyar Nyelvőrben megjelent egy ta-
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nulmánya a magyar nyelv román elemeiről. 8. 
általában élénk figyelemmel kisérte a magyar tu
dományt, s külső tagja a Magyar Tudományos 
Akadémiának. Munkáiban éles Ítélet s mélyre
ható gondolkodás nyilatkozik, s működése nem
csak a romanistára, hanem az általános nyelvé
szetre is íontos (pl. a keveréknyelvek kérdésének 
megoldását főleg neki köszönhetni). 

Schuchhardt, Kari, német archeológus, szül. 
Hannoverban 1859 aug. 6. 1883—87-ben Keleten 
utazott, közben (1886) részt vett a pergamoni ása
tásokban ; 1888 óta a hannoveri Kestner-muzeum, 
1908 óta a berlini muzeumok ősrégészeti osztá
lyának igazgatója. Főművei: az Oppermanntól 
megkezdett Atlas vorgeschiehtlicher Bef estigun-
-gen in Niedersaehsen (1893—1905); Schliemanns 
Ausgrabungen (1889, magyarul Schliemann ása
tásai, ford. Öreg János, (1892); Die römischen 
Wiille in der Dobrudscha (1885); Hof, Burg und 
Stadt bei Germánén und Griechen (1908); Das 
technisehe Ornament in den Anfángen der Kunst 
{1909—10); Die Urnenfriedhöfe in Niedersaehsen 
(1911); Alteuropa in seiner Kultur- und Stilent-
wicklung(Strassburg 1919). A Prahistorische Zeit-
schrif t társkiadója. 

Schuckert, Siegmund, német iparos, szül. 
Nürnbergben 1846 okt. 18., megh. Wiesbaden-
ban 1895 szept. 17. Népiskolát végzett, mecha
nikusnak állt be s mint ilyen, nagyobb cégek
nél (Siemens és Halske stb.), dolgozott. Több 
évet töltött az Egyesült-Államokban, hol Edison 
gyárában is működött. "Visszatérve, 1873. Nürn
bergben mechanikai műhelyt alapított, melyből 
több ezer munkást foglalkoztató nagy elektro
technikai gyár fejlődött. Dinamogépet, dinamó-
métert, ivlámpátés számos elektromos készüléket 
szerkesztett. Önműködő csiszológépet is talált fel 
parabolikus tükörüveg csiszolására reflektorok 
számára. Üzlete 1893. részvénytársasággá alakult 
át, mely 1903. a Siemens és Halske céggel egye
sült. 1911. Nürnbergben szobrot emeltek neM. 

Sehuebl . , latin növénynevek után Schiibler 
Gustav (1787—1834) tübingeni tanár nevének rö
vidítése. 

Schuk Anna, zenepedagógus, szül. Pesten 1863. 
Erkel Ferenc, Liszt, Gobbi Henrik és Ábrányi 
Kornél voltak a mesterei. A zongorapedagógia 
terén újításokat eszközölt, amelyekről egy füzet
ben be is számolt. Grünfeld Vilmos (1. o.) hegedű
művészhez ment nőül. 

Schulcz, 1. Ágost, jogi író, szül. Horkáu 1865 
jűl. 21. Jogi tanulmányai végeztével a bírói pá
lyára lépett; 1904. kir. ügyész lett, majd az igaz
ságügyi minisztériumba rendelték be szolgálat
tételre, 1908. min. oszt. tanácsossá és a munkás-
biztosítási hivatalhoz bíróvá, 1917. min. taná
csossá és tanácselnökké nevezték ki. 1922-ben 
hely. államtitkári címmel nyugalomba vonult s 
ügyvéd lett. Cikkeket írt jogi szaklapokba. Ön
állóan megjelent művei: A mozgópostai alkal
mazottak vasúti baleseti kártalanítása (1910); 
A munkásbiztosítási választott bíróságok re
formja (1913); A háború és a munkásbiztosítás 
(1915). Hivatalos megbízásból szerkesztette A 
munkásbiztosítási joggyakorlat c. határozattárt 
(1911-től 3 köt.). 
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2. S. Bódog, 1848—49-iki honvédezredes, 1. 
Bátori Schulcz. 

3. S. Ferenc, műépítész, szül. Pécsett 1838 
mára 22., megh. Pesten 1870 okt. 21. Közép
iskolai tanulmányait szülővárosában elvégezvén, 
a bécsi műegyetemre ment, majd a bécsi aka
démia építészeti osztályába lépett át, melynek 
legkiválóbb tanítványai, Schmidt Friedrich ked
vencei közé tartozott. Hazatérése után sokat uta
zott országszerte és műemlékeinkről felvételeket, 
jelentéseket készített. Ekkortájt készítette a 
szekszárdi és szinérváraljaitemplomok tervezetét 
is. Majd megkapta a nagy császárdíjat, hogy kül
földi tanulmányutat tegyen. Utazásai eredménye
ként kiadta: Denkmaler der Baukunst in Origi-
nalaufnahmen című nagy illusztrált müvének a 
spanyolországi Gerona emlékeit tartalmazó 1. fü
zetét német és francia nyelven (Leipzig 1869). Uta
zásairól visszatérve a pesti műegyetem építészeti 
tanárává nevezték ki. 1868-ban a vajda-hunyadi 
vár restaurálását kezdte meg. Ezzel egyidejűleg 
megbízták egy királyi vadászkastély építésével a 
mácsai erdőségben s ezt 1870. be is fejezte. 

Schulek, 1. Frigyes, építész, szül. Pesten 1841 
nov. 19., megh. BaiatonleŰén 1919 szept. 5. Aka
démiai tanulmányait Bécsben Van der Nüllnél, 
majd 1862-től Schmidt Friedrich mesteriskolájá
ban végezte, utóbb ennek irodájában is dolgozott. 
Olaszországi tanulmányok után 1870. letelepedett 
Pesten, ahol barátjának, Steindl Imrének az «új 
városháza» tervén segített s egyben tanári állást 
kapott a Mintarajziskolában. A következő év 
döntő jelentőségűvé lett további munkálkodására: 
kinevezték a Műemlékek Országos Bizottságának 
építészévé s megbízták egy sor elsőrangú ma
gyar középkori építészeti emlék helyreállításá
val. 1873-ban kezdte meg ily megbízásból a buda
vári koronázó Mátyás-templom újjáépítését és a 
visegrádi épületek restaurálását. Hasonló mun
kálkodást fejtett ki a esütörtökhelyi kápolna, a 
vajdahunyadi vár, de főképp akisszebeni templom, 
lőcsei városháza, a pozsonyi ferencrendiek tem
ploma stb. körül. Az ő tervei szerint épült 1880— 
1883. a szegedi ref. templom, s az 1903. felava
tott nagyszabású Halászbástya, továbbá 1910. 
a budapest-jánoshegyi Erzsébet-kilátótorony. A 
középkori építészeti emlékek körül kifejtett tu
dományos munkássága s művészi érdemeinek el
ismeréséül 1903. megkapta a József-műegyete
men a középkori építészet tanszókét. A szak
irodalomban is becses munkálkodást fejtett ki. A 
Magyar Tud. Akadémia 1895. levelező, 1917. pe
dig tiszt, taggá választotta. 

2. S. Vilmos, szemész, szül. Budapesten 1843 
ápr. 21. megh. u. o. 1905 márc. 13. Orvosi tanul
mányait Bécsben és részben Budapesten végezte. 
Hosszabb külföldi tanulmányútja után 1867—72. 
Arit, a híres bécsi szemésztanár gyakornoka, majd 
segéde volt. 1872-ben Kolozsvárra, 1874. Buda
pestre nevezték ki a szemészet tanárává. 1890— 
1891. rektor volt. Az Akadémia tagjául válasz
totta. Értekezései magyar és német orvosi szak
lapokban jelentek meg. 

Schulenburg, Johann Mathias von der, gróf, 
hadvezér, szül. Emdenben (Magdeburg mellett) 
1661 aug. 8., megh. Veronában 1747 márc. 14. A 
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császári seregben a törökök, majd a franciák ellen 
harcolt 1687 óta. 1698-ban a szavójai herceg szol
gálatába lépett. 1702-ben II. Ágost lengyel király 
altábornaggyá nevezte ki s 1704 telén mint az 
összes szász-lengyel hadak főparancsnoka mes
teri visszavonulásával tette nevét híressé; 1706. 
vereséget szenvedett a svédektől Fraustadt mel
lett. 1708—11-ben a franciák ellen harcolt Marl-
borough és Szavójai Jenő vezérlete alatt. VI. Ká
roly császár grófi rangra emelte. 1715-ben a ve
lencei köztársaság szolgálatába lépett tábornagyi 
ranggal. Itt különösen kitűnt Korfu védelmében 
(1716 júl. 25.—aug. 20.). A velenceiek Korfuban 
emléket emeltek tiszteletére. V. ö. Schulenburg, 
Lében und Denkwürdigkeiten des Joh. Matth. von 
der S. (Leipzig 1834, 2 köt.). 

Schuler von Libloy, Friedrich, jogtanár, szül. 
Nagyszebenben 1827 ápr. 27., megh. Bécsben 
1900 nov. 8. Jogi tanulmányait Bécsben és Graz
ban elvégezve, 1851. a nagyszebeni jogakadémián 
helyettes, utóbb rendes tanár lett. 1863-ban a 
szászok a bécsi birodalmi gyűlésbe képviselőül 
választották. 1875-ben az erdélyi szászok privilé
giumai érdekében többször erélyesen felszólalt. 
Munkái közül említendők: Deutsche Rechts-
geschichte (2. kiadás 1868); Siebenbürgische 
Rechtsgeschiehte (2. kiad. 1867—68); Abriss der 
europáisehen Rechtsgeschiehte (1875 s köv.); Aus 
der Türkén- u. Jesuitenzeit (1876); Ungarische 
Rechtsdenkmáler és Ungar. Staatsrecht (1895). 

Schulhof, 1. Izsák, rabbi, szül. Prágában, megh. 
u. o. 1733 jan. 19. Mint Kóhen Efrajim (1. o.) híres 
budai rabbinak veje Budán tartózkodott, melynek 
1683. és 1686-iki ostromait átélte. Érdekes kor
történeti adatokban bővelkedő élményeit héberül 
versben és prózában megírta. Buda visszavívá
sára vonatkozó költeményeit és prózai adatait 
magyar fordításban közli Kohl Sámuel, Héber 
kútíorrások 131—136. old.; életrajzát és prózai 
munkáját 1. Kaufmann Dávid, Die letzte Brstür-
mung Ofens (Trier 1895). 

2. 8., Lipót, csillagász, szül. Baján 1847 mára 
12., megh. Parisban 1921 október havában. Bécs
ben és Parisban végezte tanulmányait, azután 
egy ideig Bécsben volt a csillagvizsgálón; 1877 
óta a párisi csillagvizsgáló segédje, illetve a Bu-
reau des Loiigitudes főkalkulátora. A Magy. Tud. 
Akad. 1878. levelező tagjává választotta. Majd
nem kizárólag üstökösök és bolygók pályaszámí
tásával foglalkozott, melyek eredményeit a kü
lönböző asztronómiai folyóiratokban és akadémiai 
kiadványokban, igy az 1870-iki IV. és 1871-iki 
II. üstökösökét a Magyar Tud. Akadémia érteke
zéseiben közölte. 

Schulhof! Július, osztrák zeneszerző, szül. 
Prágában 1825 aug. 2., megh. Berlinben 1898 
mára 13. Mint zongoraművészt és szalondarabok 
szerzőjét nagyon kedvelték. 

Schuller, 1. Alajos, fizikus, szül. Pesten 1845 
szept. 17., megh. Budapesten 1920 ápr. 20. A budai 
műegyetemen végezte felsőbb tanulmányait, de 
aztán még a heidelbergi egyetemet is látogatta, 
hol egy évig Kirchhoff tanársegéde volt. 1873-ban 
a József-műegyetem nyilvános rendes tanára lett, 
1916. nyugalomba vonult. A Magy. Tud. Akadémia 
1880. levelező, 1891. rendes tagjává választotta. 

Dolgozatai a fizikára és kémiára vonatkoznak. 
Különösen említendők kalorimetriai vizsgálatai, 
melyeket Wartha Vincével közösen végzett. Javí
totta a Bunsen-féle jégkalorimétert, nagy hatás
fokú higany-légszivattyút szerkesztett és igen 
sok kísérletre vonatkozó újítást és javítást esz
közölt. Számos értekezést írt hazai és külföldi 
tudományos folyóiratokba. 

2. S- Gusztáv, erdélyi szász pedagógus és író, 
szül. Nagyszebenben 1838 ápr. 20., megh., mint 
tanár, u. o. 1914dec. 20. Munkái: Reinald(hőskölte-
ínény, 2. kiad. 1884); Meister Lukas (hőskölte
mény, 2. kiad. 1888);Dersiebenbürgisch-sáchische 
Bauernhof und seine Bewohner (1886, magyarra 
ford. Székely István: Az erdélyrészi szász paraszt
udvar és lakói, Nagyszeben 1896). 

Schullerus Adolf, erdélyi szász teológus és 
egyházi történetíró, szül. Fogarason 1864 mára 7. 
1907-ben nagyszebeni ág. hitv. ev. Jelkész, 1922. 
püspöki helyettes Nagyszebenben. Munkái: Unserc 
Volkskirche (1898); Michael Albert (1898); Prole-
gomena zu einer Gesch. der doutschen Schrifts-
sprache in Siebenbürgen; Drei Aufsátze zur 
Siebenb. Sachs. Geistesgeschichte (1899); Fried
rich Schiller (1905); Zur Heimat der Vater (év 
nélk.); Ámor und Psyche in Siebenb. (1912); 
Priester oder Prophet ? (1912); Katholisch oder 
Evangelisch? (3. kiad. 1913); Der Tod ist ver-
schlungenindenSieg(1914); Alltags-Christentuni 
(Egyházi beszédek, 1910); Siebenbürgische Kriegs-
predigten (1915); Die Bergrede Jesus in Predigt 
und Unterricht (1918); Luthers Spraehe in Sieben
bürgen. Forschungen zur Siebenbilrgischen Zeiten
und Sprachgeschiehte im Zeitalter der Refonna-
tion (1923). Fő munkája a Siebenbürgisch-Sachsi-
sches Wörterbueh, mely füzetekben jelenik meg. 
Kiadta továbbá Gellert és Kástner munkáit. Szer
keszti a Korrespondenzblattot, melyben számos 
irodalom- és kultúrtörténeti cikket közölt. A 100 
Jatixe sachsischer Kámpfe c. munkának (1897) 
egyik szerkesztője. 

Scliulmeister von Esslingen, lásd Ess-
lingen. 

Schulpe György (törökkanizsai), költó, mű
fordító és nemzetgazda, szül. Törökkanizsán (To
rontál) 1867 okt. 7. Szociálpolitikai, főként mun
káskérdésekkel foglalkozott; ő létesítette Po
zsonyban a munkáslakásokat (több mint 1000-et), 
a munkások számára fölolvasásokat, szabad isko
lákat és szinielöadásokat rendszeresített. 1911. 
udvari tanácsossá nevezték ki. Számos szociál
politikai cikket írt. Közrebocsátott nagyszámú 
eredeti és fordított német költői müvet. Jelen
tősebbek : Liederkranz aus Petőfi's Diehtnngen 
(1886, 2. kiad. 1890); Gedichte (1886); Germa-
nische Göttersagen 1886, 2. kiad. 1890); Nordi-
sche Klange (1888, 1890); Harfe und Harnisch 
(románcok, 1888,1890); Licht u. Schatten (1890); 
Sehnen und Suchen (év n. és 1894); több egy
felvonásos német drámát; a Felhők és csillagok 
c. versgyűjteményét (1889). Egyéb művei: Tanul
mányok (1890); Des habitations ouvriéres (1895); 
Törvényjavaslatok a szociális reform terén 
(1900); A numkáslakásókról (1901); Die Social-
reform-Bewegung in Ungarn (1901); A munkás-
lakásokról (javaslat, 1902). 

Amely szó S alatt nincs meg-, Sz alatt keresendő ! 
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Schulpforta, 1. Pfofta. 
Sehult«, latin növénynév után Schultes Jo-

-eph August nevének rövidítése. Szül. Bécsben 
! 773., megh. Landshutban 1831. mint a természet
rajz tanára. Oesterreichs Flóra-jának (Wien 1794, 
1800) 2. kiadása (u. o. 1814) hazánk flóráját 
Is felöleli, s egy ideig a magyar flórát is pótolta. 
ÍJ. még Bőm. et Schult. 

Schulte, 1. Aloys, német történetíró, szül. Müns-
T(.-rben 1857 aug. 2. Előbb levéltáros volt Karls-
•uheban, 1893. freiburgi, 1896. boroszlói, 1903 
óta bonni egyetemi tanár. Müvei: Gesehichte der 
Habsburger in den ersten drei Jahrhunderten 
(Innsbruck 1887); Gesehichte des mittelalterli-
•hen Handels u. Verkehrs zwischen Westdentsch-
»nd und Italien (Leipzig 1900, 2 köt.); Die Fug-
ler in Rom (u. o. 1904, 2 köt.); Kaiser Maximi-
ian I. als Kandidat für den pápstlichen Stuhl 
í ö l i (u. o. 1906); Der Adél u. die deutsche Kirche 
lm Mittelalter '1910); Die Schlacht bei Leipzig 
1913); Von der Neutralitát Belgiens (1905); 
"rankreich und das linké Rheimifer (Stuttgart 
'1918). 

2. S., Johann Friedrich von, német egyház
jogász, szül. Winterbergben (Vesztfália) 1827 ápr. 
23., megh. Obermaisban, Meran mellett, 1914 
iec. 20. Előbb Bonnban, majd Prágában, 1874. 
smét Bonnban lett egyetemi tanár, egyideig a 
lémet birod. gyűlés tagja volt. Az ó-katolikusok 
jgyik vezérférfla. Nagyobb müvei; Handbnch des 
xatholischen Eherechts (Giessen 1855); Das 
íatholische Kirchenrecht (1856—1860); Lebr-
;)uch des katholisehen u. evangelischen Kirchen-
rechts (4. kiad. 1886); Gesehichte der Quellén 
und Literatur des kanonisclien Reehts (Stuttgart 
1875—80,3 köt.); Der Altkatholizismus (Gieseen 
1887); Lebenserrineriuigen (u. o. 1908). 

Schultens, Í.Albert, hollandi orientalista, szül. 
Groningenben 1686; megh. Leidenben 1750 jan. 
26. 1713-ban Pranekerben, 1729. Leidenben a 
keleti nyelvek tanára. Müveivel a héber nyelv 
tudományos tárgyalásának, jelesül az ai'abbal való 
összehasonlításának egyengette útját. Fő művei: 
Institutiones ad fundamenta linguae Hebraeae 
(Leiden 1737 és 1756, e munkának egyik kiad. [a 
második] Kolozsvárott 1743. is megjelent); De de-
fectibus hodiernae linguae hebraeae (Francker 
1731); Origines Hebraeae (1724—38 és Leiden 
1761); Vetus et regia via hebráizandi (u. o. 1738), 
valamint magyarázó munkák az Ó-Testamentum 
egyes könyveihez. Az arab irodalom terén külö
nösen említésre méltók: Vita et res gestae Sala
dini (1732) és Monumenta vetustiora Arabiae 
(1740) c. kiadványai. Kisebb iratai megjelentek 
Opera minora elmen (Leiden 1760). Iskolájában 
számos magyar diák is megfordult, kik közt kü
lönösen Uri János és Tsepregi Ferenc tűntek ki 
a tudományos irodalomban. — Tanszékén fia 
S. Johan Jákob (szül. Franekerben 1716., megh. 
Leidenben 1778 nov. 27.) volt utódja. 

2. S., Hendrik Albert, hollandi orientalista S. 
Johan Jákob fia, szül. Herbornban 1749 febr. 15., 
megh. Leidenben 1793 aug. 12-én. 1773-ban az 
.amsterdami, 1778. mint atyja utódja a leideni 

-egyetemen foglalta el a keleti nyelvek tanszékét. 
Művei: Anthologia sententiaram arabicarum (lat. 

fordítással, Leiden 1772); Meidanii proverbiorum 
arabicarum pars (latin ford. 1796). 

Schultes, Joseph August, 1. Schult. 
Schultheiss, 1. Albrecht, német rézmetsző, 

szül. Nürnbergben 1823 máre. 7., megh. München
ben 1909 szept. 14. A nürnbergi művészeti iskolá
ban, Lipcsében Siehling vezetése alatt, Drezdában 
és Berlinben tanult. Legsikerültebb metszetei: 
Májusi nap, A nagyapa, Böttcher festményei után: 
Az adópénz, Tiziano után; A levélíró, Netscher 
után; Aszegfűsleány, Rembrandt után; Háztfiz-
nézés, Megérkezés a tánchoz, Defregger után; 
Krisztus sfrbatétele, Perugino után; Manfréd ki
rály családjának elfogatása, Engerth után stb. 

2. S-. Franz Guntram, német iró, szül. Nüm-
bergbenl856 máre. 12., megh. 1915 okt. 5. Tanár, 
újságíró és Münchenben szerkesztő volt, amikor 
a magyarellenes szászok pártjára állt, 1903 óta 
Posenben könyvtáros. Müvei: Gesehichte des 
deutschen Nationalgef ühls (I. München 1893); Das 
Deutschtum im Donaureich (u. o. 1895); Deutsch-
tnin und Magyarisierung in Ungarn und Sieben-
bürgen (u. o. 1898); Reisebilder aus Bosnien und 
der Herzegovina (Nagyszeben 1902). Kiadta a 
Deutsche Stimmen aus Ungarn(1902) c. vállalatot. 

Schultz Dániel (Bártfai), nyomdász, Lőcsén 
állított nyomdát 1617—25-ig, melynek eddig 15 
latin és német kiadványa ismert. Ekkor Brewer 
Lőrinc híres nyomdája kezdvén meg működését, 
ő végleg Kassára költözött, hol 1623—29-ig 15 
latin és német s 5 magyar müvet nyomtatott. 
Ez évben meghalt s nyomdáját 1630—34-ig öz-

• vegye vezette s ez időből 6 magyar (Alvinezy 
Péter Postillája 1—II.), 3 latin és német kiad
ványa ismert. 

Schultz, 1. Albert, 1. Schultz-Lupitz. 
2. S., Alwin, német művelődés- ós művészet

történész, szül. Muskauban 1838 aug. 6., megh. 
Münchenben 1909 máre. 11. 1866-ban a boroszlói 
egyetemen a művészettörténet magántanára lett, 
1872-ben u. o. rendkívüli, 1882. Prágában rendes 
tanár. Főbb munkái: Schlesiens Kunstleben voni 
XIII. bis XVin. Jahrh. (Breslau 1870—72, 2 
rész); Die Legenden vom Lében der heil. Jung-
frau Maria u. ihre Darstelluug in der Kunst des 
Mittelalters (Leipzig 1878); Dae höfische Lében 
zur Zeit der Minnesanger (u. o. 1879—81,2. kiad. 
1889); Untersuchungen zur Gesehichte der schles. 
Maler 1500—1800 (u. o. 1882); Einführungin dae 
Stúdium der neueren Kunstgeschichte (Leipzig u. 
Prag 1887); Alltagsleben einer deutschen Frau zu 
Anfang des XVIII. Jahrh. (Leipzig 1890); Deut-
sches Lobén im XIV. u. XV. Jahrh. (u. o. 1891-92, 
2 köt., 2 kiad.); Das háusliche Lében der europái-
schen Kulturvölker (München, 1903); kiadta tov. 
a Weisskunig c. német költeményt (Wien 1888). 
Magyarul megjelent: Bevezetés a művészetbe 
(átdolg. Lázár Béla, Budapest 1922). 

3.S., Hermáim, német prot. hittudós, szül.LU-
chowban (Hannover) 1836 dec. 30., megh. Göttin-
genben 1903 máj. 15. 1864-ben Baselban, 1872. 
Strassburgban, 1874. Heidelbergben, 1876. Göttin-
genben lett egyetemi tanár. Főművei: Alttesta-
mentliche Theologie (5. kiad. 1896); Die Lehre 
von der Gottheit Christi (1887); Grundriss der 
evang. Dogmatik (2. kiad. 1892); Grundriss der 
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ehristl. Bthik (2. kiad. 1894); Grundriss der Apo-
logetik des Christenthums (1894, 2. kiad. 1902). 

Schultze, 1. Bemhard Sigismitnd, német 
orvos-tanár, szül. a breisgaui Freiburgbaii 1827 
dec. 29., megli. Jenában 1919 ápr. 19. Jenában 
volt egyetemi tanár 1858—1903-ig. A nögyógyitás 
terén egyik úttörő. Főbb művei: Lehrbuch der 
Hebammenkunst (Leipzig 1904); Die Pathologie 
und Therapie der Lageveranderungen der Gebár-
mutter (Berlin 1881); Wandtafeln zur Schwanger-
schaft und Geburtskunde (Jena 1888—1892). 

2. S-, Fritz, német filozófiai író, szül Cellében 
1846 máj. 7., megh. Drezdában 1908 aug. 22. 
1875 óta a filozófia tanára a drezdai műegyete
men. Az új-kantiánusokhoz tartozik, a kriticiz-
íuussal a természettudományt, filozófiát és vallást 
meg akarja egyeztetni egymással. Főbb művei; 
Gesehichte der Philosophie der Renaissanee (Jena 
1874, 1 köt.); Philosophie der Natúrwissenschaft 
(1881, 2 köt.); Die Grundgedanken des Materia-
lismus(1881);VergleichendeSeelenkunde(Leipzig 
1892); Der Zeitgeist in Deutschland (u. o. 1894); 
Psychologie der Naturvölker (1900); Credo und 
Spera. Bausteine zu einer krit. Welterkenntniss 
(1906). 

3. S., Leonhard, német geográfus, szül. Jená
ban 1872 máj 28. 1899-ben a jenai egyetemen 
a zoológia, majd a földrajz tanára lett. 1911. 
<i kiéli, 1912. a marburgi egyetemre hivták meg. 
1910-ben a német Uj-Guinea határterület kuta
tására küldte ki a birodalmi gyarmattigyi hiva
tal. Főbb müvei: Die Fischerei an der Westküste 
Südafrikas (Berlin 1907); Aus Namaland und 
Kalahári (Jena 1907); Deutsch-Südwest-Afrika 
(Hans Mayer: Deutsches Kolonialreich c. munká
jában, Leipzig 1910); Forschungen ím Innern v. 
Neuguinea (1914). 

4. S-, Max, anatómus, szül. a breisgaui Frei
burgban 1825 rnáre. 25., megh. Bonnban 1874 
jan. 1850-ben Greifswaldban lett tanár, 1854. 
Halléban, 1856. Bonnban. Nevezetesebb munkái: 
Beitráge zur Kenntniss der Landplanarien (Halle 
1857); Zur Kenntniss der elektr. Organe der 
Fische (u. o. 1858); Die Hyalonemen (Bonn 1860); 
Zur Anatomie u. Physiologie der Retina (Leipzig 
1866); Observationes de structura cellularum 
flbrarumque nervearum (u. o. 1868). 1865. az 
Arehiv für mikroskopische Anatomie c. közlönyt 
alapította. 

5. S., Viktor, német teológus és archeológus, 
szül. Fürstenbergben (Waldeck) 1851 dec. 13-án. 
1884 óta greifswaldi egyetemi tanár. Főműve: 
Arch. Studien über altchristliche Monumente 
(Wien 1880); Die Katakomben, Die altchristli-
chen Grabstatten, ihre Gesehichte u. ihre Monu
mente (Leipzig 1882); Das evang. Kirchengebaude 
(u. o. 1886): Gesch. des Untergangs des griech.-
römischen Heidentums (2 köt., Jena 1887—91); 
Das Kloster S. Marco in Florenz (Leipzig 1888); 
Die altchrist. Bildwerke u. die wissenschaftliche 
Forschung (u. 0.1889); Arcliáologie der altchrisl. 
Kunst (München 1895); Die altchrist]. Grabstat
ten Siziliens (Führer Joseffel, 1907); Altehristl. 
Stádte und Landschaften (1. köt. 1913); Grundriss 
der ehristl. Archáologie (München 1915). 

Schultze-féle lőpor, 1. Robbanószer. 

Schultze-Naumburg, Paul, német festő ÓH 
építész, szül. Naumburgban 1869jún.l0. Akarls-
ruhei művészeti akadémián tanult, résztvett 
a. müncheni és berlini szecesszió alapításában, » 
weimari művészeti iskola tanára volt, 1901. 
Saaleckben művésztelepet alapított. Jelentősége 
nem annyira művészi munkáiban (tájképek), mint 
inkább igen elterjedt és hatásos irataiban van. 
Ilyenek: Hausliche Kunstpflege (Jena 1906, 7. 
kiad.); Kulturarbeiten (eddig 5 kötet); Das Stú
dium und die Ziele der Maierei (u. o. 1905, 3. 
kiad.); Teclmik der Maierei (Leipzig 1901); Die 
Kultur des weiblichen Körpers als Grundlage der 
Frauenkleidung (u. o. 1902). 

Schultz-Lupitz, Albert, német gazda és szak-
beli író, szül. Rehnában (Mecklenburg) 1831., megh. 
Lupitzban 1899 jan. 5. Főbb művei: Die Kalidün 
gung auf leichtem Boden (4. kiad. Berlin 1890); 
Die Kalk-Kali-Phosphatdüngung (Dresden 1892;. 

Schnlverein, 1. Deutscher Schulverein. 
Schulz, 1. Albert (álneve San Marté), német 

irodalomtörténetíró, szül. Schwedtben 1802 máj. 
18., megh. Magdeburgbau 1893 jún. 3. Főbb mü
vei : Die Artursage und die Márchen des Rőten 
Buches von Hergest (Qu edlinburg 1842); Die Sá
gén von Merlin (Halle 1852); Walther v. Aqui-
tanien (xMagdeburg 1893); Parzivalstudien (Halle 
1860-62) stb. 

2. S., Johann Ábrahám Péter, német zene
szerző, szül. Lüneburgban 1747 mára 30., megh. 
Schwedtben 1800 jún. 10. 1787—94-ig Kopenhá-
gában működött mint udvari karmester. Neveze
tes vokálművei: Gesiinge am Klavier (1779); 
Lieder im Volkston (1785). Több operát is írt: 
Aline (1789); La, fée Urgéle (1782); Le barbier de 
Séville (1786). Nevezetesek elméleti munkái is 
(Bntwurf einer neuen und leichtverstandigen Musik 
tabulatur... 1786). 

Schulze, 1. Ernst Konrád Friedrich, német 
költő, szül. Cellében 1789 márc. 22., megh. u. o. 
1817 jún. 29. Főbb müvei: Cácilia (rom. eposz, 
Leipzig 1818); Die bezauberte Rose (költői elb., 
Leipzig 1818, 14. kiadás 1887); Vermischte Ge-
dichte (Leipzig 1820). 

2. S., Franz Eilhard, német zoológus, szili. 
Bldenában 1840 márc. 22., megh. Berlinben 1921. 
okt. 31. 1863-ban magántanár a rostocki egyete
men, 1865. u. o. az anatómia, később a zoológia 
rendes tanára; 1873. a zoológiarendes tanára Graz
ban, 1884. Berlinben. Széleskörű munkássága az 
alsóbbrendű gerinctelen állatok anatómiájára én 
fejlődéstanára, továbbá a halak és kétéltűek bőr-
érzékszerveinek vizsgálatára terjedt ki. Különö
sen ez utóbbi munkálatai és a szivacsokról szóló 
dolgozatai alapvető fontosságúak. Nevezetesebb 
munkái: Untersuchungen U. d. Bau u. d. Ent-
wickelung d. Spongien (Leipzig 1875-81); Zur 
Stammesgeschiehte der Hexaktinelliden (Berlin 
1887); Hexactinelliden des Indiseheii Oceans (Ber
lin 1894, 1895 és 1900); Beitrüge zur Anatomie 
der Sáugetierlungen (Berlin 1906). Nagyszabású 
munkákban ő dolaozta fel a Challenger-expediciö 
(London 1887,2 köt. és 1904,2 köt.), a Német Ten-
germólyi expedíció (Jena 1901) és a Siboga-expe-
dició Hexactinellida és Xenophyophora-gyüjtését 
(Leiden 1906). 1897 ót:i haláláig főszerkesztője 
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volt a Német Zoológiai Társaság által Das Tier-
reicli címen kiadott nagyméretű miinek. 

3. S., Gottlob Ernst, sztil. Heldrungenben 1761 
aug. 23., megh. Göttingenben 1833 jan. 11. 
1788-ban a filozófia tanára Hehnstedtben, 1810. 
Göttingenben. Főművei: Anesidemus, oder über 
die Pundamente der von Reinhold gelief érten Ele-
mentarphilosopliie (1792), melyben mint egyike 
az elsőknek (Jacobi megelőzte) a Ding an sieh 
fogalmát erősen bírálja, névtelenül jelent meg; 
Kichte nem ismervén e müvet, hasonló kifogás
tól indulva jutott el a maga filozófiájához. S. 
hatással volt Schopenhauerra, ki 1810—11-ben 
hallgatta. Egyéb művei: Encyclopadie der philos. 
Wissensehaften (1814); Psyehische Anthropolo-
gie (1816). 

4. S., Wilhelm, német nyelvtudós, szül. Burg-
steinfurtban (Vesztfália) 1863 dee. 15. Az indo
germán összehasonlító nyelvtudomány egyetemi 
tanára 1892 óta. Marburgban, 1895 óta Göttin
genben, 1902 óta Berlinben. Müvei főleg Kub.ii 
folyóiratában, a Zeitsehrift für vergleichende 
Sprachf orschung-ban jelentek meg, melynek társ-
Hzerkesztője 1905 óta. Önállóan megjelentek tőle: 
Quaestiones epicae (Gütersl. 1892); Zur Gesch. 
lateinischor Eigennamen (1904). 

Schulze-Delitzsch, Hermáim, német közgaz
dasági író és politikus, szül. Delitzschben 1808 
aug. 29., megh. Potsdamban 1883ápr.29.1848-ban 
a nemzetgyűlésnek, 1849. a porosz országgyűlés
nek a tagja, 1850. kerületi főnök volt. Már 1849 
óta szakadatlanul és nagy buzgósággal alapított 
mindenfelé nyersanyagokat és félgyártmányokat 
beszerző szövetkezeteket, majd fogyasztási, előle-
gezési és hitelszövetkezeteket Társadalmi és népies 
irodalmi munkásságával hatalmas ellenzéket tá
masztott Lassalle termelő szövetkezeteivel szem
ben ; Lassalle ugyanis az állam támogatásával szer
vezendő termelési szövetkezeteketpropagálta nagy 
hévvel, ínig S. az önsegély alapjára helyezte min
den gazdasági tevékenységét. Ezzel S. a szociál-
liberalizmus híve, melynek vezetőjeként tekint
hető. Elve a szabadkereskedelem és a teljesen sza
bad verseny az ipar terén. A munkásoknak a tel
jes egyéni felelősség és beszámíthatóság elvét 
hirdeti, mert szerinte ezen alapul minden társas 
együttélés lehetősége. Pontosabb művei: Associa-
tionsbueh fúr deutsehe Handwerker und Arbeiter 
(Leipzig 1853); Vorschuss- und Kreditvereine als 
Volksbanken (u. o. 1876); Die Gesetzgebung über 
Krwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (Berlin 
1869); Neue vollstándige Anweisungf UrVorsehuss-
u. Kreditvereine (Leipzig 1870); Die Entwickelung 
des Genossensehaftwesens in Deutschland (1870). 
Szülőföldjén 1891. szobrot állítottak emlékének. 
V. ö. fíernsfein. S.-s Lében und Wirken (Berlin 
1879). 

Schulze-Gaevernitz, 1. Gerhart von, német 
közgazda, szül. Boroszlóban 1864 jíil. 25.1892-ben 
magántanár Lipcsében, 1893. rendkívüli, 1896. 
rendes egyetemi tanár Freiburgban. Mint ilyen 
több jeles fiatal magyar közgazdának volt mestere. 
Nagyol ib munkái: Zum Socialen Prieden (1890); 
Der Grossbetrieb, ein wirtschaftl. und social. 
Kortschritt(1892); Die Genossensohaftsbewegung 
der englisehen Arheiter (1895); Volkswirtsohaft-

liche Studien aus Kusslaiid (1899); Britischer 
ímperialismus u. engl. Freihandel zu Beglnn d. 
20. Jahrhunderts (1906, új kiad. 1915); Marx oder 
Kant (1909); England und Deutschland (1909); 
Preie Meere! (1915); Wirtschaftswissenschaft ? 
(1915); Die Deuteche Creditbank (1915). 

2. S., Hermáim von, német jogtudós, szül. 
Jenában 1824 szept. 23., megh. Heidelbergben 
1888 okt. 28. 1848-ban Jenában tanár lett, 1857. 
a boroszlói, 1878. a heidelbergi egyetemen tanár. 
Nevezetesebb munkái: Die Hausgesetze derregie-
renden deutschen P1ürstenháuser (Jena 1862— 
1882, 3 köt.); System des deutschen Staatsrechts 
(Leipzig 1885, 1. köt.); Das preussische Staats-
reeht auf Grundlage des deutschen Staatsrechts 
(u. o. 1870—77, 2 köt., 5részben, 2. kiad. 1888— 
1890); Lehrbuch des deutschen Staatsrechts (n. o. 
1881—86, 2 köt). 

Schulzer István (müggenburgi), botanikus, 
szül. Vidusevacon (Horvátország) 1802 aug. 19., 
megh. Vinkovcén (Szlavónia) 1892 febr. 5-én. 
1858-ig Vinkovcén, Karánsebesen és Kamenicán 
mint a katonaiskola igazgatója működött. A 
mikológiával 1831. kezdett foglalkozni. A külföld 
botanikai folyóirataiba számtalan mikológiái cik
ket írt (Systematisehe Auf zahlung der Schwámme 
Ungarns, Wien, Verhandlungen der Zoologisch-
botanischen Gesellschaft VII. stb.). Kanitz-cal és 
Knappal kiadta : Die bisher bekannten Pflanzen 
Slavoniens (Wien 1866). Nagy gombászati mun
kájának kéziratát (1700 faj) a Magyar Tudomá
nyos Akadémia vette meg (1869), azóta Hazs-
linszky és Kalchbrenner többet kiadott belőle. 
V. ö. Életrajzát az Oesterreichische botanische 
Zeitschrift-ben (1880); Kalchbrenner, A magyar 
gombászat fejlődése (12. old.). 

Schulzer ia Bres. (növ.), a Galóca-félék gé-
nusza, melyet müggenburgi Schulzer István ma
gyar mikológus nevéről neveztek el. Nyolc faja 
közül nálunk a S. rimulosa Schulz. et Bres. és a 
S. sqiiamigera Schulz. et Bres. terem. 

Schum. , latin növénynév után Schumaclwr 
Christian Friedrich (1757—1830) nevének rövidí
tése. Európa É.-i részének flóráját ismertette. 

Schumacher, 1. Fritz, német építész, szül. 
Brémában 1869 nov. 4. A müncheni és berlini 
műegyetemeken tanult, azután Seidl G. vezetése 
alatt a müncheni nemzeti múzeum és a lipcsei 
városház építésén dolgozott. Drezdában, ahol 
1902. műegyetemi tanár lett, a monumentális 
krematóriumot építette és az 1906. német ipar
művészeti kiállítás főépületeit tervezte. Iparmű
vészeti munkákkal is foglalkozik. Utóbb Ham
burgba költözött. Iratai: Der Kampf um die Kunst 
(Strassburg 1900); LeonBattista Alberti und seine 
Bauten (Stuttgart 1900); Streifzüge eines Archi-
tekten (Jena, 1907). 

2. S-, Heinrich Christian, német csillagász, 
szül. Bramstedtben 1780 szept. 3., megh. Altoná-
ban 1850 dec. 28. 1813-ban a mannheimi csillag
vizsgáló igazgatója, 1815. a csillagászat rendes 
tanára Kopenhágában, de leginkább a dán király
tól részére Altonában (Hamburg mellett) épített 
csillagvizsgálóban tartózkodott. Művei: Astro-
nomische Abhandlungen (Altona 1823—25, 3 
köt.): Astronomische Hülfstafeln (Kopenhága 
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1820—1829, 10 köt.). Legnagyobb érdeme az 
Astronomische Nachrichten alapítása (1822). Korá
nak majd minden csillagászával levelezett, így 
Gansszal, Besseliel és a magyar születésű Zách 
báróval. V. ö. Briefwechsel zwischen Gauss n. S. 
(Altona 1860—65). 

3. S., Hermann, német neinzetgazdász, szül. 
Brémában 1868 mára 6. Tanulmányi utazásokat 
tett Kínában és Keletázsiában, 1899. kiéli egye
temi tanár lett, 1901. a kölni kereskedelmi fő
iskola igazgatója, 1904. tanár a bonni egyetemen. 
1906/07. mint cseretanár működött a newyorki 
Columbia egyetemen. 1917-ben berlini egyetemi 
tanár lett. Fő müvei: Zur Frage der Binnenschif f-
fahrtsabgabe (Berlin 1901); Die Stellung des 
Staates zu den Kartellen (Bonn 1906); Die Ur-
sachen der Geldkrisis (Dresden 1908); Industrial 
insurance in Germany (Chicago 1907); Le marché 
financier Americain (Paris 1909); Die westdeut-
sche Bisenindustrie und Moselkanalisierung (Leip-
zig 1910); Weltwirteehaftliche Studien (u. o. 
1911). 

4. S., Peder, dán államférfiú, 1. Griffenfeld-
Schumann, 1. Alexander Róbert, német zene

szerző, szül. Zwickauban (Szászország) 1810 jún. 
8., megh. Endeniehben (Bonn mellett) 1856 júl. 29. 
1828-ban a lipcsei egyetem jogi fakultására irat
kozott be, de folytatta zongoratanulmányait is. 
Az egyik ujja azonban megbénult és le kellett 
mondania a zongoramű vészi pályáról. Kettőzött 
szorgalommal folytatta ekkor zeneszerzési tanul
mányait. 1834-ben Knorr Július, Schunke Ludwig 
és Wieck Fr. társaságában megalapította a Neue 
Zeitschrift flir Musik c. zenei folyóiratot, amely 
a zenei haladás sajtó-orgánuma lett Németország
ban. S. mutatott rá elsőnek Chopin, majd (utolsó 
kritikájában) Brahms jelentőségére és lelkesedés
sel propagálta Mendelssohn, Liszt, Berlioz művé
szetét, küzdött a dilettantizmus, a triviális szalon
zene, a túltengő olasz operadivat ellen. S. eleinte 
kizárólag zongora-műveket irt, de remekmüveit 
mégis a kis formákban alkotta. 1843-ban a lipcsei 
konzervatórium tanárául nevezte ki Mendelssohn. 
1844-ben feleségével, Wieck Klárával, aki korá
nak egyik legkiválóbb zongoraművésznője volt, 
Oroszországba ment hangverseny-kőrútra, haza
térve pedig Drezdában telepedett le, ahol 1847. 
a Liedertafel vezetője lettes 1848. karénekegye
sületet alapított. 1850-ben Düsseldorfban városi 
zeneigazgatóvá választották. Idegbaja, amelynek 
első nyomai már 1833. jelentkeztek, 1845-től 
kezdve mindinkább rosszabbodott és 1853. düssel
dorfi állásáról való lemondásra kényszerítette. 
1854 f ebr. 27. őrültségi rohamában öngyilkossági 
kísérletet követett el, a Rajnába vetette magát, 
kimentették és az endenicbi elmegyógyintézet
ben helyezték el, ott halt meg. Első szobrát 1880. 
állították fel a bonni temetőben. S. sokat és sok
félét írt. Megpróbálkozott a nagy formákkal is, 
184L irta legszebb zenekari müvét, a Paradies u. 
Perit, de legnagyobb volt mégis zongoraműveiben 
és dalaiban. A német zenei romantikának a dalban 
és a zongorazenében legtökéletesebb reprezentá
l j a . Müveinek katalógusát 1870. adta ki A. Dörff el. 
Összes müveinek gyűjteményes kiadását 34 kö
tetben Lipcsében a Breitkopf und Hartel cég 

Amely szó S alatt nincs 

adta ki. E kiadás függelékét 1893. Brahms adta 
ki. Legkiválóbb alkotásai, zenekari müvek: 4 szim
fónia, 4 hangverseny-nyitány; Genovéva-, Man
fréd-, Faust-nyitány; gordonkaverseny, zongora
verseny ; Introductio és allegro appassionato zon
gorára ; Dae Paradies und die Peri; Genovéva 
(opera, 1848); Der Rose Pilgerfahrt; zene Byron 
Manfrédjához; Des Sángers Fluch; Missa sacra; 
Scenen aus Faust; Romanzen und Báliadén (ének
karra, 4füzet); dalok: Liederkreis(Heine-dalok); 
Myrten; Lieder und Gesange (5 füzet); Frauen-
liebe und Lében; Dichterliebe; Liederalbum flir 
die Jugend; továbbá kamarazenemüvek, zongora-
kompoziciók, köztük Papillons, Paganini-stúdiu
mok, Intermezzi, Impromptus, Die Davidsbündler, 
Carnaval, Phantasiestücke.Études syrnphoniques, 
Kreisleriana, C-dur fantázia, No ve] letten, szoná
ták stb. Irodalmi müvei először 1854. jelentek 
meg 4 kötetben, GesammelteSeliriftenflber Musik 
und Musiker címmel. 

Felesége: S. Klára, zongoraművésznő, Wieck 
Friedrich zongoratauitó leánya, szül. Lipcsében 
1819 szept. 13., megh. Majna-Fraukiurtban 1896 
máj. 20. Már 1830.nagyhangversenykörutattett. 
Főleg Beethoven és S. müveinek volt méltó tol
mácsa. 1878—92. a frankfurti Hochkonservaüi-
riumon tanított; szinte mindvégig játszott hang
versenyeken. Vannak dalai, zongoradarabjai (kon -
certje is), triója stb. Kiadta férje összes szerze
ményeit s ifjúkori leveleit és Qzermj iskolájából 
(300 mű) ujjgyakorlatokat. V. ö. I/izmann : Cl. 
S. (3 köt., 1902, 1905,1908). 

Irodalom. A S.-irodalom legkimagaslóbb müvei: Klára S.. 
R. S.-'s Jugendbriefe, 1885 ; Fr. 6. Jansen, R. S.-'s Brieíe, 
neue Folge, 1886. A 8.-biográfiák közül a legnevezeteseb
bek: 1. von Wasielewski, 1858; H. Rrler. 1887; Reiniaori. 
1887; Reissmaim, 1865: Ernst WolfT. 1906 ; Mauclair. franr.. 
1906 ; F. G. Jansen, Die Davidsbündler ; I. v. Wasielewski. 
S.-iann. 1884 ; Fr. Kerst, S.-Brevier. 1905. 

2. 8., Alfréd Oeorg, német zeneszerző, sztii. 
Königsteinban 1866 okt, 25. 1900-ban a berlini 
Singakademio karnagya, 1919. alelnöke lett. Leg
kiválóbb müvei: Ruth (karmű 1908); H-moll 
szimfónia; Zur Karnevalszeit (zenekari sutte) 
kamarazenemüvek. 

3. S., Kari, német botanikus, szül. Görlitzben 
1851 jún. 17., megh. Berlinben 1904 márc. 22. A 
berlini herbárium munkatársa volt. Több növény-
családot dolgozott fel a Flóra Brasiliensis, a Na-
türliche Pflanzenfamilien, a Das Pflanzenreich 
vállalatok részére, növénymorfológiai és rend
szertani értekezéseket és kézikönyveket irt.mint: 
Morphologische Studien (Leipzig 1892—1899); 
Lehrbueh der systematischen Botanik (Stuttgart 
1894); Praktikum für morphologische und syste-
matische Botanik (Jena 1904). A Kaktuszok nagy 
ismerője és rendezője volt, idevonatkozó művei: 
Gesammtbeschreibung der Kakteen (Neudamm 
1903); Blühende Kakteen, IconographiaCaetacea-
rum (u. o. 1900—04, 4 köt. folyt. Gtirke). 1901 
óta kiadta a Monatschrift für Kakteenkunde c. 
folyóiratot. 

4. S., Max, német katonamérnök, szül. Magde-
bnrgban 1827 jún. 27., megh. Sehierkeben 1889 
szept. 5. Paris ostromakor az ostrommunkálato
kat vezető főmérnök hadsegéde volt; a háború 
után új hadieszközök konstruálásával emelke-
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(tett hírnévre, új páncélos ágyútelepet, nehéz 
ágyúk számára forgatható páneéltornyot talált 
föl, mint szakértő közreműködött a romániai, 
svájci, galíciai, valamint 1886—1893-ig a kopen-
hágai erődítéseknél. Művei: Die Bedeutung dreh-
harer Geschützpanzer (Potsdam 1885): Die Pan-
Mi-lafetten (1886). 

Schumann Heink, Ernestine (szül. Bóssler), 
Hűmet drámai énekesnő (alt), szül. Liebenben 
; Prága mellett) 1861 júl. 15-én. 1878—82-ig a 
írezdai, 1883—91-ig a hamburgi, 1899—1904-ig 
;t berlini udv. opera tagja volt, 1896 óta Bayreuth-
i'iin énekel. 

Schumawa (csehül Sumava), a Oseherdő 
iBöhmerwald) egy része. 

Schumpeter, JosefAlois, osztrák közgazdász, 
szül. Trieschben (Morvaország) 1883. 1909-ben 
czemowitzi egyetemi tanár lett, 1911. Grazba 
ment egyetemi tanárnak. 1919 niárc.-ban osztrák 
pénzügyi államtitkár lett, de már okt. 17. meg
vált állásától, mert pénzügyi programrnját nem 
vihette keresztül. Közgazdasági elméleti műve
ket írt, 

Schunda Vencel József, haugszergyáros és 
zeneműkiadó, szül. üubetzben (Csehország) 1845 
máj. 19., megh. Budapesten 1923 jan. 26. Bátyja 
már előbb megtelepedvén Budapesten, 1856. ő is 
Budapestre jött s 1870. önállóan átvette a társas-
vállalatot. 1874-ben feltalálta a pedáloscimbalmot 
s ennek rendkívüli népszerűséget teremtett a kül
földön is. Ugyancsak a. másik speciális magyar 
hangszernek, a tárogatónak is reformátora lett. 
Irodalmi munkái: A cimbalom múltja, jelene és 
jövője (Budapest 1884); A cimbalom története 
'(1906, németül is). 

Sehungit (ásv.), antracitszerű fekete amorf 
gyémántfényű tömeg, csaknem tiszta karbonium. 
Keménysége 4, fs. l-8—2"0; a grafitnál nehezeb
ben ég el (erős oxigénáramban), miközben va
kító fehér fényt áraszt. Salétromsav ós kálium-
klorát graíitsav keletkezése nélkül oldják.Schunga 
mellett (Olonec orosz kormányzóságban) idős sze-
dimentekben fordul elő. 

Schuppe, Wilh el m, német ülozóf us, szül. Brieg-
ben 1836 máj. 5., megh. Boroszlóban 1913 márc. 
29. Képviselője az úgynevezett immanenciás filo
zófiának, mely egészen tapasztalati alapra he
lyezkedik, minden metafizikát, elvet, alanyt, és 
tárgyat válhatatlauul egybekapcsol, de az Ént 
végső felbonthatatlan egységnek veszi. A reali
tás immanens természetű, azaz csak a tudaton 
belül, mint annak foglalata létezik. Minden 
tárgy alany, de alany sincs tárgy nélkül. Müvei: 
tírkentnisstheor. Logik (Bonn 1878); Grundzüge 
d. Ethik u. Rechtsphil. (Breslau 1882); Gnmdriss 
d. Erkenntnisstheorie u. Logik (1894, 2. kiad. 
1910). 

Schur, l.,Johann Ferdinánd, német botani
kus, szül. Königsbergben, Poroszországban, 1799 
febr. 18., megh. Bielitzben (Osztrák-Sziléziá) 1878 
máj. 28-án. 1845. Erdélybement és 1852-igNagy
szebenben a kénsavgyár igazgatója volt. Azután 
Erdélyben botanizált s 1854-ig Brassóban az ág. 
h. ev. főgimnáziumban a természetrajzot tanította; 
innen Bécsbe ment s f ti veszeti tanulmányainak élt. 
Az ő közbenjárására alakult a nagyszebeni ter

mészettudományi társaság. Nagyobb munkái: 
Enumeratio plantarum Transsilvaniae stb. (Wien 
1866); Phytographische Mittheilungen (Brünn 
1878,1895); Sertum florae Transsilvaniae (Nagy
szeben 1853); Reisebericht (u. o.). Több cikke az 
Oesterreichische botanische Zeitschrift-ben, a 
bécsi Zoloogische-botanische Gesellschaft kiad
ványában, meg a nagyszebeni Verhandlungen 
stb.-ben jelent meg. Életrajza az Oesterr. Botan. 
Zeitschrift-ben(1876). 

2. JS'., Wilhelm, német csillagász, szül. Alto-
nában 1846 ápr. 15., megh. Göttingenben 1901 
júl. 1. 1886-ban igazgató s a csillagászat pro
fesszora Göttingenben. 1874-bena Vénusz-átvonu
lás megfigyelésére az Auckland-szigetekre ment. 
Művei: Bahnbestimmung der Doppelsterne 70 p 
Ophiuchi (Altona 1867 és Kiél 1894); Bestim-
mung der Masse des Planeten Jupiter aus Helio-
meterbeobachtuugen der Abstande seiner Satel-
liten (Halle 1882); Sternkatalog für 1860 nach 
Beobachtungen von Klinkerfues (Göttingen 1893); 
Ableitung rel ativer Örter des Mondes gegen die 
Sonne (1898). 

Schuré (ejtsd: söré), Edouavd, francia író, szül. 
Strassburgbau 1841 jan. 21. Művei: Histoire dtf 
Lied, ou la chanson populaire en Allemagne 
(1868); Le drame musical (1875, 3. kiad. 1895); 
La légende de I'Alsace (versek, 1884); Vercin-
gétorix (dráma, 1887); Les grands initiós (1889); 
Les grandes légendes de Francé (1892); La vie 
mystique (versek, 1894); L'Ange et la Sphringe 
(1907); Sanctuaires de l'Orient (1898); könyv-
drámái : Le théátre de l'ámes, I. Les enfants de 
Lucifer (1900); II. La Roussalka (1902); III, 
Léonard de Vinci (1905); regén ve : La prétresse 
d'Isis{1907). 

Schurtz, Heinrich, német néprajzi író, szül. 
Zwickauban 1863 dec. 11., megh. Brémában 1903 
máj. 2. A brémai múzeum néprajzi osztályának 
igazgató-őre volt. Főbb munkái: Katochisinus der 
Völkerkunde(Leipzig 1893); Grundrissder Völker-
kunde (Wien 1909); Urgeschiehte der Kultur 
(Leipzig lyOO). 

Schurz. Kari, amerikai államfórfiú, szül. Lib-
larban (Köln mellett) 1829 márc. 2., megh. New-
Yorkban 1906 máj. 14. Mint a bonni egyetem hall
gatója résztvett az 1849-iki badeni felkelésben. 
Elfogták, de sikerült Svájcba menekülnie, innen 
1852. Amerikába ment s 1855 óta Watertown-
ban (Missouri) telepedett le. Mint a republikánus 
párt buzgó hívét Lincoln elnök 1860. Spanyol
országba küldte követnek. De már 1862. vissza
tért s mint hadosztálytábornok vitézül harcolt az 
északiak seregében a polgárháború végéig. Ezután 
mint újságíró működött. 1868-ban Missouri állam 
beválasztotta a szenátusba, 1877—1881-ig Hayeít 
elnök alatt belügyi államtitkár volt. Művei: 
Speeches of Carl Sch. (Philadelphia 1865); Life 
of Henry Clay (Boston 1887, 2 köt.); Ábrahám 
Lincoln (u. o. 1892). Halála után jelent meg: 
Lebenseriunerungen (Berlin 1907—1913, 3 köt.). 

Schuschny Henrik, orvos, író, szül. Prágában 
1857 aug. 24. Egyetemi tanulmányait Budapesten 
végezte. Mint főreáliskola! iskolaorvos és tanár 
vezető részt vett az iskolaorvosi mozgalmakban. 
Irodalmi működése különösen az egészségtanra 
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terjed ki; száznál több tanulmánya jelent meg 
hazai és külföldi szaklapokban. Önálló müvei: 
A csecsemő ápolása(BuAape8t 1886); Über Schul-
liigiene in Ungarn (2. kiad., Leipzig 1892); Közép
iskolai tanulók idegessége (Budapest 1894); Über 
NervositatderSchuljugend (Jena 1895); Egészség
tan (6. kiad., Budapest 1912); Az utazás egészség
tana (1913); Iskola és egészség (1914), az első 
magyar nyelvű iskolaegészségtan; Házasság és 
a nemi betegségek (1922): A fiatal leány egész
ségeid).' 

Schussenried, falu a württembergi dunai ke
rületben, (i9io) 3476 lak., vasolvasztóval. A közeli 
lápban eölöpépítményeket, 1855. diluviális rén
szarvastelepet találtok ősállatok gazdag marad
ványaival. 

Schuster, 1. Ferenc,featö és graíikus, szül. Fehér
templomban 1870 dec. 24., megh. Bécsben 1903 
júl. 14. Eleinte vaskereskedőinas volt s rendkívüli 
nélkülözések árán bírt a bécsi akadémiára eljutni, 
ahol a festésben Pochwalsky, a rézkarcolásban 
Unger lett a mestere. Ott festette meg Anya-cik
lusát, amelyet császári támogatással karcolt rézbe. 
De az állandó nyomor tönkretette egészségét. Első 
bécsi gyűjteményes kiállítását, amelyet rokon
szenvesen fogadott a kritika, maga sem láthatta, 
mert betegen feküdt a kórházban. Grafikai müvei
nek egy részét a Művészet reprodukálta. 

2. S. János Konstanc, természetbúvár, szül. 
Pécsett 1777., megh. Pesten 1839. 1802-ben el
nyerte a doktori cimet s külföldi egyetemeket lá
togatott. 1808-ban Kolozsvárott volt tanár, majd a 
pesti egyetemre nevezték ki a természetrajz és 
vegytan tanárává. 1821-ben rektor volt, 1831. az 
Akadémia tagjává választotta. Fő müvei: Sys
tem der analytischen Chemie (2 köt., Berlin 1807); 
Geschichte der Stadt Pest (Pest 1816); Hydro-
graphia Ungariae (Kitaibellel együtt szerkesztve, 
2 köt., u. o. 1829). Magyarul is több cikket írt 
az Orvosi Tár és Tudományos Gyűjtemény folyó
iratokba s nagy érdeme, hogy az egyetemen és 
a gyógyszerészeiben a magyar nyelvet meghono
sítani törekedett. 

3. S. Konstantin, püspök, szül. Szakolezán 
(Nyitra) 1817 júl. 31., megh. Váczon 1899 júl. 23. A 
kegyes-tanítórendnek volt tagja, s mint ilyen több 
helyen tanárkodott. 1857-ben a kalocsai érsek
egyházmegyei papságba lépett. 1865-ben kalocsai 
kanonok, 1877 jún. kassai, 1886. váczi pllspök lett. 
Gondos takarékossága nagy áldozatokra tette ké
pessé. Mint kassai püspök az ottani ősrégi dóm res
taurálásához 44 ezer frttal járult. Eperjesen minta
szerű felsőbb leánynevelő intézetet állított 200 ezer 
frtnyi költséggel. Mint váczi püspök új templo
mokat emelt Jakabszálláson, Rákócziban, Szécsén-
kén, Tisza-Földváron, kat. leánynevelőintézetet 
Kecskeméten, Félegyházán és Hódmező-Vásár-
helyen. A váci főgimnáziumot kiépítette, több he
lyen új elemi iskolákat alapított, kórházra, árva
házra székvárosában nagy alapítványokat tett, 
végül 200 ezer frttal az ú. n. Gonstantin-füa^ot 
szervezte. 

4. S. Tiudolf (medgyesi), a szabadalmi felső
bíróság elnöke, szül. Medgyesen (Nagyküküllő 
vm.) 1860 jan. 14. Előbb gyakorló ügyvéd volt, 
majd kir. altlgyész, 1895. tvszéki bíró lett, 1903. 

kii'. ítélőtáblai bíró Marosvásárhelyen, 1908. ». 
kúrián kisegítő bíró, 1910. közigazgatási bü'ó, 
majd kii', kúriai bíró. 1914-ben a szabadalmi bíró
ság, 1915. pedig a szabadalmi felsőbíróság elnöke 
lett. A kereskedelemügyi miniszter megbízásából 
1916. elkészítette az új szabadalmi, valamint a 
védjegy-és minta ótalmi törvényjavaslatának ter
vezetét. 1918-ban magyar nemességet kapott 
medgyesi előnévvel. Jogi szaklapokban jelentős 
cikkeket írt a polgári jog különböző részeiről. 

Schuster, Artúr, német fizikus, szül. Majna-
Frankfurtban 1851 szept. 12. 1881 óta Manches
terben egyetemi tanár. Leginkább az elektromos
ság és mágnesség, főleg a földmágnesség kérdé
seivel foglalkozik. Munkái: Intermediate course 
of practical physics (London í 896); Advanced 
exercises in practical physics (Cambridge, 2. kiad. 
1905); Introduction to theory of optics (London, 
2. kiad. 1909). 

Schuster-Woldan, 1. Georg, német festő, szül. 
Nimptichben 1864 dec. 7. Stuttgartban, München
ben és Frankfurtban tanult. Gyermekképináso-
kon kívül főleg vonzó meseképekkel tűnt ki. A 
müncheni ú. n. Luitpold-csoport egyik vezetője. 

2. S., Raffael. német festő, az előbbinek öccse, 
szül. Striegauban 1870 jan. 7. A müncheni művé
szeti akadémián tanult, 1905. Berlinben telepe
dett le és 1911. a charlottenburgi müv. főiskola 
tanára lett. Kiváló müvei: Odi profanum vulgus 
(1900); Mementó vivere (1901); Az élet (1905); fa-l
és mennyezetfestmények a berlini parlament épü
letének nagykövetségi tanácstermében, stb. 

Schuylkill (ejtsd .- szkúikiii), a Delaware 200 kin. 
hosszú mellékfolyója Pennsylvania északamerikai 
államban. Carbonig (174 km.) hajózható a mel
lette húzódó csatorna segítségével, 126 km. hosszú 
csatorna kapcsolja össze Roadingnél a Susquehaná-
val, 300—400 tonnás hajók Philadelphiáig föl
mehetnek rajta. 

Schübler, Gitstm; német természettudós, I. 
Schuébl. 

Schück, Henrik, svéd irodalonitörténettudós. 
szül. Stockholmban 1855. 1890-ben Lundban. 
1898. Upsalában lett a svéd irodalomtörténet 
tanára. Számos tudományos munkát írt, melyek 
közül legnevezetesebb William Shakespeare, hans 
lif och verksamhet (Stockholm 1883) c. műve. 
valamint a Warburg K.-val együtt kiadott 
Illustrerad svensk litteraturhistoria c. képes svéd 
irodalomtörténete. 

Schücking, 1. Levin, német regényíró, szül. 
Glemenswerthben 1814 szept. 6., megh. Pyrmont-
ban 1883 aug. 31. 1843 óta mint újságíró műkö
dött, 1852 óta Sassenheimban (Münster mellett) 
családi birtokán élt. Nevezetesebb regényei: Kin 
Schloss am Meer (2 köt., Leipzig 1843); Die Ritter-
btirtigen (3 köt., u. o. 1846); Ein Sohn des Volks 
(3 köt., u. o. 1849); Die Kömgin der Nacht (u. o. 
1852); Frauen und Ráthsel (2 köt., Leipzig 1865); 
Die Maierin aus dem Louvre (4 köt., Hannover 
1869); Luther in Rom (u. o. 8 k. 1870); Die Hei-
ligen und die Ritter (4 köt., u. o. 1872); Die Her-
berge der Gerechtigkeit (2 köt., u. o. 1879). Regé
nyeit realizmus ós hazafias érzés jellemzik. Ha
lála után megjelent: Lebenserinnerungen (2 köt., 
Breslau 1886) és Briefe von Annette von Droste-
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Uülshoff und Levin S. (kiadta leánya, 8. Theo, 
Leipzig 1893). Magyarul megjelent: Dornegge-
kaatély (ford. Philalet, 1873); A csiny (ford. Ken-
deffy Viktor, 1879); A boldogság- útja (ford. Phila
let, é. n.); Jog és szerelem (ford. Cserjés László, 
é. n.). 

2. S.,Walter, német pacifista, szül. Münster-
•>en 1875 jan. 6. Marburgban volt egyetemi tanár 
1902—20., azután a berlini kereskedelmi főisko
lán lett tanár; 1921. a német komiány a hágai 
állandó választott bírósághoz nevezte ki bírónak. 
Müvei: Das Nationalitatenproblem (1908); Die 
Organisation der Welt (1909); Der Staatenverband 
der Haager Konferenzen (1912); Weltfriedens-
bund und Wiedergeburt des Völkerreehts (1917); 
Der Dauerfriede (1917). 

Schürer, Emil, német prot. hittudós, szül. Augs-
burgban 1844 máj. 2., megh. Göttingenben 1910 
ápr. 30. 1873-ban Lipcsében, 1878. Giessenben, 
1890. Kiéiben, 1895. Göttingenben teológiai "ta
nár. Főművei: Geschichte des jüdischen Volkes 
im Zeitalter Jesu Christi (3. kiad. Leipzig 1898— 
1901, 3 köt.); Die Gemeindeverfassung der Ju-
den in Rom (u. o. 1879). 1876 óta Hamackkal 
együtt kiadta a Theologische Litteraturzeitungot. 

Schürzenge ld (ném.), 1. Bedemund. 
Schütte-Lanz-féle léghajó, 1. Léghajózás. 
Schütz Antal, egyetemi tanár, szül. Kistó-

H/egen (Torontál vm.) 1880 október 26. Miután 
1899. a kegyesrendbe lépett, a budapesti egye
temen végezte teológiai, valamint természettudo
mányi tanulmányait s teol. és fii. doktori okle
velet szerzett. Würzburgban kísérleti pszicholó
giával foglalkozott. 1906-ban a kegyesrend buda
pesti hittudományi intézetében lett tanár, 1916. 
a budapesti egyetemre hívták meg a dogmatika 
tanárának. A Szent István Akadémia rendes tagja. 
Önállóan megjelent művei: Főbb elméletek az 
értelmi ismeretek eredetéről (Budapest 1904); 
Kezdet és vég a világfolyamatban (u. o. 1907); 
Energetika és bölcselet (u. o. 1908); Krisztus 
jelenléte az Oltári szentségben (u. o. 1910); Az 
anyag mivoltáról (u. o. 1911); Az Istenbizonyí
tás logikája (1913); Kiemelkedő szótársitások 
(Budapest 1916): ZurPsychologie der bevorzugten 
Ássotiationen (Würzburg 1917); Summarimn 
theologiae dogmatieae ad utilitatem tironum 
(Budapest 1923); Dogmatika (u. o. 1923, 2 köt.). 
Irt vallástant a középfokú iskolák számára (4 
k.); Sik Sándorral Imádságos könyvet (5. kiad., 
1923); lefordította Poerster, A nemi élet ethi-
káia(l9l2)ésÉletésjellem{3. kiad. 1920) müveit. 

Schütz (latinosan Sagittarius), 1. Heinrich, 
német zeneszerző, Bach J. S. legnagyobb elődje, 
szül. Köstritzbeu (Gera mellett) 1585 okt. 8., 
megh. Drezdában 1672 nov. 6. 1609—12-ig Ve
lencében Giovanni Gabrieli tanítványa volt, 
Drezdában udvari karmester lett. S. írta az első 
német operát: Daphnet. Irt egy balletet is Or-
pheus és Eurydice címen (1638). Legkiválóbb és 
nagyon értékes alkotásai: passiói. Összes mű
veinek gyűjteményes kiadása 16 kötetben 1885— 
1894. jelent meg Spitta szerkesztésében. V. ö. 
Spitta, Gedáchtnissrede auf H. Sch. (1886). 

2. S., Henriette, német színésznő, 1. Hendel-
Schütz. 
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Schützenberger, Paul, kémikus, szUl. Strass-
burgban 1827., megh. Parisban 1897 jún. 26. 
A párisi egyetemen a természettudományi szak 
laboratóriumának másodigazgatója, a Collége de 
Francé tanára és a kémiai munkálatok vezetője. 
Munkái: Chimie appliquée á la physiologie aniinale 
et au diagnostic médical (Paris 1864); Traité des 
matiéres colorantes (2 köt., 1876); Les fennenta-
tions (1875); Traité de chimie generálé (7 köt., 
1879—1894). 

Schvarcz Gyula, államtudományi író, szül. 
Székesfehérváron 1839 dec. 7., megh. Budapes
ten 1900 jan. 31. Tanulmányait Budapesten, Mün
chenben s Berlinben végezte. 1868-ban orsz. kép
viselő, 1894-ben a budapesti egyetemen az ókori 
történelem tanára lett. Tagja volt a Magyal' Tud. 
Akadémiának. Tudományos munkásságát, főké
pen a görögök történetére vonatkozó tanulmá
nyait nagyra méltatták külföldi tudományos kö
rökben is. Munkáit magyarul,, részben német, 
angol és ógörög nyelven írta. Értekezésein s kü
lön megjelent politikai beszedem kívül főbb 
müvei: Magyar író külföldön (Pest 1865, Szent-
Katolna álnéven). A közoktatási reform, mini 
politikai szükséglet Magyarországon(l865— 68); 
Magyarország helyzete a reálunióban (1869, né
metül 1870); Allamintézményeink és a kw igényei 
(1871—77, 5 füz.); Die Demokratie (I. köt. 1882, 
II. köt. 1892, 1898); Kritik der Staatsformen des 
Aristoteles (1890); Montesquieu und die Ver-
antwortlichkeit der Rathe des Monarchen iu 
England, Arragonien, Ungarn, Siebenbürgen und 
Schweden (1892); Görög történelem, különös 
tekintetfel az athenei történelemre (1900). 

Schvartz J ános (Magister Johannes Schvar-
tzius) ev. püspök, szül. Eperjesen 1641., megh. 
u. o. 1728 jún. 9. Eperjesen tanult. 1682-beu 
Eperjesre meghívták a költészet és ékesszólás-
tan tanárául, később a bölcsészet és a teológia 
tanára lett. Caraffa Antal parancsára 1687 máj. 
9. börtönbe került s csakis Lajos württembergi 
herceg kérelmére, aki I. Lipót hadseregében 
szolgált, szabadult meg. 1687 okt. 30. kiszaba
dulván a fogságból, Pozsonyba menekült s ott 
tanai- és rektor lett. De innen is kiüldözték. 
1704-ben, midőn Eperjes II. Rákóczi Ferenc se
regeinek megadta magát, új élet kelt az eperjesi 
evangélikusok körében és ekkor Eperjesen pappá., 
1709. a szab. kir. városok és Sáros, Zemplén és 
Szepes vármegyék szuperintendensévé válasz
tották. Irodalmi működése: De universalibus 
(Tübingen 1678); Heléna Menelao roddita (Bártfa 
1685); Breviárium Logicum (u. o. 1670); Exer-
citatio th'eol. de peccato tam in genere quain in 
specie (u. o. 1671); Hungária respiran6 in aus-
picatissimo Principis Emerici Thököli reditu 
(Lőcse 1682); Pomum Eridos, sive veritas logica, 
philosophiae hodiernae dubitativae ex parte 
Cartasianae opposita (u. o. 1683). 

Scliw., 1. természetrajzi latin nevek mellett 
Sehweiger August Friedrich (1783—1821) német 
botanikus és zoológus, — 2. gombák neve mel
lett Schweinitz Ludwig Dávid (1780—1834) ne
vének rövidítése. 

Schwab, Gustav, német költő, szül. Stuttgart
ban 1792 jún. 19., megh. u. o. 1850 nov. 4. Előbb 
ejr, Sz alatt keresendő I 
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tanár, majd pap volt Stuttgartban. Művei: Ge-
dichte (Stuttgart 1828—1829, 2. kiadás); Die 
Schwabische Alb (u. o. 1823); Wanderungen 
durch Schwaben (Leipzig 1837—38, 4. kiadás 
1880); Schilleré Lében (Stuttgart 1840). Kiadta 
a Deutsche Volksbücher (15. kiadás 1894), Die 
schönsten Sagen des klassischen Altertums (u. 
o. 1838—40, 3 r.) gyűjteményeket; szerkesz
tette a Cotta-fele Morgenblattot 1827—1837 és 
a Deutscher Musenalmanachot. 

Schwabach, város a bajorországi Mittelf ranken 
kerületben, {1919) 11,035 lak. 1529 okt. 16. az itt tar
tott konventben terjesztette elő Luther az augs-
burgi hitvallás alapjául szolgáló S.-i artikulusokat. 

Sckwakacher (ném.), 1. Betünemek. 
Schwabe, 1. Ludwig,von, német klassz, filoló

gus, szül. Giessenben 1835 jún. 24., megh. Tü-
bingenben 1908 febr. 21. Előbb giesseni, 1864. 
dorpati, 1872. tübingeni tanár. Művei: De deminu-
tivis graeeis et latinis (Giessen 1859); Quaestiones 
Catullianae (u. o. 1862); Catullus kritikai ki
adása (u. 0. 1866 és Berlin 1886); De Musaeo 
Nonni imitatore (Tübingen 1876). Átdolgozta 
továbbá Teuffel római irodalomtörténetét (Leipzig 
1881 és 1890). 

2. S-, Sámuel Heinrich, német csillagász, szül. 
Dessauban 1789 okt. 25., megh. 1875 ápr. 11. 
1826 óta észlelte rendszeresen a napfoltokat és 
1843. felismerte azok körülbelül 11 évre rúgó 
periódusát. 1827-ben felismerte1 a Satumus gyűrű
jének excentricitását, valamint azt a körülményt 
is, hogy a gyűrű nem párhuzamos a bolygó egyen
lítőjéhez. 

Schwaben, 1. Sváb hercegség és Sváb kerület. 
Schwabenberg, hegy WUrttembergben, 1. 

Bussen. 
Schwabeuspiegel (ném.), 1. Sváb tükör. 
Schwabingi árnyjátékok, a Münchenhez tar

tozó Schwabingban 1907 nov. 1. alapított szín
társulat, melyet jórészt fiatal müncheni írók (Ber-
nus Alexander, Wolfskehl Kari, Vesper Will stb.) 
szerveztek s mely árnyékkópekben zenekíséret 
mellett régi mesékből alkotott darabokat ad elő. 
A szövegek egy része ki van adva, így Bernustól: 
Sieben Schattenspiele (MUnehen 1910). Az árny-
játékot, mint betétet, Herczeg Ferenc is alkalmazta 
Balatoni rege c. színjátékában. 

Schwabisch-Gmünd, város, 1. Gmünd. 
Schwabisch-Hall, város, 1. Hall, 3. 
Schwalbach, fürdőhely, 1. Langenschivalbach • 
Schwalbe, Gustav, német orvos, szül. Qued-

iinburgban, 1844 ang. 1., megh. Strassburgban 
1916 ápr. 24. Előbb Halléban, majd Lipcsében 
volt tanár. 1873-ban Jenában, ugyanott az ana
tómiai intézet igazgatója, 1883. strassburgi egy. 
tanár. Művei: Lehrbuch der Neurologie (Krlangen 
1880); Die Vorgeschichte des Menschen (Brauu-
schweig 1904). Szerkesztője volt a Zeitsclirift 
für Morphologie und Anthropologie, valamint a 
Jahre8berichte über die Fortschritte der Ana-
tomie und Entwickehmgsgeschichte (Jena, 1897-
től) folyóiratoknak. 

Schwalm, Róbert, német zeneszerző, szül. Er
furtban 1845 dec. 6., megh. KönigBbergben 1912 
mára 7., ahol mint karnagy működött. Nevezete
sebb kompozíciói: Frnuenlob (opera, 1885); Der 

Jüngling zu Nain\ (oratórium); férfikarok, zene
kari szerenád. 

Schwandner. Johann Georg von, osztrák 
törtónetbúvár, szül. Stadelkirchen kastélyban 
(Felső-Ausztria) 1716 szept. 21., megh. Bécsben 
1791 szept. 28. Ügyvéd volt, majd 1779. a bécsi 
császári könyvtár másodőróvé nevezték ki, 1791. 
pedig annak első őre lett. Összeállította a könyv
tár kéziratainak jegyzékét és repertóriumot is írt 
hozzá. Nagy érdemet szerzett az első magyar kűt-
főgylijtemény kiadásával ily címen: Scriptores 
reruin Hungaricarum veteres ac genuini etc. 
(Vindobonae 1746—48, Fol.; újabb kiadása u. 0. 
1766—68, 4°). E műhöz Bél Mátyás írt előszót. 
Kéziratban maradt müvei: Codex epistolaris 
Regiun Hungáriáé etc. és Specimen diplomaticiun 
Regni Hungáriáé (30 kiadatlan pecséttel). V. ö. 
Wurzbach, Biographisehes Lexikon (32. köt., 
Wien 1876). 

Schwanhardt, Georg, német üvuguietszö, szül. 
Nürnbergben 1601., mogh. 11. o. 1667 ápr. 3. 
Lehman Kaspar tanítványa volt s részben még 
gyémánttal igen finom uvegmunkákat vésett, 
amire III. Ferdinánd császárt is tanította. 

Schwann, Theodor, német természetbúvár, 
szül. Neussbau 1810 dec. 7., megh. Kölnben 1882 
jan. 11. 1838-ban Löwenbeu a boneolástan tanára 
lett, 1848. Lüttichbe liivták meg. A sejtehnólct 
megalapítója Mikroskopischo Uutersuchungen 
über die Übereinstünmung in der Struktur und 
elem Wachstum der Tiere und Pflanzen (Berlin 
1839) c. nagy művében. Fölfedezte a pepszint. 

Schwann-féle burok, 1. Idegrendszer. 
Schwansen, termékeny félsziget Schleswig 

DK.-i partján, a Schlei és az Eckernfördei-Oböl 
között. 

Schwanthaler, Ludwig von, német szobrász, 
szül. Münchenben 1802 aug. 26., megh. Schwaneck 
kastélyban 1848 november 28. A müncheni aka
démián tanult, Adam Albrecht csataképfostőnek 
lett tanítványa, egy évet töltött Olaszországban, 
azután számos domborművet készített a.müncheni 
gliptotéka számára és egyéb munkákon kívül 
elkészítette Shakespeare szobrát, mely a mün
cheni nemzeti színház előcsarnokában áll. 1832— 
1834-ben Rómában tartózkodott és itt kezdte el 
legnagyobb müveinek egyikét, a regensburgi 
Walhalla északi és déli oromfalának csoportoza-
tait, melyek 1842. készültek el. 1835. a müncheni 
művészeti akadémia tanára lett. Számos szobor-
és domborművet készített a müncheni xíj királyi 
palota számára; az oromfalak csoportozatait a 
müncheni kiállítási épületre ós a propileuuira, 
1850-ben leplezték le híres művét, Bavaria óriási 
bronzszobrát Münchenben. Egyéb müvei: Habs-
biu'gi Rudolf márványszobra a speieri, Frauenlob 
költő emlékszobra a inainzi székesegyházban; 
Mozart szobra Salzburgban; Károly Frigyes badeni 
nagyherceg szobra Karlsruhéban; Lajos hesseni 
nagyherceg szobra Darmstadtban; Goethe szobra 
Majua-Frankfurtban; Jean Paul szobra Bayreuth-
ben; Tilly és Wrede hadvezérek szobrai a had
vezérek csarnokában Münchenben; XIV. Károly 
János svéd király szobra Norköpingben, számoa 
mellszobor, dombormű stb. Müveinek mintái a 

i müncheni S.-muzeuinban vannak egybegyűjtve. 
Amely szó S alatt nincs még, Sz alatt keresendő! 



>81 — Schwar tze Schwappach 

Schwappach, Adam, uéuiet erdész, szül. Baui-
bergben 1851 nov. 2. 1881-ben tanár Giessenben, 
1886.ii Neustadt-Eberswalde-i erdészeti akadémia 
és az erdészeti kísérletező osztály vezetője. 
Munkái: GrundrissderForst-und Jagdgeschichte 
Deutschlands (Berlin 1893); Handbuch der Forst-
verwaltungskundo (u. o. 1884); Leitfaden der 
Holzmesskunde (u. o. 1889); Waelistiun und Er-
trag normaler Fichtenbestándo (1890); Waehstum 
und Ertrag normaler Rothbuchenbestande (1893); 
Korstpolitik, Jagdpolitik u. Fischerpolitik (1894); 
Massentafeln zur Bestimmung d. Holzgehaltes 
stoh. Waldbáume stb. (1906); Die Kiefer (1908); 
DieRotbuche (1911); Ertragstafeln der wichtigsten 
rtolzarten (1912). 

Schwartner Márton, statisztikus, szül. Kés
márkon 1759 márc. 1., megh. Pesten 1823 aug. 15. 
i TÖttingenben tanult. 1784-ben késmárki, 1786. 
soproni tanár lett, honnan II. József 1788. a 
budapesti, akkor még kat. egyetemhez tanárrá s 
egyúttal egyetemi könyvtárnoknak nevezte ki. 
libben az állásban maradt haláláig és igen nagy 
tevékenységet fejtett ki. 1801-ben nemessé is 
tették. Halála után 12,000 kötetből álló könyv
tárát a késmárki líceumnak hagyta 15,000 forint 
alapít ványnyal. Önállóan megjelent müvei: Intro-
ductio in artein diplomatieam praecipue hunua-
ricam (Pest 1790, 2. kiadás Buda 1802); De gente 
Croviaca (A Crouy hercegek rokonságáról az 
Árpádokkal, u. o. 1791); Statistik des König-
reiehs Ungarn (u. o. 1798, 2. kiadás 3 kötetben 
1809—11, 3. kiadás 1815), a maga korában ki
tűnő mű, melyből a második kiadás után Frank
furtban 1813—16. francia fordítás is jelent meg; 
De Scultetiis per Hungáriám quondam obviis 
(Pest 1815). V. ö. Marii Hugó: S. M. és a Sta
tisztika állása a 18. és 19. sz. fordulóján. Buda
pest 1905. 

Schwartz, 1. Elemér, eiszt. áldozópap és tanár, 
szül. Vas-Vörös váron 1890 aug. 25. 1907-ben lé
pett a rendbe. Egyetemi tanulmányait Budapes
ten és Münchenben végezte; fii. doktori okleve
let szerzett Budapesten, ahol a rend gimnáziumá
nak tanára lett, 1922. a budapesti egyetemen 
magántanárrá képesítették. Önállóan megjelent 
művei: A rába-lapincsközi nyelvjárás hangtana 
(Budapest 1914); A rába-lapincsközi cigány-
,iémet nyelvjárás hangtana (1915); Nyelvkeve
redés a Lapincson tud német nyelvjárásterüle-
fen (1919); Zur Kenntnis der bayrisohen Mundart 
in Ungarn (Berlin 1920). 

2. ,S'. István, szobi-ász és éremvéső, szül. 
N'yitrán 1851 aug. 20. 1872-ben Bécsben cizelláló-
iskolát alapított. 1881-ben az osztrák iparművé
szeti iskola tanára lett. Mint szobrásznak és ipar
művésznek sok jeles alkotása van. Emlékérmei 
közül ismeretesebbek az Erzsébet királyné halá
lára és id. Andrássy Gyula gróf emlékére készül
tük. Újabb időben azok az osztrák veretű 100,10, 
5. 1 koronás arany- és ezüstpénzek tették nevét 
emlegetette, melyeken az uralkodó feje, alatt St. 
Svhivartz mesterjegy van. Ezt a régi időben is 
szokásos eljárást nálunk ő elevenítette föl. 

Schwartz, 1. Eduárd, német klassz, filológus, 
szül. Kielbeu 1858 aug. 22. 1884-ben bonni, 1887. 
rostocki, 1893. strassburgi, 1902. göttingeni, 1908. 

Amely szó S alatt nincí 

freiburgi, 1913. ismét strassburgi egyetemi tanár. 
Főművei: Charakterköpfe aus der antiken Litera-
tur (4. kiad., Leipzig 1912; második sorozat 1912); 
Fünf Vortrage Uber deu griechischen Román 
(Berlin 1896); Zur Gescliichte des Athanasius (u. 
o. 1905); Scholiain Euripidem (u. o. 1887—91, 
2 köt.); Eusebios Kirchengeschichte (2 köt., Leip
zig 1903—1907); Kaiser Constantin und die 
christliche Kirche (1913). 

2. S-, Kari Oottliéb, jogtudós, 1. Svarez. 
3- &, Maria Sofia, svéd regénylrónő, szül. 

Borásban 1819 júl. 4-én, megh. Stockholmban 
1894 máj. 7. Regényei népszerű gondolkodásmód, 
valamint ügyes előadás által tűnnek ki; váloga
tott müvei Stockholmban 1891—94. (89 füzet), 
német nyelven pedig Lipcsében 1865. (44 köt.) és 
Stuttgartban 1869-72. (59 köt.) jelentek meg. 
Magyarul megjelent: Pénz és név (ford. Beniczky 
Irma, Budapest 1869); Házasélet (ford. Tasnádi, 
Nagyvárad 1871); A mostoha leány (ford.B.- .y 
Géza, Budapest 1873); Születés és műveltség 
(ford. Baczó Ferenc, Debreczen 1873); Egy nemes 
ember leánya (ford. Szabó Antal, u. o. 1873 ós 
Evva Lajos, Budapest 1874); Születés és képzett
ség (ford. Farkas A., u. o. 1874); A munka gyer
mekei (ford. Bendtner József, Szeged 1875); 
Hellén, vagy egy év (ford. Árpási István, Buda
pest é. n.); A sógornők (ford. Koltai Virgil, u. o. 
1894); Az özvegv és "vermekéi (ford. Koltai 
Virgil, u. o. 1894). 

4. S., Marié Espérance (álneve Elpis Me-
lenaj, német írónő, szlil. Southgateban (Hert-
fordshire) 1821 nov. 8., megh. Ermatingenben 
(Svájc) 1899 ápr. 20. Brandt hamburgi bankár 
leánya volt, kétszeri boldogtalan házasság után 
Rómában élt és Garibaldival való barátsága révén 
vált ismertté. Nevezetesebb iratai: Garibaldi's 
Denkwürdigkeiten (2 köt., Hamburg 1861); Gari
baldi in Varignano und auf Caprera (Leipzig 
1864); Garibaldi, Mittheilungen aus seinem Lében 
(2 kötet, Hannover 1884). 

5. S-. Wilhelm, német mondakutató, szül. Ber
linben 1821 aug. 4., megh. u. o. 1899 máj. 16. 
1864-ben Neuruppinban, 1872. Poseubeu, 1882. 
Berlinben gimnáziumi igazgató lett. S. az össze
hasonlító monda kutatás megalapítója. Legneveze
tesebb munkái: Mark. Sagen (Berlin 1843); Nord-
deutsche Sagen (Leipz. 1849, Kuhunal); Der heu-
tige Volksglaube und das alté Heidentum (Berlin 
1850,2. kiad. 1862); Über die griechischen Sehlan-
gengottheiten (u. o. 1858); Der Ursprung der 
Mythologie, dargelegt an grieeh. u. deutscher Sage 
(u. o. 1860); Die poetischen Naturanschauungen 
der Griechen, Römer und Deutechen in ihrer Be-
ziehung zur Mythologie der TJrzeit (u. o. 1864—79, 
2 köt.); Der Ursprung der Stamm- und Gründungs-
sage Roms stb. (Jena 1878); Indogerm. Volks
glaube (u. o. 1885); Práhistorische Mythologie, 
Phanomenologie u. Ethik (1885-86). 

Schwartze, Hermann, fülorvos, szül. Neuhof-
ban (Pomeránia) 1837 szept. 7., megh. Hallóban 
1910 aug. 20. Egyetemi tanár volt Halléban. 
Művei: Pathologische Anatomie des Ohres (Ber
lin 1878); Lehrtrach der chirurgischen Krank-
heiten des Ohres (Stuttgart 1885); Handbuch der 
Ohrenheilkuude (Leipzig 1892—93, 2 köt.). 
ieg, Sr, alatt keresendő I 



Schwartzembergit 

Schwartzembergit (isv.), ólomoxiklorid és jo
did, talán Pb3(I,Cl)202; szalmasárga bekérgezések 
ós apró romboéderek a galeniton az Atakama-
sivatagban. 

Schwartzer, 1. Antal, pedagógus, szül. Szek
szárdon 1780 jan. 16., megh. Váczon 1834 dec. 
29. Mint jogász, Bécsben tanulta meg a siket
némák oktatásának módját s 1802. a siketnémák 
váczi intézetének első tanára, 1808. igazgatója 
lett. Nagy sikere és irodalmi munkássága fölkel
tette a külföld figyelmét is ; külföldi szakemberek 
nagy számmal keresték föl Váczon, bogy mód
szerét megismerjék. Siketnémák szániára tan
könyveket írt magyar és német nyelven. 

2. S. Ferenc (babarczi), orvos, hazánkban a 
tudományos elmegyógyászat megalapítója, szül. 
Babarczon (Baranya m.) 1818 nov. 25., megh. 
Budapesten 1889 márc. 2. Orvosi tanulmányait a 
bécsi egyetemen végezte, 1848. azonban hazajött 
és a szabadságharcot mint törzsorvos szolgálta 
végig, ezután külföldre menekült és ott különösen 
az elmegyógyászat tanulmányozásával foglalko
zott. 1850-ben tért vissza és ekkor megalapította 
Budán magánelmegyógyintézetét. 1878. annak 
vezetését fiának, S.. Ottónak (1. o.) engedte át. 
1864-ben az egyetemen az elmegyógyászat tanára 
lett. A lipótmezei elmegyógyintézet az ő tervei 
szerint és felügyelete alatt épült. Számos kisebb 
elmegyógyászati tanulmányon kívül megírta az 
első magyar elmekórtant e címmel: A lelki be
tegségek kór- és gyógytana, törvényszéki lélek
tannal {Pest \858). 

3. S. Ottó (babarczi) orvos, elmegyógyász, 
S. 2. fia, szül. Budapesten 1853., megh. u. o. 1913 
okt. 13. Mint orvos 1878. a budai magánelme
gyógyászati intézet vezetője lett. 1901 óta az 
orsz. közegészségügyi tanács másodelnöke, 1885. 
egyetemi magántanár, 1897. a Magyar Vörös
kereszt Egyesület főgondnokhelyettesévé, 1898. 
főgondnokává nevezték ki, 1900. in. kir. udvari 
tanácsosi címet kapott, 1905. főrendiházi tag lett, 
1909. magyar bárói rangra emelték, 1910. az 
orvosi gyakorlattól visszavonult és szanatóriumá
tól is megvált. Nagyszámú kiváló munkái közül 
megemlítjük : Die Bewusstlosigkeits - Zustande 
als Strafausschliessungsgründe im Sinne der 
deutsch-österreich. und ungarischen Strafgesetz-
gebung(Tübingenl878); Abwehr, Richtigstellung 
der Diagnose der transitorischenTobsucht (1879); 
Die transitorische Tobsucht (Wien 1880); Tör-
vényszékelmekórtani levelek (Budapest 1887); 
Az elmebetegek jogvédelme (I. köt.: magánjogi 
rész ; II. köt.: büntetőjogi rész, u. o. 1894—95); 
Psychiatriai jegyzetek (u. o. 1893); Közigazga
tási elmekórtan (1897); Elmebeteg-törvény (4 fü
zet, 1902); A korlátolt beszámíthatóság (1906). 
Lefordította Krafft-Ebing A törvényszéki elme
kórtan címft művét (Magyar Tud. Akadémia 
kiadása). 

Schwarz, 1. Adolf, zsidó teológus, szül. Adász-
tevelen (Veszprém vm.) 1846. A bécsi rabbiszemi
nárium rektora. Főbb müvei: Die Kontroversen 
der Schammaiten und Hilleliten (Karlsruhe 1883); 
Der Miseimé Thorah (u. o. 1905); Die hermeneu-
tische Induktion in der talmudischen Literatur 
(Wien 1909). 

Schwarz 

2. S. Bertalan Andor, jogász, egyetemi ta
nár, szül. Budapesten 1886 febr. 17. Egyetemi 
tanulmányait Budapesten és Bonnban végezte. 
Rövid ügyvédi gyakorlat után Lipcsébe költö
zött, hol ókori jogtörténeti tanulmányokat vég
zett. 1912-ben a lipcsei egyetem jogi fakultásán 
magántanári képesítést nyert, 1920. u. o. nyilv. 
rendkívüli tanár lett. Fő tudományos munkaköre 
a görög jogtörténet és magánjogi dogmatörténet. 
Önállóan megjelent főbb munkái: A római Ui-
tokjog alapjai (Budapest 1906); Hypothek und 
Hypallagma (Leipzig 1911); Causális ügylet é.i 
tulajdonátruliázás a görögpapyrusók jogában 
(Budapest 1912); Die öffentliehe und priváté 
Urkunde im römischen Aegypten. Studien zum 
hellenistischen Privatrecht (Leipzig 1920). 

3. S. Eduárd, antropológus, szül. Miskolczon 
1831 szept, megh. Bécsben 1862 szept. 22. Mint 
honvéd kitüntette magát Szt.-Tamás ostrománál. 
1849-ben Bécsben orvosnövendék lett, majd a, 
közkórház orvosa. Őt szemelték ki a Novara-
expedició orvosának (1857—1859). Betegen tért 
vissza, de utazásának orvosi és antropológiai 
részét még feldolgozhatta. Főművei: Über Köv-
permessungen zur Diagnostik der Menschenras-
sen (Wien 1859, angolul A system of anthropolo-
gical investigations u. o. 1862); Reise der östeiT. 
Fregatté Kovára um die Erde (u. o. 1861). 

4. S. Gottfried, történetíró, szül. Iglón 1707., 
megh. Rintelnben 1788. Tanult Lőcsén és Eperje
sen, teológiát végzett Jenában. Kourektora volt 
a lőcsei evang. líceumnak, de alig két év multán 
elhagyta állását személyes ellenségei miatt. Lő
cséről Németországba ment, hol néhány évig rek
tora volt az osnabrücki iskolának, innen Hessen-
Kassel tartománygrófja hívta meg Rintelnbe 
szuperintendensnek ós teológiai professzornak, 
később pedig konzisztóriumi tanácsosnak is ki
nevezte. Rendkívül nagytudású és termékeny 
történetíró volt; leginkább a hazai történettel 
foglalkozó latin és német, értekezéseinek száma 
meghaladja az ötvenet. Álneve: Lorandus Sá-
muelfy. Müveinek teljes címét közli Klein S.: 
Nachrichten von den Lebensumstanden u. Schrif-
ten evang. Prediger des Königreichs Ungam (1781 il 
és Melzer, Biographien beruhmter Zipser (1832i. 

5. S. Gusztáv, jogtudós, 1. Szászy-Schwarz. 
Schwarz, 1. Bernhard, német utazó, szül. 

Reinsdorfban (Greiz mellett) 1844 aug. 12., megh. 
Wiesbadenben 1901 febr. 4. 1876-ban pap Frei-
burgban (Szászország). 1885-ben a Kamerun mö
götti vidéket kutatta. 1888-ban a Fokvárosból a 
Daniara-vidékre induló kutató expedíciót vezetfc. 
Nevezetesebb munkái: Aus dem Osten. Reisebriefe 
aus Ungarn, Siebenburgen, der Walachei etc. 
(Chemnitz 1876); AlgeriennachöO Jahren franzii-
slscher Herrschaft (Leipzig 1881); Montenegró 
(u. o. 1883); Nord-Russland (Osnabrück 1887); 
Dobrudscha (u. o. 1886); Quer durch Bithynien 
(Berlin 1889); Kamerun (u. o. 1886); lm deutschen 
Goldlande (Berlin 1889); Quer durch Sibirien 
(Bamberg 1898). 

2. ,$., Bertold, ferencrendi barát, a hagyo
mány szerint a puskapor feltalálója. Eredeti neve 
állítólag Ancklitzen, hazája pedig Freiburg vagy 
Dortmund volt. A S. (fekete) nevet kémiai ta-

Amely szú S alatt nincs meg, Sx alatt keresendő ! 



Schwarza — 683 — Schwarzburg -Sondershausen 

iiiilinányai és kísérletezései miatt kapta kortár
saitól. Á puskapor azonban már régebben isinert 
volt Európában az arabok révén, valószínű, hogy 
S. az ágyút találta fel 1313. Freiburgban 1853. 
• •mléket emeltek neki. V. ö. Hansjakob, üer 
<chwarze Bertold (Freiburg i. Br. 1891). 

3. S., Hermáim Amandus, német matematikus, 
szül. Hermsdorfban (Szilézia) 1843 jan. 25., megh. 
Berlinben 1921 nov. 30. 1869-ben a zürichi poli
technikumon, 1875. Göttingenben s 1892. Berlin-
l>en tanár. S. különösen a minimál-felületek és a 
függvény-elmélet terén dolgozott s egyike a ma
tematikai Weierstrass-féle irány legkiválóbb kép-
viselöinek. Átdolgozta Weierstrass: Formelnund 
Lehrsiitze zum Gebrauch der elliptischen Funktio-
nen (2. kiad., Berlin 1893) P. munkáját. Össze
gyűjtött matematikai értekezései Berlinben jelen
tek meg 1890-ben 2 kötetben. 

4. S., Kari, német prot. hittudós, szül. Wieck-
l>en (Rttgen szigetén) 1812 nov. 19., megh. Go-
thában 1885 márc. 25. 1849-ben Halléban tanár, 
1856. Gothában főegyháztanácsos, 1876. főszuper-
intendens. A protestáns egyesület alapításában je
lentékeny része volt. Főművei: Ober das Wesen 
der Religion (1847); Lessing als Theolog (1854); 
Zur Gesehichte der neuern Theologie (4. kiad. 
(1869), mely műve Kovács Albert fordításában 
magyar nyelven is megjelent (Pest 1871); Pre-
digten der Gegenwart (1859—83). 

Schwarza, 1. a Saale 45 km. hosszú baloldali 
mellékfolyója Schwarzburg-Rudolstadt herceg
ségben. Völgye Turingiában egyike a legszebbek
nek. — 2. S., a Lajta forrásfolyója. 

Schwarzawa, az Iglawa baloldali mellékvize. 
Ered a Zaková-hegyen, Brünnél, és Pausram alatt 
torkollik. 

Schwarzbach, fürdőhely Liegnitz porosz kerü
let Lauban járásban, (1910) 287 lak. Hét forrása 
van, vasas és szénsavas vízzel. 

Schwarzburg, német fejedelmi család, mely
nek első ismert őse Sizzo, S. és Káfemburg grófja 
volt (megh. 1160.), később több ágra (Wachsen-
burg, Letdenberg, Blankenburg, Arnstadt) sza
kadt a család. A blankenburgi ágból való Gün-
ther grófot (1. Günther, 1.) 1349 jan. 30. német 
királlyá választották. Az egyes ágak kihalása 
után Gazdag Günther gróf (megh. 1552.) egye
sítette a család birtokait. Fiai közül János Gün
ther (megh. 1586) alapította a S.-Sonderhausen 
(1. o.), Albrecht Antal (megh. 1605) pedig a S.-
Rudolstadt (1. o.) uralkodó ágakat. V. ö. Apfel-
stedt, Gesehichte des schwarzburgisehen Hauses 
(Sondershausen, 1856); Kömig, Genealogie des 
hochfttrstlichen Hauses Schwarzburg-Rudolstadt 
(Rudolstadt 1865); Fischer, Die Mlinzen des 
Hauses S. (Heidelberg 1904). 

Schwarzburg-Rudolstadt, a Németbirodalom 
egyik volt fejedelemsége, most Türingia (Thürin-
gen) egyik területe, nagysága 941 kma. Két na
gyobb és több kisebb egymástól elkülönített rész
ből áll. A nagyobbak az Oberherrschaft és Unter-
herrschaft; amaz Szász-Meiningen, SzászWeiinar, 
Szász-Altenburg és Schwarzburg-Sondershausen 
közt fekszik, a Turingiai-erdő B.-i lejtőjén; az Tin-
terheiTschaft a porosz Szásztartomány, Schwarz-
bin-ír-Sondershausen és Szász-Weimar közt terül 

el. D.-i részében a Hainleite ós B.-on a KyffMuser 
takarja. Természeti szépségekben különösen a 
TUringiai-erdő É.-i lejtője gazdag. Az éghajlat az 
Unterherrschaftban enyhébb és a föld terméke
nyebb, ellenben az Oberherrschaftban az ipar fej
lettebb. A felszínnek mintegy fele szántó és rét. 
Az erdőgazdaság sok helység lakosságának fő 
foglalkozása. A bányászat az Oberherrschaftban 
vas-, rézérceket, márványt és palát, az Unter
herrschaftban barnaszenet szolgáltat. A lakosság' 
(1919) 99,271 főből állott. A területi alkotmány 
1918 nov. 22. kelt. A türingiai népképviseletbe 
10 képviselőt küld. A főváros Rudolstadt. 

Története. S. első uralkodója Albrecht Antal 
gróf (1552—1605) volt. Unokája, II. Albrecht 
Antal (1646—1710) birodalmi fejedelmi rangra 
emelkedett 1697. Utódai közül Lajos Károly 
(1793—1807) a Rajnai szövetségbe lépett. Az ural
kodásban idősebbik fia, Frigyes Günther (1807 — 
1867) követte, ki 1816. alkotmányt adott orszá
gának, 1866 aug. Poroszországhoz csatlakozott 
és belépett az Észak-német szövetségbe. Minthogy 
fia, Sizzo (1. o.) morganatikus házasságból szár
mazott, utóda öccse, Albert (1867—69) lett. Ezt 
fia, György (1869—90) követte, ki gyermektele
nül halt el'. Ekkor a fent emiitett Károly Lajos 
öccsének, Károly Günthernek (megh. 1825) uno
kájára, Günther Viktorra (1. Günther, 2.) szál
lott az uralkodás. Ez 1909 óta Schwarzburg-
Sondershausen uralkodója is volt és így a két or
szág perszonál-unióban egyesült. Minthogy gyer
mektelen, 1896. mindkét fejedelemség ország
gyűlése Sizzo schwarzburg-leutenbergi herce
get ismerte el trónörökösnek. 1916-ban bizotts'i-
got küldtek ki a két fejedelemség egyesítésének 
előkészítésére; de mielőtt ez megtörtént volna, 
az 1918. forradalom következtében a fejedelem
ség megszűnt és S. szabad állam lett. 1920 ápr. 
30. óta egyik területe TUringia szabad államnak. 

Schwarzburg-Sondershausen, a Német biro
dalom egyik volt fejedelemsége, most TUringia. 
egyik területe, 862 km3; két egymástól elkülöní
tett részből, az Oberherrschaftból és az Unter-
herrschaftból áll. Az előbbi Erfurt porosz kerü
let, Schwarzburg-Rudolstadt, Szász-Meiningen, 
Szász-Weimar és Szász-Koburg-Gotha közt a 
Türingiai erdő É.i lejtőjén fekszik. Az Unterheri-
schaft Schwarzburg-Rudolstadt, Szász-Koburg-
Gotha és Poroszország részei közt terül el. Az 
Unterherrschaftban túlnyomó a földinívelés, az 
Oberherrschaftban az erdei és réti gazdálkodás 
meg az ipar. Az erdők 26,100 ha,-t borítanak. A 
bányászat jelentéktelen. A lakosság (1919) 93,174. 
A területi alkotmány 1919 ápr. 1. kelt. A türin
giai népképviseletbe 10 képviselőt küld. Fővárosa 
Sondershausen. 

Története. S. első uralkodója János Günther 
(1552—86) gróf volt. Utódai ismét feldarabolták 
a kis országot, mígnem Keresztély Vilmos(1688— 
1721) végleg egyesitette azt s 1697. birodalmi feje
delmi címet kapott. Idősebbik fia, Güntlm- (1721— 
1740) behozta az elsőszülöttségi jogot. Öt öccse, 
Henrik (1740—58) követte, ki 1754 lett biro
dalmi fejedelem. Utóda unokaöccse, Keresztély 
Günther (1758-94) volt. Ennek fia, Günther 
Frigyes Károly (1794—1835^, mint önálló feje-
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delein 1807. belépett a rajnai szövetségbe, 1815. 
pedig a Német-szövetség tagja lett. 1835. lemon
dott fla, n. Giinther Frigyes Károly (1835—80), 
javára. Ez 1841. alkotmányt adott országának,' 
de 1848 őszén mozgalom támadt, melyet porosz 
és szász csapatok fojtottak el. 1866 nyarán S. 
Poroszország mellett foglalt állást, 1867. belépett 
az Észak-német szövetségbe, hadügyének vezeté
sét pedig átengedte Poroszországnak. II. Giinther 
Frigyes Károly 1880. mondott le (niegh. 1889). 
Piában, Károly Güntherben (1880-1909) kihalt 
a S.-család f érflága. S. kormányát ezután Giinther, 
Schwarzburg-Rudolstadt fejedelme vette át (1. 
Giinther, 2.). Az 1918-iki forradalom következté
ben a fejedelemség megszűnt és S. szabad állam 
lett. 1920 ápr. 30. óta Türingia szabad állam 
része. V. ö. Langbein, Das Staat- u. Verwal-
tungsrecht des Pürstentums S. (Hannover 1909). 

Schwarze, Friedrich Oskar, német büntető
jogász, szül. Löbauban 1816 szept. 30., inegh. 
Drezdában 1886 jan. 17. A szász igazságügyi 
szolgálatban különböző állásokat töltött be. Fő
művei : Das Verbrechen des ausgezeichneten 
Diebstahls (Brlangen 1863); Kommentár zum 
Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich (5. kiad. 
Leipzig 1884); Das Reichspressgesetz (4. kiad. 
Appelius átdolg., Erlangen 1903); Kommeutar zu 
der deutschen Strafprozessordnung (Stuttgart 
1878). 

Schwarzenberg, 1. az ugyanily nevű járás 
székhelye Zwiekau szász kerületi kapitányság
ban, (1919) 10,790 lak.; környékén nagy vasmü
vekkel és fiirészmalmokkal s Ottenstein nevű 
fürdővel. — 2. S-, klimatikus gyógyhely Svájc
ban, 1. Entlebiích-

Schwarzenberg, frankóniai eredetű hercegi 
család, melynek egyik őse Erkinger von Seins-
heim (megh. 1437) szerezte meg S. uradalmat és 
Zsigmond császár és királytól 1429. birodalmi 
bárói rangot kapott. Ennek két fiától származott 
a stephansbergi (németalföldi) és a hohenlwnds-
bergi ág. Ez utóbbinak frank ága 1588., bajor ága 
pedig 1646.haltki. A stephansbergi ág 1599. grófi, 
1670. hercegi rangra emelkedett. A család ké
sőbbi tagjai 1688. Sulz és Kleggau grófságokat, 
1719. pedig Krumau hercegséget szerezték meg. 
Johann Nepomuk herceg (megh. 1789)idősebbik 
fia, Joseph Johann (megh. 1833) alapította az 
első majorátust, ennek öccse, Kari Philipp had
vezér (1. alább) a második majorátust. Az előbbi
nek feje Johann herceg (szül. Bécsben 1860 máj. 
29.), az utóbbié Kari herceg (szül. 1911 júl. 5.). 
A S.-család nevezetesebb tagjai: 

1. S-, Adolf, gróf, hadvezér, szül. 1547., megh. 
1600 júl. 29. Előbb II. Fülöp spanyol király és a 
francia katolikus liga seregében harcolt. 1594. 
egy vallon zsoldoscsapattal Magyarországba jött 
s részt vett Esztergom ostromában, majd 1596. 
a mezőkeresztesi csatában. Legfényesebb hadi 
tette volt, amikor Pálffy Miklóssal együtt egy 
5000 főnyi csapat élén Győr várát megrohanás-
sal visszafoglalta a töröktől 1598 márc. 29. Ezért 
Rudolf császár és király 1599. grófi rangra emelte 
és nagy birtokokkal ajándéko zta meg. S. ezután 
(1599) Budát és Székesfehérvárt akarta rajta
ütéssel elfoglalni, de' terve nem sikerült. 1600., 

Schwarzenberg: 

mikor Pápa vallon őrsége fellázadt és a várat a 
török kezére akarta játszani, S. indult a lázadók 
megfékezésére, de egy roham alkalmával júl. 29. 
golyótól találva elesett. Holttestét Bécsben az 
Augustinusok templomában temették el. V. ö. 
Wurzbach, Biographisches Lexikon 33. köt. 
(Wien 1877). 

2.S., Adam, gróf, kancellár, az előbbinek egyet
len fla, szül. 1584 aug. 26., megh. Spandauban 
1641 márc. 14. 1619-ben György Vilmos bran
denburgi választó-fejedelem korlátlan hatalmú 
minisztere lett. A fejedelmet egész uralkodása 
alatt a császári politika érdekében befolyásolta. 
Ennek halála után az új választó, Frigyes Vil
mos 1640. elfogatta, de miután az ellene felhozott 
vádak alaptalanoknak bizonyultak.visszahelyezte 
méltóságába. V. ö. Meinardas,AUg. deutsche Bio-
graphio, 33. köt. (Leipzig 1891). 

3. S., Johann, báró, a német büntetőjog refor
mátora, szül. 1463 dec. 2a., megh. Nürnbergben 
1528 okt. 21.1501-beu a bambergi püspök udvar 
mestere lett. Szerzője az 1507. megjelent Bam-
berger Halsgerichtsordiumg blintető törvény
könyvnek. V. ö. ,7. r. Wagner (A. Renatus), Johann 
v. S. (Berlin 1893); W. Si.heel, Johann Freiherr v. 
S. (u. o. 1905). 

4. S-, Johann Adolf, herceg, az előbbinek üa, 
szül. 1616., megh. Bécsben 1683 máj. 23. Előbb 
Lipót Vilmos főherceg szolgálatában állott, kinek 
1656 óta főudvarmestere volt. Ennek halála (1662) 
után Lipót császár és király udvarába került, ki 
őt 1670. birodalmi hercegi rangra emelte. Nagy
atyja érdemei fejébon 1659. magyar iudigenátusi 
kapott. 

5. S., Kari Philipp, herceg, osztrák hadvezér, 
szül. Bécsben 1771 márc. 15., megh. Lipcsében 
1820 okt. 15. Vitézül harcolt az 1788—89-iki tö
rök s az 1792—97-iki francia háborúkban. A 
hohenlindeui csata után 1800 dec. mint altábor
nagy fedezte az osztrák sereg visszavonulását. 
1805-ben Mack hadseregébe volt beosztva s lo
vasságának nagy részével sikerült magát át 
vágnia Éger felé. 1809-ben a wagrami csatában 
a lovasságot vezette és fedezte a visszavonulást. 
Ezután lovassági tábornokká ós párisi követté 
nevezték ki. Itt nagyon megnyerte Napóleon bi
zalmát s az ő kívánságára 1812. az oroszok ellen 
küldött osztrák segítösereg élére állították. 1812 
júl. 11. Pinszkig nyomult előre, de a francia se
reg visszavonulása után szintén vissza kellett tel
nie. 1813.a Napóleon ellen induló szövetséges csapa
tok fővezérének nevezték ki. E minőségében 181H 
aug. 26—27. Drezda mellett vereséget szenve
dett Napóleontól, de a lipcsei csatában (okt. 16., 
18—19) megtörte Napóleon erejét. Az 1814-iki 
hadjáratban, mint a fősereg vezére, Basel mellett 
kelt át a Rajnán ós változó szerencsével harcolt, 
míg végre Ards-sur-Aube mellett (1814 márc 
20.—21.) kivívott győzelmével megnyílt az útja 
Parisba. Napóleon visszatérése után 1815 máj. a 
felső-rajnai sereg fővezére lett és ütközet nél
kül vonult Parisba. Ezután haláláig az udvari 
haditanács elnöke volt. 1838. a lipcsei csatatéren, 
1867. Bécsben szobrot emeltek emlékének. V. ö. 
Prokesch-Osten, Denkwürdigkeitou aus dem Le-
ben des Feldmarschalls Fürston von S. (Wien 
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1861, új kiad.). — Legidősebb fia, Friedrichher-
ceg (szül. 1800 szept. 30., megb. 1870 márc. 6.) 
részt vett 1830. a franciák algiri expedieiójában, 
1849. pedig Haynau szárnysegéde volt. Ezután 
visszavonult és irodalmi tanulmányainak élt. 
Müvei: Rüekblicke auf Algír (1837); Reise in 
die Levante (1837); Ans dem Wanderbuch eines 
verabschiedeten Landsknechts (Wien 1844—48,5. 
köt.); Antidiluvianische Fidibusschnitzel (1842— 
1847). — Második fia, Kari herceg (sztll. 1802 jan. 
21., megh. 1858 jün. 25.), mint altábornagy harcolt 
1848—49-ig Radetzky oldalán az olasz harctéren. 
1851 ápr. Erdély katonai és polgári kormányzó
jává nevezték ki, hol igazságos és humánus jel
lemével tűnt ki. — Legifjabb fia, Edmundherceg 
(szül. 1803 nov. 18., megh. 1873 nov. 17.), mint 
dandárparancsnok harcolt 1848 nyarán az olasz 
harctéren s a Mária Terézia-rendet érdemelte ki. 
1848 dec. Windischgraetz hadseregében a tar
talék-hadtest egyik hadosztályát vezette s részt 
vett a kápolnai csatában (1849 febr. 26—27.). A 
nyári hadjárat elején a III. hadtest parancsnoka 
lett, de betegsége miatt nem vezethette azt. Az 
!859-iki olasz háborúban a 111. hadtest parancs
noka volt, azután az arciére-testőrség kapitá
nyává nevezték ki. 

6. S-, Félix, herceg, osztrák államférfiú, szül. 
Kriimauban 1800 okt. 2., megh. Bécsben 1852 
ápr. 5. A katonai szolgálatot 1824. a diplomáciai 
pályával cserélte fel; 1826. el kellett hagynia 
Londont házasságtörési botránya miatt. Azután 
több követeégen fordult meg, 1846. nápolyi kö
vet lett. Innen 1848 márc. a nép dühe elől elme
nekült s mint vezérőrnagy harcolt Pelsó-Itáliá-
ban Nugent hadtestében. A bécsi forradalom le
verése után 1848 nov. 22. ő állott az új reakciós 
kormány élére, melynek külügyminisztere is lett. 
Az ő közreműködésével történt aztán az 1848 
dec. 2-i trónváltozás, a kremsieri országgyűlés 
feloszlatása és az 1849 márc. 4-i alkotmány közzé
tétele, mely Magyarországot megfosztja önálló
ságától. 1849 máj. ő alkudozott az orosz inter
venció ügyében s elkisérte Ferenc József császárt 
Varsóba." A szabadságharc leveretése után kímé
letlen eréllyel fogott az «Egységes Ausztriai) meg
teremtéséhez, de csak látszólagos eredményeket 
ért el. Bál- Poroszországot az 1850-iki olmützi 
egyezményben megalázta, még sem tudta kivinni, 
hogy Ausztria teljes egészében a Német-szövet
ségbe jusson. Kicsapongó életmódja okozta arány
lag korai halálát. V. ö. Wurzbach, Biogr. Lexikon 
33. kötet (Wien 1877); Zeissberg, Allgemeine 
deutsche Biographie, 33. köt. (Leipzig 1891). 

Schwarzenbergi sajt, nálunk is ismeretes 
ausztriai puhasajtféleség, melyet romadour-módra 
készítenek. 

Schwarzenstein, a zillertali Alpok 3370 m. 
magas -csúcsa Tirolban. 

Schwarzhorn, több csúcs neve az Alpokban, 
nevezetesebbek: a Monté Rosa-csoportban (4231 
m.), a Turtmanntalnál (3207 m.), a Bemer Ober-
landban Rosenlauibadnál (2390 m.) s a Plessur-
alpokban (2672 in.). 

Schwarzschild, Kari, német csillagász, szül. 
Majna-Frankfurtban 1873 okt. 9., megh. Pots
damban 1916 máj. 11. a harctéren szerzett be-
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tegsége következtében. 1901. tanár lett a göttin-
geni egyetemen és az ottani csillagvizsgáló igaz
gatója, 1909 óta a potsdami asztrofizikai obszer
vatórium igazgatója volt. Számos munkája az 
elméleti, gyakorlati csillagászattal foglalkozik. 
Legfontosabbak a Poincaré-féle egyensúlyalakok
ról szóló, valamint az, melyben a fénygyakorolta 
nyomás határait a diffrakció-elmélet alapján 
szabja meg. 

Schwarzsee, tó, 1. Doméne. 
Schwarzwald, hegység, 1. Fekete-erdő. 
Schwarzwald kerület (SchwarzwaldkreisJ, 

wurttembergi kerület Baden nagyhercegség és 
Hohenzollern közt. A Fekete-erdő, Sváb Jura és 
Rauhe Alb által takart, meglehetősen zord ég
hajlatú kerületet a Neckar, Enz és a Nagold nevű 
folyók öntözik. Az erdőgazdálkodás és állatte
nyésztés a fő foglalkozás. Területe 4776 km2, 
(1919) 583,216 lak. 

Schwatka, Frederick, északamerikai sarkvi
déki kutató, szül. Galenában (Illinois) 1849 szept. 
29., megh. Portlandban (Oregon) 1892 nov. 1. Az 
1878—80-iki, Franklintkereső expedícióban részt 
vett, 1883 nyarán kikutatta 'a Yukon felső folyá
sát. Müvei: Along Alaska's Great River (New 
York 1885); The children of the cold (u. o. 1886 
és 1902); In the land of'cave and eliff dwellers 
(u. o. 1893). 

Schwatzit (ásv.), 1. Fakóérc. 
Schwaz, az ugyanily nevű tiroli kerületi ka

pitányság székhelye (1910) 7321 lak., vas- és réz
érebányászattal. Hajdan gazdag ezüstbányászata 
volt. Közelében Viecht bencés kolostor. 

Schwechat (Gross- és Klein-S.), község Bruck 
an der Leitha alsóausztriai kerületi kapitányság
ban, Bécs mellett, (1910) 8501 lak., Ausztria leg-
na gyobb sörgyárával, nagy malmokkal, vaskohók
kal, hengerművekkel, kábelgyárral. S. közelében 
egy obeliszk mutat ja azt a helyet, ahol 1683. Bécs 
felszabadítása után I. Lipót császár és Sobieski 
lengyel király találkoztak. A szabadságharc ide
jében 1848. itt a magyarok vereséget szenvedtek. 

Schwechten, Franz, német építész szül. Köln
ben 1841 aug. 12., itt és Berlinben tanult. Monu
mentális épületei közül kiemelendők : a berlini 
anhalti pályaudvar, a dessaui hercegi mauzóleum, 
a potsdami hadiiskola, a poseni kir. székpalota, 
főleg azonban a román stílusban épült Vilmos 
császár-emléktemplom Berlinben (1895). 

Schwedt, 1. város Potsdam porosz kerületben, 
(íaio) 9482 lak., nagy dohány- és sörgyárral, gőz
fűrésszel, gépgyárral; közelében Monplaisir kas
tély. - 2. Brandenburg-Schwedt, uradalom Bran
denburg nagyfejedelemségben, melyet a XV— 
XVII. sz.-okban a Hohenstein grófok, a XVII. sz.-
tól kezdve pedig a brandenburgi őrgróf ok bírtak. 
Ezeknek kihalta után 1788. Poroszország birto
kába jutott s hosszas pörösködés után 1872. a 
porosz korona-birtokok közé sorozták. 

Schwegler, Albert, német filozófiai és történet
író, szül. Michelbachban (Württemberg) 1819 
febr. 10., megh. Tübingenben 1857 jan. 5., ahol 
1848 óta a klassz, filológia rendkívüli tanára volt. 
Munkái: Das nachapostolische Zeitalter (Tübin-
gen 1846); Geschichte der Philosophie im Umriss 
(Stuttgart 1848,16. kiad. Köbertől 1905; magyarra 
r.ec. Sa alatt keresendő ! 
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ford. ifj. Mitrovics Gyula: A bölcselet története, 
megjelent a. Filozófiai írók Tárában, 2. kiad. 
1912); Römische Geschiehte (Tübingen 1853—58, 
3 kötet; 2. kiadás 1867—71., folytatta Clason, 
Berlin 1873 és Halle 1876); Geschiehte der griech. 
Philosophie (kiadta Köstlin, Tübinaen 1859, 3. 
kiadás 1881). 

Schweidel József, 1848—49. honvédtábornok, 
szül. Zoinborban 1796., kivégezték Aradon 1849 
okt. 6. Katonai pályáját a napóleoni háborúk
ban kezdte a 4. huszárezredben; a szabadságharc 
kitörésekor mint őrnagy csatlakozott a magyar 
ügyhöz s résztvett a schwechati csatában. Bete
geskedése azonban megakadályozta, hogy vezér
szerepet vigyen s előbb Szeged, majd Buda vissza
vétele után a főváros városparancsnoka lett. 
A világosi fegyverletétel után Haynau hatalmába 
kertilt, aki bitóhalálra ítélte, de neje kérésére 
abban a kegyelemben részesült, hogy negyed
magával az aradi sáncokban agyonlőtték. Szobrát 
(Mátrai Lajos műve) 1905. leplezték le szülő
városában. A szerb uralom alatt a szobrot eltávo
lították. Pia, Béla, mint százados harcolta végig 
a, szabadságharcot. 

Schweidnitz, az ugyaniiy nevű járás szék
helye (egykor S. hercegség fővárosa) Boroszló 
porosz kerületben, (I9i9) 26,982 lak., nagy sörgyá
rakkal, vasöntővel, bőr-, mezőgazdasági eszköz-, 
tű-, keztyükészítéssel, gépgyárral. S. 1867-ig vár 
volt. Az egykori S. hercegségnek területe 2420 
km2 volt; jelenleg Boroszló és Liegnitz kerületek 
közt oszlik meg. Első önálló hercege I. Bolko volt ; 
1353.1. Károly (IV. Károly császár) cseh király
ival kötött szerződés értelmében a cseh koronához 
csatolták és ehhez tartozott 1741-ig, midőn Mária 
Terézia kénytelen volt átengedni Poroszország
nak. 

Schweidnitzi hegység (Schweidnitzer Ge-
birge v. Hochwaldgebirge), a Szudéták egyik 
legszebb része Csehország és Szilézia határán. 
Nagyobb csúcsai: a Heidelberg (950 m.), Spitz-
berg (876 m.) s a Hochwald (841 m.), továbbá az 
izolált Zobten (718 m.). 

Schweiger-Lerchenfeld, Amand von. osztrák-
német író, szül. Bécsben 1846 máj. 17., megh. 
u. o. 1910 aug. 24. Mint tiszt részt vett az 
1866-i olasz hadjáratban, majd nagyobb utazá
sokat tett, sok útleiro és kultúrtörténeti munkát 
irt. Számos útikönyvén kívül gyűjteményes mun
kái : Unterwegs, Schilderungen und Naturansieh-
ten (Wien 1891—95, 10 rész.); Das Frauenleben 
der Brde (u. o. 1880), magyarra ford. Brankovics 
György: A nőviláff (Budapest 1884); Das neue 
Buch der Natúr (Wien 1891—92, 2. köt.); Das 
neue Buch von der Weltpost (u. o. 1901); Kultur-
geschichte. Werden und Vergehen im Völker-
leben (u. o. 1906, 2 köt.); 1889 óta a Bécsben 
megjelenő Stein der Weisen-t szerkesztette. 

Schweigger, l.Joham Sahmn Cliristoph. né
met fizikus, szül. Erlangenban 1779 ápr. 8., megh. 
Halléban 1857 szept. 7. 1819-től a hallei egye
tem tanára volt; az elektromos multiplikátor az 
ő találmánya. A Sömmering-féle telegráfon ja
vítást eszközölt. Munkái: Über Elektromague-
tismus und d. elektromagnet. Multiplieator; Ein-
leitung in die Mythologie auf dem Standpunkte 

der Naturwissenschaft (Halle 1863); Über dus 
Elektron der Altén (Greifswald 1847) stb. 

2. S., Kari, német szemorvos, szlil. Hallé
ban 1830 okt. 29., megh. Berlinben 1905 aug. 
24-én. Előbb Göttiugenben. 1871—1900. Berlin
ben volt egyetemi tanár. Müvei: Vorlesungen 
über den Gebrauch des Augenspiegels (Berlin 
1864); Handbuch der speciellen Auuenheilkunde 
(6. kiad. Berlin, 1893); ezenkívül" több érteke
zést írt. 

Schweighoier. Félix, osztrák színész, szül. 
Brünnben 1842 nov. 20., megh. Dresden-Blase-
witzben 1912 jan 28. Eleinte kereskedő, majd 
vasúti hivatalnok volt, azutánlépett szini pályára. 
Különböző osztrák színházaknál szerepelt. 1876. 
a bécsi Theater an der Wien, majd a Karl-Thea-
ter tagja lett. Kitűnő operett-komikus volt, élénk 
érzékkel a paródia iránt, de a felsőbb vígjátéki 
és jellemszerepekben is helyén volt. Főbb sze
repei : Ollendorf (Koldusdiák). Gáspár apó (Coi-
nevillei harangok) stb. Halála után jelentek meg 
emlékiratai (Mein Wanderleben, Dresden 1912). 

Schweindorf, előbb önálló falu Drezda szász 
kerületi kapitányságban, 1900. Deuben (1. o.) 
községgel egyesült s önállósága megszűnt. 

Schweinfurt, város, a bajorországi Unter-
franken kerületben, (1919) 31,665 lak., jelentékeny 
iparral. Nevezetességei az evangélikus templom 
a XIII. sz.-ból, a XVI. sz.-beli városháza könyv
tárral, múzeummal, a S.-ban született RUckert 
költö emlókszobra. 1130. lett birodalmi szabad 
várossá. Sokat szenvedett a 30- és 7-éves hábo
rúban. A lunévillei béke Bajorországnak juttatta: 
1810. az újonnan alakított wtírzburgi nagyher
cegséghez csatolták és 1814. ismét Bajorország 
kapta. meg. 

Schweinfurth, Georg, német felfedező utazó, 
szül. Rigában 1836 dbc. 29. Botanikai kuta 
tások végett 1863—66. Alsó-Egyiptomban, majd 
Niibiában utazott, 1866. a Gazella-folyó vidéké
nek botanikai kutatására indult; rabszolgake
reskedőkkel Khartnmból az emberevő nyani-
nyamokig és a monbuttuk országában levő Uelle 
folyóig jutott. Ezután még többször kutatott 
Egyiptomban, Arábiában és a Libanon vidékén. 
Főbb művei: lm Herzen von Afrika (Leipzig 1875. 
2 köt., ívj kiadás 1 köt. 1878): Artes africanae (u. o. 
és London 1875); Flóra von Aegypten (Ascherson 
nal együtt, Kairó 1887); Sammlung arabisch-
áthiopischer Pflanzen (Genf 1894); Aufnahmen in 
der östliehen Wtiste von Aegypten (10 lap, Berlin 
1900—1902). 

Schweinfurti zöld, szép zöldszímí festék, ecet
savas és metaarzénessavas réz 

Bázisos rézacetátot (grünspan) arzénessav oldat
tal főznek. Igen szép szinű festék, de rendkívül 
mérges, használata tilos, mégis használják tapé
ták, szövetek festésére. Nedves levegő jelenlété
ben bomlik, rendesen egy igen mérges, arzén-
tartalmú vegyület árad ki belőle, valószínűleg 
arzónhidrogón. Elégetve foghagymára emlékez
tető szagot terjeszt, erről felismerhető. Keres
kedelemben rendesen gipsz, barit, ólom-sárga 
vagy ólom-szulfáttal adják meg a kellő szín-
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árnyalatot és így mint Neuuiedi-, Kasseli-, Pá
risi-, Bécsi-, Király-, Angol-, Császár-, Papa
ijáig-, Mitis-, Patent- stb. zöld kerül forga
lomba-

Schweinichen, Hans, sziléziai kalandor-lovag, 
szül. Grödizbergben 1552 jún. 25., megli. 1616 
aug. 13. Naplója (1602-ig) értékes adalék a XVI. 
sz. kultúrtörténetéhez. Kiadták Busching (1820— 
1823, 3 köt.), Diezmann (1868), Österlev (1878), 
Wolzogen (1884), Goos (1907). 

Schweinitz, Rudolf, német szobrász, szül. 
Charlottenburgban 1839 jan. 15., megh. Berlin
ben 1896 jan. 8. A berlini akadémián tanult és 
Schievelbeinnek volt tanítványa. Nagyobb müvei 
közül említendők: az Építészet, Szobrászat és 
Festészet csoportja a berlini Nationalgalerie or
mán, a gerai harcosemlék, Salzai Hermáim nagy
mester szobra és 2 dombormű a thorni Visztula-
hídon, 3 csoport a berlini Königsplatzon, stb. 

Schweinsbergi betegség, a lovaknak valószí
nűleg a legelő és réti növények okozta mérge
zése, Schlegel szerint azonban a máj vérereiben 
nagyszámú Sclerostomum-lárva megakadása kö
vetkeztében kifejlődő idült májgyuladás, mely 
Schweinsberg vidékén (Kassel kormányzósági ke
rület) gyakori előfordulásától nyerte nevét, de 
Bajorország és a rajnai síkság némely vidékein 
is előfordul. Hasonló betegségek : Bottom-disease 
(Dél-Dakota), Dunsickness (Natal), Pkton cattle 
disease (Nova Scotia), Stomach-stagger (Dél-
Afrika), Wintonsdisease (Uj-Zéland). 

Schweitzer, 1. Albert, német prot. teológus és 
zenei író, szül. Kaysersbergben (Felsőelszász) 
1875 jan. 14. Kiváló orgonaművész. Főbb müvei: 
Die Religions-Philosophie Kants (Tübingen 1899); 
J. S. Bach (francia, német és angol kiadás 1903— 
1911); Deutsche und frauzösische Orgelbaukunst 
und Orgelkunst (Leipzig 1906); Von Reimarus zu 
Wrede (1906, 2. kiad. e címen: Geschiehte der 
Leben-Jesu-Forschuug, 1913): Geschiehte der 
paulin. Forschung (1911); Die psychiatrische 
Beurteilung Jesu (1913): Prakt. Ausg. der Orgel-
werke Bachs (Wider-rel együtt, ang., franc, 
ném. 1912—14).; Zwischen Wasser und Urwald 
(1921). 

2. S-,Jean Baptiste, német politikus és színmű
író, szül. Majna-Frankfurtban 1833JÚ1.12., megh. 
Giessbach villában, a Krienzi-tó mellett, 1875 
júl. 28. Frankfurtban ügyvéd és Lassalle halála 
után az Alig. deutscherArbeiterverein elnöke volt. 
Munkái: Alkibiades (vígjáték, Frankfurt 1858) ; 
Friedrich Barbarossa(színmű, u.o. 1858): Lucinde 
oder Kapital und Arbeit (szociálpolitikai regény, 
u. o. 1863); Canossa (színmű, Berlin 1871); Die 
Darwinianer (vígj. u. o. 1875) stb. 

Scltweiz, Svájc (1. o.) német neve. A franciák 
La Snisse-nek hívják. 

Schweizer, 1. Alexander, svájci ref. teológus, 
szül. Miirtenbon 1808 márc. 14., megh. Zürichben 
1888 júl. 4., Zürichi egyetemi tanár volt. Fő 
művei: Die Glaubenslehre der evang. reform. 
Kirche (Zürich 1844—47); Die protest. Ceutral-
dogmen (1854—56, 2 kötet); Die christliche 
Glaubenslehre (2. kiad., Leipzig 1877, 2 kötet). 
Önéletrajzát fia adta ki Professor Dr. Alexander 
S. c. alatt (Zürich 1889). 

2. S., Paul, svájci történetíró, S. 1. fia, szül. 
Zürichben 1852 szept. 9. A zürichi egyetem 
tanára 1892 óta. Főbb művei: Geschiehte der 
schweizerischen Neutralitat (Frauenfeld 1893— 
95); Die Wallensteinfrage in der Geschiehte 
und im Dráma (Zürich 1899): Urkundenbuch der 
Stadt und Landschaft Zürich (u. o. 1888—1915, 
1—10. köt., Escher-vel együtt): Götz v. Berli-
chíngen (1906); Die religiöse Auffassung der 
Weltgeschichte (1909); Der Donaufeldzug von 
1546 (1909); Der Fortschritt in der Weltge
schichte (1912); Neckers polit. Rolle in der fran-
zösischen Revolution (1913); Die Schlacht bei 
Kappel (1915). 

Schweizerhalle, Prattelu községhez tartozó 
sóbánya és sósftirdő Basel-vidék svájci kanton
ban, a Rajna mellett. 

Schweizerit (ásv.), 1. Szerpentin. 
Schweizermühle, hidegvízgyógyintézetós kli

matikus gyógyhely a drezdai kerületi kapitány
ságban, a Szász-Svájcban. 

Schwelm, város Arnsberg porosz kerületben, 
(1910) 20,438 lak. Közelében van a S.-er Brunnen 
hideg vízgyógyintézet. 

Schwenckfeld, Kaspar von, 1. Schwenkfeld. 
Schwendener, Simon, német botanikus, szül. 

a svájci Budisban 1829 febr. 29., megh. Berlinben 
1919 máj. Genf és Zürich egyetemén tanulva, ez 
utóbbi helyen 1857. lett tanárrá. 1861-ben Mün
chenben, 1867. Baselban, 1878-ben Berlinben lett 
tanár. Főbb müvei: Über den Bau und das Wachs-
tmn des Flechtenthallus (Zürich 1860); Unter-
suchungen über d. Flechtenthallus (Leipzig 1860— 
1868. 3 füzet); Die Algentypen der Flechten-
gonidien (Basel 1869); Das mechanische Prin-
zip (Leipzig 1874); Das Mikroskop (Nágelivel, 2. 
kiad. u. o. 1877); Die Schutzscheiden und ihre 
Verstarkungen (Berlin 1882); Gesammelte botan. 
Mitteilungen (u. o. 1898, 2 köt.); Vorlesungen über 
mechanischeProbJemed(!]'Botanik(Leipzigl909). 

Schwendi Lázár, német hadvezér, szül. a 
vorarlbergi Schwendi helységben 1522., megh. 
Kirchheimben 1584 máj. 12-én. 1546. V. Károly 
császár seregében részt vett a schmalkaldeni há
borúban, 1552. pedig Metz ostromában, amikor a 
német lovagrend tagjáválett. 1556. Németalföldön 
a st.-quentini és gravelingeni csatában tűnt ki. 
1565 elején a szepességi császári hadak fővezére 
lett János Zsigmond ellen. Elfoglalta Tokajt, 
Szatmárt, Nagybányát és Erdődöt. Szept. 13. 
kénytelen volt Borosjenőt és Nagybányát átadni, 
mivel a rumeliai beglerbég, a temesvári és budai 
basák is zaklatták. 1566. elején emlékiratot inté
zett Miksához, melyben őszintén feltárja a hadse
reg siralmas helyzetét és a magyarok kedve
zőtlen hangulatát. Az ekkor szervezett nagy had
járatban S. szép sikert ért el, de a 100,000 
főnyi sereg Szigetvárt nem tudta megmenteni. 
S. 1566 okt. elején János Zsigmondot üldözte és 
két török-tatár sereget tönkre tett. Majd Szád
várt és Munkácsot foglalta el 1567 elején. Az 
1568-iki békekötés után véget ért S. magyaror
szági szereplése, melyért jutalmul ugyanazon év
ben báróságot kapott. Miksa még ezután is 
gyakran igénybe vette hadi tanácsait. Halála 
után néhány hadtudományi értekezése nyomta-
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tásban megjelent. V. ö. Wilhelm v. Jankó, Laza-
rus Preiherr S. (Wien 1871); Warnecke, Das 
Lében S.-s (1892); Martin, S. und seine Schrif-
ten (1893). 

Schweninger, Ernst, német orvos, szül. Frei-
stadtban 1850 jún. 15-én. 1870—79. a müncheni 
patológiai intézet segéde, 1875—80. n. o. magán
tanár volt, 1884. a .berlini egyetem tanára, 1900. 
visszavonult. Ismertté vált mint Bismarck házi 
orvosa, akiről könyvet is i r t : Dem Andenken 
Bismarcké (1899). Összegyűjtött munkái Gesam-
melte Arheiten címen megjelentek Berlinben 
(1886). 

Schwenkfeld (Schwenckfeld, Schwenkfeldt), 
Kaspar von, szül. Sziléziában 1490., megh. (Jlm-
ban 1561 dec. 10. Főként Luther iratainak hatása 
alatt Wittenbergbe ment, honnan visszatérve, a re
formáció terjesztésében működött közre. A Szilé
ziában felmerülő rajongási mozgalmak, melyeket 
az ő tanaival hoztak minden tiltakozása ellenére is 
kapcsolatba, De eursu verbi Dei c. müvének 1527., 
Oecolampadius és az úrvacsoráról szóló iratának 
1528. Zwingli által való kiadása lehetetlenné tet
ték eddigi tartózkodási helyén, Liegnitzben való 
maradását, tehát 1529. Strassburgba ment, hon
nan öt év múlva Augsburgba, majd Speierbe s 
ismét Strassburgba, 1535. Ulmba vándorolt. Sum-
marium stb. című műve 1539. valamennyi egy
házi pártot ellenségévé tette s a schmalkaldeni 
konvent már úgy bélyegezte meg, mint egyik 
leggonoszabb eretneket. Irodalmi müveinek na
gyobb része megjelent 1564-ben 4 kötetben. Szá
mos követőre talált Sziléziában és a Svábföldön, 
kiket sehivenkfeldiánusoknak, vagy mivel az 
egyházi élettől visszavonultan éltek, neutrálisok
nak neveztek, ők pedig Krisztus dicsősége vallói
nak nevezték magukat. Svábföldön a pietisták, 
másutt a teozófusok közé olvadtak be, inig Szilé
ziában sok ideig fenmaradván, 1720. a jezsuita 
missziók kiszorítottákegy részüket Szászországba, 
Hollandiába, Angolországba s végül Philadel
phiába is, a hátramaradottak pedig egy 1742. kelt 
ediktumban megtűrést és többféle kedvezményt 
nyertek. Itt-ott még most is vannak némi nyomaik. 

Schwenrringen,városawttrttembergiSchwarz-
wald kerületben, (1912) 17,174 lak., só- és tőzeg
telepekkel, elektrotechnikai szakiskolával. 

Schwerin, 1. Mecklenburg-S. volt nagyherceg
séghez, most szabad államhoz tartozó egykori 
fejedelemség; régen egyike volt az Oroszlán 
Henrik által alapított három püspökségnek, ame
lyet a vesztfáliai béke szekularizált és a mecklen-
burgi hercegnek adott. — 2. S-, Mecklenburg-S. 
fővárosa a S.-i tó DNy-i végében, (i9i9) 44,720 
lak., vasöntéssel, gép-, kocsi-, cement-, festék-, 
flrnisz-, szappan-, bútor-, téglagyártassal, nagy 
zongoragyárral, füi-ószmalmokkal. S. ősrégi hely, 
1166. lett várossá. V. ö. Fromm, Chronik der 
Haupt- und Residenzstadt S. (1863). 

Schwerin, pomerániai eredetű német grófl csa
lád, mely elszármazott Svéd- és Lengyelországba 
is. Nevezetesebb tagjai: 

1. S-, Kürt Christoph, gróf, porosz tábornagy, 
szül. Löwitzben (Pomeránia) 1684 okt. 26., megh. 
1757 máj. 6. Előbb a hollandi, majd a mecklen-
burgj seregben szolgált. 1720. I. Frigyes Vilmos 

porosz király szolgálatába lépett, ki ót diplomáciai 
küldetésekre alkalmazta s 1734. altábornaggyá 
nevezte ki. II. Frigyes trónralépése után 1740. 
grófi rangra emelte és tábornaggyá nevezte ki. A 
mollwitzi csatában (1741 ápr. 10.) ő vette át a 
porosz sereg vezérletét II. Frigyes távozása, után 
és győzelemre vezette azt. 1744-ben nagy része 
volt Prága elfoglalásában. A hétéves háborúban 
1757 tavaszán nyomult Csehországba s több győ
zelmes csata után Prága mellett egyesült II. Fri
gyes seregével. Az itt vívott csatában elesett. 
Halálának helyét emlékoszloppal jelölték meg, II. 
Frigyes pedig Berlinben szobrot állíttatott emlé
kének. 

2. S-, Maximilián, gróf, porosz államférfiú, 
szül. Boldekowban 1804 dec. 30., megh. Potsdam
ban 1872 máj. 3. Porosz közigazgatási szolgálat
ban működött, 1847. tagja lett az egyesített porosz 
rendi gyűlésnek, hol liberális felfogásával tUnt 
ki. 1848 márc. 19.—jún. 13. Camphausen minisz
tériumában kultuszminiszter volt. A frankfurti 
nemzeti parlamentben az örökös császárság mel
lett foglalt állást. 1849 óta állandóan tagja volt a 
porosz képviselőháznak, melynek 1849—54. elnöke 
is volt. 1859 jűl.-—1862 márc. belügyminiszter 
volt, azután mint a liberálisok egyik vezére védte 
az alkotmányos álláspontot Bismarck ellen. Róla 
nevezték el a porosz képviselőházban, később a 
német birodalmi gyűlésen az interpellációk és 
petíciók tárgyalására kitűzött napokat (rendesen 
szerda) S.-napoknak. 

Schwerini tó (Schweriner See), tó Mecklen-
burg-Schwerin német államban, 22 km. hosszú, 
6 km. szélességű, területe 64 km2, lefolyása vi. 
Bibébe a Stör és Elde. 

Schwer s t e in (ásv.), 1. Scheelit. 
Schwerte, város Arnsberg porosz kerületben, 

a Ruhr jobb partján, (1910) 13,703 lak., különböző 
hengerművekkel, gépgyárral, evangélikus temp
lominál, amelyet faragott főoltár (1523-ból) és 
üvegfestmények (XIV. és XV. sz.) díszítenek. 

Ke imér t m a g é n (német), 1. Magén. 
Scírwerz, Johann Nepomuk von, német gazda, 

szül. Koblenzben 1759 jún. 11., megh. u. o. 1844 
febr. 11. Vilmos württembergi király meghívá
sára 1818. Hohenheimban a gazd. tanintézetet 
szervezte s annak igazgatója volt 1829-ig. Sok 
egyéb müve mellett gazdag tapasztalatait Aulei-
tung zum praktischen Ackerbau (3 köt., 4. kiad. 
1857) írta meg. 

Schwg. , latin növénynév vitán Schwagriehen 
Christian Friedrich (1775 -1853) lipcsei tanár 
nevének rövidítése. Lipcse növény- és bogárvilá
gát, valamint a mohákat ismertette. 

Schwicker, 1. Alfréd, kémikus, S. 3. fia, szül. 
Nagybecskereken 1864 márc. 22. Budapesteu vé
gezte egyetemi tanulmányait és 1887—89. u. o. 
tanársegéd volt az egyetemi kémiai intézetben. 
1889. tanár a pozsonyi főreáliskolán, 1895. veze
tője a pozsonyi állami vegykisérleti állomásnak, 
1916 óta az Országos kémiai intézet és a Központi 
vegykisérleti állomás főigazgatója. Munkái: Ada
tok a szulfitek és tioszulfátok konstitiiciójá-
hoz (1889); A káliumhypojodü átalakulásának 
sebessége (1894). Külföldi szaklapoknak munka
társa. 
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2. S. Brúnó, tanár, Író, S. 3. fia, szül. Nagy
becskereken 1860 ezept. 22. Budapesten bölcse-
letdoktori oklevelét elnyervén, 1884-től több kül
földi egyetemen folytatta tanulmányait. 1886-ban 
d budapesti V. ker. főreáliskola tanára lett. Iro
dalmi működést főleg a földrajzi és történelmi 
szakban fejtett ki. Több földrajzi tankönyvén kí-
vül önálló művei: Az utolsó Ciliéi grófok (1881); 
Történeti kéjpék (1889); A szent korona törté
nete (1896); Abesszínia v. Habes (1906). Föld
rajzai német nyelven is megjelentek. 

3. S. János Henrik, tanár és író, született 
Ujbessenyőn (Temes vm.) 1839 ápr. 28., megh. 
Budapesten 1902 júl. 7. Előbb tanító volt, majd 
i tanári vizsgálat letétele után 1869. a budai 
tanítóképző igazgatója, majd főgimnáziumi ta
nár, 1873. egyszersmind a József-műegyetemen 
magántanár lett. 1888—1901. orsz. képviselő is 
volt. Magyar- és németnyelvű tankönyveken kí
vül földrajzi, néprajzi és történelmi müveket írt: 
Főbb művei: Geschiehte des Temeser Banats 
(1861); Cardinal Martinnzzi und die Reformation 
in Ungarn und Siebenburgen (Wien 1867); Die 
letzten Regierungsjahre der Kaiserin-Königin Ma
ria Theresia (u. o. 1871); Zur Geschiehte der 
kirehliehen Union in der eroatischen Militar-
grenze (1874); Die ungarisehen Schulgesetze 
(Budapest, 1877, 3 köt.); Bajorország és a ma
gyar örökösödési háború (u. o. 18/8); Unga-
rische Hochlandsbilder (elb. 1878); DieDeutschen 
in Ungarn und Siebenburgen (1881); Geschiehte 
der ungarisehen Literatur (Leipz. 1889). Sok ér
tekezést irt különböző német folyóiratokba; le
fordította Kállay Béni A szerbek története c. 
müvét. 

Scb/wiebus, város Frankfurt porosz kerületben, 
,i9io) 9332 lak., jelentékeny posztógyártással, vas
öntéssel, gép- és téglagyárral, közelében barna
szénbányával. Az egykori S. tartomány 1335 óta 
a glogaui fejedelemséghez tartozott; 1335. cseh 
felsőbbség alá került, 1488. Mátyás magyar király 
birtokába jutott, 1526. osztrák, később branden
burgi birtok, 1742. végleg Poroszországé lett. 

Schwientochlowitz, falu Sziléziában, (1910) 
16,167 nagyobbára lengyel lak., jelentékeny szén
bányászattal, nagy vasművel. A békekötés alapján 
eszközölt népszavazás után Lengyelországhoz csa
tolták. 

Schwimmer Ernő, orvos, szül. Budapesten 
1837 nov. 21., megh. u. o. 1898 febr. 25. Orvosi 
tanulmányait itt és Bécsben végezte. Miután 4 
évig volt Bécsben kórházi orvos, Egyiptomba 
utazott, hogy a Keleten előforduló endemikus 
bőrbajokkal behatóan foglalkozzék. 1870-ben 
Budapesten a bőrbántalmak tanából magántanári 
képesítést nyert, 1878. rendk. tanár lett. Irodalmi 
művei; Börkórtan (Budapest 1894); A himlő, 
Tehénhimlő, Lepra, Poklosság (Belgyógyászat 
kézikönyve 1894). Értekezései hazai és külföldi 
tudományos folyóiratokban, tov. az Eulenburg-
féle Realencyklopadied.gesammt. Heilkunde-ben 
jelentek meg. 

Schwind, Mórit z, von, osztrák festő, szül. 
Bécsben 1804 jan. 21., megh. Münchenben 1871 
febr. 8. A bécsi művészeti akadémián tanult, 1828. 
Münchenben telepedett le, 1835. Eómában tartóz-
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kodott, 1847. a müncheni akadémia tanára lett. 
S. a német romantikából fakadó, részben közép
korias lovagi és meseszerű, részben kispolgári 
és zenei gondolatkörök legtermékenyebb és leg-
szeretetreméltóbb kifejezője. 1834—35. hatvan 
vázlatot készített a Hohenschwangau várkastély 
falképeihez, 1854—55. a helyreállitott Wart
burgot díszítette nagyrészt Magyarországi Szt. 
Erzsébet életéből vett festményekkel, 1864—66. 
a bécsi operaházat német operákból merített jele
netekkel. Legkiválóbb olajfestményei: Kürt lovag 
háztüznéző útja (1839, Karlsruhe, Kurthalle); A 
Rajna (1849, Berlin, Nationalgalerie); A falken-
steini lovaglás (1843—44, lipcsei városi múzeum); 
A szimfónia (1852, München, Neue Pinakothek); 
Erwin von Stembach álma, Krokus király és az 
erdei nimfa, Rttbezahl (1858—60); Remete lovakat 
itat, A három remete, Reggeli órában, Az erdei ká
polna, A nászutazás, Gleichen gróf hazatérése 
(1864), az utóbbiak a müncheni Schack-képtárban. 
Művészete azonban legtökéletesebben mesesoro
zataiban jut kifejezésre. A Hamupipőke (1854), 
a Mese a hét hollóról (1857—58,Weimar, múzeum) 
és a Szép Melusina (1867—70, bécsi udv. képtár) 
páratlanul költői sorozatai, melyek reproduk
ciókban nagyon elterjedtek, a német nép kincsei 
közé tartoznak. Nem kevésbbé népszerűek derűs 
rajzai, melyek egy része (pl. a híres Csizmás 
kandúr) a Münchener Bilderbogen fametszetei 
sorában jelent meg. V. ö. Führich (Leipzig 1871), 
Holland (Stuttgart 1873), Haack (2. kiadás 
Bielefeld-Leipzig 1904), Matthai (Kiél 1904), 
Grautoff (Berlin 1905), Weigmann (Stuttgart 
1906), Pastor (u. o. 1907) monográfiáit. 

Schwob, Marcel, francia író, szül. Chavilleban 
(Paris mellett) 1867 aug. 23., megh. Parisban 1905 
febr. 12. Hosszú ideig dolgozott Villon és kora fel
kutatásán, de csupán részlettanulmányokat adha
tott a szaklapokban. Szépirodalmi munkái is túl
nyomó résztaközépkorban játszanak : Coeurdouble 
(1891); Le livre de Monelle (1894) és La croisade 
des enfants (1896). Loyson-Bridet álnéven írta 
Moeurs des dinrnales (1S03) e. maró szatíráját a 
párisi napisajtóról. 

Schwörer-f éle gőztúlhevi tő, bordás öntöttvae-
csövekből alkalmasan egybekapcsolt csőhálózat, 
melynek belsejében a nedves gőz 250—300 fokra 
is túlhevíthető. 

Schwyz, 1. Svájc egyik kantonja, Zug, Zürich, 
St.-Gallen, Glarus, Uri és Luzern közt, 908 km2 

területtel. A kanton egy kettős völgyből áll, ame
lyet a S.-i Alpok választanak el egymástól; ezek 
D.-en meredekek és kopárak, É. felé pedig lanká-
san ereszkednek le; legmagasabb csúcsaik sem 
emelkednek az örökös hó határán túl. Folyói rész
ben a Limmat, részben a Vierwaldstatti-tó kör
nyékéhez tartoznak. Az éghajlat a hegyeken zord, 
a Vierwaldstatti-tónál igen enyhe. Az egész terü
let 3/4-része termékeny. A fő keresetforrás az állat
tenyésztés, havasi gazdálkodás és a mesterséges 
haltenyésztés. A gabonatermesztés jelentéktelen. 
Szőllőt a Züriehi-tó melletti dombokon, gyümöl
csöt főképen a Vierwaldstatti-tó mellett termelnek. 
A bányászat homokkövet, meszet és gipszet szol
gáltat. Az einsiedelni völgyben nagyobb tőzeg
telepek is vannak. A lakosok száma (1920) 59,731 
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s legnagyobb részük katolikus és német anya
nyelvű. Az alkotmány demokratikus. A kantoni 
tanács (minden 600 lakosra 1 tag) a törvényhozó, 
a kormánytanács (7 tag, akiknek elnöke landam-
man elmet visel) a végrehajtó hatalom. Mindket
tőnek tagjait4—íévre választják. 5 járásra oszlik. 
A legfőbb bíróság a kantoni törvényszék, amely
nek 9 tagját 6 évre választják. 

2. S-, az ugyanily nevű svájci kanton ós járás 
székhelye, (i9io) 8008 lak., pamutiparral, nagy 
téglagyárakkal és marhavásárokkal; szép plébá
nia-templommal és városházzal, amelyben régi 
mennyezetfaragványok és külsején a svájci történe
lemből vett jeleneteket ábrázoló freskók láthatók. 

Története. S. lakói alemaunok voltak. A közép
kor eleje óta S. szabad parasztjai a Habsburgok 
grófi hatalma alatt állottak. II. Frigyes császár 
1240. a S.-ieknek megadta a birodalmi szabadsá
got, de a Habsburgok ezt nem ismerték el, amiért 
is S. lakói fellázadtak (1245—50), de a győzelmet 
a Habsburgok vívták ki. 1291-ben azután a kanton 
lakói Úrival és Unterwaldennel megkötötték az 
örök szövetséget, amelyet 1315-ben a morgarteni 
ütközet után Brunnenban megújítottak. Ez idő 
óta S. a szövetség fejlesztésében, különösen a há
borúiban olyan élénk részt vett, hogy nevét az 
egész szövetségre kiterjesztették. A reformáció itt 
nem talált talajra és a vallásháborúkban S. mindig 
a katolikusok élén küzdött; mindig a konzervatív 
párttal tartott és 1845. is egyike volt a Sonder-
bund legbuzgóbb tagjainak. Az 1848-ik év vál
tozást teremtett ós a demokrácia itt is túlsúlyra 
vergődött. 1872. és 1874. a szövetségi alkotmány 
revíziója alkalmával S. mindic az elutasítók párt
ján állott. Az 1876-iki, majd az 1898. és 1907-iki 
alkotmány szerint a népszavazás kötelezővé téte
lével a tiszta demokrácia jutott uralomra. 

Irodalom. Meyer von Kuonau, Per Kanton S., St.-Gal!en 
1835; Dettling-', Sohweizer Clironik od. Denkwiir4ip;keiten 
des Kantons S., 1860; Steinauer, Gesch. d. Freistaates S. 
v. 1798 bis zur Gegenwart, Einsiedeln 1861; Schnllriger, 
Die S.-er Landsgemeinde, 1906. 

Schwyzi Alpok, a Nyugati-Alpok egy része a 
Vierwaldstátti-tó s a Linth völgye közt Schwyz 
svájci kantonban, 1. még Zürichi-tó. 

Schwyzi marha (brachyceros), újabban svájci 
barna marhának nevezik. Legnemesebb borzderes 
hegyi fajta, melynek hazája Svájc keleti része. A 
mar magassága 130—150 cm.; a tehenek súlya 
500—700 kg. Színe világos és sötétebb barna, 
illetőleg szürke, leginkább kedvelik a mezei egér 
színére emlékeztető barna állatokat. Jellemzi to
vábbá a rigószáj és hogy a gerinc, a törzs alsó 
része és a lábak belső felülete világosabb. A bikák 
sötétebb színűek, mint a tehenek. A fényszáj, a 
szarvak vége és a csülkök szarutokja feketés. A 
szarvak rövidek és finomak, a homlok alsó része 
horpadt, az arci rész elflnomodó. A nyak bőre 
finom harántráncokat formál, a lebeny mérsékel
ten fejlett. A gerinc hosszú és széles, hátrafelé 
kissé tornyosodó. A mellkas fejlett. A lábak arány
lag rövidek és szikárak. Évi tejhozama 2500-4000 
1.; a tej zsírtartalma 3-5°/0- Hízókonysága gyen
gébb, mint a tarka marháké. Igázni csak elvétve 
szokták. 

Schybergson, Magnus Gottfriedűrm történet
író, szül. Ábóban 1851 nov. 26. A helsingforsi 

Amely sző S alatt nincs 

egyetem tanára 1883 óta. Müvei: Finlands história 
(Helsingfors 1887—89, 2 köt., bőv. kiad. 1902-
1903, flnnül és oroszul is); Ur Finlands Konstitu-
tionella história 1809—63. (1898); Historisfci 
studier (Stockholm 1904); Finlands kulturhistoria 
Medeltiden (Helsingfors 1909). A Finsk Tidskrift 
för vitterhet, vetenskap, konst och politik c. folyó
irat szerkesztője volt 1887—1907. 

Schyn, az Albula folyó vad szakadéka Grau-
bünden svájci kantonban, az Albulának a Hinter-
rheinbe való torkolása előtt. Rajta vezet át az 
1868—69. épült nagyszerű S.-út Tiefeukastelsból 
Thusisba. 

Schynse, Augiist, német kat. hittérítő ós Afrika
kutató, szül. Wallhausenban (Kreuznach mellett) 
1857 jún. 21., megh. Bukumbiban (Afrika) 1891 
nov. 18. Mint hittérítő 1882 szept. Algériába került. 
1885. a Kongó vidékén utazott és ott a Kasszái 
torkolatánál a Bunguna állomást alapította. 1889 
okt. Emin pasa és Stanleynek a tengerpart felé 
irányuló expedíciójához csatlakozott. 1891-ben a 
Viktória Nyanza vidékén végzett fölfedező utazá
sokat. Önálló müvei: Zwei Jahre am Kongó (Köln 
1889); Mit Stanlev und Emin Pascha durch 
Deutsch-Ost-Afrika"(u. o. 1890); P. S.-s letzte Rei-
sen (kiad. halála után 1892). 

Schyrlaeus de Rheita, 1. Rheita Schyrfoeus. 
Schytte, Ludwig, dán zeneszerző, szül Aarhus-

ban (Jütland) 1848 ápr. 28., megh. Berlinben 1909 
nov. 10. Többszáz értékes zongoraszerzeménye 
van, ezenkívül elismert zongorapedagógiai szer
zeményeket, gyakorlókönyveket írt; több operett
jét is bemutatták Bécsben, mint: Der Marneluk 
(1903); Der Student von Salamanka (1909). 

Sciacca (ejtsd.- sakká), székhelye Girgenti olasz 
tartomány S. járásának Szicília DNy.-i partján, 
meredek helyen, (i9ii) 21,482 lak., fazekasipar. 
szardellahalászat, malomipar; több kolostora és 
kastélya van; régi várfalak maradványaival. Kö
zelében vannak a ThermaeSelinunfiae3i-iOl>-o$ 
rég ismert kénes és sós források, amelyek a Monte-
San-Calogero hegyből erednek. 

Sciaena (állat), a Csontos halak (Teleostei) 
rendjébe, az Árnyékhal-félók (Sciaenidae) család
jába tartozó halnem, melynek 25 ismert faja a 
Földközi-tengerben, az Atlanti-ocsáuban, a Kelet
indiai tengerekben, Kalifornia partjainál, vala
mint édesvizeiben él. Legismertebb faj a sashal 
(S. aquilla Risso.) 

Scialoja (ejtsd: saiója), Yittorio, olasz jogtudós, 
szül. Torinóban 1856 ápr. 24. 1884 óta a római 
egyetemen a római jog tanára, 1904 óta szenátor. 
1909 dec.—1910 márc. Sonnino második kabinet
jében igazságügyminiszter volt, 1916. a Boselli-
kabinetben tárca nélküli miniszter, 1919. pedig 
külügyminiszter lett. Főművei: Sopra il preca-
riuin (Roma 1878); Nuova collezione delle Dis-
sensiones dominorum (1888); SulT interpretazione 
delle leggi (Torino 1898). Lefordította Savigny-
nak A mai római jog rendszere c. művét (Torino 
1883—98). Ő alapította 1886. az Istituto di diritto 
Romanót és ennek Bolletino c. folyóiratát. Az ó 
vezetése alatt indult meg 1900. Milánóban a Dizio-
nario pratico del diritto privato. 

Sciara (állat), a Gombapusztltó szúnyog-félék 
(Mycetophilidae) családjába tartozó légynein, 

meg, Sz alatt keresendő ! 
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melynek fajait sötétszínü szárnyaik miatt gyász-
legyek-nek hívják. Legismertebb faja a sereg-
légy (S. militaris Now.), melynek lárvája, ha 
nagy tömegben fordul elő, mint soregekben ide-
oda vándorló kukac, nagy hírre tett szert. A sereg
légy lárváinak sereges megjelenéséhez a nép 
mindenütt sok babonát fűz. A vándorútra kelt lár
vák több m. hosszú és három ujjnyi, néha tenyér
nyi szélességű tömeget alkotnak. A lárvák a ha
rasztba rakott petékből májusban kelnek ki és 
teljesen kifejlődve 7 mm. hosszúak; bőrük át
látszó, úgy hogy boriikon keresztül látható bellik 
tartalma; fejtik és tracheanyílásaik feketék. Báb
juk sárgásfehér. A kifejlődött, ivarérett sereglégy 
egészen fekete, csak a lába barnásszínü és pot-
rohának gyűrűi közt levő lágy részek sárgák. A 
nőstény 4—4'5, a hím 2—3 muí. hosszú. Fajrokonai 
közül említendő a Tamás-légy (S. Thomae L.), 
mely nyáron az ernyősökön él és a körte gyász
legye (S. piri Schn.), mely a körtén található. 
Magyarországon a S.-nemnek 34 faját észlelték. 

Sciarra, Palazzo (ejtsd: sárra —), a római cor-
són Ponziótól 1600. épített palota, melynek egy
kor Piombo, Tizian, Pálma Vecchio, Reni, Claude 
Lorrain stb. műveit magában foglaló híres kép
gyűjteménye volt. 

Sciathus (Skiathos), sziget az Égei-tengerben, 
Euböa északi csücskével szemben. 

Scicli (ejtsd: sikii), város Siracusa olasz tarto
mányban, (1911) 20,187 lak., posztó- és bőrgyártás
sal, halászattal és selyemtermeléssel. 

Science (franc, ejtsd: sziansz), a. m. tudomány; 
Franciaországban sciences-on csak a mennyiség
tant és a természettudományokat értik, míg a tör
ténet- és nyelvtudományt lettres szóval jelölik. 

Scient ia (lat.) a. m. tudomány. 
Scientisták, 1. Christian Science. 
Scifarin, mesterséges fapótló anyag, amelyet 

fürészporból készítenek úgy, hogy vérrel vagy 
más kötőanyaggal keverve melegen sajtolják. 
Készül enyvvel és kettes krómsavas kálival ke
vert finom fürészporból is. Olcsó bútorokra díszítő 
anyagul használják a faragott dísz helyett, poli
túrozható és aranyozható. 

Scifat i (schifati, scyphati), 1. Érmek-
Sciglio, város, 1. Scilla. 
Sci l icet (lat., rövidítve se.) a. in. tudniillik. 
Scilla (ejtsd: síiia), Sciqlio, az ókorban Szkil-

laion, Scyllaeum, város Reggio di Calabria olasz 
tartományban, Szicília ÉK.-i végével szemben, 
vasút mellett, (1902) 7395 lak., selyemiparral, jó 
bortermeléssel és élénk halászattal. A régiek 
mondai Sq/Zto-jának helye. 

Sci l la L., csilla, csillagvirág (n8v.), a Liliom
félék génusza; 80 faja mérsékelt övi hagymás 
fii Európában, Ázsiában, Afrikában. Tőleveleik 
szálasak; viráguk kevés vagy többvirágú fürtben 
áll, 6 lepellevele rendesen egészen szabad, 1-eríi, 
csillagszerűen elálló vagy harangalakúvá hajlik 
össze. Tokjuk gömbölyű, 2 üregű, üregenkint 
1—2 fekete maggal. A hegy- és dombvidék lige
teinek, erdeinek kedves, kékvirágú növénye a S. 
bifolia L. (kétlevelü csilla, gyöngyjácint). Ren
desen csak 2 szálas-lándzsás levele van, murvái 
csak ritkán vannak. Sok S.-faj igen kedves kerti 
növény. Többnyire kék virágúak, de fehérek meg 

vörösek is. Kerti bokrok beszegésére igen alkal
masak. Nevezetesebb kékvirágú: a S. peruviana. 
L. (Ny.-i mediterrán), 50—100 virágú, tömött 
fürtje és 6—9 pillás levele van; a S. Sibirica 
Andrews (Oroszország) virága acélszinkék, leg
feljebb 4 levelet fejleszt, ezért sűrűn kell ül
tetni, csak 2—3 virágú; a S. amoena L. (Közép-
Európa, Észak-Itália) hasonlít az előbbihez, ko-
csánya 3-élü, 4—8 virágú; legnagyobb virágok
kal és fürttel a S. nonseripta (L)rHoffm. et Link 
(S. nutans Smith, Nyugat- és Dél-Európa) tűnik 
ki; 6—12 virágú fürtje féloldalra hajlik, kék, fe
hér v. bíborszínű. Kis jácinthoz hasonlít. 

Sci l la m u r i t i m a L. (növ.). 1. Urqinea. 
Scilly-szigetek (ejtsd: sziia—, franc. Sorlingues), 

1. mintegy 140 zátonyból és kis szigetekből álló 
angol szigetcsoport az Atlanti-óceánban, a La 
Manche- és Bristol-csatorna bejáratai közt, össze
sen 1440 ha.-nyi területtel. A sziklás szigetek 
isren szelid éghajlatitok s hatnak kivételével la
katlanok. A lakosság (191D 2097 főből állt. A 
nagyobb szigetek: St. Marys, Hughtown v. Newton 
városkával, a szigetek fő helyével, kikötővel és a 
31 m. magasHugh-Hillenegy erősséggel; Tresco 
vagy Trescaw, St. Martins, Bryer vagy Brehar 
és St. Ágnes. A X. sz.-ban Athelstan király csa
tolta őket Angliához. — 2. S-, a Társaság-szige
tekhez tartozó lakatlan korallsziget a Ósendes-
oceánban, kb. 15 km2 területtel. 

Scincus Laur. (állat), a Gyíkok rendjének 
egyik neme, kúpos fejjel, hasán lapított testtel, 
fűrészfogazott, lapos 5 ujjal és kúpalakúan vég
ződő hengeres farkkal. Legnevezetesebb faja az 
orvosi szkink (Se. officitmlis Laur.); 15 cm. hosz-
szú, színe szürkés, de ibolyaszínű harántsávok
kal díszített, amelyek azonban halála után meg
feketednek. Hasa szennyeszöld. Hazája É.-Afrika 
a Vörös-tengertől az Atlanti-óceánig s a Szahara
sivatagon is honos. Igen fürge, óvatos s ha üldö
zik, gyorsan a homokba furakodik. Téli álmot 
alszik. Kiszárítva és különböző aromás füvek 
közé csomagolva régen Stincus marimis néven 
a gyógyszertárakban árulták mint szerelemger-
jesztő szert (aphrodisiacum) és mint különböző 
betegségek hatásos orvosságát. 

Scint i l lat io , 1. Pislogás és Szcintilláció. 
Scint i l lo ineter (lat.-gör.), Aragótól feltalált 

távcső az állócsillagok pislogásának, scintillatio-
jának megvizsgálására. 

Scio (ejtsd: sió), Kiosz (Ohios) (1. 0.) olasz neve. 
Sciobóret (ejtsd: szjobére), Pierre, francia iró. 

L. Francia irodalom (Svájc). 
Sciolto (ol., ejtsd: soitó), zenei műszó, a. m. sza

badon, merészen. 
Scioppius, német filológus, 1. Schoppe. 
Sciopticon, 1. Bűvös lámpa. 
Scioto (ejtsd: szejoto), az Ohio 320 km. hosszú 

jobboldali mellékfolyója Ohio északamerikai ál
lamban, Portsmouthnál torkollik. 

Scipiades Elemér, orvos, iró, szül. Jászárok
szálláson 1875 aug. 21. Egyetemi tanulmányait 
Budapesten befejezve, mint orvosdoktor több 
egyetemi klinikán gyakornok, 1902. tanársegéd 
lett, 1910 óta Tauffer "tanárnői klinikáján adjunk
tus. 1921-ben egyetemi tanár az Erzsébet-egye
temen. Főbb művei: Über die Behandlung der Ge-
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Scipio 

burten bei engen Beeken (Berlin 1909); Über die 
Zerrei8sung der Gebarmutter an der Hand von 
91 eigenen Fallen (u. o. 1909); Myomu. Schwan-
gerschaft (1912); Szülészeti előadásai (1. köt. 
Propedeutica 1920, 2. köt. Physiologia 1922). 
Ezenkívül számos értekezése jelent meg magyar, 
német, francia ée angol folyóiratokban. 

Scipio, a római Cornelius patrícius családnak 
egyik ága. Legrégibb nagy állásra jutott tagja 
Publius Cornelius &,aKr.e. 395. és 394. évben 
konzuli joggal felruházott katonai tribunus. E 
régibb korban kiváltak Lucius Cornelius S., a 
360. év konzula, továbbá a ránk maradt sírfelira
tukról is nevezetes IAICÍUS Cornelius S. Bar-
batus, a 298. év konzula, ki sikerrel harcolt az 
etruszkok, szamnitok és lucanusok ellen, éslmcius 
Cornelius S., a 259. év konzula, ki Korzikát és 
Szardiniát elvette a karthagóiaktól. A 260. és 
254. év konzula, Gnaeus Cornelius S. Asina, 
kezdetben kudarcot vallott a karthágóiak ellen, 
de későbbi sikereiért diadalmenetet szavaztak 
meg neki. 

A 259. év konzulénak két üa, Publius és Gnaeus 
Cornelius S., az előbbi mint a 218. év konzula, 
az utóbbi mint alvezér, megbizást kaptak arra, 
hogy Hannibál ellen Hispániába vezessék a sere
get, de Massiliába érve megtudták, hogy Hanni
bál már a Rhőnenál van és az Alpokon akar át
kelni. Publius ezért testvérét a sereggel Hispá
niába küldte, maga visszatért Itáliába, hol a Tici-
nusnál egy lovas csatában vereséget szenvedett, 
217-ben Hispániában testvérével együtt többször 
megverte a karthágói csapatokat, de midőn 212. 
különváltak, hogy több ponton vezessék a küz
delmet, kemény vereséggel együtt életüket is 
vesztették. 

Publius Cornelius S- Africanus (Maior), a 
218. év konzulénak fia, atyja halála után 211. 6 
rá bízták Hispániában a háború vezérletét. Itt 
210. elfoglalta Új-Karthagót (Cartagena), a punok 
főhadiszerraktárát, 209. Baeculánál megverte 
Hasdrnba! Barkaszt, 207. Hasdrubalt, Gisgo fiát, 
és 206. egész Hispániát római provinciává tette. 
205-ben konzul lett. 204-ben Afrikába vezetett 
hadat, Utika közelében szállt partra, 203. a karthá
góiakat és a hozzájuk pártolt numidiai királyt, 
Syphaxot, keményen megverte, a rómaiakhoz 
pártolt Massiniseát Nnmidia királyává tette, s 
midőn az Itáliából hazahívott Hannibál 202. az 
afrikai sereg élére állott, Zámánal egy döntő 
csatában (202 okt. 19.) őt is megverte. Karthágó 
a legmegalázóbb békeföltételeket volt kénytelen 
elfogadni. S. nagy diadalmenetet kapott, Africa
nus lett a jelzője, 199. cenzorrá, 194. újra kon
zullá választottak. 190-ben mint alvezér vett 
részt a sziriai A ntiochus ellen indított háborúban. 
Azonban megsértődvén, midőn a sziriai zsák
mány ügyében számadásra vonták, Rómából liter-
numi birtokára vonult vissza, hol a görög irodalom 
tanulmányával töltötte utolsó éveit. Meghalt 
183-ban, 52 éves korában. Gyermekei közül meg
említendő Publius, ki az ifjabb Africanust örökbe 
fogadta és Cornelia, a Gracchuspk hires anyja. 
V. ö. Gerlach, S. Africanus der Áltere und seine 
Zeit (Basel 1868). — Testvére, Lucius Cornelius 
S., 193. prétor, 190. konzul és az Antiochus ellen 

Söftarjevo 

indított háború vezére, győzelméért az Asiaticus 
jelzőt kapta, de a zsákmány megrövidítése miatt 
marasztaló ítéletben részesült 

Publius Cornelius S. Africanus (Minor) tu
lajdonkép Lucius Aemilius Paullusnak volt fla, 
ezért Aemilianusnak is nevezték, de az idősebb 
Africanus fia örökbe fogadta, s ezért az ő nevét 
viselte. Szül. 185. s már 147. konzullá válasz
tották, hogy a harmadik pún háborút befejezze. 
146-ban a makacsul védett Karthágót bevette és 
földig lerombolta. Mint cenzor 142. szigorú intéz
kedésekkel fékezte a lábra kapott fényűzést; 
134. másodszor lett konzul és 133. elfoglalván a 
szívós kitartással védelmezett Numantiát, a Nu-
mantinus jelzőt érdemelte ki. Távolléte alatt 
sógora, Tiberius Graechus, agrárreformjainak 
áldozata lett; S. visszatérvén, szintén a reform
törvény ellen foglalt állást, de a döntő nap reg
gelén, 129-ben halva találták ágyában. Valószi-
nüleg politikai gyilkosság áldozata lett. 

A család egy másik ága, melynek a Hispániá
ban 212. elesett GnaeuB S. volt az őse, Nasica 
jelzővel különböztette meg magát. Több tagja 
konzul volt. 

Scipio pajzsa, tévesen így nevezett domború-
müves diszkosz, 1. Ezüstleletek. 

ScirOCCO (ol., ejtsd: sirokkó), 1. Sirokkó. 
Scirpns L., káka (nív.), a Cyperaceae (Sás-

félék) család génusza; 200 faja az egész föld
kerekségen elterjedt fű, nedves helyek, mocsa
rak lakója. Száruk tömött, puha, füzérük a szál' 
tetején magános v. csoportos, sokvirágú, a virág 
2-ivarú, leples, a lepel rendesen sertés, murva
pikkelye kopasz. Legismertebb a S. lacustris L. 
(tavi káka, csuhu a Balatonnál.) Mocsarakban, 
árkok mentén, ártereken terem, 3 m. magasságra 
is megnő. Szára csomótlan, csak a tövén csomós 
és levélhüvelyektől borított, itt tarackokat hajt, 
azután egész hosszában csomótlan és leveletlen; 
puha, laza béllel van kitöltve. Levágják, azután 
fedésre és fonómunkára használják (rnészároe-
szatyor, kocsiernyő, sátorgyékény stb.). Fonásra a 
S. silvaticus L. (erdei káka) és a S. maritimus L. 
(parti káka) is használható, de ezek alacsonyab
bak. A S. gracilis (Isolepis gracilis Nees, gyep
hajzat) keletindiai. Virágvederbe (csüngő dísznek) 
igen alkalmas, csinos növény. Szára csaknem 
haj szál vékonyságú, 15—20 cm. hosszú, sürün 
nő, lecsüngő, úgy hogy a virágcserepet egészen 
hajzatképen takarja el. Virágzata ernyőszerö. 
Sok vizet kíván. 

Scirrbus (gör.-lat.) a. m. megkeményedés, 
a rostos rák régi elnevezése. 

Sciscia, 1. Siscia. 
Scissa l ia (lat.), rosszul vert érmek, pénzek. 
Scissio (lat.) a. m. hasítás, szakadás, elválás. 

Scissionarius: szakadást előidéző. 
Sci tamineae (növ., Arillatae, Fűszerliliom

félék), az egyszikűek sorozata. Viráguk rendesen 
zigomorf, 3-tagú magházuk 3-üregü, az üregek
ben nagy magkezdemények. Magvukon többnyire 
magköpeny, táplálószövete endospermából és pe
rispermából. Családjai: Musaceae, Zingiberaceae, 
Cannaceae, Marantaceae. 

Scitarjevo, közs. Zágráb vmegye nagygoricai 
j.-ban, (i9io) 443 horvát lak. Itt volt a rómaiak-
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Scitovszky — 693 — Sclerosis multiplex 

nak Dautonia nevű telepe, a Soiscia (Sziszek) és 
Petovia (Pettau) közti hadi út egyik állomása. 
(Tr. SzHSz.). 

Scitovszky (ixagykéri), 1. Béla, politikus, szül. 
Budapesten 1878 ápr. 23. Az egyetemet Buda
pesten végezte, hol jogi doktorrá avatták. Ezután 
Nógrádvármegye szolgálatába lépett. 1907-ben 
főszolgabíró lett. 1910-ben a nagyszécsényi kerti-
let nemzeti munkapárti programmal képviselőnek 
választotta, 1917-től az összeomlásig (1918) a kép
viselőház alelnöke volt. A nemzetgyűlésbe 1922. 
a balassagyarmati kerület küldte; előbb alelnöke, 
1922 aug. 11. óta elnöke a nemzetgyűlésnek. 

2. 8. János, bíbornok, hercegprímás, eszter
gomi érsek, szltl. Bélán (Abaúj) 1785 nov. 1., 
megh. Esztergomban 1866 okt. 19. Pappá szen
telték 1809. 1824-ben rozsnyói kanonok ós pap
nevelő intézeti igazgató. 1827 auff. 17. rozsnyói 
püspök, 1838 nov. 19. pécsi püspök, 1849 júl. 21. 
hercegprímás, 1853 márc. 7. bíbornok lett. 1853. 
visszavezette Nagyszombatba a Jézus-társasági 
atyákat s megnyitotta u. o. a gimnáziumot; 1856. 
felszentelte az esztergomi bazilikát, melynek fel
építéséhez igen sokat (883,600 irtot) áldozott. 
1857-ben kijelentette, hogy osztozik a nemzet álta
lános kívánalmaiban és aláírta azt a kérvényt, 
melyet több magyar mágnás a császár második 
körútja után előterjeszteni szándékozott, sőt ma
gára vállalta, mint nádor hiányában az ország 
első méltósága, a kérvény átnyujtását is, melyet 
azonban az akkori belügyminiszter visszautasított. 
1860 dec. 17.Esztergom vármegye örökös főispán
jának iktatták be. Midőn 1861 aug. 22. királyi 
leirattal az országgyűlés feloszlott s röviddel 
utána a kormány a vármegyéket az újoncjuta
lék kiállítására felszólította, a prímás, mint esz
tergomi főispán, válasziratában kijelentette, hogy 
a megyei hatóság hivatalnokait erre nem kötelez
heti ; rajzolta továbbá az ország szomorú hely
zetét s ajánlotta az országgyűlés összehívását, 
addig pedig az adó- és újoncilletékek felfüggeszt
hetek. Óriási összegeket áldozott kegyes és em
berbaráti célokra, valamint a neveles- és tanítás-
ügyre; a pécsi egyházmegye csaknem minden 
nagyobb városában új tanintézeteket állított; ado
mányai több millióra rúgtak. Irodalmi vállalatokra 
is sokat áldozott. Önálló munkái: Nagyböjti egy
házi beszédek (Rozsnyó 1837); ugyanez tót nyel
ven (Szakolcza 1838); Szentek élete (Pécs 1843,2. 

. kiad. 1844); Egyházi beszédek (u. o. 1844). V. ö. 
ZelligerA., egyh. írók csarnoka; Török, Magyar
ország prímásai. 

3. S. Tibor, politikus, szül. Nőtincsen (Nógrád 
vm.), 1875 jún. 21. Előbb a kereskedelemügyi 
minisztériumban működött, majd a béke előké
szítő munkálataiban való részvétel céljából 1919 
szeptemberben mint min. tanácsos a külügy
minisztériumba ment át ; 1920. júniusban mint 
államtitkár visszatért a kereskedelemügyi mi
nisztériumba. 1921.nyugalomba vonulván, 1922. a 
Magyar Ált. Hitelbank ügyvezető igazgatója lett. 

Scitovszkya (növ.), penészgomba, melyet 
Schulzer Scitovszky J. hercegprímás nevéről 
nevezett el, a szabadban rothadó tök héján s ku
koricakenyéren él, ozt a penészt újabban a Mucor 
racemosus-haz vonják. 

Sciuridae (áiiat), 1, Mókusfélék. 
Scinros (áiiat), 1. Mókus. 
Sclater (ejtsd: szkiét'r), Philipp Luttley, angol 

zoológus, szül. 1829 nov. 4., megh. Londonban 
1913 jún. 27. A jogot tanulmányozta Oxfordban. 
1859. a londoni Zoological Society titkára lett, 
1877—1882. pedig az Assoeiation for the advan-
cement of science főtitkára. Munkái: Zoological 
sketches (London 1861—62, 2 köt.); Catalogue 
of american birds (u. o. 1862); Jacamars and 
puffbirds (u. o. 1880); Guide to the gardens of 
the Zoological Society of London. Szerkesztette 
az Ibis és Natural History Review folyóiratokat. 
Madárrendszertani művei alapvető fontosságúak. 

Sc lera , 1. Szem. 
Sc lere ida (n6v.), 1. Szklerenchima. 
S c l e r e m a . Az újszülötteknél nagy ritkán fel

lépő igen veszedelmes jelenség, melynél a bőr 
különösen a farpofák táján hideg, igen kemény, 
vértelen lesz és a folyamat lassan tovább ter
jedve a szervezet lehűlésére, kimerülésére és 
elhalására vezet. Lényege abból áll, hogy némely 
újszülött zsírszövetében a folyékony zsírok a 
rendesnél aránylag kisebb, a szilárdak ellenben 
valamivel nagyobb mennyiségben vannak, mire 
a zsírszövet aránylag könnyen megfagy és ha ez 
megtörtént, többé alig enged fel. A betegnek me
legen tartása, dörzsölése, lehető jó táplálása a leg
fontosabb. 

Sclerencl iyma (n»v.), 1. Szklerenchima. 
S c l e r o . . . , 1. Szklero ... 
Scleroderma Pers. (nSv., képét 1. a Gombák 

cikk 2-ik tábláján). A bazidiumos gombák gé-
nusza, melynek mintegy 25 faja a földön és a 
földben terem. Alakjuk gömbölyded. Kérgük bőr-
szerű. Belsejükben gleba (1. Gastromycetes) van, 
mely eleinte lágy, húsos, később feketés poros 
(spóra) tömeggé alakul át. A S. vulgare Horn. 
dió-, sőt ökölnagyságú, a burgonya gumójára 
emlékeztető gomba. Mérges. A szarvasgombával 
szokták összetéveszteni és lelkiismeretlen embe
rek a szarvasgomba hamisítására használják fel. 
Nálunk elég gyakori. 

Sclerodermi (állat), \. Keménybörű halak. 
Scleroklas (ásv.), 1. Szklerokíász. 
Sclero l i th , 1. Szkleritok. 
Scleroma,megkeményedés; használják scle-

rem-a helyett, 1. még Bhinoskleroma. 
Sclerometer (szklerométer), 1. Keménység. 
Scleropbi l la (n5v.), Schimper szerint az örök

zöld xerofil fásnövények, amelyek levelei arány
lag kicsinyek, bőrnemüek és vastagok, pl. a ma
gyal tölgy (Quereus ilex), Pinus pinea, Pistacia 
lentiscus. 

Sclérose en p l a q u e s (franc, ejtsd: szkierős 
an piák), 1. Sclerosis multiplex. 

Sclerosis , 1. Szklerózis. 
Sclerosis cerebri . 1. Agyvelökeményedés-
Scleros is mul t ip lex (S. polyinsularis, 

franc, sclérose en plaques), az agy- és gerinc
velő közös betegsége, midőn az helyentdnt sziget
szerűen megkeményedik, keményebb göbök tá
madnak benne. A göbök szétszórva mindenütt 
kisebb-nagyobb számban fordulhatnak elő s el
helyezkedésük szerint a betegség tünetei is vál
tozók lesznek. A legfontosabb tünetek mégis a 
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Sclerostomiasis — 694 — Scolopax 

szemteke-rezgés, remegés a szándékos mozdula
toknál, a beszédzavar, szédülés, fejfájás, járási 
zavarok, érzéki zavarok. A betegség igen gya
kori, többnyire évekre terjedő, oka még ismeret
len. Gyógyítása bizonytalan, igen sokat használ 
a pihenés. 

Scleros tomias i s a lovak megbetegedése, 
melyet a Sclerostomum equinum, Se. vulgare és 
Se. edentatum okoznak. B férgek a vastagbelek
ben élnek s a béltartalommal kiürülő petéikből 
nedves anyagokban kifejlődnek a lárvák, amelyek 
azután szennyezett vízzel, takarmánnyal v. fel
szedett alommal jutnak az emésztő csatornába, 
ahonnan bevándorolnak a vérerekbe, a hashártya 
alatti kötőszövetbe, illetőleg a bél falába, ahonnan 
njra a bélbe jutnak. A bél nyálkahártyáján vér-
ömléses gyuladást, a falában véres vagy genyes 
gócokat, a hashártyán gyuladást és vérzéseket 
okozhatnak. A vándorló lárvák pedig főleg a bél-
f odri verőerekben gyuladást, kitágulást, throm-
bosist idézhetnek elő, ami azután bizonyos ese
tekben ú. n. kólikás jelenségekben és halálos has-
hártyagyuladásban nyilvánulhat. Csikók között 
elvétve tömegesen is előfordul a S. 

Sc leros tomum (áiiat), 1. Strongylus. 
Sclerot ica , 1. Szem. 
Sclerot inia Fuckel (n8v.), a Discomycetes 

gombák génusza, melynek több növénykárosító 
faja ismeretes. Ilyen a S. Fuekeliana (De By.) 
Puek., amely a szőlő levelén él. Konidiumos 
alakjának a Botrytis cinereút tartják (1. Botry-
tis). A S. selerotiorum Lib. igen gyakori és több 
hasznos növényünk betegségét idézi elő (így a 
kender, bab, retek, répa stb.). A S. trifoliorum 
Brikss. a lóhere rákbetegségét okozza. 

Scierol iuui (gör.-lat, nflv.), a gombák myce-
liumának gumószerü alakulása, mely a gombák
nak életbenmaradását biztosítja kedvezőtlen vi
szonyok között. Nagysága lehet mákszemnyi, de 
lehet ökölnyi is. Belseje fehér, vastagfalu hy-
pkákból áll; külseje fekete. Kedvező körülmé
nyek között rendes myceliumot hajt, amelyen 
termőtest keletkezik. S.-a lehet a legkülönfélébb 
családokba tartozó gombáknak. így pl. amit 
anyarozs-nak (1. o.) mondanak, az a Claviceps 
purpurea S.-a. A tányérgombákhoz tartozó Scle-
rotiniák is S.-ból fejlődnek. Sőt sok kalapos- és 
taplógombának is van S.-a. A Botrytis cinerea 
penészgomba is sokszor S.-ból fejlődik. Ha vala
mely gazdanövényben számos S. keletkezik, az a 
gazda ártalmára van: S.-betegség (1. o.). 

Sclerotium-betegség (növ.), különféle Tömlős
gombák (különösen Peziza és Sclerotinia) okozta 
betegség. Nevezetesebb kártevők: Sclerotinia 
Fuekeliana, mely a repce, kelkáposzta zöld ré
szein, valamint a szőllőbogyókon jelenik meg; 
a lóhere rákfenéjét okozza a S. trifoliorum, a 
S. bulborum pedig a hagymás növények takony
kórját, a S. Kaufmanniana a kender-rákot, mely 
Oroszországban pusztít, de hazánkban is előfor
dul ; legelterjedtebb és sokféle kerti és gazdasági 
gyökérnövényen fordul elő a S. Libertiana (S. 
selerotiorum), amely különösen kártékony a 
sárgarépán, a cékla- és takarmányrépákon, a 
retekgyökereken, a burgonyán, a babszárakon, 
a- Petúnia, Zinnia dísznövényeken. Egyéb Sclero-

tinia-fajok gyümölcsökön fordulnak elő, amelyek 
között legveszedelmesebbek a S. cinerea és S. 
frutigena. B betegségek közé tartozik az anya
rozs is, amelyet a Claviceps purpurea gomba
faj idéz elő a rozsnak és némely vadon tenyésző 
fűnek a magvaiban. 

Sclopis, Federico, saleranói gróf, olasz törté
netíró, szül. Torinóban 1798 jan. 10., megh. u. o. 
1878 márc. 8. 1848-ban igazságUgyminiszter. 
1861—64. a szenátus elnöke és 1864 óta a to
rinói akadémia elnöke. Főművei: Storia de an-
tica legislazione del Piemonte (Torino 1833); 
Storia della legislazione italiana (2. kiad. u. o. 
1863, 4 köt.); Le cardinal Morone(u. o 1869). V. ö. 
Rocca, Le comte Fred. S. (Paris 1880). 

S. c. M., a latin Sacra Caesarea maiestas 
(szent császári felség) rövidítése. 

Scodra, város, 1. Szkutari. 
ScOgliO (ol., ejtsd : szkólyó) a. Hl. szilt, zátony. 

az Adriai-tengerben, különösen a Dalmát sziget
tengerben található apró kis szirtes szigetek neve. 
A tengerből alig 1—2 m.-nyire emelkednek ki, 
kopár méssziklák, a melyeken csak ritkán van 
még fűszál is. 

Scoglitti, kikötő, 1. Vittoria. 
Scolari (ejtsd: szko-), előkelő firenzei család, 

melyből: András, a nagynevű Ozorai Pipónak 
(1. o.) unokatestvére, 1408. zágrábi, 1409—1426. 
váradi püspök és mint ilyen Zsigmond királynak 
tanácsadója s kísérője a konstanzi zsinaton. Megh. 
1426 jan. 24. — Carmanus, 1420—23. a kalocsai 
érsekségnek kormányzója (adminisztrátor) volt, 
mert ennek főpásztora akkor a pápa és Zsigmond 
császár akaratából a sitteni (Sedumun, Svájc) 
püspökség rendbeszedésével volt elfoglalva. 

Scolecida (állat), azon alsóbbrendű férgek 
gyűjtőneve, melyeknek igazi testüregük (coeloma) 
nincsen és melyeknek bele és testfala közti részét 
izomrostokkal átszőtt parenchyma tölti ki. Ilyen 
férgek a Laposférgek (Plathehnmthes) és a 
Kerekesférgek (Rotatoria). 

Scolecit (ásv.), 1. Szkokéit. 
Scolex, a Galandférgek elülső része (fője), 

mely különleges rögzitőszervekkel (tapadókoron
gokkal, horgokkal) van ellátva. L. Galandférgek. 

Scoliosis (gör.), 1. Gerincoszlopéiterdillés. 
Scolopacidae (áiiat), 1. Szalonkafélék. 
Scolopax (áiiat), a Szalonkafélék (Scolopa

cidae) családjába tartozó madámem. Magyar
országon egyetlen faja honos: az erdei szalonka 
(S. rusticola L.). Feje elől a szemekig barnás-
szürke, a csőr tövén barna folttal; fejetetejének 
hátsó része, a szemektől a nyakszirtig világos
fakó alapon vörhenyes szélű négy széles fekete 
szalaggal; háta rókavörös alapszínű és sötétbarna 
zegzugos vonalkákkal, nagy fekete, kisebb szürke 
és fehéres foltokkal díszített; evezőtollai sötét
barnák ; farka fekete; hasa, oldala, nyaka, begye 
és alsó farkfedőtollai világos fakószinüek és barna 
hullámos szalagokkal niustrázottak; torka fehér; 
csőre barna; lábai világos szürkésbarnák. Testé
nek hossza 35, szárnya 19, farka 9, esőre 7, CBÜdje 
4 cm. A hím termete nagyobb, csőre rövidebb a, 
tojóénál, egyébként a hím és tojó egymáshoz ha
sonlít. Észak-Európában és Észak-Ázsiában, té
len Dél-Európában és Dél-Ázsiában él. Hazánk-
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Scolopendra 695 Scorel 
ban tavasszal márciusban, ősszel okt.-november
ben szokott átvonulni s magas hegységeinkben 
nyáron is elvétve előfordul és költ is. 

Scolopendra L. (állat), a Százlábúak (Myrio-
poda) osztályába tartozó állatnem. Teste izeit, 
lapos és megnyúlt, mindenik szelvényén egy-egy 
lábpárt visel. A szelvények száma 21. A csápok 
17—20 ízűek, ostoralakúak; négy pár szeme egy
szerű. Az első lábpár állkapcsi lábbá módosult. 
Fajai éjjeli, rabló állatok s néha tekintélyes 
nagyra nőnek. Leginkább a forró övet lakják, de 
egy faj hazánkban is él. Alsóbb rendű állatokkal 
táplálkoznak, amelyeket harapásuk alkalmával 
megmérgeznek. Hazánk D.-i részein (Déva, Ber-
zászka stb.) hazánkban előfordul az öves rinya 
(S. cingulata Látr.), melynek 5—9 cm. hosszú 
teste sárgásbarna alapon halvány olajzöld és mely 
az embert is megmarja; a Földközi tenger mel
léki déli vidékeken és Szíriában 17 cm. hosszúra 
is megnő. Jóval nagyobb nálánál a trópusokon 
honos harapós rinya (S. morsitans L.) és az 
óriás rinya (S. gigantea L.), mely Braziliában, 
Chilében, Kolumbiában ós Venezuelában honos 
és 26'5 cm. hosszúságot is elér; ez utóbbinak ma
rása veszedelmes, sokszor halálos. 

Sco lopendr ium Sm-, gímharaszt, gímnyelv 
uiöv.), a Polypodiaceae (Páfrányfélék) család gé-

nusza; 11 faja kö-
ztil í délbraziliai, 
a többi az északi 
félgömbön van el
terjedve, de nem 
összefüggően. Le
veliik osztatlan, 
ópszélű vagy karé-
lyos. Visszájukon 
a sporangiumcso-
portok hosszúká
sak, két-két szom
szédos ér egymás 
felé eső oldalán 
vannak elhelyez
ve párokban. Leg
ismertebb -AS-VUI-

gare Sm. (éplevelü gímharaszt, nagy lépfü, 
szarvasnyelvü fű, 1. az ábrát). Levele csoporto
san áll, nyeles, széles nyelvalakú, épszélű, néha 
fodros. Hegyvidéki növény. 

Scoltenna, folyó, 1. Panaro. 
Scoly iuus (nOv.), ]. Articsóka. 
S e o l j t i d a e (Ipidae, állat), 1. Szú-félék. 
Scolytus (áiiat), ]. Kéregszú és Szú-félék. 
Scouiber (áiiat), 1. Makréla. 
Scombresox (áiiat), 1. Makréla csuka. 
Scombridae (áiiat), 1. Mákréla-félék. 
Sconto (ol., ejtsd: szkonto), a. m. pénztári enged

mény (1. o.) vagyis az az engedmény, melyet a 
vevő azért kap, mert készpénzben fizet s így az 
eladót kamatmegtakarításhoz juttatja. 

Scontrino (ejtsd: szkon—), Antonio, olasz zene
szerző, szül. Trapaniban (Szicília) 1850 máj. 17. 
1892-ben a firenzei konzervatórium zeneszerzés-
tanára lett. Ismertebb operái: Gringoire (1890); 
II cortiggiano (1896). Zenét írt d'Annunzio Fran-
cesca da Rimini-jéhez (1901), továbbá írt sok dalt 
ée egy Sinfonia marinareseá-t. 

Scolopendrium. 

Scontro (olasz), 1. Skontro. 
Scop. , latin növénynév után Scopoli Antal 

nevének rövidítése, szül. Cavalesében (Tirol) 1723 
jún. 3., megh. Paviában mint tanár 1788 máj. 8. 
1766—76. mint bányatanácsos a selmeczbányai 
akadémiának is tanára volt. Mint entomológus 
és botanikus működött. Nevezetesebb munkája: 
Flóra carniolica (Wien 1760 és 1772); Fungi qui-
dam rariores in Hungária nune dedecti (Leipzig 
1770, az Anni Historico-naturales 4. kötete). 

Scopidae (Gógó-félék, állat), a Gázlók csapa
tába tartozó madárcsalád, melynek egyetlen faja, 
a gógó (Scopus umbretta Gm.) ismeretes. A gógó 
körülbelül pólingnagyságú; szine fölül barna, alul 
világosabb barna; farktoÚainak hegyén széles 
bíborbarna szalag van; lábai feketésbarnák vagy 
feketék. Afrikában, Madagaszkáron és Dél-Arabiá
ban honos és főleg halakkal táplálkozik. 

Scopitus (középlatin), fogantyúval ellátott 
arasznyi hosszú tűzeső a nyeregre erősített moz
gatható villában elhelyezve és kézikanóccal el
látva. 

Scopolamin, 1. Szkopolamin. 
Scopola in inum hydrobront icum (eu-

scopol) hivatalos scopolamin-proparátum, fehér 
kristályos anyag. Világosságon, melegítéskor él-
bomlik és így nem sterilizálható. Hatását 1. Szko
polamin. 

Scopolia Jacq. (növ.), a burgonyafélékhez tar
tozik, í faja közül 3 Ázsiában, egy nálunk honos. 
Tőkéje vastag, szára ágatlan v. kevéságú, levele 
hasítatlan, épszélű, virága magános, csüngő, 
szennyespiros v. zöldes. Kelyhe tágas, harang
forma, maradandó, a terméséréssel együtt na
gyobbodik. Szirma harangforma. Hazánkban a 
S. carniolica Jacq. terem. Orvosi hatása csak
nem az, mint a mandragoráó, hatóanyaga a sco
polamin. Használják rheuma és láz ellen mint 
abortivszert. V. ö. Természettud. Társ. Közlönye 
(1899, 358., 359. füz.). 

Scopomorphin , 1. Szkopomorfin. 
Scops (törpe fülesbagoly v. füleskuvik, áiiat), 

1. Baglyok. 
Scopus (áiiat), 1. Scopidae. 
Scorbut, 1. Skorbut. 
Scordatm-a (ol., ejtsd: szko—,áthangolás) mű

szóval jelölték a múlt század hegedűművészeinek 
azt a szokását, hogy egyes daraboknál a fogások 
megkönnyítésére áthangolták a hegedű húrjait, 
(g— dj, — a-j, —e2helyett pl.: a—e, —a}, — áa-re). 

Scordia (ejtsd: szko—), város Szicília Catania 
tartományában, (i9n) 9983lak., narancsligetekké). 

Scordisci , ókori kelta néptörzs Alsó-Pannó
niában, mely a Száva alsó folyása mentén lakott. 

Score (ejtsd: szkór), angol darabmérték = 20 
drb, Long S. = 21 drb. A kőszénforgalomban 1 
S. = 21 chaldron = 504 angol mázsa. 

Scorel (Schoorl), Jan van, németalföldi festő, 
szül. Scorelban, Alkmaar mellett, 1495 aug. 1., 
megh. Utrechtben 1562 dec. 6. Amsterdamban 
Jacob Cornelisznak, Antwerpenben Mabusenak 
volt tanítványa. Vándorútján Németországban 
Dürer befolyása alá került, Olaszországban pedig 
a romanizmus útjára lépett. Fontosabb művei: 
szárnyasoltár a karintiai obervellachi templom
ban (1520); Pihenés az Egyiptomba való mene-
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Scoresby 

külósen, az utrechti múzeumban, hol több más 
képe is van; Krisztus megkeresztelése (haarlemi 
múzeum) stb. S. jeles arcképfestő volt és pl. 
Agathe van Schonhoven arcképe a római Doria-
képtárban, a haarlemi és utrechti jeruzsálemi 
zarándokok csoportképei a két város múzeumá
ban a hollandi arcképfestés felvirágzásának előz
ményei. 

Scoresby (ejtsd: szkórszM), William, angol utazó, 
szili. Croptonban 1789 okt. 5., megh. Torquay-
ban 1857 máre. 21. Atyját kisérte a cethalvadá
szaton és 1806. Spitzbergától az addig elért leg
északibb pontra, 81° 20'-ig jutott el. 1822-ben 
beutazta Grönland K.-i partját, 1844. és 1847. 
Amerikát és 1853. Ausztráliát. Művei: Journal 
of voyage to the northern whale-flshery (Edin-
bnrg 1823); Account of the arctic regions (Lon
don 1820); Magnetical investigations (u. o. 1839— 
48., 3 köt.). Életrajzát unokaöccse írta mes?: Life 
of S. (u. o. 1861). 

Scorodit (ásv.), 1. Szkorodit. 
Scorodou (a5v.), 1. Foghagyma. 
Scorpaena (áuat), a Csontoshalak (Teleostei) 

rendjébe, a Sárkányfejű halak (Scorpaenidae) 
családjába tartozó haliéin, melynek 30 ismere
tes faja javarészt a trópusi tengerekben él, néhány 
faja azonban a Földközi-tengerben és az Egyesült-
Államok K.-i partjai mentén is él. Legismeretesebb 
a tengeri varangy (S.porcush.). Alapszíne barna, 
sötétbarna és fekete szinű foltokkal mustrázva; 
hasa rózsaszínű. Hossza 20—25 cm. A Földközi
tengerben és az Atlanti-óceánban gyakori. Méreg
mirigyei vannak, melyek a háti úszószárny tüs
kéibe nyílnak, ezért szúrásuk mérges. 

Scorpionidae (áiiat), 1. Skorpiók. 
Scorzonera L., pozdor (nőr.), a Compositae 

(Fészkesek) család génusza; mintegy 100 faja van; 
elterjedésük területe a Földközi-tenger környéke, 
Közép-Európa s innen Belső-Ázsiáig. Többnyire 
évelő füvek, száruk gyakran alacsony és csokrot 
alkot. Általában a bakszakálhoz (Tragopogon L.) 
hasonlítanak, de fészekpikkelyeik többsorosak, 
termésük hosszúkás szögletes, csúcsa felé véko
nyabb, egyenes, de nem csőrös, bóbitája többsoros, 
rendesen tollas. Levelük keskeny, épszélű. Hazánk
ban 2 faj (S. purpurea L., S. rosea W. et K.) 
lilaszínü virágú, 4 faj (S. hispanica L., S. humilis 
L., S. parviflora Jaci., S. austriaca W.) sárga 
virágú. A S. hispanica L. (spanyol pozdor, arti-
fiola, kakuksaláta, kígyómarást gyógyító fúj cser
jés dombvidéken, szőllőben, hegyi réteken fordul 
elő, de szórványosan. Tulajdonképeni hazája ha
zánkon kívül esik (Közép- és Dél-Európa), nálunk 
iukább csak elvadult. Gyökere ujjnyi vastagságú, 
kívül fekete, belül fehér (Schwarzwurz). Másod
őszre kiásva jóízű, könnyen emészthető főzelék 
készül belőle. Megszárítva és pörkölve hitvány 
kávépótlék; nyersen a jószágot etetik vele. He-
lyenkint termesztik (nálunk pl. Békéscsabán). 
Régen orvosság volt különösen viperamarás ellen. 

Scossa Dezső, pedagógus és író, szül. Zentán 
(Bács-Bodrog vm.) 1860 jan. 30. Jogi és filozófiai 
tanulmányai végeztével 1884 óta előbb mint se
gédtanfelügyelő, majd mint tanfelügyelő műkö
dött, 1903-tól Csongrád vmegyében, ahol rendezte 
a tanyai népoktatás ügyét. 1897—1901. hosszabb 

Scott 

tanulmányutat tett kormánymegbízásból a kül
földön, melyről Tanulmányúton c. müvében 
számolt be (1901). Tárcákat, elbeszéléseket, regé
nyeket, irodalomtörténeti ós pedagógiai tanulmá
nyokat írt. Önállóan megjelent művoi: Tóth Ede 
és a népszínmű (1882); Az élet iskolája (regény 
1888); Elbeszélések (1890); Ámor Verus (1893); 
A kanári (vígjáték 1904); Gruoredwes[elb. 1906); 
Délvidéki történetek (1906); Gsolth ura (regény 
1907); Málnássy'né (regény 1908); Negyedszázad 
(tárcák 1909). Ifjúsági müve Csekély Soma (1923, 
4 köt.). O írta 1913. az első gazdasági népiskolai 
olvasókönyvet. A szerbek irodalomtörténetéből 
részleteket közölt szakfolyóiratokban. 

Scotano, szömörce, (nBv.), 1. Cotinus. 
Scotatio (lat.), a fekvő birtoknak másik föld

del eszközölt jelképies átadása. 
Scotisiuus, 1. JDuns Scotus. 
Scotisták, Duns Scotus (1. o.) követői. 
Scotland, 1. Skócia. 
Scotornis (állat), a Kecskefejő-fólék család

jába tartozó madarnem. Afrika belsejében honos 
a hosszáfarkú kecskefejö (S- climacurus VieüL), 
mely valamivel kisebb, de jóval hosszabb a mi 
kecskefejőnknél. 

Scott, 1. George Gilbert, sir, angol építész, szül. 
Gawcottban 1811 júl. 13., megh. Londonban 1878 
márc. 27. Angolországban a csúcsíves építészet 
felélesztésének egyik első mestere, ki e stüusban 
sok templomot épített ott. Nevezetesebb müvei: 
az edinburgi székesegyház, a hamburgi Szt. Miklós
templom (1846) és új városház (1855), Albert her
ceg emléke Londonban, stb. Irodalmi müvei: 
Conservation of ancient architeetoral monument-i 
(London 1864); Lectures on the rise and develop-
ment of médiáéval architecture (u. o. 1878); Per-
sonal and Professional reeollections (u. o. 1879). 

2. S-, Róbert, angol meteorológus, szül 
Dublinban 1833 jan. 28. 1867—77-bon a londoni 
Meteorological Office igazgatója, 1877—1900-ig 
a Meteorological Council titkára é3 1874—1900-ig 
a nemzetközi meteorológiai bizottság titkára. 
Főbb munkái: Weather charts and storms war-
nings (London 1876) és Eleinentary ineteorology 
(u. o. 1883), mely utóbbi német fordításban ia 
megjelent Freedentől. 

3. S., Bobért Falcon, angol délsarki utazó, 
szül.Devenportban 1868 jún. 6., megh. a Déli sark 
közelében 1912 márc. 29. v. 30. Angol tengerész
tiszt volt. 1901—1904-ben a Discoveryn elindult 
brit délsarki expedíció vezetője, 1902. VII. Edvard 
király földjét fedezte fel, dec. 29. a 82° 17' D.-i 
sz. alá jutott. 1910 jún. 15. indult el Cardiffból 
második délsarki útjára a Terra Nován. Az expe
díció a Déli sark felé a Ross-tenger Maré Mardo 
Sund-jából indult ki, a Beardmore jégár falain át 
1912 jan. 17. elérte a Déli sarkot, ahová azonban 
Amundsen már 1911 dec. 16. ért el. Visszatérve, 
útközben összes társaival együtt a nagy hóvihar
ban elpusztult. Önálló művei: The voyage of the 
Discovery (London 1905, 2 köt., 2. kiad. 1907. 
magyarul: Angolok a Déli sarkvidéken, átdolgozte 
Halász Gyula, Budapest 1907); Last expedition: 
journals arranged by Leonard Huxley (London 
1913, magyarra ford. Halász Gyula, M. Földr. 
Társaság kiad.). 
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4. S-, Walter, sir, angol költó éa író, szül. 
Bdinburgban 1771 aug. 15., megh. Abbotsfordban 
1832 szept. 21. Nagyatyjánál Sandy-Knoweban 
töltötte gyermekkorát s a Tweed vidékén ismerte 
meg azt az országrészt, ahol az általa megörökí
tett határharcok lefolytak. 1783-ban kezdte fel
sőbb tanulmányait Bdinburgban. Megismerkedett 
Milton, Ossian, Spenser, Richardson, Pielding és 
Walpole, majd Ariosto, Tasso, Bojardo és Dante 
müveivel s első költeményeiben természetköltő
nek mutatkozik. 1786-ban belépett atyja irodájába 
letette az ügyvédi vizsgát. Eredeti balladám kí
vül kiadta az évek óta gyűjtött balladákat Min-
strelsy of the Scottish Bordér címmel (1802,1—2. 
köt., 1803, 3. köt.). 1805-ben megjelent The Lay 
of the Last Minstrel című költeménye, melyben 
a határharcok festésében családja dicső őseit 
énekli meg, 1808. a hazafias szellemű Marmion, 
majd 1810. legnépszerűbb epikai költeménye, a 
természetleirásairól híres The Lady of the Laké. 
1806. a Clerk of the Court of Session jövedelmező 
állását nyerte el. 1812-ben belépett kiadójának, 
Ballantyne-nek Üzletébe társnak. Nagy tervei 
voltak. Kiadta többek között Dryden és Swift mü
veit 8 részt vett a Quarterly Review megalapításá
ban. A Tweed mentén szerezte meg híres birtokát 
Abbotsfordot. Hírneve és vagyona folyton nőtt; 
1820. baronet lett s kastélyában királyi látogatá
soknak is örvendett. Regényíráshoz akkor fogott, 
mikor Byron elhomályosította epikai költemé
nyeit. 1814-ben irta első regényét névtelenül 
Waverley címmel, melyben korához közelálló tör
ténetet választott; 1815. The Antiquary és Tales 
of my Landlord, 1817. Rob Roy c. regényeit adta 
ki. Egyéb nagvszámú regényei sorában jelent meg 
Ivanhoe 1819—20, 1820-ban The Monastery, The 
Abbot (1820), Kenilworth (1821), Quentin Dur-
ward (1823). Kiadójának veszteségei S.-ot is súj
tották s hogy a rengeteg adósságot törlessze, túl
feszített munkával aláásta egészségét. S. főérdeme 
nagy természetessége és természethü leírásai. 
Nagy mesemondó, nem moralizál, verseiben tí
pusokat, de regényeiben élő alakokat állít elénk 
a legkülönbözőbb korok lelkét megtestesítő er
kölcsrajzaiban s hol történeti érzékét, hol roman
tikus varázsát van alkalmunk megcsodálni. Hatása 
volt Jósikára is. Müveiből magyarul megjelent: 
Ivanhoe (ford. Thaisz Antal, Pest 1829; a Klasz-
szikus Regénytárba Gineverné Györy Ilona for
dította 1906); A lammermoori menyasszony (ford. 
Palóczy K. Lajos, Budapest 1874); Peveril lovag 
(ford. Frecskay János, u. o. 1874); A kárpitozott 
szoba. (Ungvár 1888); A fekete törpe (ford. Biró 
Sándor, Budapest 1921); A remete (u. o. 1921). 
Durward Quentint az ifjúság számára átdolgozta 
Telekes Béla (u. o. 1904). Tájszavainak magyará
zatáról írt Bizonfy Ferenc (Angol-magyar szótár 
I. köt., Budapest 1886). Regényeinek legjobb ki
adása a Bordér Edition, Andrew Láng bevezetésé
vel (Edinburg 1893). Legrészletesebben Lockhardt 
Irta meg életét (Memoirs of Sir W. S., 1838, 7 köt.), 
továbbá Hutton az English Men of Letters-ben 
(1879), Láng (1906). 

5. S., Winfield, amerikai hadvezér, szül. Vir
ginia államban 1786 jún. 13., megh. Westpoint-
ben 1866 máj. 29. Az Unió hadseregébe lépve, az 

1812—14-iki háborúban több győzelmet vívott ki 
az angolok fölött. 1832-ben a blickhaiok, 1836. 
a szeminol, 1838. pedig a creeft-indiánok felke
lését verte le. 1841-ben az Unió seregeinek főpa
rancsnoka lett. A Mexikóval kitört háborúban 
1847 márc. elfoglalta Veracruzt, azután két 
győzelmet aratva Santa Anna tábornok felett. 
1847 szept. 15. rohammal elfoglalta Mexikó fő
városát. 1848 febr. 2. ő kötötte meg a guadalupe-
hidalgo'i békét, mely óriási területet juttatott az 
Uniónak. A polgárháború kitörésekor őt nevez
ték ki az északi államok seregének főparancsno
kává, de aggkora miatt nem vállalta azt. Emlék
iratai : Memoirs (New York 1864, 2 köt.). V. ö. 
Wright, Life of General S. (u. o. 1834); Barnes, 
The giant of three wars. A life of General S. 
(u. o. 1903). 

ScottusJt/o7tflm?i£9 v. Johannes Eringena, ké
sőbb Jerugena (de soha Erigena, ahogy most ren
desen irják a nevét), Irland'ban szül. (innét Erin-
gena) de skót nemzetiségű; kb. 810 szül., Haurein 
szerint 877 körül halt meg. Kopasz Károly 843 
körül Parisba hívta meg udvari iskolájához a 
teológia és filozófia tanárául. Itt nagy tekintélyre 
tett szert. Gondolkodásában két korszakot külön
böztethetünk meg. Az elsőben inkább a latin 
atyákhoz irt, főleg Ágostonhoz, ekkor írta a De 
praedistinatione c. müvét, panteizáló vallásböl
cseletét ; később pedig teológusok és filozófusok 
hatása érte; ekkor fordította le a Pseudo-Dyoni-
sius Areopagját, mely a középkori misztikán: 
döntő hatással volt. Az ebből áradó újpanteizmus 
azután főművében: De Divinae Naturae jut kife 
jezésre. Párbeszédes formában panteizáló világ
felfogást hirdet és kétségtelenül a korai skolasz
tika legnevezetesebb műve. Rendszerét a pápák 
(IX. Leo 1050. és III. Honorius 1225., ki főművét 
mindenütt fölkerestette ós elégettette) mint egy
házellenest elítélték. Fő müvét először kiadta 
Gule (Oxford 1681), azután Schlüter (Münster 
1838), Floss (Paris 1853). Szövegkritikai szem
pontból legfontosabbak Traube Monum. Germ. 
Poet. latin. aev. Carol. III. 1896. 

Irodalom. Taillandier, 8.E. et la pb.il. scholastiqne, Strass-
bnrg 1843; Christlieb Th.. Iieben und Lenre d. J. S. E., 
Gotna 1860 ; Huber, J. 6. E., Mnnchen 1861; BuchwaldG.. 
Der Logosbegriff d. J. S. E., Leipzig 1883; P. Picavet, La 
scholastique, 1893 ; u. a. Esquisse etc. 2. évf. 1907. h. még 
Bnonajuti, W. Windiscn W. Tarati stb. müveit, valamint 
Hansean, Harnack. Wnlf összefoglaló müveit a középkori 
filozófiáról. 

Scotus, 1.1. Duns Scotus. 
2. S. Johannes, 1. Scottus-
Scotus Viator, eredeti nevén Seton-Watson 

Babért William, angol hírlapíró, szül. 1879 
aug. 20. Oxfordban, Berlinben, Parisban és Bécs
ben tanult. 1907-től fogva hosszabb időt töltött 
Ausztria-Magyarországon és a Balkánon, ekkor 
kezdett írni S. V. néven a Spectator, Oontem-
porary Review stb. folyóiratokba, különösen 
Ausztria-Magyarország nemzetiségi viszonyairól, 
szembetűnő irányzatossággal a monarchia, főleg 
Magyarország ellen s a szláv törekvések szolgá
latában. Ilyen irányú felolvasásokat is tartott 
Angliában s e téren való működésének egyik 
eredményéül a londoni Kings-Collegen lecturer 
(előadó) lett a keleteurópai történelemből. A há
ború alatt a Northcliffe-fóle sajtóiroda főmunka-
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társa volt s hevesen agitált az osztrák-magyar 
monarchia ellen, ezért 1915. a szerb király a Sz 
Száva-rendet küldte neki. 1923-ban meglátogatta 
az új eseh-szlovák és román államokat, de kény
telen volt megállapítani, főképen a román iskola-
és agrártörvény alapján, hogy a nemzetiségi ügyek 
kezelése az új államokban az ő reményeivel ellen
tétesen fejlődött. Önállóan megjelent főbb művei: 
La perséeution politique en Hongrie (Paris 1905); 
The future of Austria-Hungary and the attitűdé of 
great powers (London 1907); Badical problems 
in Hungary (u. o. 1908, eseh fordításban 1910); 
Absolution in Croatia (1909, németül is); Cor-
ruption and reform in Hungary (London 1911, 
németül Leipzig 1912); The Southern Slav Ques-
tion (London 1911, németül 1913), Eoumania and 
the Great War (1915); The Balkans, Italy and the 
Adriatie (1915); Germán, Slav and Magyar (1916); 
The rise of nationality in Balkans (Glasgow George 
közreműködésével 1917). 

Scout (ang., ejtsd: szkaut) a. ni. kém. Magyarul 
kémhajónak nevezhető. L. Aviso, Cirkálók és 
Hadihajó-

Scout-boy (ang., ejtsd: szkanttioj), a. in. cser
kész-fiú. 

Scranton (ejtsd: szkrentn), város Pennsylvania 
északamerikai államban. Duninore-ral összeépült, 
(1920) 137,783 lakossal. Virágzó vasipar, vasöntés, 
acélsín-, lokomotív-, gépgyártás, továbbá selyem-, 
üveg-, szesz- és puskaporgyártás. Nevezetességei: 
székesegyháza, könyvtára, múzeuma, zeneakadé
miája ; környékén nagy szénbánya terület van. 

Scratch (ang., ejtsd .• szkrecs). Angol sportkife
jezés, mely az atlétikában azt a vonalat jelöli, 
ahol valamely verseny kezdődik. Angliában u. i. 
azt a helyet úgy jelölik, hogy egy bottal vonalat 
húznak a földön (to scratch). Térelőnyversenynél 
minden versenyző más helyről indul, tehát több 
S. van. Az a versenyző, akinek nincs előnye, tehát 
aki az egész pályát befutja, a scratchman. 

Scriabine, orosz zeneszerző, 1. Skrjabin. 
Scriba (lat.) a. m. írnok. 
Scribax (ujlat.), sokat firkáló, firkonc; selej

tes iróra alkalmazzák gúnyos értelemben. 
Seribe (ejtsd: szkrib), Eugéne, francia színmű

író, szül. Parisban 1791 dec. 24., inegh. u. o. 1861 
febr. 20. Jogot tanult, aztán a szinműírásra adta 
magát. Első darabja: Les dervis, megbukott, kö
vetkező darabja sem sikerülj de Delestre-Poir-
sonnal együtt írt Une nuit de la garde nationale 
(1816) c. színmüve diadalt aratott. A siker azóta 
szinte állandóan hü maradt hozzá és S. gyakran 
másokkal (Germain Delavigne, Mélesville, Dupin, 
Brazier, Legouvé, Bayard, Navier stb.) társulva, 
valóságos színinügyárat alapított, melynek min
dig hatásos, nagy rutinnal fölépített termékeit alig 
győzték szinrehozni a Vaudeville-, Variétés-, 
Gymnase-szinházak. Később a Comédie Prancaise 
is megnyitotta előtte kapuit. Darabjainak száma 
közel 500; a legtöbbet külföldön is adták. A jel
lemfestéssel nem sokat törődik, fő dolog nála az 
élénk dialógus és megkapó színpadi hatás. Főbb 
müvei: Unechaíne; Le vérre d'eau (18-it); Le 
Puff ou mensonge et vérité (1848); Adrienne Le-
couvreur (1849); Les contes de la reine de Navarre 
(1851); Reves d'aniour (1859) stb. S. mint libret-

tista is nagy sikert ért el. Több mint 50 operához, 
minők: La neige (1823), La Daine blanche (1825), 
La Muette (1828), Fra Diavolo (1830), Róbert le 
Diable (1831), La Juive (1835), Les Huguenots 
(1836), Le dominó noir (1841), Le prophéte (1849), 
L'étoile du Kord (1854), írt szöveget. Vannak no
vellái és regényei is : Carlo Broschi; Le roi de 
Carreau stb. Összes müvei: Oeuvres coinplétes 
(Paris 1874—85) 76 kötetre rúgnak. Műveiből 
magyarul megjelent v. előadásra került: A fejéi-
asszony (opera, ford. Pályi Elek, Kassa 1830); 
Egy pohár víz (vígj., ford. Nagy Ignác, Pest 1841, 
1875); Lánc (vígj., ford. Nagy Ignác és Vajda 
Péter, 1842); A hugenották (opera, ford. Nádaskay 
Lajos, 1852, 1871); A fekete dominó (op., ford. 
Egressy B. és Szerdahelyi K., 1856, újabban 
Lengyel Dániel, 1886); A próféta (op., ford. Eg
ressy és Szerdahelyi, 1856); Észak csillaga (op.. 
ford. Havi Mihály, 1862.1887); Titkár és szakács 
(bohózat, ford. Gyapai, 1863); Az afrikai nő (op., 
ford. Böhm Gusztáv és Ormai Ferenc, 1866, 
1887); Névtelen szerető (beszély, ford. Szálat; 
Miklós, 1867); A kegyencnő (opera, 1869); A cso
dálatos orvosság (regény, ford. Evva Lajos, 1872); 
Carlo Broschi (regény, ford. u. a., 1872); A ko
rona gyémántjai (op., ford. Ábrányi Kornél, 1880; 
Humoros novellák (ford. Latkóczy Mihály, 1884); 
A zsidónő (op., ford. Jakab István, 1886); A por
tiéi néma (op., ford. Szilágyi Pál, 1886); Cler-
mont vagy a művész neje (színmű, ford. Csiky 
Gergely, 1887); Udvari hangverseny (op.. ford. 
Ábrányi Emil, 1888); Ki a hibás? (vígj., 1889); 
Az én jó csillagom (vígj., ford. Szász Béla, 1891); 
Lecouvreur Adrienne (dráma, ford. Csepi-egln; 
Lajos, 1898). V. ö. Legouvé, Eugéne S. (Paris 1874); 
J. Holland, Les comédies politiques d'Eugéne S. 
(u. o. 1912). 

Scribouius, római plebeius család, melynek 
két ága Gitrio (1. o.) és Libo. Ez utóbbinak egyik 
tagja Lucius S. Libo, a polgárháborúban Poni-
peius hajóhadának egyik vezére, Kr. e. 34. kon
zul. Nővére, Scribonia, Octavianus Augustus 
neje, s e házasságból származott a hírhedt Júlia, 
Agrippának, majd Tiberius császárnak neje. 

Scribouius Largus, Claudius római császár 
orvosa, aki Kr. u. 47. a tőle kipróbált rendel
vények (Compositiones) egész sorozatát állította 
össze, amelyek közül 271 fennmaradt. 

Scriitiuin (lat.), a régi rómaiaknál hengerded 
szelence, tok, melyben könyveket és írástekercse-
ket tartottak. A késő császári korban a császári 
iroda egyes osztályainak neve. 

Scrip (ang.) a. m. irat, aláírással ellátott nyi
latkozat, különösen részletfizetésekről adott nyug
ták, részvénybeflzetésekről adott ideiglenes rész
vény, kötvényaláíráskor kiállitott ideiglenes iga
zolvány. 

Scripta nianent (lat.) a. ni. ami írva van, 
megmarad (mig a mondott szó elrepíti). 

Scriptor (lat.) a. m. író. 
Scriptorcs his tór iáé Augustae (lat.), 1. 

Augusta história. 
Scriptores rei rusticae (lat), 1. Geoponici. 
Scriptum (lat., többesben: seripta), irat, írott 

mű, levél, iskolai gyakorlat. Scriptura: írás, írás
mód. Scriptura sacra, a szentírás. 
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Scrivia (latin Olubria), a Po 100 kin. hosszú 
jobboldali mellékvize Észak-Olaszországban. 

Scrobiculus cordis (lat.), 1. Szívgödör. 
Scrope, Georges Poulett, angol geológus, szül. 

1797., megh. Crobhamban (Snrrey) 1876 jan. 18. 
Bucii Lipót német geológusnak legnagyobb ellen
fele volt a vulkánizmus terén. Ismertebb munkái: 
Considerations on volcanoes (London 1825); Geo-
logy and extinet volcanoes of Central Francé 
(u. o. 1827, 1858); On the mode of production of 
volcanic cones and craters (Quarterly Journal of 
the Geological Society, 1859). Munkáit németre 
is lefordították. 

Scropkular ia L., görvélyfü, tákajak (nüv.), 
•A Scrophulariaceae család gónusza; 114 faja az 
északi félgömbön van elterjedve a forró övön kí
vüli részeken. Füvek, félcserjék, levelük átellenes, 
osztatlan vagy szárnyas. Viráguk bogas virág
zatban áll, csészéje öt hasábú, pártája gömböly
ded, többé-kevésbbó felfúvódott, karimája ferde, 
5 karélyú, a karélyok aprók, porzója 4. Tokjuk 
tojásdad v. gömbölyded, hegyes, szepticid. A S. 
nodosa L. (csomós görvélyfü, fekete vagy bodza-
cseresznye, fekete csalán, torokgyikfü) tőkéje 
gumóalakú, szára 4 élű, levele szíves tojásdad, 
kétszer fíírószes. Virága olajzöld, hátán barna. 
Xedves, árnyékos helyen, erdőszélen, árok mentén 
nő. Füve és gyökere torokgyík és görvély ellen 
volt használatos. A S. frigida Boiss. keleti faj, 
egy mannafélét szolgáltat. Egyes fajok csinos 
dísznövények. 

Scropbular iaceae , Tátogatok, Tákajak-
félék (nBv.), a forrtszirmú kétszikűek sorozata a 
Tubiflorae sorozatban. Körülbelül 2600 faj tarto
zik ide, leginkább a két mérsékelt övben elter
jedten, főkép hegyrendszerek növényei. Füvek, 
cserjék, ritkán félcserjék. Levelük többnyire át
ellenes v. csavaros állású; pálhátlan. Viráguk 2 
ivarú, részarányos, 2 ajkú, karimája gyakran 
ferde, 5 karélyú, a karélyok nem különböztethe
tők meg mindig jól. Porzó többnyire 4 van, 2 rö
videbb, 2 hosszabb. A 2 termőlevél a virág közép
síkjába esik, 2 üregű magházat alkot, maglécei 
a válaszfalon vannak. Termésük tok vagy bogyó. 
A magvakban van táplálószövet és ebben az 
egyenes vagy görbe csira. Közismert idetartozó 
génusz: gyujtoványfü, oroszlánszáj, gyűszűvirág, 
ökörfarkkóró, veronika stb. Úgy ezek, mint más 
génuszok fajai dísznövények, vagy orvosi növé
nyek. 

S e m p h u l o s i s . 1. Mirigybetegség. 
Scrops scrops (áiiat), 1. Baglyok. 
Scrotal is (lat.), ami a herezacskóra (serotum) 

vonatkozik. 
Serotum (lat.), 1. Herezacskó. 
Scrub (ang., ejtsd: szkröbb), cserjés sűrűség, kü

lönösen Ausztrália cserjés nüvényformációjára 
alkalmazzák a növényföldrajzban. 

Scrubber, 1. Skrubber. 
Scrupulus (lat), eredetileg a.m. hegyes kavics, 

átvitt értelemben kétely, lelkiismereti aggály. — 
S. mint súlymérték, 1. Granum. 

Scrut inium (lat.), szavazólapokkal történt 
választás eredményének megállapítása. Az egy
házjogban : a) a papjelöltek alanyi képességeinek 
megállapítására vonatkozó nyomozás: b) a pápai 

szék betöltésének egyik módja (1. Pápaválasztás), 
hasonlókép a püspöki széké is (de hazánkban 
királyi kinevezés). Úgy a pápa-, mint a püspök-
választás titkos szavazással történik, amott a 
konklávéban jelenlévő bibornokok, emitt a káp
talan tagjai gyakorolják a szavazati jogot. Előbbi
nél a megválasztáshoz kétharmad többség, utóbbi
nál abszolút szótöbbség kívántatik. 

Scsara, folyó, 1. Sara. 
Sesavnyik, község, 1. Sósfüred. 
Scsedrin, álnév, 1. Szaltikov. 
Scsi (orosz), savanyú káposztából birka- vagy 

marhahússal főtt, vörös- és foghagymával ízesí
tett leves, az oroszok kedvelt eledele. 

Scudéry (ejtsd : szküdéri), 1. Georges de, francia 
költő, szül. Havreban 1601., megh. Parisban 1667 
máj. 14. Eleinte katona volt; 1630. Parisba ment 
és kizárólag az irodalomnak szentelte magát. A 
Kambouillet-hötelbe (1. Francia irodalom) volt 
bejáratos és Corneillenek leghíresebb művét becs
mérlő Observations sur le Óid (1637) c. müvével 
tette magát ismertté. írt mintegy 20 színdarabot 
is, többnyire spanyol minták után. Alaric c. epo
szát Boileau Art poétique-jában kigúnyolta-. Nővé
rének több regénye először az ő neve alatt jelent 
meg. V. ö. Batereau, George de S. als Dramati-
ker (Leipzig 1902). 

2. ,S'., Madeleine de, francia írónő, S. 1. húga, 
szül. Havreban 1607., meg. Parisban 1701 jún. 2. 
Főbb regényei: Ibrahim ou l'illustre Bassa (4 köt., 
Paris 1614); Artaméne ou le grand Cyrus (10 köt., 
u. o. 1649—53); Clélie (10 köt., u. o. 1656); 
Almahide (8 köt, u. o. 1660). S.-t a EambouiUet-
hötelben új Sapphóként ünnepelték; utóbb babé-
rait nagyon megtépdeste Boileau éles bírálata. 
V. ö. Rathery és Boutron, Madeleine de 8. (Paris 
1873). 

Scudier (ejtsd: szküdié) Antal báró, es. és kir. 
táborszernagy, szül. Villachban (Karinthia) 1818., 
megh. Bécsben 1900 máj. 31. Az osztrák had
seregbe lépve, 1848 nyarán századossá lépett elő. 
1848 decemberben az Észak-Magyarországba törő 
Schlik-íéle hadtest vezérkari főnöke lett, de a 
budaméri csata után (1848 dec. 11) üldözés köz
ben súlyos sebet kapott és a magyarok fogságába 
került. Innen 1849 júl. 26. szabadult ki s aug. 3. 
részt vett a szőregi csatában. A háború után a 
katonai iskolák reformálásával foglalkozott. 1859 
jún. 24. mint a 2. hadsereg vezérkari főnöke in
tézte a solferinói csatát. 1863 óta Itáliában szol
gált s a custozzai csatában 1866 jún. 24. egy dan
dár élén állott. A kiegyezés után Temesvárra ke
rült mint hadtestparancsnok. Itt nagy érdemet 
szerzett a város szépítésével. A tőle létesített S.-
parkban Temesvár közönsége 1881. szobrot emelt 
tiszteletére. 

Scudo (ol., ejtsd: gzkúdó), volt olasz ezüstpénz 
különböző értékekben. Az Egyházi Államokban = 
5-18 K, Genuában = 6-26 K, Lombardiában = (! 
]ira = 4-95 K. Szicíliában = 4'89 K stb. Ma az 
5 lirás darab neve. 

Scull (skull, ang., ejtsd: szköii), 1. Evezés. 
Scul ler (ejtsd: szköiiön), angol sportkifejezés, 

olyan evezős megjelölésére használják, ki mind
két kezével egyidejűleg evez, két, egymástól füg
getlen evezővel. 
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Sco l l ing boát (ang., ejtsd: szkSUing bót), olyan 
csónak, melyet a bentttlők mindegyike két-két 
evezővel hajt. 

Sculpsit (lat, rövidítése se v. sculps.) a. m. 
metszette. Rézmetszetek aláírása előtt áll. 

Sculptor (lat.), szobrász, csillagkép az ég déli 
félgömbjén negyedrendűnél kisebb csillagokkal. 
Szobrászműhelynek is nevezik. 

Sculptnra (lat.), 1. Szobrászat. 
Sculteti Szeverin, ág. hitvallású teológus, szül. 

Alsólehotán (Zólyom vm.) 1565., megh. Bártfán 
1600 jún. 30. 1591-ben Bártfára papnak hívták. 
Felavatás végett Grádeczi Horváth Stansith Ger
gely kíséretében Grazba ment s ez az útja alkal
mat adott a esepregi kolloquium (1. o.) létrejöt
tére. B kolloquium történetét megírta: História 
Colloquii Chepregiensis (Bártfa 1591). Az 1593. 
Eperjesen megtartott szinóduson Bártfa, Eperjes, 
Kassa, Kis-Szeben, Lőcse ós Nagy-Sáros szenio-
rává választották. Nevezetesebb művei: Erote-
mata de communieatione divinae et humanae na-
turae in persona Christi (Bártfa 1593); Variae 
dissertationes (u. o. 1593); Hypomnema sive ad-
monitio de asserenda et retinenda veteri Chris-
tiana doctrina in Confessione Augustana coinpre-
hensa (u. o. 1599); Wagner Mártonnal együtt 
mint eperjesi tanár kiadta az Apológia Examinis 
Eeclesiae et Schola Bartphensis c. müvet (u. o. 
1590); Praefatio in M. Alberti Graweri bellum 
Jesu Christi et Joannis Calvini (u. o. 1597) és 
végül kéziratban maradt tőle az írók által sokat 
használt: Initia reformationis in Hungária. 

Scunthorpe (ejtsd: szkönntorp), varos Lincoln-
shire angol county Lindsey részében, (mi) 10,170 
lak., nagy vasmüvekkel. 

Scurra (lat.), bohóc, tányérnyaló, ki ötleteivel 
és hizelgéseivel hálálta meg a lakomát, amelyre 
a mulatozás kedvéért meghívták. 

Scnrril is (lat.) a. m. scurrához azaz bohóchoz 
illő, bohózatos, bohó, tréfás. 

S c u t a g i a (lat.), 1. Címeradó. 
Scuta regis (íat.),J. Hadipajzsok rendszere. 
Scutari, város, 1. Szkutari. 
Scate l lae i r id i s (lat.). 1. Szivárvány-

tálacskák. 
Scute l lar ia L., Csukóka (n5v.), az Ajakosok 

génusza; 180 faja fű, ritkán félcserje. Főkép mér
sékelt öviek, de különben az egész földkerekségén 
eloszlottak. Nálunk is van néhány faj. 

Scute l lum (pajzsocska), 1. Rovarok. 
Scate l lum (n5v.), az egyszikűek csiráján a 

szíklevélnek az abszorbeálásra berendezkedett 
része, az ú. n. pajzs (1. Csírázás). 

Scut igera (áiiat), a Százlábúak (Myriopoda) 
osztályába tartozó állatnem. Legismertebb faja a 
házi százlábú (S. coleoptrala L.) Észak-Ameri
kában és Európában fáskamarákban és lakásokban 
elrejtőzve él. 16—24 mm. hosszú. Rovarokkal 03 
pókokkal táplálkozik, ezért hasznos. 

S c u t a m (lat.) a. m. pajzs; kópét 1. Clipeus 
alatt. 

Scutum S o b í e s ü (lat.) a. m. Sobieski pajzsa. 
kis csillagkép az ég északi félgömbjén, teljesen 
a tejútban fekszik. Számos csillaghalmaz van 
benne. A szabad szemmel látható csillagok száma 
Heis szerint 11. 

Scybala , 1. Bélsár. 
Scylaeum (Skyllaion). város, 1. Sállá. 
Soylax, 1. Skylax. 
Scylitzes, 1. Skylitzes. 
Scylla, 1. Skylla. 
Scyl l ium (áiiat), 1. Cápa. 
Scyphati (scifati, schifati), 1. Érmek, 
Scypli ístoma v. Scyphostoma (állat), I. 

Fátyoltalan medúzák. 
Scyphomedusae (áiiat),, 1. Fátyoltalan me

dúzák. 
Scyphozoa (áiiat), 1. Scyphozoák. 
Scyphozoák (Scyphozoa s. Scyphomedusae-

áiiat), a Tömlősök (Őoelenterata) törzsében a Csa-
lánzók (Cnidaria) altörzsének egyik osztálya. 
Az idetartozó fejoknak kétféle jellemző alakjuk 
ismeretes: 1. a polip-alak, melyet a Hydrozoák 
hasonló polipjaitól (hydropolyp) eltérőleg scy
phopolyp vagy scyphostoma névvel jelölünk; 
2. a medúza-alak, melyot fátyoltalan v. karélyos 
medúzák (Acraspedotae) alkotnak. A Hydrozoák-
tól eltérőleg a S.-nál a polip-alak alárendelt sze
repet visz s egyes fajoknál teljesen háttérbe szo
rul, ellenben a medúza-alakok igen változatosak 
s ezek viszik a főszerepet. A scyphopolyp-alak 
általában hasonlít a hydropolypokhoz, eltér azon
ban tőlük abban, hogy ectoderinával bélelt előbele 
van és hogy coelenteronjában entodermából álló 
és köztes szövettel támogatott, kulisszaszert ki
emelkedések (bélfodri redők, ú. n. septumok) van
nak, melyek izmokkal lehetnek ellátva s bennük 
támasztó vázszövet is fejlődhetik. A medúza-alak 
típusos fátyoltalan medúza, melyre jellemző, hogy 
teste harang- vagy ernyőalakú s ernyője peremén 
nincs fátyolszerű úszószerve, helyette a többnyire 
lapos v. gyengén domború ernyő peremén körkörös 
izomgyűrűje van, mely a helyváltoztatásnál nagy 
szerepet visz. Az ernyő széle rendesen karőlyozott 
s a karélyok közepén egy-egy érzékszerv(párkány-
szerv) foglal helyet. A karélyok száma négy, v. 
a négynek a sokszorosa, többnyire nyolc. 

A S. tengeri állatok és mindannyian váltivarúak. 
Petéikből csillós, szabadon mozgó lárva, majd 
ebből helyhezkötött életmódú scyphopolyp (= 
scyphostoma) fejlődik, melynek teste v. egészben 
alakul át medúzává, v. pedig a scyphopolyp teste 
harántirányban sokszorosan befüzödik (strobila-
tio); az így keletkező s egymástól szétváló korong
alakú medúzakezdeményekból, az ú. n. ephyrák-
ból fejlődnek a scyphomedus.ik, melyek ivarosán 
szaporodnak s termékenyített petéikből ismét új 
scyphopolyp-és scyphomedusa-nemzedék fejlődik. 

Rendszertani beosztásuk: 
1. rend: Kockamedúzák (Cubomedusae seu 

Charybdeida). Ernyőjük széle nem karélyos. 4 
párkányszervük és 4 tapogatójuk van. Fajaik kö
zül legismortebb a Földközi-tengerben honos 
Gharybdea marsupialis Pér. 

2. rend: Kehely medúzák (Stauromedusae seu 
Liicernaridae). Helyhez kötött életmódúak. Fóbb 
nemeik: Lwemaria és Haliclystus. 

3. rend: Zacskómedúzák (Peromedusae seu 
Coronata). Közönségesebb nemeik: Periphylla, 
Parapliyllina, Nausithoe, Atolla, Atorella. 

4. rend: Korongos medúzák (Discophora). 
Szájuk alkotása szerint különböznek egymástól s 
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e szerint fajaikat a következő két alrendbe oszt
ják : a) alrend: Zászlósszájúák (Semaeostoma). 
Nyitott zászlós szájjal és jól fejlett tapogatókkal 
•VL ei-nyó szélén. Póbb nemeik: Pelagia, Chry-
sa&re, Cyanea, Phacellophora, Poralia; b) al
rend : Gyökérszájúak (Bhizosiomata). Zárt száj
jal s az ernyő szélén tapogatók nélkül. Ismertebb 
nemeik: Cassiopeia, Cephea,Bhizostoma, Cramr 
bione, Tliysanostoma, Mastigias. 

A legújabb rendszerezek, minthogy a Virág
állatoknak (Anthozoa) polipjai megegyeznek a 
scyphopolypokkal, a Scyphomedusákat egyesítik 
;i Virágállatokkal Scyphosoa néven. E rendszere
zés szerint a Spyphozoa osztálynak két alosztálya 
van: 1. alosztály: Virágállatok (Anthozoa) és 
2. alosztály: Fátyolt alán medúzák (ScypJw-
medusae). 

Scyphns , ]. Szkifosz. 
Scythák, 1. Szittyák. 
Scythia. Az ókori írók szorosan azt a terüle

tet nevezték S.-nak, amelyen a szittyák (1. o.) ta
nyáztak, ez pedig egészben véve a Don és Al-
Duna közt elterülő déloroszországi pusztaságot 
foglalta magában a mai Moldvának egy részével 
együtt. Később, midőn a szittyák szorosabb törzsi 
egyénisége elvegyült a velük rokon szarmaták 
közt, S. köre is mindinkább kitágult s észak és 
kelet felé minden szabatosabban körül nem hatá
rolt területet magába foglalt, hol a szittyákkal 
többé-kevésbbé rokonoknak tartott népek tanyáz
tak. A magyar krónikák a magyarok régi hazá
ját nevezik S.-nak. Anonymus felfogása szerint 
ez igen nagy föld volt, melynek kelet felé eső 
részét Dentumogeriának nevezték s Góg és Magóg 
népeivel volt határos, kiket nagy Sándor bezárt 
:a Kaukázus hegyei közé); északra a Fekete-
tengerig terjedt s mögötte a Tavas nevű nagy 
folyó volt nagy mocsarakkal, melyeken tál már a 
nyusziban bővelkedő vidék következett; úgy lát
szik tehát, hogy Anonymus azt a vidéket határolta 
körül jól-rosszul, mint a magyarok régi hazájá
nak tekintett S.-t, mely az Azovi-tengertől és Don
tól keletre s az Alsó-Volgától délre fekszik, vagyis 
a Kaukázustól északra elterülő pusztaságot. Más 
krónikások a Volga és Jajk közt egész a Kaxiká-
zusig terjedő középeurópai pusztaságot nevezték 
S.-nak. 

Scyt l i ica n u m i n a (lat.) a. m. szittya isten
ségek, 1. Szittyák. 

Scj t l i rops (áiiat), a Kakuk-félék családjába 
tartozó madárnem. Legismertebb faja a kb. varjú
nagyságú, Ausztráliában és a környező szigeteken 
honos sölyomkakuk (S. novae-Jwllandiae L.). 

S. D. G., a latin Soli Deo Glória (egyedül 
Istené a dicsőség) rövidítése. 

Sdobba, az Isonzó (1. o.) alsó folyása. 
S. E . , az angol South-East és a francia Sud-

Est (a. m. délkelet) rövidítése a földrajzban. 
S. E. (franc), rövidítése a Son Éminence (ó 

eminenciája) és Son Excellence (ő exeelleneiája) 
kifejezéseknek. 

Se, a szelén kémiai jele. 
Sé, kisk. Vas várni, szombathelyi j.-ban, (1920) 

390 magyar lak.: u. p. és u. t. Torony. 
Seaham Harbour (ejted : Eziemm harbanr), azelőtt 

Dawdon, város Durham angol eountyban, (1910) 

15,759 lak., üveghutákkal, vas- és kémiai iparral. 
1916 júl. 11. német tengeralattjáró ágyúzta. 

Sea Islands (ejtsd: SZÍ ájiendsz), szigetvilág az 
Atlanti óceánban South Carolina és Georgia 
északamerikai államok partjain, kitűnő gyapot 
terem rajtuk (S. cotton). Nagyobb szigetei: Bdisto, 
St. Heléna, Head, Ossabaw, St. Catherine, Sapelo, 
St. Simons, Jekyl és Cumberland. 

Sealsfieíd (ejtsd: szíiszflid), Charles, valódi nevén 
Postl Kari Anton, amerikai író, szül. Poppitzban 
(Znaim mellett) 1793 márc. 3., megh. Solothurn-
hoz közeli birtokán 1864 máj. 26. Észak-Amerikába 
vándorolva vette fel a S. nevet. Beutazta egész 
Európát és Amerikát, nagysikerű műveket irt út
jairól és tapasztalatairól; nagyon kedvelték regé
nyeit is, melyeknek hősei nem egyes személyek, 
hanem néposztályok, politikai és társadalmi moz
galmak keretében. Főművei: Tokeah or the white 
rose (Philadelphia 1828); Transatlantische Eeise-
skizzen (Zürich 1834); Lebensbilder aus beiden 
Hemispharen (u. 0. 1835—37); regényei közül: 
Der Virey und die Aristokraten (Zürich 1834); 
Die deutsch-amerikanischen Wahlverwandtschaf-
ten (u. o. 1839—40); Süden und Norden (u. o. 
1842—43). Összes művei Stuttgartban jelentek 
meg 15 kötetben. Magyarul megjelent: A túlvilági 
adósság (ford. Csukássy József, Budapest 1877); 
A vén squatter elbeszélése (ford. Balogh Vilma, 
u. o. 1921). 

Séance (franc, ejtsd: szeánsz) a. m. ülés, ülés
szak. Nálunk különösen a spiritiszták üléseire 
alkalmazzák. 

Seapoy, 1. Sefioy. 
Season (ang.), 1. Saison. 
Seattle (ejtsd: sziti), város Washington észak

amerikai államban, (1920) 315,685 lak. Fürészmal
mok, gép-, hajógyártás, vasöntés, húskivitel. Ki
kötőjében évente mintegy 1000 hajó fordul meg. 
Az amflteátrumszerűen épült város jelentékenyebb 
épületei: a Court House, opera, kórház és az 
állami egyetem; 1852. alapították, 1880. még csak 
3500 lakosa volt. 

Seb (lat. vulnus). A testi szövetek folytonos
ságának mechanikus módon létrejött megszakí
tása, ha a behatás a bőr folytonosságát is meg
szakította. Ha a testet érő mechanikai behatás a 
bőr folytonosságát nem szakítja meg, zúzódásról 
beszélünk. 

A sebet okozó behatás szerint megkülönbözte
tünk szúrt, metszett, zúzott, harapott, szakított és 
lőtt sebeket, amelyek továbbra a testtájak sze
rint fej-, arc-, mell-, has-és végtagsebekre osztá
lyozhatók. A seb mélysége szerint felületes és 
mély sebeket különböztetünk meg, amely utóbbiak 
a különböző mélyben fekvő szervek szerint izom-, 
csont-, ideg-, vérér-, agy-, tüdő-, máj-, vese-, bél-
stb. sebekre osztályozhatók. 

Minden seb a következő tulajdonságokat mu
tatja : 1. A seb fájdalmas és pedig a sebzés pil
lanatában, fennállásának egész ideje alatt, sőt 
nem ritkán a gyógyulás látszólagos befejezése 
után is. A fájdalom mindig a megsérült idegek
nek ingerületéből ered s mint szubjektív tünet, a 
sérült hely idegdús voltától és az egyén általános 
érzékenységétől függ. Mig a sebzési fájdalom az 
ideg közvetlen sérülésének következménye, addig 
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a sebfájdalom több tényezőnek: idegtörzsekben 
meginduló elfajulásnak, a lemeztelenített ideg 
kiszáradásának, a sebzés okozta keringési zava
roknak (vérbőség, gyuladás) eredője. Élesen met
szett sebről, ha a sebszélek szépen összefeksze
nek, csakhamar megfeledkezünk; kiterjedt zúzó-
dással járó szakított, lőtt, zúzott sebek sajátos 
nehézség (ólomsúly) érzése sokszor napokig el
tart ; bőrlehorzsolás, amely nagyszámú idegszálat 
tesz ki a kiszáradásnak, sokáig éget; mindaz, ami 
a keringési zavarokat fokozza, tehát célszerűtlen 
helyzet, szoros kötés, a sebváladéktól átázott 
kötés, a seb mérgezése, idegen testeknek benu-
rekedése a sebben nyilaló lüktetést okoznak. 2. 
A vérzés a szövetnedveket szállító csatornarend
szerek közvetlen feltárásának eredménye. A ki
ömlő vér mennyisége a megnyitott vérerek nagy
ságától, a sérült szerv alkatától és pillanatnyi 
vértartalmától függ. 3. A szövetpusztulás minden 
erőművi behatásnak szükségképeni következ
ménye s ha bizonyos sérüléseknél háttérbe szorul 
is, ennek oka csak az, hogy ilyenkor csupán gór-
csövi kiterjedésű. A pusztulás oka igen különböző, 
amennyiben a traumás behatáson kivül a levegő 
szárító hatása, a bekövetkező keringési zavarok, 
a sebekbe bejutott mérgek és az ott megtelepe
dett baktériumok anyagai is szerepelnek. 4. Min
den seb tátong, mert a szöveteket folytonosságuk 
megszakítása után új egyensúlyi állapotba hozza 
saját rugalmasságuk és a sérülés okozta eltoló
dás. A szöveti rugalmasság elnevezésben a tulaj-
donképeni rugalmasságon kivül belefoglaljuk a 
szövetek feszültségét és összehúzódási képessé
gét (contractilitas) is. A seb tátongása ezeken kí
vül függ a sebzés irányától, inert a bőr feszülése 
nem minden irányban egyforma. 5. A sebeknek kü
lönös jellegét a bőralatti sérülésekkel szemben 
elsősorban az adja meg, hogy a seb mindenkor 
kapu, amelyen át a külvilágból a legkülönbözőbb 
hatásos anyagok juthatnak a testbe és hathatnak 
a test szöveteire. Eltekintve a levegőtől, amely 
az ehhez nem alkalmazkodott szövetekre nézve 
mint kóros inger szerepel, a sebre ható külső 
tényezők három csoportra oszthatók: az idegen 
testek, a mérges vegyianyagok és a fertőző csirák 
(baktériumok) csoportjába. 

A sebesülés mindig a beható erő helybeli ha
tása ugyan, amit azonban mindenkor az egész 
szervezetre gyakorolt reakció kisér. Hogy a ha
tásnak kisugárzását, kiterjedését a szervezetre 
mi közvetíti, hogy ez az átterjedés miként jön 
létre, sokszor meg nem állapítható. A távolhatás 
azonban kétségtelenül három irányban lehetsé
ges : amennyiben a vérérrendszer, az idegrend
szer és az anyagcsere részéről mutatkozhatnak 
a sebzések kapcsán elváltozások. 

A sebgyógyulás alapfolyamata az említettek 
szerint természetesen az, hogy vérzés és pusz
tulás el takaríttassák és a támadt szövethiány pó
toltassák. Az előbbi kettőt elvégzi a felszívódás 
(reszorbció), az utóbbit a szövet ujdonképzés (rege
neráció), amely két folyamatot a sérülés területén 
meginduló gyuladás (inflammáció) kisér. Minden 
sebben a fent említett három folyamat társul, 
amely folyamatoknak csupán a kiterjedése kü
lönböző a sebek minősége szerint. A gyakorlat

ban a három folyamatot együttvéve sarjadzásnak 
(granuláció) szoktuk nevezni. A sarjadzáslátható 
minősége szerint elsődleges sebgyógyulásról (re-
unio per primam intentionem) beszélünk, ha a 
seb sarjadzása oly csekély, hogy az egymásnak 
fekvő sebajkak között nem látható. Másodlagos 
sebgyógyulásnak (reunio per secundam intentio
nem vagy per granulationem) nevezzük azt, ami
kor a sarjadzás a sebszélek tátongása folytán 
szemmel kisérhető; a kettő között áll az a lehe
tőség, amikor a sarjadzást a szem elől a sebre 
boruló var fedi el (var alatti gyógyulás). 

A sebgyógyulást bizonyos tényezők megzavar
hatják, úgy, hogy sebbetegségekről beszélhetünk. 
B betegségek okai három csoportba oszthatók. 
1. Idegen testek, amely csoportba nemcsak a kí
vülről bejutott idegen testeket soroljuk, hanem 
az emberi test saját szöveteit is, ha élettelen v. 
élő állapotban a test más helyéről kerülnek a 
sérülés területére. (Nagyobb kiterjedésű szövet
elhalás). 2. Vegyi anyagok sokszorosan zavarhat
ják a sebgyógyulás menetét, akkor is, ha a szó 
szoros értelmében nem mérges anyagok (állatok 
nyála, piszok, rozsda), még inkább, ha valódi 
mérgek. 3. A fertőző csirák bejutása eredményezi 
a sebfertőzést. A sebfertőzés a legkülönbözőbb 
baktériumokkal történhetik, s mint minden fer
tőzéses betegség, helybeli és általános tünetekkel 
járhat. A helybeli sebfertözéses betegségek a 
fertőzést okozó csirák minősége szerint genye-
déses, gázos, savós-vérzéses, elhalásos, toxikus 
és sarjadzásos fertőzésekre oszthatók. Legismer
tebb példák erre a sebgenyedés, az orbánc, a kötő
szöveti gyuladás (phlegmone), a tályog, a nyirokut-
gyuladás, a gázphlegmone, kórházi üszök, a lép
fene, tetanus, takonykór. A fertőzés általános 
tünetei a láz (sebláz), a vér megfertőzése (vérmér
gezés) s távoli fertőzéses (áttételes) vagy mérge
zéses gócok kifejlődése. 

A sebgyógyulás befejezése után a seb helyén 
heg (cicatrix) támad, amely kezdetben élénk piros, 
néhány hót alatt elhalványodik, úgy hogy a bőr 
színénél fehérebb lesz. 

Minden sérülés orvoslása két cél elérésére tö
rekszik : meg kell szüntetni az életet közvetlenül 
v. közvetve fenyegető hatásokat és elő kell segí
teni a sérülés okozta helybeli elváltozások ki
egyenlítődését. 

A sebgyógyitás, a sebzés fentemlített tünetei, 
szerint csoportosítva, a következő tényezőkből 
áll: 1. Fájdalomcsillapítás a legkülönbözőbb 
módok szerint (anaesthesia), amelyekhez a hely
beli érzéketlenítés, az altatás és kábítás tartoz
nak. 2. A vérzéscsillapítás, amely fejezetbe tar
tozik az elvesztett vér mennyiségének pótlása is. 
3. A szövetpusztulás pótlása a legtöbb sebnél 
csak a pótláshoz szükeéges nyugalom és a seb-
gyógyulására kedvező feltételek biztosításában 
áll. Ezt a célt szolgálják egyrészt a fedő- és rög
zítőkötések, másrészt a sebek kitisztítása (seb 
ellátás) és a keletkező sebváladékoknak (savónak, 
genynek) kellő levezetése. Ez utóbbi az, amit 
aszeptikus, illetve antiszeptikus sebkezelés alatt 
általánosságban értünk. Ritkább eset az, amikor 
a hiány pótlására különös beavatkozás szükséges 
(átültetés, transzplantáció), i. A sebek tátongását 
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;i seb ellátása, bevarrása, kitömése igyekszik 
megszüntetni. 5. A seb fertőzéses betegségeinek 
kifejlődését egyrészt a sebviszonyok, másrészt a 
szervezet általános ellenálló képességének kellő 
beállításával érjük el. A bekövetkezett sebbeteg-
ségek, és pedig azok helybeli és általános tünetei 
n fertőzés minősége szerint a legkülönbözőbb be
avatkozásokat igénylik. 

Seba, Albert, hollandi természettudós és gy ü j tű, 
szül. Btzelnben (Kelet-Frizország) 1663., megh. 
Amsterdamban 1736. Mint gyógyszerész a Lo-
eupletissimi rerum naturaliuin thesauri accurata 
descriptio (4 köt., 450 rézmetszettel, Amsterdam 
1735—35) c. díszművet írta. 

Sebald Sándor, hegedűművész, szül. 1869 ápr. 
29. Pesten, ahol Saphirtól tanult. Tanulmányait 
Brüsszelben Thomson Cósarnál fejezte be. Tagja 
volt a lipcsei Gewandhaus-Orchesternek és Quar-
tettnek, 1903. mint hegedűvirtuóz nagy sikerrel 
hangversenyzett, 1907. Berlinben hegedűiskolát 
nyitott. Müve : Geigenteelmik (3 rósz). 

Sebaldus, szent, Nürnberg védszentje, 1425. 
V. Márton pápa avatta szentté. Állítólag III. Da-
gobert király leányát birta feleségül, de már a 
lakodalmat követő napon visszavonult s Nürn
berg közelében mint remete élt. Megh. 801., más 
kútfők szerint 901. Síremléke Nürnberg S.-tem
plomában látható. Emléknapja aug. 19. 

Sebaste, több ókori város neve, 1. Diospolis, 
Kábira, Samaria. 

Sebastes (állat), a Csontos halak (Teleostei) 
rendjébe, a Sárkányfejű halak (Scorpaenidae) 
családjába tartozó halnem, melynek 25 faja főleg 
a mérsékelt övi tengerekben él s legtöbbnek húsa 
kedvelt táplálék. Legismeretesebb faja a bergilt 
(S. norvegicus Mull.). Alapszíne gyönyörű kar-
mazsinpiros, hátán barnásba hajló. Hossza 50— 
100 cm. Az északi tengerekben, főleg a Grönland 
körüli tengerekben honos. Rokona, a S. dacfy-
lopterus MU11., a Földközi-tengerben él. 

Sebastian, San, város, 1. San Sebastian. 
Sebastiani, Horace Francois de la Porta, 

gróf, francia tábornagy, szül. Portában (Korszika) 
1772 nov. 10., megh. 1851 júl. 21. Részt vett 1792 
óta az összes forradalmi háborúkban. 1799 nov.-ben 
Napóleonhoz csatlakozott, s 1802. mint annak 
diplomáciai megbízottja járt Keleten. 1805-ben az 
austerlitzi csatában megsebesült, 1806. ismét 
Konstantinápolyban járt/1809—11-ig Spanyol
országban harcolt, az 1812-iki orosz háborúban az 
elővédet vezette. A lipcsei csatában (1813) újból 
megsebesült e a hanaui csatában átvágta magát 
hadosztályával. Napóleon bukása után nem szere
pelt, 1819. képviselőnek választották s a liberális 
ellenzékhez tartozott. 1830 novembertől 1834 
áprilisig külügyminiszter volt. 1835-b8n kinevez
ték tábornagynak és Londonba küldték követnek, 
hol 1840-ig működött. Leánya Praslin (1. o.) her
ceg felesége lett, ki őt meggyilkolta. 

Sebast iania SprengÁtáv.) a f ütejf élék(Euphor-
biaceae) családjába tartozó génusz, melynek 40 faja 
egy ó-világi kivételével tropikus amerikai cserje, 
ritkán évelő fű. A S. pavoniana Mich- Mexikóban 
honos, termése ugráló, himbálódzó mozgást végez, 
ami egy benne élő rovartól ered. Mérget tartal
maz, amit nyílhegyek mérgezésére használnak. 

Sebastiano del Piombo, olasz festő, 1. Piombo. 
Sebast iao de Arruda (növ.) IPhysocalymna. 
Sebast ln , robbanóanyag, 1872-ben Beek-

mann találta fel Svédországban. Nitroglicerinből, 
I nitrált fűrészporból és sókból áll. Néha így ne
vezik a nitroglicerin,salétrom és szén keverékét is. 

Sebastos (gör.), az Augustus római császári 
jelzőnek görög fordítása; a görög császárok is 
használták. 

Sebasz el Sohada (Sabasz el Sohada), nagy 
forgalmú kereskedőváros az egyiptomi Garbien 
tartományban, kb. 10.000 lak. 

Sebat, asszír eredetű zsidó hónapnév (a 11-ik 
hónap neve), amely januárra szokott esni. 

Sebazinsav, 1. Szebacinsav. 
Sebbetegségek, 1. Seb. 
Sebed (Sipet), nagyk. Temes vm. csáki j.-ban, 

(i9io) 2595 román és német lak. (Tr. R.) 
Sebeka (ném. Schebeke, 61. sciabecco, franc. 

cliébec, ang. xebec, az arab-perzsa sumbuk-böl), 
2 v. 3 árbocos vitorláshajó latin vitorlákkal a 
Földközi-tengeren. A latin árbocozatot a S.-ról 
sebsk-árbocozatnak is nevezik. 

Sebeli (Schebeli, Chebeli), fotyó, 1. Webi. 
Sebenico (horv. Sibenik), az ugyanily nevű 

dalmát kerületi kapitányság és püspökség szék
helye, (i9io) 29,548 lak., bortermeléssel, marha- é< 
méhtenyésztéssel, olaj és borkereskedéssel. Az 
amfiteátrumszerűen épült városnak meredek utcái, 
régi körfalai, gót ízlésben épült székesegyháza 
(1443—1555) van kupolával és érdekés keresztelő
kápolnával ; szép a régi loggiás városháza. S.-t 
első ízben 1066. erősítették meg. 1105. Kálmán 
király foglalta el. A törökök 1538., 1647. és 1658. 
pusztították. 1919. olaszok szállták meg egyidőre, 
majd 1920. D'Annunzio csapatai foglalták el. Most 
a Szerb-Horvát-Szlovén királysághoz tartozik. 

Sebeők Sára (lasztőczi), drámai énekesnő, 
szül. Sátoraljaújhelyen 1886 ápr. 11. Maleczkyné 
és Papier Rosa mívelték ki terjedelmes és érces 
drámai szopránját. A bécsi udv. operaháznál 
kezdte pályáját, mint koloraturónekesnő és több 
német színháznál vendégszerepelt, míg 1908. a 
M. Kir. Operaház tagja lett. Nevezetes alakításai: 
Leonóra (Troubadour), Isolde, Brünhilde, Valen
tiné (Hugonották), Santuzza (Parasztbecsület), 
Ortrud (Lohengrin), Sába királynője, Szilágyi 
Erzsébet (Hunyadiban), Tosca. 

Sebes, 1. patak, a Sebes-Körös egyik forrás
vize Kolozs vármegyében; ered a Gyalui-hava-
sok É.-i oldalán, Kissebesen alul egyesül a Drá
gán folyóval és innen kezdve Sebes-Körösnek 
nevezik. — 2. S., folyó, a Maros baloldali mel
lékvize ; ered Szeben vármegyében a Szebeni-ha-
vasok Frumoásza-csoportjában, Szászsebes alatt 
torkolik. Hossza 90 km. 

Sebes (Sebes), kisk. Fogaras vm. f ogarasi j .-ban, 
(1910) 900 í-omáu lak. (Tr. R.) 

Sebesér (Bystra), kisk. Zólyom vm. breznó-
bányai j.-ban, (i9io) 266 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Sebesfalva, kisk. Bereg vm. alsóvereczkei 
j.-ban, (i9io) 172 ruthén lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Sebeshely (Sibisel), kisk. Szeben vm. szász-
sebesi j.-ban, (1910) 868 román lak. (Tr. R.) 

Sebesi Jób, író ós hírlapíró, szül. Nagygalamb-
falván (Udvarhely vm.) 1860 nov. 7., megh. Maros-
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vásárhelyt 1894 jan. 4. Eleinte hirlapíróskodott 
Kolozsvárt és Debreczenben s ez időit a székely 
népköltési emlékek gyűjtésével foglalkozott. A 
nép ajkáról leírt népmeséit és dalait Arany László 
és Gyulai Pál bocsátottak közre a Magyar Nép
költési Gyűjtemény III. kötetében (1882). Később 
a Magyar Kir.- Államvasút szolgálatába lépett, 
írt eredeti költői müveket is, melyekből három 
gyűjtemény jelent meg: Harasztok (versek 1885); 
Költemények (}892); Apró történetek (1893). 

Sebesics (Sebesié), Szabadkához (Szuboticá-
hoz) tartozó puszta Báes-Bodrog vm.-ben, (1910) 
4124 bunyevác, magyar, német és szerb lak. (Tr. 
SzHSz.) 

Sebesi íöesperesség, a régi esanádi egyház
megyének egyik kerülete volt. Karánsebestől 
vette a nevét s a Temes és Béga felső völgyét fog
lalta magában. Délen a Pogáncs (ma Paganis) 
patakig terjedt. 

Sebesítő fű (nüv.), 1. Eanunculus-
Sebeskákova (Cacovita), kiek. Szeben vm. 

szászeebesi j.-ban, (i9io) 337 román lak. (Tr. E.) 
Sebeskápolna (Capálna), kisk. Szeben vm. 

szászeebesi j.-ban, {1930) 822 román lak. (Tr. E.) 
Sebeskellemes (Sebes-Kelemes), kisk. Sáros 

vm. eperjesi j.-ban, íi9io) 503 német, szlovák és 
magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Sebes-Körös, folyó, 1. Körös. 
Sebesláz (Laz), kisk. Szeben vm. szászeebesi 

j.-ban, (1910) 710 román lak. (Tr. E.) 
Sebesmező (Poiana), kisk. Krassó-Szörény 

vm. karánsebesi j.-ban, (1910) 1312 román lak. 
(Tr. E.) 

Sebespatak (Eoznavské Bystré), kisk. Gö-
mör vm. rozsnyói j.-ban, (1910) 455 szlovák lak., 
határában vasércbányák vannak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Sebespurkerecz, a Eekittóhoz tartozó Purka-
retüelep-bdl 1913. alakult kisk. Szeben vm. szász
eebesi j.-ban, (1910) 421 lak. (Tr. E.) 

Sebesrom (Euieni), kisk. Krassó-Szörény vm. 
karánsebesi j.-ban, (1910) 713 román lakossal. 
(Tr.E.) 

Sebess Dénes (zilahi), jogi író, született Ma
rosvásárhelyen 1869-ben. Előbb ügyvéd volt, 
1901. orsz. képviselőnek választották. 1906-ban 
mint ítélőtáblai biró az igazságügyi minisztérium
ban szervezett telekkönyvi ügyosztály élére ke
rült, 1909. ítélőtáblai tanácselnök lett a budapesti 
kir. ítélőtáblán, 1918 febr.-ban igazságügyi állam
titkárrá nevezték ki, ugyanez év tavaszán Deb
reczenben orsz. képviselőnek választották; má
jusban az államtitkárságtól felmentették s nyu
galomba vonulván, a Magyar Földhitelintézet 
igazgatója lett. Előkészítette a birtokrendezési 
törvények javaslatait (1808: VII, XXXIX és 
1913 : X t.-c). Müvei: Székelyföldi arányosítá
sok (1903); Adatok a magyar állam agrárpoli
tikájához (1908); Erdelyrészi birtokrendezés 
(1909); Magyar birtokrendezés (1910); Magyar 
telekkönyvi jog (1911); Adatok a magyar hitbi-
zományjog reformjához (1913); A kisbirtok és 
a készülő polgári törvénykönyv (1918); Uj-Eo-
mánia föfdbirtokponlitikája Erdélyben (1921); 
Die Agrárreform m Ungarn (1921). 

Sebessalgó (Salgovik), Sáros vm. eperjesi 
j.-ban, (1910) 233 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Sebesség, 1. Gyorsaság, Esés, Mozgás, Folyó, 
Középsebesség. 

Sebességmérés. Mozgó testek sebességét kü
lönböző módon határozzák meg. Ha a mozgás 
egyenletes, a bizonyos időben megtett utat el
osztják a reáfordított idővel. Ha a sebesség vál
tozó, mint pl. vasúti kocsiknál, az ily módon 
megállapított sebesség csak átlagos sebességet 
jelent. Úgy is lehet eljárni, hogy a meghatáro
zandó sebességet egy másik, állandó értékűvel 
hasonlítják össze. Egy további mód az, hogy 
bizonyos erőket mérnek, pl. centrifugális erőt, 
hidraulikus vagy pneumatikus nyomást, melyek 
a mozgás következtében fellépnek s a sebes
séggel növekednek vagy kisebbednek s ezen 
erőkből következtetnek a sebességre. A techni
kában a S.-nek szerep jut vonatoknál, folyóvíz
nél a vízmennyiség és a felhalmozott energia 
meghatározására, mozgó levegőnél, lövegeknél 
stb. A géptechnikában meghatározzák forgó tes
tek (tengelyek, kerekek, korongok) forgási sebes
ségét s e célra az ú. n. tachométereket, vagyis 
sebességmérőket (1. 0.) alkalmazzák. Kis forgási 
sebesség esetében a fordulatszám óra megfigye
lése közben közvetlenül is meghatározható, míg 
nagyobb sebességet a fordulatszámlálóval álla
pítanak meg. Ez számlálómű, mutatóval és be
osztással ellátott kis fémkorong, melynek hajtó-
tengelyét a megmérendő sebességgel forgó ten
gellyel kapcsolják össze. Az ilyen számlálómű
vel azonban csak a bizonyos időközre (pl. fél
vagy háromnegyed percre) eső átlagos fordulat
számot lehet meghatározni. Pontosabb a tacho-
méterekkel való mérés. Vasúti vonatok sebes
ségét úgy szokták meghatározni, hogy önműködő 
kontaktusokat alkalmaznak az egyik sin alatt 
vagy mellett és pedig meghatározott (pl. 1 km.-
nyi) távolságokban, amelyeket a rajtuk áthaladó 
nehéz lokomotivkerék elektromosáram megsza
kítására vagy zárására indít, ami valamely 
állomáson elektromágnest mozgat s ez tű segé
lyével óraművel egyenletesen mozgatott papír
szalagot lyukaszt át. Mennél közelebb vannak 
egymáshoz az átlyukasztott helyek, annál gyor
sabban haladt a vonat. A vonat sebességét kü
lönben közvetlenül is mérik valamely nem féke
zett tengellyel összekapcsolt tachométerrel. Ez 
azon alapszik, hogy a nem fékezett kerekek ke
rületi sebessége megegyezik a vonatsebességgel. 
A vonateebesség mérésére való önműködő jelző
műszert sztatmográfnak is nevezik. Folyóvíz 
sebességének mérését illetőleg 1. Vizsebességmé-
rés, Pitot-féle cső. 

Sebességmérő (tachométer), készülék gépek 
v. járóművek tengelyforgási sebességének meg
határozására. Az ilyen készülék a forgási sebes
ségnek egy percnyi időközben beálló ingadozá
sát is mutatja, mig a fordulatszámláló csak át
lagos értéket ad. Vannak mechanikai és elek
tromos S.-k. A mechanikai S.-k nagyobbára 
a gőzgépeken látható centrifugális szabályozók 
módjára működnek. Ilyen szerkezetű az 1. ábrán 
látható centrifugális ingás S. A megvizsgálandó 
sebességű forgótengely fogaskerék-átvitellel füg
gélyes tengelyt (1) hajt s ezzel együtt a két sú
lyos gömböt (2), melyek a tengely forgásakor 
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széjjelmennek. Ezzel a 3-al jelzett rudat s a vele 
kapcsolatos mutatoszerkezetet is befolyásolják. 
E készüléken a centrifugális erővel szemben 

1. á l ra . Centrifngálingás tachométer. 

a nehéz gömbök súlya hat. Hogy~a készülék 
pontosan működjék, az 1-el jelölt tengelynek 
függélyes helyzetben kell maradnia. Kocsikon, 

hajókon, vagy nem 
teljesen szilárd ál
lású gépeken tehát 
nem használható. 
Ezen a hajon úgy 
segítenek, hogy ket
tős centrifugális in
gát alkalmaznak, 
amilyent a 2. ábra 
mutat vázlatosan. 
Az 1-el jelzett sú
lyos gömbökkel 
szemben a 2-vel je
löltellensúlyok van
nak, miáltal a ne
hézségerő hatása ki 
van küszöbölve. El
lenerő gyanánt a 3-al 
jelölt rúgó rugal

masságát használják fel. Ez a rúgó egyrészt a 
4-el jelölt szabályozó hüvely, másrészt a forgó 
tengely ütközőjéhez támaszkodik. A hüvely elto-

Révai Nagy Laetkmui. XVI. Vöt. 

2. áora. A kettős centrifugális 
inga elve. 

ábra. Az autotempométer 
vázlata. 

lása itt is umtatószerkezetre hat. Mivel az ilyen 
S.-k bármely helyzetben jól működnek, nagyon 
elterjedtek. B S.-t gyakran önműködő regisztráló-
készülékkel látják el, 
amennyiben a mutató
val írótü van kapcso
latban, mely óramű
vel hajtott papírszala
gon diagrammot raj
zol fel. Ebből a forgási 
sebesség megállapít
ható. Automobilokon 
az ilyen mechanikai 
S.-t az egymást gyor
san követő lökések 
miatt nem lehet al
kalmazni s azért az 
elektromos vagy mágneses S.-t. használják, me
lyet autotempométer néven hoztak forgalomba. 
Ennek működése azon alapszik, hogy a forgc> 
mágnes mezejében könnyen forgathatólag felfüg
gesztett fémtest a mágnes forgását követi és 
pedig olyan erővel, mely a mágnes forgássebes
ségével arányos. Ha tehát a tű forgását ismert 
feszültségű rugóval akadályozzák, miközben a 
rúgó összenyomását mutató tünteti fel, a mutató 
kiütése a mágnes forgássebességének mértékéül 
szolgál. Ez a haladó automobil sebességét adja, 
ha tengelyének forgását alkalmas átvitellel a 
mágnesre ruházzák át. A 3. ábra vázlatosan 
tünteti fel az 1-el jelölt, kettősen meghajlított 
állandó mágnest, melynek mágneses mezejét a 
sarkai közé elhelyezett és 2-vel jelölt vasmag 
zárja. A mágnes és vasmag között 1 mm.-nyi 
köz van, amelyen belül a jól egyensúlyozott, ha
rangalakú jelzőtest lenghet (3), mely alumínium
ból való. Ennek 4-el jelzett tengelye zafírok közé 
(5) van ágyazva. Ez a jelzőtest a tengellyel, a 

4. átea. Autotempométer perspektiv rajza, nyitva. 

spirálrúgóval (7) és mutatóval (8) együtt csak'2 
grammot nyom. A mágnes és a vasmag a 6-al 
jelölt tengelyre van erősítve, melyet a járómű 
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kerekének tengelye forgat. A jelzőtest rendkívtil 
csekély súlya érzéketlenné teszi a lökések ellen; 
tengelyének majdnem súrlódásmentes beágya
zása pedig nagyfokú érzékenységet biztosít. A 
mutató pillanat alatt követ minden sebességvál
tozást és rögtön elfoglalja kellő helyzetét. A 4. 
áfo-án az autotempomóter perspektiv rajzban 
látható, félig eltávolított skálával. A hajók me
netsebességét a mérőorsóval és a pátens-sebes
ségmérővel határozzák meg. A mérőorsó 230 m. 
hosszú, vékony zsineg, mely üres, forgatható fa-
hengerre van csavarva. A végén háromszögalakú 
deszkáeska van ráerősítve, melynek egyik oldala 
körivalakú s ez ólommal van bélelve, hogy a 
deszkáeska függélyes helyzetben ússzék. Mérés
kor a deszkácskát a hajó hátsó részéről a vízbe 
dobják, ahol a víz nyomása majdnem egyhely
ben tartja. Mikor a hajó menetet folytatja, az 
orsózsineg a hengerről legömbölyödik; a mérés 
akkor kezdődik, mikor a hajó hosszának meg
felelő hosszúságú zsineg már kifutott. B célra a 
zsinóron csomók vannak, melyek egymástól való 
távolságai úgy viszonylanak egy tengeri mér
földhöz, mint 15 v. 30 másodperc egy órához. 
Az időt homokóra jelzi, melynek homokja 15 v. 
30 mp. alatt ömlik át az egyik tartályból a má
sikba. A hajó annyi tengeri mérföldet halad 
óránkint, a hány csomó futott ki 15 v. 30 mp. 
alatt. A pátens-S. kis propeller, mely a hajónak 
a vízen való tovahaladása következtében for
gásba kerül és ennek sebessége bizonyos arány
ban áll a hajó sebességével. A kis forgó propel
ler óraműszerü szerkezetet működtet, melynek 
három számlapján a hajó által megfutott tengeri 
mérföldek száma leolvasható. 

Sebestenae (növ.), 1. Cordia. 
Sebestorony (Tumul), kisk. Krassó-Szörény 

vmegye karánsebesi j.-ban, (IMO) 495 román lak. 
(Tr. E.) 

Sebestyén (Sebő), szent, vértanú, szül. Galliá
ban. Diocietianus alatt a pretoriánus testőrcsapat 
kapitánya volt. MidőnDioeletianus megtudta, hogy 
keresztény lett, felhívta, hogy a pogány istenek
nek áldozzék. Ellene szegülvén a császári parancs
nak, mezítelenül egy fához kötötték s társai nyíl
lal lődöztek rá, míg élettelenül összerogyott. Egy 
keresztény nő fölkereste a holtnak vélt S. tete
mét, hogy eltemesse, de látván, hogy él, házába 
fogadta s ápolgatta. Midőn sebeiből kigyógyult, 
újra elfogták s 288. halálra korbácsoltak. Egy 
Lucina nevű ájtatos nő szt. Péter és Pál apostolok 
sírja mellett temette el testét. Védőszentje a lövész
társulatoknak ; emléknapja jan. 20. Kiváló festő
művészek örökítették meg alakját: Mantegna, Pe-
rugino, P. Veronese, Sodorna, Holbein, Domeni-
chino. 

Sebestyén, portugál király (1557—78), János 
trónörökös utósztilött fia, szül. 1554., megh. 1578 
aug. 4. Nagyatyjának, III. Jánosnak halála után 
jutott a trónra s egyideig nagybátyjának, Hen
rik bíborosnak gyámsága alatt állott. A keresz
tes háborúkért rajongva, már 1574. hadat indí
tott a marokkói arabok ellen. 1578-ban új had
járatot kezdett, de a hagyomány szerint Kaszr-
el-Kébir (Alcazar) mellett aug. 4. serege teljesen 
megsemmisült s ő maga is eltűnt az ütközetben. 

Később megtalálták eltorzított holttestét és Ceu-
taban temették el. Mégis az a hit terjedt el, hogy 
megmenekült s mikor Portugália 1580. II. Fülöp 
spanyol király uralma alá került, egymásután 
támadtak az Al-Sébestyének- A legnevezetesebb 
volt ezek közül a negyedik, ki 1598. Velencében 
lépett fel, de 1600. spanyol börtönben fejezte be 
életét. V. ö. d'Antas, Les faux Don Sóbastien 
(Paris 1875); Sao Mamede, Don Sébastien et 
Philippe II. (u. o. 1884). 

Sebestyén, Esztergom első érseke. Mint pan
nonhalmi szerzetest Szt. István, Hartvik szerint, 
Esztergom érsekévé tette. De S. már 1001. oly 
súlyos szembajt kapott, hogy a király három 
éven át Asztrikkal helyettesítette. Visszanyervén 
szeme világát, átvette a magyar egyház kormá
nyát, Asztrikot pedig a pápa, fáradozásának ju
talmául, érseki palásttal küldte vissza a kalocsai 
egyházmegyébe. A magyar egyház szervezetének 
érdeme kettejök nevéhez fűződik. Abból, hogy 
1007. és 1012. Asztrik magát a magyarok érse
kének nevezi, az következik, hogy ezekben az 
időkben S. már nem élt. L. Asztrik. 

Sebestyén, 1. Aladár, 1. Kovács-Sebestyén. 
2.S-Arthur, műépítész, szül. Budapesten Í868 

jan. 17. A műegyetem elvégzése után egyideig 
Hausmann mellett működött, majd hosszabb kül
földi tanulmányútja után önállósította magát. 
Lechner Ödönnel együtt dolgozta ki a kecske
méti áll. elmegyógyintézet terveit. Önálló művei: 
az Osztálysorsjátóktársulat, a Magyar ált. kőszén
bánya-társulat, az Imperial-szálló palotái, Pan-
csován, Beszterczebányán, Zólyomban középüle
tek, bérházak és nyaralók a fővárosban, továbbá 
Odesszában; mozgóképszínházak Szófiában, Rusz-
csukban; a székesfővárosi Szt. Gellértfürdő Sterk 
Izidorral és Hegedűs Árminnal együtt. 

3. S. Ede, hírlapíró, szül. Nagyatádon (So
mogy vm.) 1875 jún. 7. Már mint kaposvári diák 
írt tárcákat, 1895. Oroszországban az ottani éle
tet és az orosz irodalmat tanulmányozta; 1897 
óta Budapesten hirlapíró. Szerkesztette a Könyv 
és a Könyvtári Szemle c. irodalmi lapokat, a 
Gyermekvédelem Lapját, valamint a Déli Hirek 
hétfői lapot. 1903-ban egész évet Bukarestban 
töltött a román nemzetiségi politika tanulmá
nyozása végett. Önállóan megjelent müvei: El 
Parisba ! (1899); A romániai magyarok élete 
(1904); A román nemzetiségi politika (1905); 
A kézcsők és más elbeszélések (1909); A gyer
mek egészsége (1913); Asszonyok galériája 
(1923). Lefordította Oppenheimer Az állam c. 
társadalomtörténeti müvét, valamint több re
gényt és irodalmi tanulmányt. 

4. S. Gábor (Kocsi), jogtudós és polihisztor, 
szül. Debreczenben 1794 febr. 14., megh. Pesten 
1864 ápr. 4. Debreczenben végezte a jogot, 1819. 
ügyvédi diplomát nyert. Veszprémben telepedett 
le, ahol 23 évig volt a vármegye szolgálatóban, 
1837-től fogva mint főügyész. Veszprém megyé
nek két országgyűlésen követe is volt s Palóezi 
Lászlóval (1. o.) együtt működött. Feltűnt nyil
vános beszédeiben roppant olvasottságával és 
törvényismeretével, társalgásában is kifogyha
tatlan elméssógóvel, anekdotáival és élceivel; 
humoráért magyar Demokritosnak nevezték. 

Amely szó 8 alatt nincs meg, Sz alatt keresendő! 
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1850-ben a soproni főtörvényszék ülnöke lett, 
1855. az ottani úrbéri törvényszékhez helyezték 
át. 1862-ben nyugalomba vonult s olvasgatásnak 
élt. Fiatal éveiben levelezett Kazinczyval, ver
seket és színdarabot is irt (Asszonyi praktika 
és Kaczki Pál), továbbá értekezéseket a Tudo-

. inányos Gyűjteménybe; szerkesztett egy Ma
gyar nóták gyűjteménye c. zenészeti vállalatot 
is 1822—32, XV. f tizeiben, és sokat tett a magyar 
zene emlékeinek megmentésére, Lavotta és Cser
mák megismertetésére. Késő éveiben is irogatott 
a lapokba, leginkább érdekes apróságokról. V. ö. 
Vasárnapi Újság 1861. Blmésségeit részletesen 
ismertette Aszalay József (Szellemi röppentyűk 
1859), egész működését Eötvös Károly (Pesti 
Hirlap 1907 aug.-szept). 

5. S. Gyula, pedagógus és történetíró, szül. 
Gyönkön 1818., megn. Pestszentlőrinczen 1911 
júl. 5. 1877—1896-ig tanár a budapesti VI. 
ker. állami polgári iskolai tanítónőkópzőintézet-
ben. 1894-ben a vidéki állami tanítónőképzőinté
zetek miniszteri biztosává, majd a tanítóképzők 
szakfelügyelőjévé nevezték ki. 1896-ban az újjá
szervezett közoktatási tanács titkára, aztán elő
adó tanácsosa. Az irodalommal 1865 óta kezdett 
foglalkozni. Első önálló munkája: Zrínyi Miklós 
a szigetvári hős 1877. jelent meg (2. kiad. 1895). 
A következő évben egy nagyobb szabású Világ
történetbe kezdett, mely azonban abbamaradt. 
Részt vett a Váinbéry neve alatt angol nyelven 
megjelent magyar történet megírásában (The story 
of the nations: Hungary, 1887). A nagyközönség
nek szánt népszerű magyar történet első kötete 
gyanánt 1895. jelent meg az Árpádok története c. 
munkája. Sokat írt a közoktatási és nevelésügyi 
lapokba és folyóiratokba. A Nemzeti Nőnevelés 
c. folyóiratnak kezdettől (1879) fogva tíz éven 
át szerkesztője volt. Ezzel egyidőben szerkesz-
t3tte két éven át az Országos Középiskolai Tanár-
egyeslileti Közlönyt és az Ifjúsági Iratok Tárát. 
Az 1896-iki ezredéves ünnep alkalmából a közok
tatásügyi miniszter megbízására megírta az Elemi 
népiskolai tanító- és tanttónőképző-intézetek tör
ténetét. — Neje: Stetina Hona, az Erzsébet-nőis
kola tanára, az állami nőipariskola igazgatója, 
1890. átvette férjétől a Nemzeti Nőnevelés szer
kesztését s azt huszonöt éven át szerkesztette. 
Művei: Gazdaságtan (1888); Háztartástan és 
Neveléstan (1890, 15 kiadást ért); A polgári is
kolai tanítónőképzés (Kis Áronnal együtt, 1896); 
Virágregék (1899). 

6. S. Gyula, múzeumi igazgató, történetíró, 
szül. Szentantalfán (Zalám.) 1861 mára 7. Egye
temi tanulmányait Budapesten végezte, 1891. 
fii. doktorrá avatták. 1889-ben a Magyar Nemzeti 
Múzeum könyvtárának tisztviselője, később igaz
gató lett s m. kir. udv. tanácsosi méltósággal tün
tették ki. Tagja a Magyar Tud. Akadémiának s a 
Kisfaludy-társaságnak, a helsingforsi Finn-ugor
társaságnak, elnöke volt a Magy. Néprajzi társa
ságnak, magyarországi elnöke a Folklóré Fellows 
néphagyományt kutató nemzetközi tudományos 
szövetségnek. Szerkesztője a Kisfaludy-társaság 
Magyar Népköltési Gyűjteményének; állami 
megbízásból intézi a magyar néphagyomány em
iékeinek gyűjtését. Felkutatta a pogánykori ere-
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detü regösénekek még élő maradványait. Neve
zetesek a rovás-írás emlékeire vonatkozó kutatá
sai és megállapításai (1. Rovás-Írás). 1898— 
1910. Munkácsi Bernáttal, 1911—17. önállóan 
szerkesztette az Etnographia folyóiratot. Közel 
kétszáz tudományos értekezésén kívül önállóan 
megjelentművei: Egy ismeretlen Homér-fordttó-
ról (1890); Adalékok a középkori énekmondók 
történetéhez (1891); A székelyek neve és eredete 
(1897); A halotti beszéd szerzője és kora (1898); 
Ki volt Anonymus (1898); Az avar-székely 
kapcsolat pere (1899); Regösénekek (M. Népköl
tési Gyűjt. 1902); A regösök (1902); Ursprung 
der Bu8trophedonschrift (Berlin 1903); Telegdi 
János Rudimentájának hamburgi és maros
vásárhelyi kéziratáról (1903); A magyar hon
foglalás mondái (1—2. köt., 1904—05); Dunán
túli gi/űjtés (M. Népkölt. Gyűjt. VIII. köt. 1906-
13); Rovás és rovás-írás (1909); Kriza: Vad
rózsák kritikai kiadása (1911); Tájékoztató a 
Folklóré Fellows magyar osztályának or
szágos gyűjtéséhez (Bán Aladárral, 1912—20); 
Négy emlékirat a ha.zai néphagyomány gyűjtése 
tárgyában (1914); Északi tanulmányút (1914); 
A magyar rovás-írás hiteles emlékei (1915); A 
Magyar Tud. Akadémia szózata a művelt világ 
összes akadémiáihoz (1918—19., megjelent angol, 
francia, olasz, németes esperanto nyelven is); 
Bizalmas okmányok a Magy. Nemzeti Múzeum 
és a Magy. Tud. Akadémia történetéhez (1922— 
1923). E Lexikonnak is munkatársa. 

7. S- István (Kocsi), ref. lelkész és teológiai 
tanár, szül. Mezőtúron 1761 márc. 6., megh. 
Pápán 1841 jan. 25. 1781-ben befejezvén Debre-
czenben a teológiai tanfolyamot, akadémikus 
rektornak ment Kunszentmiklósra. Három év 
múlva külföldre indult és 1787-től az odera-frank-
furti egyetem hallgatója volt. 1790. tért vissza 
hazájába, hol még ez évben monori lelkész, deb-
reczeni teológiai tanár, később ismét lelkész lett 
több helyen, 1817. pápai teológiai tanár, 1837. 
nyugalomba vonult. Sok munkát irt, melyek kö-
zijl azonban csak a következők láttak napvilágot : 
Észrevételek a vallásra egy kantianus philo-
sophustól világosttásokkal feltett definitióra 
(Egyházi Értekezések 1821); Messiológia (a,mea-
siási jövendölések terjedelmes fejtegetése, Buda 
1835); Kézi könyvecske... toldalékul a messio-
lógiához (u. o. 1835); Vélemény ajus vocandi et 
dimittendi felöl (1838). 

8. S. Jenő, ref. teol. tanár, szül. Csúzán (Bara
nya vm.) 1881 jún. 8. Tanulmányait a budapesti 
ref. teológián, majd Utrechtben és Genfben vé
gezte ; teol. doktorrá avatták. 1918 óta a buda
pesti ref. teológián nyilv. rendes tanár. Szer
keszti a Kálvinista Szemle c. hetilapot, a De 
Hongaarsche Heraut című hollandi nyelvű havi 
folyóiratot s a Holland-Magyar Kálvinista Könyv
tárt. Alapítója 1921. a Kálvinista politikai szö
vetségnek. Müvei: A bűn lényege (Sopron 1910); 
ASzentháromságtanjelentősége{Bu.ia.yest 1911) ; 
Kálvin és a kapitalizmus (1911); Kálvinizmus 
és demokrácia (u. p. 1912); Nietzsche és Kálvin 
(1917); Kuyper Ábrahám (1917); A nemi élet 
etikai jellege (1917); A predesztináció és pro
blémái (Budapest (1922). Lefordította hollandi 
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nyelvre Rákosi Viktor Az elnémult harangok c. 
regényét: De Klokken die verklonken címmel 
(Amersfort 1912). 

9. S. Károly, tanár és iró, szül. Gödrén (Bara
nya vm.) 1872 júl. 10. Egyetemi tanulmányait 
Budapesten, Lipcsében és Berlinben végezve, 
1895. Budapesten főgimn. tanár lett. 1912-tól az 
orsz. színművészeti akadémia tanára s 1904 óta 
egyszersmind a Budapesti Hírlap belső munka
társa volt, újabban a Pester Lloyd belmunkatársa. 
Sok irodalmi és művészeti cikket írt különböző 
tudományos folyóiratokba. Önálló művei: .4 
Pseudc-Phokylides (Budapest 1895); A görög 
gondolkodás kezdetei(1897); A cinikusok (1902); 
A romai irodalom története (1903); Az athéni 
Timon (1904); Ibsen Peer Gyntje(í903, előadták 
1907); Napnyugati séták (1916); Dramaturgia 
(1919); Az orléansi szűz, Schiller tragédiája 
(1921); Shakespeare és az angol renaissance 
(1921); Emlékek, tanulmányok (1921); A rámái 
irodalom kistükre (1923); Makai Emil (1923). 
Ezenkívül több színművet, valamint operaszö
veget fordított. 

Sebestyénialva (Sebestanová), kisk. Trencsén 
vmegye vágbeszterezei j.-ban, (i9io) 299 szlovák 
lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Sebesújfalu (Spurcani), kisk. Bihar vmegye 
margittai j.-ban, (i9io) 447 román lak. (Tr. B.) 

Sebesülési pótdíj, helyesen sérülési pótdíj 
(1. o.). 

Sebesvár (Bologa), kisk. Kolozs vmegye 
bánffyhunyadi j.-ban, d9io) 1114 román lak. 8. 
táján állott Aflca római erősség. Később várat 
építettek ott, melynek omladékai a falu fölött, egy 
dombtetőn, a Sebes-Körösbe ömlő s ennek jelző
nevet adó Sebes folyócska mellett láthatók. A 
XIV. sz. elején királyi vár, Zsigmond király óta 
a losonezi Bánffy-család birtoka s ez időben Hu-
nyad (t. i. Bánffy-Hunyad) várának és Kalotaszeg 
varának (a vidékről) is nevezték. Nagy- Várad elfog-
lalása<1660)után az erdélyi fejedelemség végvára; 
a XVIII. ez. első negyedében lerombolták. (Tr. E.) 

Sebesváralja (Podhradik), kisk. Sáros vmegye 
eperjesi j.-ban, (i9io) 236 szlovák lak. Fölötte Se-
bes várának romjai emelkednek. Ez a vár, mely 
1307—1500. a Synka-nemzetség tulajdona volt, 
sok viszály után az eperjesi polgárok boszujának 
esett áldozatul, akik 1550. feldúlták. (Tr. Cs.-Szl.) 

Sebész az az orvos, aki sebészeti betegségek 
gyógyításával foglalkozik. Régibb időben a sebész-
orvosokon kívül ú. n. okleveles sebészek is vol
tak (sebész-mester, chirargus), nem okleveles 
orvosdoktorok, akik csakis sebészeti betegségek 
gyógyítására nyertek kiképzést s akikre az akkor 
divatos kisebb sebészi beavatkozásoknak, érvá
gásnak, foghúzásnak, kötözéseknek, tehát az ű. n. 
mindennapi sebészetnek gyakorlását bizták. Az 
okleveles sebészorvosokkal szemben alsóbbrendű 
OTVOBÍ személyek voltak a gyakorlatban. 1872 
óta egyetemeink ilyen sebészeket nem képeznek 
ki többé, 1. még Műtő. 

Sebészet (gör. chirurgia), a gyógyító orvos
tudományok egyik ága. Szoros határt vonni a 
sebészi és belső betegségek között, amelyeket a 
régibb időben külön választottak, ma alig lehet. 
Napjainkban, amikor a sebészi megközelítés a 

testnek csaknem valamennyi szerveire lehetsé
ges, minden egyes betegség szakában felléphet a 
sebészi kezelés szükségessége. A megkülönböz
tetés nem is a betegségekre, hanem a gyógyítás 
eszközeire vonatkozik, amely körülhatárolást 
azonban megadni ma nehezebb, mint valaha. A S. 
körébe tartoznak mindazon betegségek, amelyek 
lefolyásában valamikor műtéti beavatkozásra 
(sebzésre) kerülhet a sor. 

A S. az utóbbi évtizedekben óriásit haladt, 
hatalmas területet hódított meg, sokban azonban 
irányt is változtatott. Ha e haladás okait keres
sük, két irányban találjuk meg. Egyfelől újjá
épült a sebészi technika, azért, mert a legnagyobb 
két akadályt, a fertőzést és fájdalmat sikertilt 
legyőzni; ma anesztézisben és aszeptikusán tu
dunk operálni. A másik tényezője a haladásnak 
az, hogy az utolsó két évtized a sebészeten belíil 
új tudományt szült, a sebészeti kórtant. Az egyes 
betegségeket megtanultuk sebészi szempontból 
tanulmányozni és értékelni. 

A S. osztályozása többféle szempontból lehet
séges. A végzendő műtétek kiterjedése szerint 
meg szokás különböztetni mindennapos éB nagy 
sebészetet, amely utóbbi öleli fel az aszeptikus 
műtétek egész nagy csoportját. A testtájak sze
rint szokás különbséget tenni az általános sebé
szet és az egyes szakmák között, amely utóbbiak
hoz tartoznak: a nőgyógyászati-, fülészeti-, orr-, 
gégészeti-, urológiai- és hadisebészet. A hadi
sebészet azon különböző eredetű sérülésekre 
vonatkozik, amelyeket a háború vet fel. 

A S. a szülészettel együtt az orvostudomány
nak talán legrégibb ága. Legelső nyomait már az 
egyiptomiaknál is megtaláljuk, amennyiben már 
itt nyomait leljük annak, hogy hadjárataikban 
orvosok kisérték a seregeket, amelyeknek sérült
jein csonkításokat végeztek. Bizonyítékaink van
nak arra, hogy már abban az időben ismerték a 
kömetszést, koponyalékelést és sok más nagyobb 
műtétet. Á sebészeti ténykedés nagy tökélyéről 
tanúskodnak az indusok híres orvosi munkái, a 
Kr. e. 1000—1400 évvel élt Susrutas-nsk tulaj
donított Aywveda, azaz az élet könyve. Virág
zásban volt a sebészet a görögöknél is már a 
Kr. e. IV—V. században Híppokrates idejében, 
amely időből különösen a csonttörések és flea-
modások tanában maradtak reánk bámulatra 
méltó ismeretek nyomai. A görög S. fénykora az 
alexandriai időszakra esik, amely időszaknak 
számos nagynevű orvosát ismerjük. A görögök
től vették át a sebészeti ismereteket a rómaiak, 
kik azután az ismereteket hadjárataikban kiter
jedten alkalmazták és fejlesztették. A Kr. e. I. 
században élt Celsus-iól kétségtelenül tudjuk, 
hogy képző operációkat végzett, operáit sérveket, 
végzett amputációkat csaknem ugyanolyan mó
don, mint azt ma végezzük. Utódai közül a Kr. u. 
II. században Galenus vált ki leginkább, aki a 
sebészeti ténykedést iparkodott pontos bonctani 
alapon tovább fejleszteni. A rómaiaktól a sebé
szet fejlődésében az arabokhoz jutunk, akik a 
középkor viharos századai alatt megőrizték az 
ókor egész sebészeti tapasztalatát s akik, mint 
minden téren, a sebészeti tudományban is korak 
első helyére állottak. A véres operációkat nem 
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fejlesztették számottevő módon, már csak azért 
sem, mert vallásos előítéletüknél fogra a vér
ontástól óvakodtak. A sebészi betegségek fel
ismerésében azonban nagy haladást tüntetnek 
fel. Az arab sebészet idejéből származik az ani-
putációnak és más bemetszósnek izzó késsel való 
végzése egyrészt fájdalomcsillapítás, másrészt a 
fertőzés elkerülése céljából. Az arabok legkiválóbb 
sebészei voltak: Bhazes, Avicenna, Abulkasem 
és mások. A középkor vége felé a sebészet fej
lesztését az olasz orvosi iskolák veszik át, ame
lyek közül a legkiválóbb a salenwi; ehhez tar
tozik e középkor egyik legnagyobb nevű sebésze, 
a pármai Boger. A nápolyi, bolognai és páduai 
iskoláktól a franciák veszik át a vezetést, ahol 
Guy de Ghaiiliac emelkedik ki, mint korának 
legkitűnőbb sebésze. Tőle származik 13ö3-ból a 
középkor legnagyobb tekintélyű sebészeti mun
kája. Nagy jelentőségű a S. fejlődésére a XVI. 
századból Vesalius németalföldi orvos fellépése, 
aki a bonctan behatóbb tanulmányozását tette 
minden orvosi működés alapjául. Az új irányban 
ugyancsak elsősorban a franciák emelkednek ki, 
akiknek lángeszű sebésze: Páré Ambrosius nevé
hez fűződik a vérzés csillapításának fontos feje
zete. 173 l-ben alapítják meg a párisi sebészeti 
akadémiát, mint az ottani orvosegyetemmel 
egyenrangú intézetet, amely azután a sebészet 
terén egy évtizeden át irányadó marad egész 
Európában. Ettől az időtől kezdődik voltaképen a 
sebészet tudományos fejlődése is, amihez a 
francia iskola képviselői közül Petit, Desault és 
Percy-n kívül az angol Pott, Himter, Bell, 
Cheselden. Monro és mások járultak hozzá. 
A németek közül ez időben csakis Heister válik 
ki működésével. A német sebészet a XIX. század
ban vett nagy lendületet Siebold és Bichter fel
lépésével. Míg azelőtt inkább a gyakorló sebé
szek lángeszű működése vitte előre a sebészetet, 
úgy ebben az időszakban lassanként az egyete
meken működő tanárok kezdik átvenni a sebé
szet ápolását. A franciák közül a XIX. század 
elején Boyer, Delpech, Dtipuytren, Larrei/, az 
angolok közül Cooper, a németek közül Khera. 
Búst, Graefe és Langenbeck Kristóf emelked
nek ki, mint a sebészet elsőrendű tekintélyei. A 
XIX. század közepén a német sebészet veszi át a 
vezető szerepet, amennyiben képviselői között 
Diejfenbacli. Bruns, Lmigenbeck Bernát, Tex-
tor, Volkmann, Hueter, Billroth, Dumreicher 
és mások neveit találjuk. A modern sebészeti 
irány — mint említettük — az érzéstelenítés 
(anaesthesia) és az aszeptikus sebgyógyítás alap
elveinek ismeretéből fejlődött ki, amely utóbbi 
Lister, s nem kis részben hazánkfia, Semmelweis 
nevéhez fűződik. 

Hazánkban a sebészet a XIX. század közepéig 
a német sebészek után indult s külön kiváló kép
viselőt alig mutatott fel. A század közepén 
Balassa János, a sebészet tanára, honosította 
meg hazánkban a modern sebészetet; általános 
orvosi gyakorlata mellett nagy számmal végzett 
operációkat, amelyek közül képzőműtétei és kő-
műtétei váltak ki leginkább. Ü volt az első, ki 
irodalmilag is maradandót alkotott hazánkban a 
sebészet terén. Azóta a sebészet nálunk is egyre 

szélesebb körben talált müvelökre, úgy hogy 
I jelenleg a sebészetet öt rendes tanszéken adják 
elő hazánkban. A magyar sebészirodalmi műkö
dés külföldön is jól megállja a helyét. 

Sebészeti bonctan, a leíró- ós tájbonctan kü
lönböző adatait a sebészeti betegségek felismeré
sének és sebészi műtéteknek különös céljai szerint 
csoportosítva tárgyalja. 

Sebésztársaság néven tömörültek a sebészek a 
különböző országokban a sebészeti tudomány előre 
vitele céljából. Minden egyes országban egy vagy 
több ilyen társaság működik, sőt kevéssel a háború 
kitörése előtt nemzetközi sebészeti társaság is 
alakult Brüsszelben. A Magyar Sebészeti Társa
ság 1906 nov.-ben tartotta alakuló gyűlését s 
választottameg első tisztikarát, amelynek a veze
tésével 1907. tartotta első nagygyűlését. Azóta 
évenkiut összegyűlnek Magyarország sebészei, 
hogy különböző, előre kitűzött tárgyak felett 
eszmecserét folytassanak s a sebészet legfonto
sabb aktuális kérdéseit megvitassák. A társaság 
munkálatairól évenként vaskos kötet számol be 
az orvosvilágnak. 

Sebfertőzés, 1. Seb. 
Sebforradás (a5v.), 1. Forradás. 
Sebháló (aaiászat), azonos az ollóhálóval. 
Sebinus lacus (Sebino), 1. Iseo-tó. 
Sebkezelés alatt értjük mindazon eljáráaok 

összességét, amelyek a sebek akaratlagos ejtése 
(műtétek) vagy az egyébként támadt sebek ellá
tása körül használatosak. A mai S. irányát az a 
felfedezés adta meg, hogy a sebben végbemenő 
kóros elváltozásokat apró élő szervezetek (bakté
riumok) okozzák. A test külső és belső felületét 
borító hámréteg jó védősánc a csirák bevándor
lása ellen. Amint e védőréteg megsérül, kapu 
nyílik a csiráknak s az eredmény a seb fertőzése. 
Ezért kell minden sebészi beavatkozás alkalmá
val a fertőző anyag bejutását meggátolni s ezért 
kell minden fertőzött sebből a bejutott csirákat a 
lehetőség szerint eltávolítani. Azokat az eljárá
sokat, amelyek a csirák elpusztítását célozzák, 
történjék az mechanikus, vegyi vagy hő-behatá
sok útján, antiszeptikus (fertőzés elleni) eljárá
soknak nevezzük. Azt az állapotot, amit a seb 
környezetében, a sebbel érintkező külvilágban 
ilyenmódon létesítettünk, aszepszisnék (fertőzés 
nélküli állapotnak) nevezzük. Az aszeptikus álla
potot tehát mindig antiszepszis útján érjük el. A 
megejtett sebben magában is tovább érvényesül
het az itt említett két alapelv. Ha a sebben ma
gában bármilyen módon tovább folytatjuk a fer
tőzés ellem küzdelmet, antiszeptikus, ha pedig 
annak csiramentes állapotát feltételezve, csakis 
fertőzéstől mentesen kezeljük, aszeptikus S.-ről 
beszélünk. Különbséget teszünk tehát a seben 
kiviili és a seben belüli antiszepszis és aszepszis 
között. 

A seben kivüli antiszepszis, ami a sebek ellátá
sához, illetve ejtéséhez szükséges aszepszist léte
síti, vonatkozik: a) a műtevés helyére, a műtéthez 
szükséges eszközök, kötőanyagok, varróanyagok, 
fehérnemük csirátlanítására; b) a beteg azon 
testrészének, amelyen a sebesülés történt vagy 
történni fog, csírátlanítására ós c) a műtétet végző 
személyzet, műtő, segédlet csírátlanítására. 
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A három tényező közül az elsőt teljesen meg
oldottnak tekinthetjük a mai időben. A ínűtőhelyi-
ségek építése, berendezése, tisztántartása köz
ismert tényezők. Az eszközök csírátlanítása rész
ben kifőzés, részben áramló gőzben vagy száraz 
melegben történő csírátlanítás útján történik. A 
fehérnemű és kötszer csírátlanítása nagy nyomású 
áramló gőzben történik. A varróanyag kérdése is 
nagyrészt tisztázott, amennyiben a különböző 
varróanyagok, a felszívódó (catgut) és a fel nem 
szívódó (selyem, cérna, silk-worm, sodrony), mind
egyik a maga módja szerint tökéletesen csirátla-
nítható. Eltérés a varróanyagok szempontjából 
az egyes sebészek között ma is elsősorban abban 
van, hogy a különböző varróanyag javallatait az 
egyesek különbözőképen szabják meg. 

A beteg operálandó vagy eltávolítandó test
területének előkészítésében már nagyobbak az el
térések. A régibb idők különböző, többé-kevésbbé 
szövődményes eljárásával szemben nagy haladást 
jelent a seb környékének jódtinkturával való cser-
zése, amely hosszabb-rövidebb ideig kellő csira
mentességet biztosít, kivált ha a bejódozás előtt 
egyéb tisztítási eljárásokon ment keresztül a bőr. 
Igen nagy jelentőségű a seb környékének a test 
többi részétől való elkülönítése (izolálás). 

A harrnadik, még ma is sokban vitás kérdés a 
mtitétet végző személyzet kezének csírátlanítása; 
míg egyesek a kéz mosásának tökéletesítésében 
keresik a megoldást, addig mások a kezet teljesen 
kizáró, könnyen csiráméntesithető guimnikezty ük, 
illetőleg azok pótszerének (gaudamin stb.) alkal
mazásában látják a végleges elintézést. A műtő 
egyéb testrészének kizárása steril köpennyel, az 
alkarok befedésével s a fejre alkalmazott többé-
kevésbé záró sapkák segélyével általánosan el
terjedt. 

A seben belüli eljárások — mint említettük — 
két csoportra oszthatók: antiszeptikus S.-nek 
nevezzük azt, amikor a sebben olyan mechanikus 
(öblítés) v. vegyi (különböző antiszeptikus anya
gok : jodoform, xeroform, jód, szublimát stb.) el
járásokat alkalmazunk, amelyek a bejutott csirák 
eltávolítására v. megölésére alkalmasak. Aszep
tikus S. az, amidőn a sebet a csirák elleni küzde
lemben tisztán saját erejére utaljuk, tehát anti
szeptikus öblítésektől, antiszeptikus anyagok be
vitelétől menten csupán arra szorítkozunk, hogy 
a sebváladék lefolyását kellően biztosítsuk. 

Sebláz akkor jön létre, ha a sebekbe kórokozó 
csirák kerülnek s ott a sebfelszin megbetegedé
sére vezetnek. L. Seb. 

Sebnitz, város Drezda szász kerületi kapitány
ságban, (1919) 10,158 lak., vászonszövéssel, papi
ros- és iriüvirággyárral. 

Setoorrl»oea(gör.),a bőr kóros állapota, mely
nél a hámréteg tökéletlenül, u. n. parakerato-
tikusan szarusodik el és e közben bőséges zsíros 
anyagot produkál. Ehhez még a veríték és a 
faggyúmirigyek izgalma is szokott csatlakozni, 
korpás hámlás, felületes lobos folyamatok lép
nek fel, különböző baktériumok (Mallassez, Unna, 
Sabouraud-féle gombák) szaporodnak el, a bőr 
vérerei kitágulnak, a faggyúmirigyek pórusa 
zsírtömegek és leváló hám által kitöltetik, úgy 
hogy végeredményben a S.-s bőr igen sokféle 

kórképet mutathat. Ide szokás sorolni az újszü
löttek testét borító felgyülemlett túrószeTü Mm-
tömegeket (vernix caseosa), a csecsemők fején 
keletkező koszt, az ifjaknál fellépő korpás haj
hullást, pattanásokat (akne), később a zsíros 
arcot (S. oleosa), a fejbőrnek és homloknak gyűrfl-
alakú pörkös kiütéseit (corona), bizonyos, a mel
len és háton keletkező kiütéseket, az idősebbek 
arcán és orrán fellépő rezes kiütéseket (rosacea), 
végül az öregek arcán és törzsén keletkező zsíros, 
barnás szemölcsöket. A S. fontossága különösen 
abban rejlik, hogy a bőr ellenállását lerontja, 
megkönnyíti egyéb betegségek fellépését és át
alakítja azok kórképét. A S. különböző alakjainak 
kezelésénél főleg a zsírtalanító, tisztító eljárá
sok és különösen a kénes hámozó kezelés hatásos. 

Sebő, szent, I. Sebestyén. 
Sebő (Sajba), kisk. Zólyom vinegye beszter-

czebányai j.-ban, (1910) 1161 szlovák lak. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Sebők, 1. Imre, katolikus áld. pap, földrajzi író, 
szül. Budapesten 1878 jan. 1., niegh. u. o. 1917 
dec. 5. Pappá szentelték 1900. Előbb Esztergom
ban volt hittanár, 1907. Budapesten a katolikus 
főpapság és főurak segítségével megalapította a 
Rákóczi-kollégiumot s vele kapcsolatban a II. 
ker. érseki főgimnáziumot, melynek igazgatója 
volt. 1905-ben körülutazta a földet s azóta is 
többször tett világutakat, 1912. a püspöki kar 
megbízásából New Yorkban a magyarkikötői 
lelkészséget szervezte. A világháború alatt táboi i 
lelkészi szolgálatot végzett. Folyóiratokban meg
jelent tudományos cikkein klvtll önálló müvei: 
Öt világrészen keresztül (1906); Az én naplóm 
(1906); A Szaharában (1912); Tengereken túl 
(1913); A sárga-kérdés (1916). 

2. S. Zsigmond, novellista és hírlapíró, szlil. 
Párkányban (Esztergom vm.) 1861 szept. 22., 
niegh. Budapesten 1916 jún. 4. A budapesti egye
temen filozófiát hallgatott, vonzalma azonban a 
hírlapírói pályára vitte. Előbb a Pesti Hírlapnál 
dolgozott, közben egyideig Szegeden, ahol az al
földi élet és a tanyák világa nagy hatást tett reá, 
s ezek festése lett irodalmi működésének egyik 
főjellemvonása. 1892-ben a Budapesti Hírlap belső 
munkatársa és tárcaírója lett. Rendes munkatársa 
volt az Én újságom c. gyermeklapnak, majd meg
indulása óta szerkesztette a Jó pajtás c. gyer
meklapot. Irodalmi működése ebben a két irány
ban ágazik'el. Mint a gyermekek kedvelt Zsiga 
bácsija egyike legkiválóbb ifjúsági íróinknak; 
tréfás elbeszélései és gyermekregényei, főként 
Maczkő úr és Dörmögő Dömötör medve-ka
landjai, ötletességükkel és kifogyhatatlan jóked
vükkel, e nemnek java terméséhez tartoznak. 
(Önállóan megjelent ifjúsági müvei meghaladják 
a 30 kötetet.) Majd fokozott buzgalommal s egyre 
növekvő sikerrel dolgozott a komoly elbeszélése
ken is s mint novellista is az első sorokba küzdte 
föl magát. Főtere az apróbb szépirodalmi fajok, 
a kisebb novella és a rajz; egyszerű tárgyakat 
választ s hősül köznapi embereket, azokban ta
lálja meg a költői elemet. Keresetlen igazságával 
mindig meghat, stílusa is kiválik tisztaságával. 
Novellista érdemeiért 1891. a Petőfi-, 1892. a 
Dugonics-, 1904. a Kisfaludy-Társaság tagjai 
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közé választotta. Önállóan megjelent szépirodalmi 
müvei: Alakok (rajzok, 1887); Elbeszélések 
(1894); A vis-h-vis(magánjelenet, 1896); Pusztai 
élet (elbeszélés, 1903); Bajcsányi de eadem (el
beszélés, 1909); Ifjúkor (elbeszélés, 1913); Szín
foltok (1915); A milliomos fia (1916). 

Sebős (Sebus), Buda fia, kevéssel 1038 előtt 
a hagyomány szerint Gizella királyné megbí
zásából Esztergomból Nyitrára mint futár ment 
s itt, hogy az uralkodásra örökre alkalmatlanná 
tegye, kitolta Vazul szemeit s ólmot öntött fü
lébe. S. azután Csehországba menekült, de Péter 
idejében visszatért. A Péter ellen kitört forrada
lomban elfogták, megölték, két testvérének sze
mét pedig kiszúrták. 

S e b n m , sevum (lat), 1. Faggyú. — S- cer-
vinum, 1. Szarvasfaggyú. 

Sebuse, folyó, 1. Seybouse. 
Sebüszök. Egyértelmű a kórházi üszökkel, a 

sebfertőzés legsúlyosabb alakjával. A mai seb
kezelési elvek mellett elvétve észlelhető súlyos 
megbetegedés, amely régebben sebészi kórházak
ban valóságos járványként lépett fel. 
. Sebváladék, 1. Seb. 

Sebviz (arkebuzade, aqua vulneraria spiri-
tuosa), régebb időben a sebek öblítésére hasz
nált, különböző anyagokból előállított folyadék, 
mely ma teljesen elavult. 

s. e. c, a latin salvo errore calculi rövidí
tése, a. m. számítási hiba fentartásával. 

Secacornin, a sphacelotoxin kivételével a 
secale cornutum hatóanyagát tartalmazó gyógy
szer, 1. Anyarozs. 

Secale L. (növ.), 1. Eozs. 
Secale cornutum, a claviceps purpurea 

gomba egyik fejlődési stádiuma (sclerotium) a. m. 
anyarozs (1. o.). 

Secans, 1. Szelő és Trigonometriai számok-
Secchi (ejtsd: szekki), Angelo, olasz csillagász, 

•szUl. Eeggióban 1818 jún. 18., megh. Rómában 
1878 febr. 26-án. 15 éves korában a jezsuita
rendbe lépett. 1849-ben a Collegio Eomano csil
lagvizsgálójának igazgatója lett és e minőségé
ben haláláig a csillagászat minden terén, a me
teorológiában és a Föld fizikájában ernyedetlen 
munkásságot fejtett ki. Legismertebbek az álló 
csillagokra vonatkozó spektrális megfigyelései 
és a Nap fizikáját kutató észlelései. Számos irata 
között különösen Le Soleil (Paris 1870, 2. kiad. 
1875); Le stelle, saggi di astronomia siderale 
(Milano 1877, franciául Paris, 2. kiad. 1879) és 
L'unitá delle forze flsiche (Milano 1869, 2. kiad., 
1874) ismeretesek. Gondos csillagászati bolygó-, 
ködfolt- s különösen kettős csillagmegfigyeléseit 
a Memorie dell'Osservatorio del Collegio Eomano 
közlik. 

Secchia (ejtsd: szekkja, ókori Secia), a Po 140 
km. hosszú jobboldali mellékfolyója Eeggio olasz 
tartományban; ered az Alpe di Succiso lejtőjén, 
Valle Bredánál torkollik. Hajózható Quistellóig 
(57 km.), alsó részét a Po di Volanóval csatorna 
köti össze. 

Secco (ol., ejtsd : szekko) a. m. száraz. — S. fes
tészet, 1. Ál secco, Falfestmény. 

Seceders (ang., ejtsd: sziszidersz, a. m. elkülö
nülök), a skót ref. egyházból a miatt kivált fele

kezet, mert a kegyuraknak a lelkészválasztás 
körül gyakorolt jogát vonakodtak elismerni. Az 
első kiválás 1732. történt. A második szecesszió 
(united secession) 1736. ment végbe. A harmadik 
kiválás (church of relief) az 1752-ik évre esik. A 
három alkalommal összesen mintegy 600 gyüle
kezet lépett ki. 

Secent i smo (ol., ejtsd: szecsentiszmo), jelentése: 
XVII. század, vagyis az a száz év, melyben az 
évszámok secento-val, (ezer)hatszázzal kezdőd
nek. A kor általános jellemzését, 1. Olasz iro
dalom. A S. szó gyakorta egyértelmű a Mari-
nismo-val, vagyis a formai mesterkéltséggel és 
dagályossággal, mely ezt a gondolatokban sze
gény korszakot különösen jellemzi. Az új irány 
megindítója Marini (1. o.), noha tagadhatatlan, 
hogy a túlzás, a dagályosság és mesterkéltség 
felé való törekvés már az előbbi korszakban, a 
Cinquecentóban is mutatkozni kezd. A teremtő 
erő híjával levők a szertelent vadásszák és igazi 
költői hatást elérni nem tudván, affektáltságuk-
kal, eikornyásságukkal valami különöst, hatásost 
akarnak teremteni. így támadt csaknem egy
idejűleg a spanyol gongorizmus, az olasz mari
nizmus, az angol eufuizmus és a franciapresziöz 
irány. E korszak, mely a tudományok terén Ga-
lileo Galileivel s a történeti próza virágzásával 
méltán dicsekedhetik, beleunván a marinizmus 
túlzásaiba, a század vége felé a természetesség 
után vágyakozik. Mivel azonban igazi erős len
dületre nem képes, ismét csak túlzásba, a pász
tori és árkádiai költészet izetlenségeibe esik. 

Secessio (lat.) a. m. elkülönülés, kivonulás; 
ilyen volt pl. a római plebsz S.-ja a szent hegyre 
Kr. e. 494. és 449. — S. művészeti értelemben, 1. 
Szecesszionista művészek. 

Secession-egyház, 1. Seceders. 
Secher, Vilhelm Adolf, dán jogtörténész, szül. 

Aralborg mellett 1851 aug. 17. 1903-ban a dán 
országos levéltár főnöke lett. Fő müvei: Corpus 
constitutionum Daniae. Forordninger, Eecesser 
m. m. 1558—1660 (5 kötet, 1887—1903); For-
arbejdeme til Kong Kristian V.'s Danske Lov 
(Ehr. Stöchel társaságában 1891—94). 

Sechita, 1. Rituális metszés-
Secl i ium P. Br. (növ.), a Tökfélék génusza; 

egyetlen faja, a S. edule Sw., amerikai növény, 
melyet főzelék gyanánt ehető terméséért kulti
válnak is és pedig hazáján kívül Algírban meg 
Dél-Spanyolországban is. A termés húsos, felülete 
barázdás, a mag már a termésben csírázik. Súlya 
600—700 gr. Egy hektár területről 120—130 ezer 
termést szednek évente, amely jól bírja a szállítást, 
Londonban és Parisban sokat fogyasztanak belőle. 

Sccliser. a hatos német neve. 
Sechter Simon, osztrák zenetudós, szül. Fried-

bergben (Csehországban) 1788 okt. 11., megh. 
Bécsben 1867 szept. 10. Kiváló mester volt. Szá
mos tanítványa közül Thalberg, Vieuxtemps, 
Döhring világhírű lett. Nevezetes háromkötetes 
nagy munkája: Die Grundsátze der musikalischen 
Komposition (1853-54). 

Sechura, kikötőváros Piura perui departa-
mentóban, kb. 9000 lak., szódagyártás, melynek 
anyagát a közeli 10,000 km2 terjedelmű Arenal 
Desierto de S-- sivatagból nyerik, amely az egyet-
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len, az egyenlítő közelében fekvő sivatag a Guaya-
quil-öböl déli oldalán Dél-Amerikában. A Kordil-
lerákon átkelő passzát főn-szerű kiszárításának 
következménye. 

Secia, folyó, 1. Secchia. 
Seckendorff, Friedrich Heinrich, gróf, osz

trák tábornagy, szül. Königsbergben (Frankén) 
1673 júl. 5., inegh. Meuselwitzben 1763 nov. 23. 
A császári hadseregbe lépve, a törökök, majd a 
franciák ellen harcolt. 1704-ben a höchstadti csa
tában tűnt ki. 1710-ben II. Ágost lengyel király 
szolgálatába lépett s a szász segédhadat vezette 
Flandriában, majd 1715. Stralsund ellen. 1717-ben 
mint császári altábornagy harcolt Belgrád alatt, 
1718—20-ig a spanyolokat szorította ki Szicíliá
ból. 1726 óta császári követ volt Berlinben s ő 
kötötte meg Frigyes Vilmos porosz királlyal az 
1724-iki titkos szerződést, melyben ez szorosab
ban csatlakozott VI. Károly császárhoz. Szavójai 
Jenő herceg halála előtt S.-ot ajánlotta utódjának 
s VI. Károly császár a törökkel kitört háborúban 
1738. őt nevezte ki fővezérnek. S. a fősereggel 
Nisig nyomult, de alvezérei (Wallis, Kkeven-
hüller) szerencsétlenül harcoltak, mire ő is Uzsi-
cén át a Drináig vonult, miközben összes hódí
tásai elvesztek. E kudarcok miatt 1739 novem
berben visszahívták és Grazban fogságba vetették, 
honnan csak Mária Terézia bocsátotta ki 1740 ok
tóberben. 8. ezután a bajor választófejedelem (VII. 
Károly császár) szolgálatába lépett, ki őt a bajor 
sereg főparancsnokává nevezte ki. Változó sze
rencsével harcolt, míg 1744. visszafoglalta Mün
chent az osztrákoktól. 1745-ben részt vett a füs-
seni béketárgyalásokban, azután nyugalomba vo
nult. 1758 decemberben II. Frigyes porosz király 
elfogatta meusolwitzi birtokán azon vád alapján, 
hogy az osztrákokkal titkos összeköttetésben áll. 
Magdeburgi fogságából két év múlva szabadult 
ki. V. ö. Karácsonyi J., III. Károly 1737—39-iki 
török hadjárata (Hadtört. Közi. 1892). 

Seckendorff-Gudent,^lrton báró, erdész, szül. 
Schweizerhallban (Basel mellett) 1845 júl. 1., 
megh. Bécsben 1886 nov. 29. A ztirichi, ínaria-
brunni, majd 1875 óta a bécsi erdészeti tanintéze
tek tanára. Nevezetesebb művei: Die forstlichen 
Verhaltnisse Frankreichs (Leipzig 1879); Verbau-
ung der Wildbache, Aufforstung imd Berasung 
der Gebirgsgrtlnde (u. o. 1884); Zur Geschichte 
der Wildbachverbauung (u. o. 1886). Kiadta a 
Zentralblatt f ür das gesammte Forsrwesen-t 

Seckenheim, falu Mannheim badeni kerület
ben, (1M0) 9684 lak., dohánygyárral, kémiai ipar
ral. 1462-ben itt győzte le I. Frigyes pfalzi vá
lasztó I. Károly badeni őrgrófot. 

Seclus io (lat.) a. m. elválasztás, elkülönítés. 
Secodont-íogak, a metsző szélű és metsző élű 

kiemelkedésekkel megrakott zápfogak. Ilyenek a 
rovarevők (Insectivora) és a ragadozók (Carnivora) 
zápfogai. 

Second (ejtsd: szkon), Albéric, francia író, szül. 
Angoulémeban 1817 jún. 17., megh. Parisban 1887 
jún. 2. 1836-ban írta Triehemont flls c. vaudevil-
lejét, továbbá másokkal a következő drámákat: 
Un dragon de vertu (1839); Le droit d ainesse 
(1842); Un baiser anonyme (1868); Coup de soleil 
(1885) stb. Regényei: Lettres cochincliinoises sur 

Sect 

les hommes et les choses du jour (1841); Les pe-
tits mystóre3 de Topéra (1844); La vicomteese 
Alice (1873); Les demoiselles du Roncay (1874); 
Le román de deux bourgeois (1879) stb. 

Second-l iaud (ang., ejtsd: szek&nd-hend), má
sodkézből való, nem új. S.-books (ejtsd: —buksi), 
régi, antiquariustól való könyvek; S-bookseller, 
régi könyvkereskedő, antiquarius. 

Secondigliano (ejtsd: szekondiiiyáno), község Ná
poly olasz tartományban, (i9ii) 14,743 lak. 

Secondo (ol., ejtsd: szék—) a. in. a második ; 
kamarazene és négykezes zongorakótákban. Se-
conda volta (röv.: Ilda.) másodszor. 

Second s ight (ang., ejtsd: szeknd stájt), 1. 
Magamása. 

Secrétan (ejtsd: szekretalj, Charles, francin 
filozófus, szül. Lausanneban 1815 jan. 19., megh. 
u. o. 1895 jan. 20. Lausanneban harmiuc évnél 
tovább tanított. Schelüng pozitív filozófiája nagy 
hatással volt reá; főmüvébon: La philosophie de 
la liberté (Paris 1849, 3. kiad. 1879 2 köt.) a ke
resztény vallást az ész által akarja igazolni ós a 
tapasztalati világot mint egy szabad és szent 
személyiség művét magyarázni. Később egészen. 
a pozitív vallás álláspontjára helyezkedett. Egyéb 
müvei: Recherches de la méthode (Lausanne 
1857); La raison et le christianisine (u. o. 1863); 
Principes de la morale (Paris 1883); Btudes so-
ciales (Lausanne 1889); Essais de phil. et de litt. 
(u. o. 1896). V.ö. Boutroux, LaphU.de S. (Revue 
de mét. 1895, 3); Pillon, La phil. de S. (Paris 
1897); Charles, S. et la phil. Kantienne (Paris 
1900); Lonise Secrétan, Ch. S., sa vie et son 
oeuvre (Lausanne 1912). 

Secretaria (lat.), a római kúriának bizonyos 
hivatalai, jelesül: a) a S. brevium, oly kevésbbó 
fontos ügyek ellátására, amelyek rövidebb úton 
(in forma brevis) nyernek olintézóst; b) a S. status, 
mely a külügyminisztériumnak felel meg és c) a 
S. memorabilium, a világi kegyelmi ügyekre. 

Secretarius (lat.) a. m. titkár; secretus, tit
kos ; secretum, titok. 

Secretin (székretin), Bayliss és Starling által 
1901-ben leírt alkotórésze a bélnedvnek, mely fel
szívódva és a véráramba jutva a hasnyál elválasz
tását megindítja. A S. a bélfalban levő proaecre-
tinből lesz a sósav hatására (1. Fehérmáj). 

Secretio (lat.), a. m. elválasztás (1. o.). 
Secretio (ásv.), olyan ásvány, amely a kőze

tek repedéseiben és üregeiben olyan módon ke
letkezett, hogy az üregekbe az ásványt oldott 
állapotban tartalmazó víz hatolt be, a víz párol
gása után az üregek falán az ásvány kikristá
lyosodott. Az ásványok vagy kitöltik az üreget, 
vagy pedig az üreg falán ülő kristályok szabad 
végükkel benyúlnak az üregbe. Gyakran ínég 
felismerhetők a csatornák, amelyen az oldat az 
üregekbe beszivárgott. L. Fészek. 

Secretorikus idegek, a mirigyek elválasztó 
működését befolyásoló idegek. 

Secretum (lat.), 1. Váladék. 
Sect (spanyol), így nevezik az aszú bogyókból 

készített, főként délvidéki c3einegeborokat, ilye
nek a madeira-, malaga-borok, de ilyen a tokaji 
aszú is. Újabban a S. elnevezést pezsgőborokra 
is alkalmazzák. 
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Sect i le opus (sectiliapavimenta, lat.), szoba
padozat, melyet mozaikszerűen összerakott apró 
inárványdarabokból készítenek. 

Sect io (lat.) a. m. vágás, felosztás, 03ztály; 
a növénysziszteinatikában a nem és faj közé eső 
fokozat. — S. az orvostanban a. m. boncolás 
(1. o.). — S. aurea a. in. arauyinetszet (1. o.). — 
S. caesarea, a. in. császármetszés (1. o.). 

Sector (lat.), 1. Szektor. 
Mecularisni (angol), 1. Holyoake. 
Secunda (lat. secnndus) a. m. második. Az 

iskolai életben a második osztálynak, továbbá a 
rossz osztályzatnak neve. Időszámításban a. m. 
másodperc. A zenében a. m. másod (1. o.). 

Secnndaer , 1. Szekundét: 
Secundans (lat.) a. in. segítő, különösen a 

párbajsegéd, 1. Párviadal. 
Seeundarius (lat.), rendben, rangban vagy 

minőségben a második. 
Secundicia (lat.) a. m. aranyinise (l. o.). 
Secundogenitura (lat., a. m. másodílszülött-

ségi utódlás) az olyan liitbizomány, amelyben a 
családnak másodszülött (= secundogenitus) fiát 
illeti a hitbizoniány. L. Másodszülöttség. 

Securit , robbanószer, 1. Szekurit. 
Securi tas , a rómaiaknál a biztonság, főleg 

az állam biztonságának (S. populi Eomaui) jel
képe. Rendesen ülő matrónaként ábrázolták, bal
jában lándzsát, jobbjával pedig fejét tartva. 

Secutores (lat.), éles karddal vívó gladiáto
rok (1. o.). 

Séd, a Sárvíz jobboldali mellékvize; Herendtől 
É.-ra a Bakonyban ered, ennek alján folyik 
végig a veszprémi völgyön keresztül, Hajmás
kérnél kilép a síkságra, a Sárréten a Gajával 
egyesülve a Sárvizet hozza létre. Medre azonban 
mint Malom-csatorna tovább köve tliető, Czeczónél 
a Sárvíz-csatornába ömlik. Hossza addig 110 km. 
— Sédnek nevezi a Balatonfelvidéki nép a Bala
tonba ömlő kis patakokat. 

Séda (lat. scheda), papirszelet, cédula. Az is
kolai életben az a kis cédula, amelyre a vizsgá
latok alkalmával a feladott tételt írják. 

Sedaine (ejtsd: szöden), MicheJ, francia dráma
író, szül. Parisban 1719 júl. 4., inegh. u. o. 1797 
máj. 17. A szükség arra kényszerítette, hogy kő
műves legyen ; később az utóbb híres festővé lett 
Dávidnak, mestere unokájának volt nevelője. 
Legjobbak vígjátékai: Le philosoplie sans le sa-
voir (1765) és La gagenre iinprévue (1768) és nagy 
számban levő komikus operaszövegei: Le diable 
a quatre (1756; Blaise le savetier (1759); Rose et 
Colas (1764); Richárd Coeur de Lion (1784) stb., 
amelyek Philidor, Monsigny és Grétry zenéjével 
félszázadon át fentartották magukat. Válogatott 
műveit (Oeuvres ehoisies) Auger adta ki beveze
téssel (Paris 1813, 3 köt., új kiad. 1888). V. ö. 
Gisi, S. (Berlin 1883) ;E. Guieysse-Frére, S., ses 
protecteurs et ses amis (Paris 1907); Giinther, 
L'oeuvre dramatique de S. (u. o. 1908). 

Sedalia, város Missouri északamerikai állam
ban, (1910) 17,822 lak., nagy vasúti műhelyekkel. 

Sedan (ejtsd: szedan), város Ardennes francia 
départementban, a belga határon a Maas jobb 
partján, (1910) 19,516 lak., jelentős posztógyárak, 
gyapjufonók,gépgyártás; S.szülöttének,Turenne 

hadvezérnek szobrával, régi erősség romjaival ; 
collégeje, múzeuma, törvény széke van. S. a XIII. 
sz.-banamouzoni apátok tulajdona. 1424-ben meg
vette Eberhard, Marck grófja; utódai egy herceg
ség székhelyévé tették. 1642-ben került Francia
országhoz. A nantesi ediktum visszavonása vi
rágzó iparának sokat ártott ós protestáns főisko
láját megszüntette. A német-francia háborúban 
1870 szept. 1. itt folyt le a döntő ütközet. Miután 
aug. 30. Bauinontnál a Metzet fölmenteni akaró 
francia hadsereget a Maas jobbpartjára szorították, 
aug. 31. a poroszok S.-tól D.-re átkeltek a folyón, 
hogy elzárják a francia sereg útját Ny. felől, míg 
K. felől szept. 1. hajnalban átkelvén a Maason, a 
bajorok és szászok mentek át támadásba. A fő
parancsnok, Mac Mahon tábornagy megsebesülvén, 
előbb Ducrot, majd Wimpffen vette át a f őparancs-
nokságot. A franciáknak ismételten megkísértett 
áttörési kísérlete nem sikerülvén, délutánig a 
német hadsereg már egészen körülkerítette S.-t 
s a francia sereg kénytelen volt a várfalak alá 
visszahúzódni. D. u. 4 órakor megkezdődött S. 
bombázása; rövid idő múlva a franciák kitűzték 
a fehér zászlót s Napóleon császár megindította 
a kapitulációs tárgyalást, melyet szept. 2. délelőtt 
11 órakor írtak alá. Napóleon császárral együtt a 
francia hadsereg egész maradványa fogságba ke
rült, 39 tábornok, 230 törzstiszt, 2600 alantas tiszt, 
83,000 ember; csataközben a németek már elfog
tak 21,000 franciát, elesett 17,000. Csak 3000 
francia katona tudta átlépni a belga határt. A né
metek vesztesége tisztekkel együtt összesen 3000 
halott s nem egészen 6000 sebesült volt. 

Sedan-kék, 1. Bajor-kék. 
Sedat i ra (lat.), 1. Csillapító szerek-
Sédbúza (növ.), 1. Aira. 
Seddon (ejtsd: szeddn), Richárd John, új-zé

landi államférfiú, szül. Eeclestonban (Lancashire; 
1845., megh. 1906 jún. 10. Mint aranyásó jutott 
1863. Melbourneba, 1864. Új-Zélandban telepedett 
le. 1879-ben választották be a gyarmati parla
mentbe, 1893. a gyarmati kormány élére került. 
Chamberlain politikáját, hogy az anyaország és 
a gyarmatok szorosabb védvámszö vétségbe lépje
nek, támogatta; de ellenezte az ausztráliai állam
szövetséghez való csatlakozást. 

Sedds (Setts), 1. Úszó szigetek és Nilus. 
Sedentar ia (állat), 1. Gsólakók. 
Medcs (lat.) a. ni. ülőhely, ülés. — S. apos

tolica. a pápai szék, 1. Pápa. — S. confessio-íia-
tis, 1. Gyóntatószék. 

Sedg. , tudományos állatneveknél Sedgwick 
Adam nevének rövidítése. 

Sedgemoor (ejtsd: szedzsmúr), a somersetshirei 
angol county Bridgewater városa mellett elterülő 
síkság, melyen II. Jakab angol király csapatai 
1685 júl. 6. a Monmouth herceg vezérlete alatt 
álló felkelőket keményen megverték. 

Sedgley (ejtsd: szedzsie), város Staffordshire angol 
countyban, (1911) 16,529 lak., szén- és vasérc
bányákkal. 

Sedgwick (ejtsd: szedzsvik), l. Adam, angol 
geológus, szül. Dentben (Yorkshire) 1786., megh. 
Canibridgeben 1872 jan. 27. Előbb lelkipásztor 
volt, majd a oanibridgei egyetemen tanár. Nagy 
érdemei vannak a XIX. sz. elején a geológia föl-
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lendítése körül; Murchisonnal együtt Anglia, Bel
gium és Németország paleozoós képződményeit 
tanulmányozta. Főbb munkái: British palaeozoic 
roeks and fossils (1855); Synopsis of classification 
of British palaeozoic rocks (1873). 

2. S., Éatherine Maria, angol írónő, szül. 
Stoekbridgeban (Massachusetts) 1789., meghalt 
Eoxburyban 1867 júl. 31. Nagyszámú művei 
közül leghíresebbek: A New Bngland tale (New 
York 1822); a több nyelvre lefordított Eedwood 
(1824); a Cooper hatása alatt irt Hope Leslie 
(1827) s a forradalom idejében játszó The Lin-
woods (1835). 

Sédillot (ejtsd: szedijó), Louis Amélie, francia 
orientalista, matematikus és csillagász, szül. Pa
risban 1808 jún. 23., megh. 1875 dec. 2.1832-ben 
a Collége de Francé titkára s az élő keleti nyel
vek tanára lett. Fő müvei: Mémoires sur les sys-
témes géographiques des Grecs et des Arabs 
(1842); Matériaux pour servir ál'nistoire compa-
rée des sciences mathématiques chez les Grecs et 
les Orientaux (1845—49, 2 köt,). 

Sedimentuin (lat.) a. m. üledék. — S. kö
zét, 1. Eruptív kőzet. 

Sedir, a Cassiopeia csillagkép legfényesebb csil
laga (a Cassiopeiae). Változó fényességű csillag, 
melynek nagyságrendje 2-2 és 2'8 között változik. 

Sedisvacantia (lat.) a. m. a pápai v. püs
pöki szék megüresedése. 

Sédkender (nöT.), 1. Eupatorium. 
Sedlarica, adók. Belovár-Körös vm. gjurgje-

vaci j.-ban, (1910) 1045 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 
Sedlnitzky, 1. Josepli, gróf, bécsi rendőrfőnök, 

szül. Troplowitzban (Osztrák-Szilézia) 1778 jan. 
8., megh. Badenben (Bécs mellett) 1855 jún. 21. 
Mint közigazgatási hivatalnok szolgált Lemberg-
ben, Brtinnben és Troppauban. 1815-ben a bécsi 
rendőri hivatal alelnöke, 1817. pedig elnöke lett. 
Egyúttal a főeenzori hivatalt is viselte az 1848-i 
márciusi forradalomig s Metternich reakciós 
rendszerének egyik f őtámasza volt. Bukása után 
Troppauba vonult visBza. 

2. S-, Leopold, gróf, német róm. katolikus fő
pap, később buzgó protestáns, szül. Troplowitz
ban (Osztrák-Szilézia) 1787 júl. 29., megh. Ber
linben 1871 márc. 25.1835-ben boroszlói herceg
püspök lett. A vegyes házasságok ügyében a po
rosz kormány s a pápai udvar között kitört harc
ban nem akarván a túlzó kat. párthoz csatlakozni, 
főpapi állásáról 1840. le kellett mondania és 1863. 
a biblia és Luther iratainak tanulmányozása foly
tán áttért a prot. egyházba. Berlinben prot. teoló
gusok számára szemináriumot (Paulinum) alapí
tott. Önéletrajza megjelent Berlinben (1872). 

Sedria (lat, a sedes iudiciaria rövidítése), 
megyei törvényszék, amelyet a fő- és az alispán 
a négy szolgabiróval és több-kevesebb előkelőbb 
nemessel tartott. 

Sednctio (lat.) a. m. félrevezetés, elcsábítás. 
Sedul i tas (lat.), a. m. serénység. 
Sedulius Goelius, keresztény latin költő a Kr. 

u. V. sz.-ban. Vallásos költeményei: Paschale Car
men 5 könyvben (melyet Paschale opus címen 
prózában is kibővített), Krisztus története az 
evangéliumok nyomán könnyen folyó versekben; 
továbbá két dicsőítő költeménye Krisztusra, 
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Sedum L., varjúháj (növ), a Crassulaceae 
(Varjúhájf ólék) család génusza; 140 fajának leg
többje az északi félgömb mérsékelt és hideg tá
jain nő. Húsos, pozsgás levelű füvek, levelük la
pos és vastag v. hengeres, többnyire szórt állású. 
Virágzatuk bogas, csészéjük és pártájuk egy
forma számú levélből áll, rendesen 5, a szirmok 
szabadok. Porzó gyakran 10. Magház rendesen 
5. Termésük sokmagú tüsző. Napos, köves, ho
mokos, szikár talajon, sziklán közönséges a S. 
acre L. (borsos varjúháj, bárány- v. egércsecs, 
kukacfü), zöld, tojásdad duzzadt levelei vannak, 
szára alsó részén heverő, a felső része felemel
kedő s kihegyezett sárga szirma kétszer hosszabb 
a csészénél. Koszorúba kötve és falra v. fára 
akasztva sokáig él és virít. Sírokra ültetik. Fü
vét bőrbaj ellen használták, de más fajokkal 
együtt epilepszia ellen is. Több fajt sebgyógyí
tásra használtak, így a S. album L.-t (fehér 
varjúháj), levele hengeres, szirma rendesen fehér, 
háromszor hosszabb a csészeleveleknél, szikár 
helyeken terem; egy másik, a S. maximum L. 
(termetes varjúháj) felső levelei szíves valluak 
szái'ölelők, átellenesek, alsó levelei szintén ülők, 
széles válluak, mind többé-kevésbbé fürészesek, 
szirma halványsárga. Homokon is, de kivált 
sziklás, cserjés helyeken nő. Több faj nyersen v. 
főve főzeléknek, levesnek készíthető el. 

See (ejtsd: szí), Jefferson Jackson, amerikai 
csillagász, szül. Montgomery-ben (Missouri) 1866 
febr. 19.1899-ben tanár az United States Navy-n, 
1903 óta Marc Islandban (Kalifornia) a Naval 
Observatory-n. Számos dolgozata azAstronomi-
sche Nachrichtenben és más folyóiratokban je
lent meg. Különösen stelláris asztronómiával és 
kozmogoniával foglalkozik. Fontos munkája: 
Researches on the evolution of thestellar system, 
két nagy kötetben. 

Seebach, l.Karl, német geológus, szULWeiinur-
ban 1839 aug. 13., megh. Göttingenben, ahol egy. 
tanár volt, 1878 jan. 21. Munkái: Konchylienfauna 
der weimarischen Trias (Berlin 1862); Der hanno-
verische Jura (u. o. 1864); Typische Verschieden-
heitenim Bau der Vulkáné (u. o. 1866); Überden 
Vulkán von Santorin (Göttingen 1867); Reise in 
Centralamerika. Beitrage zur Geologie (u. o. 1878). 

2. 8., Marié, német színésznő, szül. Rigá
ban 1834 febr. 24., megh. St.Moritzbanl897 ang. 
3. Kölnben énekesnői pályára készült, azonban 
mégis drámai szinésznő lett s mint ilyen nagy 
sikerrel játszott Hamburgban, Bécsben, Berlin
ben s más német szinpadokon. 1871-ben művészi 
körutat rendezett s járt Amerikában is. 1866-ban 
a berlini kir. színházhoz szerződött. Weimarban 
nagy alapítványt tett elaggott színészek otthona 
számára, Berlinben pedig szinésziskolát alapított. 
Főbb szerepei: Ophelia, Gretchen, Klarchen (Eg
mont) stb. 

Seebachit (ásv.), szép fakolit-kiistAlyok (1. o.), 
termőhelyük Richmond, Victoriában. 

Seeber, Josef, osztrák-német író, szül. Bru-
neckben (Tirol) 1856 márc. 4. Mint katonai lel
kész különböző helyeken működött. Müvei: Elisa-
beth von Thüringen (eposz, 1883, 4. kiad. 1910); 
Judas (dráma, 1887); Der ewige Jude (eposz, 1894, 
11, kiad. 1910); Christus (eposz, 1914). 
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Seeberg, JReinhold, német evang. teológus, 
szül. Pörraferben (Livland) 1859 ápr. 5.1889-ben 
Erlangenben,1898 óta Berlinben tanár. Főbb mü
vei: Lehrbuch der Dogmengeschichte (2 köt, 
Leipzig 1885—98, új kiad. 1908—13); Die Theolo-
gie des Duns Scotus (Leipzig 1900); Die Kirche 
Deutsehlands im 19. Jahrhundert (u. o. 1903, 3. 
kiad. 1910); Die Grundwahrheiten d. christl. Re-
ligion (1902, 5. kiad. 1910); Aus Religion und 
Geschichte (1. köt. 1906, 2. köt. 1909); Alté und 
neue Morál (1810); System der Ethik (1911); Der 
ürsprung des Christusglaubens (1914); Aus dem 
innern Lében (1915). 

Seebrügge, belga kikötő, 1. Zeébrügge. 
Seeck, Ottó, német történetbúvár, szül. Rigá

ban 1850 febr. 2., megh. Müneterben 1921 júl. 1. 
Előbb a greifswaldi, 1907 óta a münsteri egyetem 
tanára. Művei: Die Quellén der Odyssee (Berlin 
1887); Geschichte des Untergangs der antiken 
Welt (u. o. 1895—1913,1— 5. köt.); Die Entwicke-
lung der antiken Geschichtschreibung (u. o. 1898); 
Kaiser Augustus (Bielefeld 1902). 

Seeckt, Ottó von, porosz tábornok, szül. Schles-
wigben 1866 márc. 22. A világháború kezdetén 
ezredes volt és a 3. hadtest vezérkari főnöke, 
1915. tábornok lett. 1915 tavaszán mint Macken-
sen vezérkari főnöke ő intézte a diadalmas galiciai 
offenzívát és a szerbiai hadjáratot; 1917. a török 
hadsereg vezérkari főnöke lett. 1920-ban a biro
dalmi védősereg berlini csoportjának főparancs
nokává tették. 

Seeiried auf Buttenheim, Ottó, gróf, szül. 
Bambergben 1870 szept. 26. a S. bárói családból. 
Mint apród került a bajor királyi udvarba s ott 
megismerkedvén Erzsébet hercegnővel, Lipót 
herceg legidősebb leányával, I. Ferenc József 
unokájával, vele 1893 dec. 2. Genovában házas
ságot kötött. Ugyanekkor átlépett az osztrák
magyar hadseregbe, ahol őrnagyi rangra emelke
dett. 1904. grófi rangot kapott. 

Seegen, Joseph, orvos, író, szül. Polnában 
(Csehorsz.) 1822 márc. 20., megh. Bécsben 1904 
jan. 14. A bécsi egyetemen tanár, ezenkívül 
1853—1884. Karlsbadban gyakorló orvos volt, 
Számos értekezése jelent meg szakfolyóiratok
ban ; önállóan: Der Diabetes mellitus (3 kiad. Ber
lin 1893); Gesammelte AbhandlungenüberZucker-
bildung in der Leber (1904). 

Seeger, Ludwig, német költő és fordító, szül. 
Wildbadban (Schwarzwald) 1810 okt. 30., megh. 
Stuttgartban 1864 márc. 22. Pap, tanár és szer
kesztő volt. Költeményei: Gesammelte Dichtun-
gen(Stuttgartl863).FordítottaBéranger,Sophok-
les, Aristophanes, Shakespeare több művét. 

Seeland, 1. (Sjaelland), Dánia legnagyobb és 
legfontosabb szigete a Kattegat, Sund, Balti-ten
ger, ülosund, Masnedsund, Smaland és a Nagy-
Beit közt, 7026 km2 területtel, (1910) 1.003;764 
lak. Partjai nagyon szakadozottak, különösenÉ-on 
és Ny.-on. A sziget a kréta-korszakban képző
dött ; a krétarétegek a Stevens-Klint-foknál lát
hatók legtisztábban ; a felületet mindenütt glees-
cseranyag és homok borítja. Felülete csaknem 
egészen sík; rajta csakis elszigetelt halmok lát
hatók. A sziget közepe, különösen K. felé, termé
keny síkság; ez a Hede (puszta). Jelentékenyebb 

folyók: a Sus-Aa (65 km.), a Tude-Aa (35 km.), a 
Halleby-Aa (50 km.) és a Mölle-Aa(30km.). A tavak 
közül legnagyobbak az Arresö (3410 ha.), az Es-
romsö (1420 ha.) és Furesö (940 ha.). Az éghaj
lat mérsékelt és nedves. A földmfvelés és állat
tenyésztés virágzó. Csatornák a Danneskjöld (22 
km.) 1812-ből, a Frederiksverk, amelyet 17Í6. 
az Arresö áradásai ellen építettek és az Esromi-
csatorna 1805-ből. — 2. S. a Németalföldek egyik 
tartománya, 1. Zeeland. 

Seeley (ejtsd: szíii), JohnRobert, sir, angol tör
ténet- és essayíró, szül. Londonban 1834., megh. 
Cambridgeben, ahol egyetemi tanár volt, 1895 jan. 
14. Az egyházi körökben nagy vitákat indított 
meg névtelenül megjelent müve Ecce homo (1865). 
Nevezetesebb munkái: Natnral Religion (1882); 
The Expansion of England (1883). 

Seeliger, Hugó, német csillagász, szül. Bialá-
ban(Osztrák-Szilézia) 1849 szept. 23-án. 1888 óta 
a müncheni egyetemen a csillagászat tanára, a 
csillagvizsgáló igazgatója és az ottani tud. aka
démia tagja. 1899. a M. Tud. Akadémia külső tag
jává választotta. Nevezetesebb művei: Unter-
suchungen über die Bewegungs-Verháltnisse 
in dem dreifachen Sternsystem Cancri (Wien 
1881); Fortgesetzte Uutersuchungen über das 
mehrfache Sternsystem Cancri (München 1888); 
Zur Photometrie zerstreut reflektierender Sub-
stanzen (u. 0.1888); Zur Theorie der Beleuchtung 
der grossen Planeten, insbesondere des Saturnus 
(u. 0.1887); Theorie der Beleuchtung staubför-
miger, kosmischer Massen (u. 0.1893); Über das 
Newtonsche Gravitationsgesetz (1896); Kosmi-
sche Staubmassen und das Zodiakallicht (1901); 
Die absolute Bewegung (1906). 

Seem. , latin növénynév után Seemann Ber
told (1. 0.) botanikus nevének rövidítése. 

Seemann, Bertold, német botanikus és utazó, 
szül. Hannoverban 1825 febr. 28., megh. Javali
ban (Nicaragua) 1871 okt. 10-én. 1846—51-ig a 
Herald-expedicióban vett részt és beutazta Kö
zép-Amerikát, Perut, Equadort és Mexikót. Ki
válóbb munkái: Narrative of the voyage of He
rald (London 1852, németül 2. kiad. Hannover 
1858,2 k.); The history of the isthmus of Panama 
(2. kiad. Panama 1867). Hamburgban a Bonplan-
dia c. folyóiratot és 1864 óta Londonban a Jour
nal of British and foreign botany c. folyóiratot 
adta ki. 

Seemüller, Joseph, német germanista, szül. 
Wáhrmgben (Bécs mellett) 1855 okt. 15-én. 1890. 
az insbrucki, 1905. a bécsi egyetem tanára lett. 
Főművei: Handschriften u. Quellén v. Willirams 
«Hohem Lied» (1878); Seifried HeObing (1886); 
Ottokars Österreiehische Reimchronik (2 köt. 
1890—93); Die Österreiehische Chronik von den 
95 Herrschaften (1. köt. 1906, 2. köt. 1909); 
Deutsche Mundarten(3 köt. 1908—11). 

s. e. e. o., vagy S. E. et O., a latin salvo 
errore et omissione rövidítése, a. m. tévedések 
és kihagyások fen tartásával. 

Seetzen, JJlrich Jasper, német utazó és termé
szettudós, szül. Sophiengrodenben (Oldenburg) 
1767 jan. 30., megh. Ta'a közelében (Arábia) 1811. 
1802-ben beutazta Palesztinát, Szíriát.Egyiptomot 
és Arábiát, gyűjteményei Gothában vannak. Nap-
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Seewen 

lóját kiadták Kruse és Fleischer (Berlin 1854— 
1859, i köt). 

Seewen (Seeben)) falu ós fürdő Schwyz svájci 
kantonban, (1910) Mi lakossal, vasas ásványvíz
forrással. 

Seewis (S. im Práttigau), falu és klimatikus 
gyógyhely Graubünden svájci kantonban, (i9io) 
948 lak. 

Seffner, Kari, német szobrász, szül. Lipcsében 
1861 jún. 19., Drezdában és Berlinben tanult, 
1886—88. Olaszországban tartózkodott. Művei 
közül főleg élesen jellemzett mellszobrai váltak 
ismertekké (a szász uralkodóház tagjainak mell
szobrai a lipcsei városi múzeumban, híres taná
rok mellszobrai a lipcsei egyetemen, Klinger Max 
mellszobra a drezdai Albtertínumban, stb.). Na
gyobb művei; Heine Kari, Koch polgármester, a 
fiatal Goethe ós Bach Sebastian emlékszobrai 
Lipcsében, Kari von Haseé Jenában, Kehre Halb-
stadtban, stb. 

Seíket pasa, 1. Mahmud Sefket. 
S e g a a r <növ.), 1. Boswellia. 
Segantini, G-iovanni, olasz festő, szül. Arcó

ban 1858 jan. 15., nieglí. a Felsö-Engadinban, a 
Samaden melletti Schafberg-Hötelben 1899 szept. 
28. Szüleit korán elvesztvén, a hegyekben disznó
pásztornak volt kénytelen beállani, egyik gazdája 
azonban felismerte tehetségét s a milanói Brera-
akadémiára küldte, ahol művészi kiképzését 
nyerte. Eleinte a milanói népéletből vett genre-
jeleneteket festett, majd ismét a hegyekbe ment, 
s ott élt, mint a fönséges alpi táj festője. Nagy
szabású felfogással tolmácsolta az Alpok szép
ségeit és a hegyi lakók mindennapi életét, mely
nek ábrázolásába utolsó müveiben (pl. Jelen, Múlt, 
Jövő, a bécsi modern képtárban) szimbolikus 
jelentést vitt. Eredeti, a francia pointilistákkal 
rokon technikával dolgozott, az összetett szinek 
alkotó elemeit hosszú sávokban akként rakta fel 
a vászonra, hogy azok csak a szemlélő szemében, 
tehát optikailag, s nem a palettán való keverés
sel olvadjanak egybe. Fő müveit a római és a 
bécsi modern képtár, a berlini Nemzeti képtár, 
a müncheni Új Pinakotheka és a St. Moritzban 
1908. megnyílt Segantini-Muzeum őrzi. A buda
pesti Szépművészeti Múzeumban van az Élet 
angyalát jelképező képe. A Műcsarnok 1901. több 
müvét gyűjteményesen mutatta be. V. ö. F. Ser-
vaes, Giovanni S., Sein Lében u. seinWerk (Wien 
1916); Montandon, S. (2. kiad., Bielefeld, 1906.) 

Segéd, 1. Iparossegéd, Kereskedő-segéd, Le
gény. 

Segédadhaesiós vasút, 1. Adhaesiós vastd. 
Segédakna (bány.), légvezetésre, vízemelésre v. 

bejárásra szolgáló külön akna. 
Segédcirkálók, 1. Cirkálók és Hadihajó. 
Segédcsapatok, 1. Auxiliáris csapatok-
Segédek továbbképző tanfolyama, 1. Iparos

segédek továbbképző tanfolyama. 
Segédesküvők (conjuratores), 1. Eskütársak. 
Segédfegyvernemek. A gyalogság, lovasság 

és a tüzérség, amelyek a esatábanrésztvesznek, 
fő fegyvernemeknek tekintetnek, velük szemben 
S.-nek a műszaki csapatokat és a vonatcsapa-
tot (1. o.) hívják. Ezek ugyanis rendszerint nem 
küzdenek fegyverrel az ellenség ellen, hanem 

Segédkör 

csak a f öf egy verne mek előny oinulását, harcát 
és eltartását teszik lehetővé. 

Segédfogalmazó, 1. Fogalmazó. 
Segédhajók (uóm. Hitfssehiffe), azok a ke

reskedelmi hajók, melyek háború esetén a hadi
tengerészet kiegészítésére szolgálnak. Ezek v. 
segéd cirkálók, v. szállítóhajó k, v. kórházhajók 
stb. A S. együttesen a hadiflotta kiegészítő vagy 
auxiliáris flottáját képezik. 

Segédhajtás, 1. Segédvájás. 
-Segédhivatalok, a hivatalok kebelében mű

ködő azok az osztályok vagy közegek, akik nem 
végzik a hivatal érdemleges munkáját, hanem az 
iratok érkezését (iktatását, lajstromozását), ki
adását és irattározását teljesítik. A különböző 
kezelési rendszerekhez képest a S. különböző név
vel vannak megjelölve; így: iktató, kiadó, Irat
tár, jegyzői vagy lajstromiroda stb. Az ezekben a 
S.-ban alkalmazott tisztviselőket segédhivatali 
tisztviselőknek nevezzük. 

Segédige, a nyelvtanban olyan ige, mely a 
cselekvés idejének vagy módozatainak körülírá
sára szolgál. Rendesen az igék valamely igenévi 
alakjával együtt új mód- é3 időalakokat fejez ki. 
Ilyenek a magyarban : van, lesz, fog, kell; pl. 
ir vala (a múlt idő körülírására), irt legyen (a 
fölszólító mód jeléül), Írni fog (beálló cselekvés 
v. jövő idő), irni kell (a fölszólító mód körülírása). 
Ilyen S. a latin esse, a francia étre ós avoir, a 
német sein, habén, müssen, können stb. 

Ssgédkikötő (ném. Nothafen; ol. portó di 
rilascio; ang.port ofdistress) v. szükség-kikötő, 
így hívják a tengerészek azt a kikötőt, amelyet a 
hajónak fel kell keresnie, hogy vmely tengeri 
veszélytől, vihartól meneküljön és ott az esetleg 
szükséges javítási munkálatokat végezhesse. 

Segédkönyvek a gazdasági szám tartásban ho
nos olyan rendszeres följegyzések, amelyekben a 
gazdaság egy-egy ágának avagy a gazdálkodó 
tevékenység egy-egy körének együvé tartozó 
részleteit tartják nyilván, szembon a főkönyvek
kel (1. o.), amelyek tényleg v. eszményileg a gaz
daság egészét ölelik fel. A S. száma és neme a 
gazdaság természetétől ós terjedelmétől függ; 
sem az egyszerű (kincstári), sem a kettős könyv
vitel nem lehet el nélkülök. A kincstári számtar
tásban a legfontosabb S. a pénztári teljesítést 
közvetetlenül megelőző pénztári számfejtés alap
jául szolgáló számfejtő könyvek, amelyeknek be
rendezése nagyjában megfelel a tárcafőkönyvek 
berendezésének (lásd Főkönyvek). Az állomány-, 
statisztikai, szabályrendeleti, láttamozási, határ-
időnyilvántartási stb. könyvek mind S. A kettős 
könyvvitel szabályai szerint nyilvántartandó gaz
daságokban szintén a gazdaság körülményei dön
tik el, hogy miféle S.-t vezessenek, leggyakori-
abbak az értékpapír-, váltó-, ilyen v. olyan árú-, 
raktár- stb. könyvek. Azon S. adatait, amelyek a 
vagyonálladék v. a vagyonváltozások részleteit 
tartják nyilván, gyűjtő rovancsok útján időnkint 
sommázni szokták, hogy főösszegeik a főkönyvek 
illető sommás számláin könyveluetők legyenek. 

Segédkör, szerkesztéseknél azt a kört nevezik 
így, mely nem tartozik szorosan véve-az ábrázolt 
körökhöz, hanem csak a tárgy valamely részé
nek megszerkesztéséhez szükséges segédeszköz. 

Amely szó S alatt nincs meg-, Sz alatt keresendő! 
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Segédlelkész, 1. Káplán. 
Segédpólusú (sarkú) dinamogépek, 1. Di-

i:amoeleltfromos gépek. 
Segéd-sisakdiszek, 1. Sisakdísz. 
Segédszemélyzet alatt általában a hivatalok

ban az érdemleges munkát teljesítő tisztviselők 
mellett előkészítő és fogalmazó munkát végző 
segédeket (jegyző, joggyakornok) értjük. Ezeket 
újabban helyesebben fogalmazószemélyzet név
vel jelölik. A S.-hez tartozik a felsőbíróságoknál 
az elnöki titkár és a tanácsjegyző is. 

Segédszerkesztés. Geometriai eljárás, mely 
arra szolgál, hogy megkönnyítse valamely tétel 
bebizonyítását, vagy előkészítse valamely fel
adat megfejtését. Innen segédvonal az olyan vo
nal, melyet a bizonyításnál v. megfejtésnél át
menetileg használunk CFak s azért pontozva vagy 
szaggatottan húzunk ki a rajzban, míg a fővo
nalakat teljesen kihúzzuk. 

Segédszervek (HÜT.), a virág oly részei, ame
lyek a virág alkotórészein, a virágtengelyen, vi
rágtakarón és az ivarszerveken kívül a virág 
feladatának teljesítésében közreműködnek, ami
lyenek a mézfejtök (1. o.). 

Segédtanfelügyelő, 1. Tanfelügyelő. 
Segédtanító, 1. Tanító. 
Segédtáró (t>ány.), légvezetés v. szállítás köny-

nyitése végett hajtott táró. 
Segédtiszt (aide de camp, adjutanl), a kato

nai parancsnokok mellé rendelt tiszt, az illető 
parancsnokság ama szolgálati ügyeinek (közön
séges értelemben a titkári teendőknek) ellátására, 
melyek a parancsnok személyéhez kötve nincse
nek. Vannak főhadsegédek, szárnysegédek, sze
mélyi S.-ek, továbbá ezred-és zászlóalj S.-ek. 

Segédtitkár, 1. Titkár. 
Segédvájás (segédhajtás), segédtárnáknak és 

aknáknak, vagyis oly tárnáknak és aknáknak a 
bányatelken kivül nyitása, amelyek annak elő-
nyösebb üzletére szolgálnak. S.-hoz a bányaható
ság engedélye szükséges. A S. bizonyos esetekben 
a vájnatelek tartozéka, más esetekben önálló bá
nyaművelési engedély alá esik. 

Segédvonal, 1. Segédszerkesztés. — A hang-
jegyirásnál a vonalrendszeren túl eső hangjegyek 
magasságát segédvonalakkal határozzuk meg. 
B vonalakat a hangjegy fején át húzzuk, vagy 
a hangjegy fölé és alá: 

Segélyhely. Minden hadosztály orvos-főnöke, 
midőn valamely harc közeledtéről értesítést kap, 
köteles S.-ek, kötözőhelyek és mozgó kórházak al
kalmazásáról és berendezéséről gondoskodni. Sza
bály szerint a S.-eket és a kötözőhelyeket minden 
jelentékenyebb ütközet alkalmával berendezik; 
a mozgó-kórház a viszonyok szerint majd a kö-
tözőhelylyel egyesítve, ugyanazon helyen, majd 
tóle elkülönítve állíttatik fel. A S.-ek körülbelül 
1000 lépésnyi távolságra vannak a harevonal 
mögött. A S.-eken az orvosi működésnek fő fel
adata az, hogy a sebesülteket a kötözőhelyre le

endő tovaszállításra minél hamarabb alkalma
sakká tegye. A kötözőhely a harcvonal közepe 
mögött körülbelül 3000-5000 lépésnyi távol
ságra fekszik. 

Segélypénztárak, 1. Betegsegélyzö pénztár és 
Bányatárspénztár. 

Segélyzö egyesületek, társadalmi úton kelet
kezett karitatív célú társaságok, amelyek v. tag
jaiknak adományaiból, évi dijaiból, esetleg alapít
ványok kamataiból, v. közadakozás, sorsjáték, 
nyilvános mulatságok stb. útján gyűjtött jövedel
mekből nyújtanak segedelmet részint egyes sze
mélyeknek, részint egész intézményeknek. A se
gélyezés néha csupán ingyenes v. olcsó kölcsön
zésben áll, néha azonban adományok v. munka
közvetítés stb. által történik. A S. megalakulásuk 
alkalmával alapszabályaikat jóváhagyás végett 
tartoznak felterjeszteni a belügyminiszter elé. 
Legtöbb ilyen egyesület van a tanuló ifjúság segé
lyezésére az egyes nagyobb iskolák kebelében, a 
vallásfelekezetek és foglalkozási ágak körében 
szintén gyakoriak, vannak végre egészen egye
temes, humánus célú S. is, milyenek pl. hazánkban 
a nőegyesületek, rabsegélyző egyesület, Márta
egyesület, Lujzaegyesület, Fehér-kereszt, Vörös
kereszt, Jó-szív stb. Abban különböznek a szövet
kezetektől, hogy a szövetkezetek szorosan gazda
sági, a S. pedig tisztán jótékonysági munkakört 
töltenek bo. 

Seger, Hermann, technológus, szül. Posenban 
1839 dec. 26., megh. Berlinben 1893 okt. 30. 
Mint a porosz kir. porcellángyár kémiai intézeté
nek vezetője feltalálta a S.-porcellánt; javított 
pirométert is szerkesztett. 1871-tól szerkesztette 
a Deutsche Töpfer- und Zieglerzeitungot s 1890 
óta a Tonindustriezeituiigot. 

Seger-féle gúlák. Mivel az eddig ismeretes 
pirométerek a gyakorlati igényeknek nem felel
nek meg és a fémötvények segítségével a maga
sabb hőfokok is csak nagyon hiányosan határoz
hatók meg, Seger oly agyagkeverék-sorozatot 
állított össze, melynek egyes számai emelkedő 
hőmérsékletben fokozatosan egymásután meg
olvadnak. A gúlákat sorrendben az égetőkemen
cébe helyezzük és megfigyeljük, hogy a hányadik 
számú gúla olvadt meg annyira, hogy a csúcsa 
épen lehajlik. Az 1. sz. gúla kb. 1100° C.-nál ol
vad meg, a következő számúak pedig 20—20° C. 
magasabb hőmérsékletben. B szerint a legtűzál-
lóbb 36. sz. keverékből készített gúla csak 1730° 
C.-nál olvad meg. 1100° C.-nál alacsonyabb hő
fokok megmérésére a 01—022. sz. gúlák szol
gálnak. Újabban 37—42. sz. gúlákat is gyártanak, 
melyek az elektromos kemencék hőfokának mé
résére szolgálnak. A S.-at csak a berlini kir. por
cellángyár külön osztálya gyártja. 

Seger-porcellán,l. Porcellán, Agyagipar (tör
ténete) és Berlini porcellán. 

Segesd (Saes, Schaus), nagyk. Nagy-Küküllő 
vm. segesvári j.-ban, (1910) 1272 német és román 
lak. (Tr. R.) 

Segesser, Anton Philipp von, svájci állam
férfiú és történetíró, szül. Luzernban 1817 é$r. 
5., megh. 1888 jún. 30. Szülővárosának szolgá
lata mellett 1848 óta a katolikus párt egyik ve
zére volt a svájci szövetséggyűlésben. Művei: 

Amely szó 8 alatt nincs meg, Sz alatt fceretencljl 
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Reehtsgeschichte der Stadt und Repüblik Luzern 
(Luzern 1851—58, 4 köt.); Ludwig Pfyfter und 
seine Zeit (Bern 1880—82, 3 köt.); Die Be-
ziehungen der Schweizer zu Mathias Corvinus 
(u. o. 1860); Fünfundvierzig Jahre im luzerni-
schen Staatsdienst 1841—87 (u. o. 1887). Ha
lála után jelent meg: Erinnerungen (Luzern 1891). 

Segesta vagy Egesta, több ókori város neve. 
1. Liguriában, amostani Sestri Levante. — 2. Szi
cíliában, Panormos (Palermo) közelében. Sűrűn 
szerepel a Kr. e. V. sz. háborúiban. Agathokles 
kezén Dikaiopolis nevet visel. A rómaiak korá
ban hatalmasan fellendült. 2 mérföldnyire fekvő 
kikötője révén (most Castellamare) jelentékeny 
kereskedelmet űzött. Romjai közt fönnáll egy ha
talmas, félig kész dór templom. L. még Siscia, 
Sziszek. 

Segestes, cheruszk fejedelem, Arminius ellen
sége, mert leányát, Thusneldát elrabolta. Ó figyel
meztette Kr. u. 9. Varust, hogy ne bocsátkozzék 
harcba a teutoburgi erdőben, s midőn Arminius 
S,-t ostrommal körülzárta, Germanicust hívta se
gítségül, aki megszabadította és Galliában adott 
neki új lakhelyet. 

Segestiea, ókori város, 1. Siscia-
Segestin, adók. Zágráb vm. dvori j.-ban, (mo) 

423 szerb lak. (Tr. SzHSz.) 
Segestria (áiiat), az Igazi pókok (Araneiia) 

rendjébe, a Kéttüdős pókok (Dipneumones) al
rendjébe, a Fojtópókok (Dysderidae) családjába 
tartozó póknem. Legközönségesebb és hazánkban 
is kövek, fakéreg, moha alatt, a fal repedéseiben 
mindenütt elterjedt faja a hatszemű darócpók 
(Segestria senoculata L.); hossza 10—11 min. ; 
fejtora szurokbarna, potroha szürkéssárga, két 
szélén csipkézett hosszsávval díszített; oldala és 
hasa barnán pontozott; lábai vörösessárgák. Ro
varokkal táplálkozik. Rajta kívül hazánkban még 
három faja él. 

Segesvár (Sighisoara, Sehassburg), r. t. város 
sz. kir. város elmével, Nagy-Küküllő vm.-ben, a 
Nagy-Küküllő kitáguló völgyében, egyike Er
dély legfestőibb fekvésű és legérdekesebb váro
sainak. A város részint a 120 m. magas várhe
gyen, részint ennek tövében és a szomszédos 
völgyekben terül el; a meredek hegyen épült 
felső város (vár) ódon épületeivel (Szt.-Miklós-
templom, épült 1429—1525., kolostortemplom, 
gimnázium), csipkés bástyáival, a régi céhekről 
elnevezett érdekes tornyaival, a hegyre vezető 
fedett lépcsővel a középkori német város képét 
adja; a német renaissanoe-lzlésben épült díszes 
vármegyeház előtt volt Petőfi szobra (ame
lyet már a Romániával kitört háború kezde
tén 1916 őszén Budapestre szállítottak s 1922. 
Kiskunfélegyházán állítottak föl). A hegyen épült 
városrész a XVI. sz.-ig a város központja volt, 
később a hegy tövében épülő alsó város vette át 
a vezérlő szerepet és itt központosult a társadalmi 
és forgalmi élet; építkezése szintén emlékeztet a 
középkorra, de a modern fejlődés nyomai minde
nütt meglátszanak. Itt van a református templom, 
az új városháza, több gyári épület és díszesebb 
magánház. Van ág. evang. (német) főgimnáziuma, 
tanítónőképző intézete és polg. fiú- és leányisko
lája, takarékpénztára, bankja és hitelegylete. Lakói 

élénk kereskedelmet és ipart űznek. Lakóinak 
száma (1910) 11,587 volt, kik közt 2687 magyar 
5486 német (szász), 3031 román, hitfelekezet sze
rint 1344 róm. kat, 3312 gör. kel., 5197 ág. evang., 
1035 ev. ref., 397 unitárius ós 217 izraelita. S. he
lyén a rómaiak idejében Stenarum telep feküdt; 
a város jelentősége a szászok betelepülésével II. 
Géza idejében kezdődik. Később sok viszontagsá
gon ment keresztül, 1676 ápr. 30. majdnem az 
egész város leégett, úgyszintén 1709. és 1788. is 
tűzvész pusztította. 1849-ben Bem megszállta s 
júl. 31. a túlnyomó számban levő orosz hadsereg 
ellenében vereséget szenvedett; e csatában esett el 
Szkariatin orosz tábornok, kinek a Fejéregyháza 
felé vezető országút mellett díszes síremléket ál
lítottak. Ugyané csatában tűnt el Petőfi Sándor. 
(Tr. R.) 

Segesvári Bálint, XVII. sz.-beli krónikaíró. 
Kolozsvári születésű, szász nemzetiségű polgár 
volt és az unitárius vallást követte. Krónikáját, 
mely 1606—54-ig főként Kolozsvár történetét 
tárgyalja, Jakab Elek adta ki'az Erdélyi tört. 
adatok IV. kötetében 1862. 

Segesvári kolloqumm, a reformáció folytonoB 
elöhaladását rossz szemmel néző Martinuzzi vá-
radi, Statileo gyulafehérvári és Frangepán egri 
püspökök sürgetésére Szapolyai János 1538. tar
tatta, egyfelől Szántai István kassai reformátor 
s a vita folyamán pártjára kelt Rezenei János 
orvo3, másfelől Szegedi Gergely nagyváradi fran
ciskánus ós több más kat. pap között. Arbiterekül 
Kálmáncsehi Sánta Mártont és Enyedi Adorján 
kanonokot nevezte ki a király, akik a vita végén 
arra kérték, hogy mentse fel őket az Ítélettétel 
kötelezettsége alól, miután az, ha igazságot gya
korolnak, súlyos következményekkel járhat rájuk 
nézve. A király a püspökök rábeszélése dacára 
sem engedte meg, hogy Szántait valami bántalom 
érje, hanem a vele jött kassai polgárokkal egylltt 
visszaküldte Kassára. 

Segesvár szék, 1876-ig a szászok földjének egy 
széke Segesvár székhellyel. 

Seghers (Segers, Zeghers), 1. Dániel, flamand 
festő, szül. Antwerpenben 1590 dee. 5., inegh. u. 
0.1661 nov. 2. Brueghel Jan tanítványa volt, 1611. 
az antwerpeni festőcéh tagja, 1614. jezsuita lett, 
de művészetét nem hagyta abba. A kiváló flamand 
virágfestők közé tartozik é9 pompás dekoratív 
virágkoszorúiba gyakran jeles mesterek festettek 
szentképeket. Müvei nem ritkák; a budapesti 
Szépművészeti Múzeumban is van egy képe, 
mely virágfüzérrel körülvett Mária-mellszobrot 
ábrázol. 

2. S., Geerard, flamand festő, szül. Antwerpen
ben 1591., megh. u. 0.1651. Jansens Ábrahámnak 
volt tanítványa, Olasz- és Spanyolországban is 
járt. Többnyire Rubens hatása alatt festett vallá
sos tárgyú képei közül említendők: Krisztus os
torozása (Gént, Szt. Mihály-templom); Szt. Ferenc 
imádása (Paris, Louvre); Mária eljegyzése (ant
werpeni múzeum); A napkeleti bölosek imádása 
(Brugge, Boldogasszony-templom); St. Eligius 
(valenciennesi múzeum). 

3. S-, Hercules, hollandi festő, szül. 1589., megh. 
Amsterdamban 1645 körül. Gillis van Coninxloo-
nak volt tanítványa. A hollandi tájkópfestés első 

* 
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nagy mestereinek egyike. Csak néhány képe is
meretes, és fő művét, a firenzei Uffizi-képtárban 
levő hegyes tájképet Rembrandtnak tulajdoní
tották. Igen szellemesek, sőt megkapó eredetisé-
gűek saját eljárásával több szín-tónussal nyomott 
és részben még festéssel kiemelt rézkarcai (táj
képek), melyek legnagyobb gyűjteménye az am
sterdami múzeumban van. 

Segítő akna, 1. Akna. 
Segítőszerek (orv.), 1 Adjuvans. 
SegmeiUatio (lat.) a. ni. barázdálódás. L. 

Barázdálás és Embrió. 
S e g m e n t m n (lat.) a. m. szelet, különösen 

körszelet; szelvény; 1. Gömb és Szelvény. 
Segner János András, fizikus, szül. Pozsony

ban 1704 okt. 9., megh. Hallóban 1777 okt. 5-én. 
Pozsonyban és Debreezenben mint orvos műkö
dött. Később a jénai, göttingeni és hallei egye
temen volt a fizika tanára. Leginkább mechanikai 
kérdésekkel foglalkozott. Tőle való az a fontos 
tétel, hogy minden testnek, bármily alakú is az, 
három, egymást merőlegesen metsző szabad ten
gelye van, melyekre nézve a centrifugális erő 
hatása megsemmisül. Tőle való a S.-kerék. S. sok 
értekezést irt. 

Segner-kerók v. reakciós vizikerék, 1. Reakció. 
Segnes, hágó a Glarusi Alpokban, Graübün-

den kantonban, 2626 m. magas. 
Segni (ejtsd.- szennyi), város, püspöki székhely 

Róma olasz tartományban, (i9ii) 6584 lak. Székes
egyháza, szemináriuma van. S. a régi Signia, kő
falainak és kapuinak maradványaival. 

Segnia, 1. Zengg. 
Segno (ol., ejtsd: szennyo) a. m. jel. Mint zenei 

műszó: al segno a. m. a jelig. L. még Dal segno. 
Segond, Paul, francia sebész, szül. Parisban 

1851 máj. 8., megh. u. o. 1912 okt. 27. Miután 
első orvosi értekezését: Les abcés chauds de la 
prostate a francia Académie des sciences első 
díjjal tüntette ki, több párisi kórház sebészorvosa, 
1W05. orvostanár lett. Számos értekezése jelent 
meg francia szakfolyóiratokban; Sehaefferrel és 
Lenoirral együtt adta ki az Atlas manuel de 
technique gynécologique c. munkát (1898). 

Segorbe (a régi Segobriga), kerületi szék
város Castellon spanyol tartományban, 7000 lak.; 
püspöki székhely, régi várkastéllyal, székesegy
házzal ; márványbánya, papírgyártás. Az egykori 
Segobriga Edetanorumból, a keltiberek jelenté
keny városából még számos rom maradt fenn; 
nemkülönben fennállanak régi körfalai is. 

Segóvia, 1. spanyol tartomány Ó-Kasztiliában, 
Guadalajara, Madrid, Ávila, Valladolid, Burgos 
és Soria közt, területe 6943 km2, (1920) 167,081 lak. 

2. S., fővárosa S. spanyol tartománynak, püs
pöki székhely, az Bresma balpartján (1910) 14,500 
lakossal. Nevezetességei: tornyos városfalai, gót 
székesegyháza (1525—77.) 105 méter magas to
ronnyal; az egykori templáriusok temploma, a 
restaurált mór kastély. Egy ideig Kasztilia és 
León királyainak székhelye volt. Vízvezetéke a 
II. sz.-ból való. 

Segösd vármegye, az Árpádok és Anjouk ko
rában a királynék udvartartásának fedezésére 
rendelt területek közé tartozott s nagyjából a 
mai Somogy vármegye csurgói járását foglalta 

magában. Zsigmond király uralkodása alatt 
szűnt meg. V. ö. Pesti/ F., Eltűnt vármegyék. 

Ségre (Rio Segre, ókori Sicoris), az Ebro bal
oldali mellékfolyója Spanyolországban; ered a 
Puigmal-csúcs (2909 m.). É.-i oldalán Pyrónées-
Orientales francia départementban; hossza 260 
km. Mequinenzánál torkollik. 

Segregatio (lat.) a. m. elkülönítés. 
Segnidilla (spany., ejtsd: szegidüiya), közép

gyors, spanyol nemzeti tánc, páratlan f ? M 
ütemnemben. Jellegzetes ritmusát v *' s / 

a kasztanyét pattogtatja. 
Ségur (ejtsd: szégiir), 1. Joseph Alexandre, vi-

comte de, francia költő, szül. Parisban 1756., 
megh. Bagnéresben 1805 jul. 27. Maréchal de 
camp volt (1788 óta) és a forradalom alatt hosz-
szabb ideig fogságot szenvedett. Irt vígjátékokat, 
operákat, dalokat s egy regényt is. Oeuvres di-
verses-ei 1819. jelentek meg Parisban. 

2. S., Louis Philippe, comte de S. d'Aguesseau, 
francia államférfiú és történetíró, S. 1. testvér
bátyja, szül. Parisban 1753 dec. I0.,megh.u.o. 1830 
aug. 27. Mint ezredes részt vett az amerikai sza-
badságharcban,1789tagjalettanemzetgyűlésnek. 
Később Bonapartéhoz csatlakozott, aki főszertar
tásmesterévé nevezte ki. Irt vígjátékokat, köl
teményeket, történelmi műveket stb. Főműve: 
Mémoires, souvenirs et # anecdotes (1826, 3 köt.; 
új kiad. 1859, 2 köt.). Összes munkái: Oeuvres 
complótes (Paris 1824,34 köt.) cím alatt jelentek 
meg. 

3. S-, Philippe Paul, comte de, francia tábor
nok és író, szül. 1780 nov. 4., megh. 1873 febr. 25. 
Mint közhuszár lépett 1799. a francia hadseregbe 
s 1812. már mint dandártábornok vett részt az 
oroszországi hadjáratban. 1815-ben visszavonult 
a közélettől és irodalmi munkásságának élt. A 
júliusi forradalom után 1831. altábornagy és 
pair lett. Művei: Histoire de Napóleon et de la 
grandé armée pendant 1812 (Paris 1852,16. kiad.); 
Histoire de Russie et de Pierre le Grand (Paris 
1829, 2 köt.). Halála után jelent meg: Histoire 
et mémoires, période de 1789 a 1848 (1873, 8 
köt.). Unokája Louis gróf e műnek rövidített ki
adását ily címen adta ki: Un aide de camp de 
Napóleon. Mémoires du général comte de S. 
(Paris 1894, 3 köt.). V. ö. Saint-Bené Taillan-
dier: Le général Philippe de S. (Paris 1875). 

4. S-, Pierre, marquis de, francia történet
író, szül. Parisban 1853 febr. 13., megh. u. o. 
1916 aug. 13. 1907-ben a francia Akadémia tag
jául választották. Főbb művei: La derniére des 
Gondé (1899); Le maréchal de Ségur (1895); Le 
Maréchal de Luxembourg et le Prince d'Orange 
(1902); Le tapissier de Notre-Dame (1903); Gens 
d'autref ois (1903); Histoire de la maison de Ségur 
(1909); Au couchant de laMonarchie. Louis XVI. 
et Turgot 1774—1776 (1910); Louis XVI. et 
Necker(1913). 

5. S-, Sophie Bostopchine, comtesse Eugéne 
de, francia ifjúsági írónő, szül. Szent-Pétervárt 
1799., megh. Parisban 1874. A Bibliothéque Rose 
c. francia ifjúsági könyvtárban mintegy 20, ma 

Amely szó S alatt nincs meg, Sr alatt keresendő I 
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is közkedvelt regény- és novellás kötete jelent 
meg. Néhány év előtt szobrot is emeltek emlé
kének a párisi Luxembourg-kertben. Magyarul 
megjelent: Az «Örangyal»-hoz (ford. Cziklay 
Lajos, Budapest 1895); Egy csacsi naplójából 
(ford. Kálmán Mariska, u. o. 1897,1919); A hajó
töröttek (ford. Gyula bácsi u. o. 1897, 1920); A 
rossz Zsófi (ford. Fluck Jolán u. o. 1897, 1920); 
A minta kisleányok (u. o. 1898); Az aranyos gyer
mekek (u. o. 1899,1920). 

Segnra (ókori Tader, arab Nahr-el-Abiad), 
parti folyó Spanyolország DK.-i részében. Ered 
Jaen tartományban a Sierra de S. hegységben; 
hossza 240 km. Guardamarnál ömlik a Földközi-
tengerbe. Számtalan csatornán át öntözi a földe
ket s azért kevés a vize, úgy hogy csak bárkák
kal járható. Áradásai néha nagy károkat okoznak 
(1651,1733, 1826, 1877 és 1887). 

Segusio, város, 1. Susa. 
Se l iabla espanol (spany., ejtsd; íze fcáMá 

eszpanyói) a. m. (itt) beszélnek spanyolul. 
Se-hai, tó, 1. Isszik-kid. 
Seherezád, az Ezeregyéjszaka (1. o.) regéinek 

mesemondója. 
Sehling, Emil, német jogtudós, szül. Essen-

ben 1860 júl. 9.1884-ben Lipcsében, azután Kiéi
ben, 1888 óta Erlangenban egyetemi tanár. Fő
művei : Die Wirkungen der Geschlechtsgemein-
schaft auf die Ehe (Leipzig 1885); Die zivilrecht-
liehen Gesetze des Deutsehen Éeiches (3. kiad. 
n. o. 1902); Die religiöse Erziehung der Kinder 
und der Entwurf des BGB (n. o. 1891); Der Pfar-
rer und das BGB (Nürnberg 1900); Kirchenrecht 
(u. o. 1908). 

Se-hol (Sche-hol, Sö- v. Zsö-hol,Dzsehol, fran
ciásan Je-Jwl), kinai császári nyaraló (pi-sn-san-
esuang) Csi-li kinai tartományban, a nagy falon 
kívül, közel Csöng-tö városhoz. 1703-ban nagy 
palotát építettek ide a pekingi császári palota 
mintájára, közelében pompás Buddha-templom 
van a lhasszai mintájára. V. ö. Franké, Beschrei-
bnng des Jehol-Gebietes ete. (Leipzig 1902). 

Sehr-Zór, város, 1. Kerkuk. 
Sehzáde, 1. Sahzáde. 
Seianus, Lucüis Aelius, Tiberius császár min

denható kedveltje, a praetorianusok vezére, ki 
katonáinak Rómában Kr. u. 23. állandó kaszár
nyát építtetett s egy ideig majdnem korlátlanul 
intézte a város és birodalom ügyeit. Hogy trónra 
vágyó célját elérje, rábírta 26. a benne föltétle
nül megbízó császárt, hogy Capreae (Capri) szi
getére vonuljon vissza; a császár fiát, Drnsust, a 
tőle elcsábított nejétől, Líviától, megmérgeztette, 
Germanicus nejét, Agrippinát és két fiát, Nérót 
és Dmsust is száműzette, később Agrippinát kivé
gezték, Nero öngyilkos lett. Már szinte célhoz 
ért, midőn Tiberius biztos tudomást szerzett ter
veiről és 31. családjával és híveivel együtt kivé
geztette. V. ö. Jiilg, Vita L. Aelii Seiani (Inns
bruck 1882); Ábrahám, Tiberius und S. (Berlin 
1884). 

Seibá,n(Sejbán), mongol hadvezér és dinasztia
alapító, Tusi fia, Batu khán testvére; Kijev 
bevétele és Volhinia, Ladoméria és Halics el
foglalása után testvérével együtt 1241 kora ta
vaszán átkelt a Vereezkei-hágón s máre. 12. 

onnan elűzvén Dénes nádort, 10,000 lovasával 
márc. 15. már Pest alatt portyázott, mára 17. 
Váczot elfoglalta. Nemsokára azzal a hírrel tért 
vissza Batuhoz, hogy a magyar sereg felülmúlja 
a tatároknak 50,000 lovasból álló hadát. 1241 
ápr. 11. a sajói csatában ö vezette az elóhad tá
madását. Kálmán herceg, Ugrón érsek és Bő Izsép 
pohárnokmester egyelőre visszaszorította; Batu 
azonban újból támadt s döntő diadalt aratott. S. 
utódai a mongol birodalom felbomlása után Tur-
kesztánban birodalmat alapítottak, mely Khiva és 
Bukhara khánságokra oszlott. Ez utóbbiban a 
Sejbanidák férfi-ága 1599-ig, a női ág pedig 
1868-ig uralkodott. 

Seiche (franc, ejtsd: szés), tavak v. tengerek 
periodikus vizszin-ingadozása, 1. Genfi-tó. 

Seidel, l.Heinrich, német költő, szül. Perlinben 
(Meeklenburg) 1842 jűn. 25., megh. Grosslichter-
feldében 1906 nov. 7. Eleinte mint mérnök mű
ködött, de 1880 óta kizárólag irodalmi tevékeny
ségének élt. Kiválóbb munkái: Aus der Heimat 
(novellák, Breslau 1874, 11. kiad. Leipzig 1907); 
Vorstadtgeschichten (Berlin 1880); Jorinde u. 
andere Geschiehten (Leipzig 1882); Wintermar-
chen (1885); Glockenspiel. Gesammelte Gedichte 
(u. o. 1889); Sonderbare Geschiehten (u. o. 1891); 
Der Schatz (elb., u. o. 1892). Emlékiratai: Von 
Perlin nach Berlin (Leipzig 1894). Összes müvei 
megjelentek 1889—1906.19 kötetben. 

2. S., Ludicig Philipp von, német csillagász 
és matematikus, szül. Zweibrückenben 1821 okt. 
24., megh. Münchenben 1896 aug. 13.1854 óta a 
matematika tanára volt a müncheni egyetemen 
és műegyetemen s az állami matem.-fizikai gyűj
temény őre. Főbb müvei: Untersuchungen über 
die Konvergenz und Divergenz d. Kettenbrüche 
(München 1846); Untersuchungen über die gegen-
seitigen Helligkeiten der Fixsterne 1. Grösse etc. 
(n. o. 1852). V. ö. Lindemann, Gedáchtnisrede 
auf Ph. L. v. S. (München 1898). 

3. S., Paul, művészeti író, $. 1. testvéröccse, 
szül. Schwerinben 1858 ápr. 14. Jogot végzett, 
de azután művészeti tanulmányokra tért át s a 
berlinikir.muzeumokszolgálatábaállt.HI.Frigyes 
császár trónralépte után a királyi kastélyok gyűj
teményeinek őrévé tette, 1896. a Hohenzollern-
muzeum igazgatója lett. Müvei: Friedrich der 
Grosse und die französische Materei seiner Zeit 
(1892); Der Silber-und Goldschatz der Hohen-
zollern im Schlosse zu Berlin (1896); Franzö
sische Kunstwerke des 18. Jahrhunderts im Besitz 
Sr. M. des d. Kaisers u. Königs von Preussen 
(1900); Die Gemálde von Arnold Böcklin in der 
Schackgalerie zu München (1902); Die Bildnisse 
der Hohenzollernscher(1904); Die Monarchen des 
Hauses Hohenzollern (1904); Der Kaiser und die 
Kunst (1907); Friedrich der Grosse und die bil-
dende Kunst (1912). 

Seidl Antal, karmester, szül. Pesten 1860 
máj. 7., megh. New Yorkban 1898 márc. 28. 
1885-ben New Yorkban a német opera igazgatója 
lett, 1886. Bayreuthban, 1897. Londonban diri
gálta a Wagner-zenedrámákat. A XIX. sz. máso
dik felének egyik legnagyobb orchester-müvésze 
volt. V. ö. C. Erehbiel, A. S. (1898) és A. S. a 

' memóriái by his friends (1899). 
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Seidl, 1. Artúr, német zeneesztétikus, szül. Mün
chenben 1863 jún. 8. 1903-ban a dessaui udvari 
színház dramaturgja lett. Nevezetesebb müvei: 
Vom Musikalisch-Erhabenen (1887,2. kiad. 1907); 
Richárd Strauss (1895); Wagneriana (3 köt, 
1901—02); Moderné Dirigenten (1902); Kunst u. 
Kultur (1902); Ascania(1913); 8traussiana(1913); 
R. Wagners Parsifal (1914); Neue Wagneriana 
(3 köt, 1914). Kiadta: Fr. Nietzsches Schriften 
undBriefe (1899-1900); Hans Pfitzner (1921). 

2. S., Gábriel van, német építész, szül. Mün
chenben 1848 dee. 9., megh. Tölz fürdőben 
1913 ápr. 27. Münchenben Neureuthernek volt 
tanítványa. Termékeny művészete a régi építé
szet alkotásainak beható ismeretén, önálló érté
kesítésén alapul. Münchenben, ahol sok magán
házat is épített, román stílusban tervezte a Szt 
Anna templomot. Fő művei: a bajor nemzeti mú
zeum, a műcsarnok és a német múzeum Mün
chenben. — Testvére, Emánuel, szintén neves 
építész volt; sok középületet, kastélyt és villát 
épített; eleinte bárok, utóbb modern stílusban dol
gozott. 

3. S-, Johanu Gábriel, osztrák költő, szül. 
Bécsben 1804 jún. 21., megh. u. o. 1875 júl. 18. 
Gimnáziumi tanár volt, 1840. a bécsi érem- és 
régészeti gyűjtemény Őre, 1856. udvari kincs
tárnok lett, 1871. nyugalomba vonult. Művei: 
Diehtungen (Wien 182b'—28, 3 kötet, új kiadás 
1836); Flinserln (osztrák dialektusban írt költe
mények, u. o. 1828—37, 4 füzet); Bifolien (u. o. 
1836, 5. kiad. 1855); Gedichte in niederösterr. 
Mundart (Leipzig 1844); Natúr und Herz (Stutt
gart 1853). Összes munkái 6 kötetben jelentek 
meg (Wien 1876-81). 

Seidler Ernő, kommunista, szül. Ungvárt 
1886 márc. 18. A budapesti Kereskedelmi Aka
démiát végezte. A világháború kitörésekor be
vonult, orosz hadifogságba esett, ahonnan 1918 
tavaszán hazaszökött. Itthon az esztergomi tá
borba internálták. Az októberi forradalomkor 
innen kiszabadult s a kommunista pártban jutott 
szerephez. A proletárdiktatúra kitörésekor a 
rendőrség népbiztosa lett, majd a rövidéletű ba
jor tanácsköztársaságnál követ. Utoljára a vörös 
hadseregben volt ezredparancsnok. A diktatúra 
bukása után külföldre menekült. 

Seidler, Emist, osztrák politikus és gazd. író, 
szül. Schwechaton 1862 jún. 5. Állami szolgá
latba lépett 1888., előbb a pénzügyigazgatóság
nál, majd a bíróságnál szolgált, 1894. a leobeni 
kereskedelmi és iparkamara titkára lett, de egy
szersmind magántanára leobeni bányásziskolán. 
1900-ban az osztrák földmivelésügyi miniszté
riumban titkár, fokozatosan emelkedve min. ta
nácsos és osztályfő lett, az osztrák-magyar ki
egyezési tárgyalásokban szakelőadóként műkö
dött, 1901-től a bécsi egyetem magántanára, 
1914. rendes tanári címmel. 1916. lovagi rangra 
emelték; 1917. földmivelésügyi miniszter lett, 
1917 júniusban őt bízta meg IV. Károly az ügy
vezetőkből összeállított kormány elnökségével; 
két hónapi tárgyalás után sikerült neki parla
menti kormányt alakítani. A csehek, később 
a lengyelek gáncsvetései miatt még sem tart
hatta magát, az uralkodó többszöri bizalmi nyi

latkozata és kitüntetései sem erősíthették meg 
helyzetét; így valóságos belső titkos tanácsosi 
méltóságot és a Szent István-rend nagykeresztjét 
kapta. Miután többször felajánlotta lemondását, 
1918 júliusban az uralkodó kénytelen volt lemon
dását elfogadni, de rövid idő múlva a császári 
kabinet igazgatójává nevezte ki, mely tisztet a 
forradalomig viselte. Magyar részről az a parla
menti nyilatkozata keltett tiltakozást, amelyben 
azt vitatta, hogy a kiegyezési törvény értelmé
ben Ausztria hozzájárulása nélkül nem állítható 
föl az önálló magyar hadsereg. Irt több közgaz
dasági tanulmányt és Wilhelm Engelhardt álné
ven Durch Feuer und Eisen c. tört. színművet is. 

Seidlitz, Woldemar von, német művészettör
ténész, szül. Szentpéterváron 1850 jún. 1. Lip
csében Springernek volt tanítványa, 1878—84. 
a berlini múzeum metszetosztályában működött, 
1885. a drezdai kir. gyűjtemények igazgatóságá
nak előadója lett. Fő művei: Allgemeines histo-
risches Portrátwerk (München 1884—90, lij kiad. 
1893—1897); Eembrandts Radierungen (Leipzig 
1894); Kritisohes Verzeichnis der Radierungen 
Rembrandts (u. o. 1895); Geschichte des japa-
nischen Farbenholzschnittes (Dresden 1897); 
Leonardo da Vinci (Berlin 1909). 

Seidlitz-por, pezsgőpor (1. o.) 
Seiffert, Max, német zenetudós, szül. a Spreo 

melletti Beeskowban 1868 febr. 9. Számos régi 
zenemű új kiadását eszközölte. A zenetudomány 
legkiválóbb képviselőinek egyike. 1910-ben Ber
linben a Kgl. Hocliséhule fUr Musik és a Kgl. 
Institut f Ur Kirchenmusik tanára lett. Könyvei: 
I. P. Sweelinck u. seine deutschen Schüler (1891); 
Geschichte des Klavierspiels (1899, 1 köt.). 

Seignette-só (ejtsd: szenyett—), kálium-nátrio-
tatirát, borkösavas kálium-nátrium •' 

KNa(C4H406).4H20. 
Klőállítására nátriumkarbonát forró oldatába ad
dig öntenek porrá tört borkövet, míg a pezsgés tel
jesen megszűnik, majd az oldatot besürűsitik és. 
belőle a S.-t kikristályosítják. A S. rombos oszlo
pokból álló kristályos test; l-5sr. hideg és V3 sr. 
forró vízben oldódik. Ize sós és hűsítő. Hevítés
kor kristályvízében megolvad, magasabb hőmér
sékleten megszenesedik és hosszabb ideig tartó 
izzítás után kálium-nátriumkarbonátot KNaC03 
hagy hátra. A magyar gyógyszerkönyvben hiva
talos szer; kloridokkal, szulfátokkal és nehéz fé
mekkel (ólom, réz stb.), arzénnal ne legyen szeny-
nyezve. Alkotórésze a Seidlitz-féle pezsgőpornak, 
amelyet enyhe hashajtószerül használnak. 

Seignenr (franc, ejtsd: szenyőr), rövidítve 
sieur, Franciaországban hajdan egy seigneurie 
(átörökölhető terület) tulajdonosa; seigneuriage, 
az azzal összefüggő jogok foglalatja; S. most 
(rövidítve Síre) uralkodó fejedelmek címe; ki
rályi hercegek, érsekek Monseigiwur címet kap
nak. Grand-S; gazdag, előkelő úr. 

Seik, sejk, 1. Seikh. 
Seikh (arab) a. m. öreg; személyes tekintélyük 

vagy nyilvános állásuk által előkelő emberek 
címe a mohammedán népeknél. A beduinok a 
törzsfőnököt nevezik S.-nek; a helységek vezér
embere, a polgármester vagy a falu birája S. 
él-beled; minden testület elnöke, igazgatója a tes-
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tület S.-je; a dervisrendek íőnöküket nevezik 
S.-nek; a tudós osztályhoz tartozó minden embert 
ugyanígy szoktak címezni. S. ul-iszlám, az egész 
iszlám S.-je, a szultántól, mint kalifától kineve
zett főmufti, ki a vallástörvény kérdéseiben a 
mohammedán világban legfőbb hatóságul van 
elismerve; a kormány minden oly intézkedésé
hez, mely a vallásos törvénnyel némi kapcsolat
ban van, az ő fetvája (törvényes véleménye) 
szükséges. Abdulaziz v. Murád és Abdulhamid 
szultánoknak az uralkodástól való eltávolítása, 
ujabban a dzsihád kihirdetése is csak ily fetva 
alapján történhetett. 

Seikhí, a bábi (1. o.) felekezet egyik előzmé
nyét alkotó mohammedán szekta, melynek ala
pítója az Ahszá- (Lahszá)-ban (Arábia Bahrain 
tartományában) 1744. született Seikh Ahmed el-
Ahszái, ki hosszú ideig a kerbelai szent helyek 
mellett ájtatos tanítással foglalkozott. Megh. 
Medinában 1827. A S.-tant a siita imámtan túl-
hajtása jellemzi, amennyiben az imámokat az 
isteni örök attribútumok hiposztázisaiként fog
ják fel. Szerintük minden időben él egy tökéletes 
ember, ki a lappangó imám és a hivek között 
közvetítőül szolgál és az isteni kegyelem emaná-
oiójának mintegy csatornája. Némely tanaikban 
a szúflk (1. o.) rendszerével érintkeznek. Különö
sen nagy számmal vannak Kirmán (DK-i Perzsia) 
vidékén, ahol Browne E. G. sűrűen érintkezett 
velük. V. ö. ez utóbbinak munkáit: A travellers 
narrative written tó illustrate the episode of the 
Bab (Cambridge 1891, II. köt., 234—244. old.); 
u. a., A year amongst the Persians (London 
1893). Legtüzetesebben Nicolas ismertette a 8.-
tanokat: Le Cheikhiome (Paris 1910 és kk.). 

Seikh ul-iszlám (török), 1. Seikh. 
Seik-Szaid, Arábiának délnyugati, kiugró hegy -

foka a Vörös-tenger és az Indiai-óceán közt, a 
Báb-el-Mandeb tengerszoros K.-i partján. 

Seilenos, 1. Silenos. 
Seille (ejtsa: szejj), 1. a Mosel 130 km. hosszú 

jobboldali mellékfolyója Német -Lotharingiában; 
ered Maiziéresnél, helyenként határul szolgál, 
Metznél torkollik. — 2. £'., a Saőne 116 km. hosszú 
baloldali mellékfolyója Jura francia département
ban., Ered a Mont de l'Butheön, Lons-le-Saunier-
től ÉK.-re. Zsilipekkel 41 km.-nyire hajózható. 

Sein v. Seins (ejtsd: szén), sziget az Atlanti-oceán-
oan, Pinistére francia dópartementhoz tartozik, 
területe 56 ha, (1910) 1072 lak., többnyire halá
szok. Világítótornya és kis kikötője van. S. az 
ókori Sena, a druidák híres oráknlumhelye. 

Seine(ejtsd: szén), 1. S. (magyarul Szajna, ókori 
Sequana, Sigona), 705 km. hosszú folyó Francia
országban. Ered a Plateau de Langresen 471 m. 
magasságban a Cőte-d'Or départementban, Dijon-
tól 30 km.-tíyire ENy.-ra. Az Aube betorkolása 
után Marne départementban hajózhatóvá válik; 
mellékfolyói közül még nevezetesebbek: a Yonne, 
a Marne, amelynek fölvétele után 8-6 km. hosz-
szúságban keresztülfolyik Parison. Itt a Pont 
d'Austerlitznél 265 m. széles, s innen kezdve tor
kolatáig igen erős forgalom van rajta. Folyása 
Paris alatt rendkívül kanyargós, több hosszú 
szigete van. Fölvóve még kisebb folyókon kívül 
a hajózható Oiset és Euret, Rouen alatt 680—780 

m. szélességben több nagy ívet ír le s beér a 30 
km. hosszú, homokos tölcsértorkolatába, amely
ben apálykor csak vékonyabb folyamérek vau
nak, de dagálykor Le Havre és Honfleur közt 10 
km. széles hatalmas folyam. Vize Franciaország 
leghatalmasabb forgalmú viziútja, Rouenig (126 
km.) 500 tonnás vitorlásokat és 800 t.-ás gőzösö
ket elbír, úgy hogy Eouennak, valamint La Bou-
ille, Duclair, Caudebec és Quilleboeufnek valósá
gos kis tengeri kikötője van. A S.-t csatornák kö
tik össze a Somme, Schelde, Maas, Rhone (Saőne 
által), Loire, Rajna (Marne által) folyókkal. Víz
területe 77,800 kma. Vízvidéke az ú. n. párisi 
medence,a.mély koncentrikusan fölépült, szabályos 
tengeri üledékekből álló medence, közepe felé 
egyre fiatalabb rétegekkel. Ezek' kitűnő termő
földet szolgáltatnak. V. ö. Préaudeau, Manuel 
hydrologique du bassin de la S. (Paris 1884); 
Lavoinne, La S. maritime et son estuaire (u. o. 
1885).; Barmi, La S. (u. o. 1904); Hoffbauer, Les 
rives de la S. á travers les ages (u. o. 1904). 

2. S., a legkisebb francia département a Seine-
et-Oiseba beékelve, de legnépesebb, területe 480 
km2, (1921) 4.411,691 lak., Parissal együtt, amely 
székhelye. 

Seine-st-Marne (ejtsd: szén e marn), francia dé
partement Oise, Aisne, Marne, Aube, Yonne, Loi-
ret és Seine-et-Oise közt, területe 5931 km', (1921) 
349,234 lak. Székhelye: Melvm. 

Seine-et-Oise (ejtsd.- szén e oáz), francia dépar
tement Oise, Seine-et-Marne, Loiret, Eure-et-Loir 
ós Eure között; területe 5659 km3, (1921) 921,673 
lak. Székhelye: Versailles. 

Seine-Inférieure (ejtsd: szén enteriőr), francia 
département Somme, Oise, Eure és a La Manche 
közt, területe 6342 km2, (1921) 880,671 lak. 1790. 
Normandia részeiből alakították Székhelye: Rouen. 

Seipel, Ignaz, osztrák kancellár, szül. Bécs
ben 1876 júl. 19. Mint katolikus pap lett bécsi 
egyetemi tanár; az utolsó monarchikus osztrák 
kormányban a Lammasch-kabinetben népjóléti 
miniszter volt. Az összeomlás után létrejött osz
trák iilkotmányozó nemzetgyűlésnek is tagja lett 
keresztényszocialista programmal. 1922 máj. 31. 
Schober lemondása után az osztrák nemzetgyűlés 
szövetségi kancellárrá választotta. 1923 ápr. le
mondott, de újra megválasztották. 

Seisachtheia , 1. Szeiszahtheia. 
Seisiclitlioii (gör., a. m. földrengetö) vagy 

Enosichthon, Poseidon egyik mellékneve. 
Seismograph, seismometer, 1. Földrengés 

(földrengésjelző készülékek). 
Seismologia, a, m. földrengéstan. L. Föld

rengés. 
Seismonast ia (niiv.), a nastia-nak, a rázás elő

idézte ingereknek kiváltási formája, pl. a Miinosa 
pudicán, amely az érintési ingertől megkülönböz-
tetendő. 

Seisser Alp v. Seisser Alm, 1. Grödeni völgy. 
Seitán a. m. sajtán (1. 0.). 
Seitz, német müvészesalád. Tagjai; S. Johmm 

Baptist rézmetsző (1786—1850); ennek fla, S-
Alexander Maximilián (1811—1888) München
ben Comelius tanítványa volt, 1835. Rómában 
telepedett le és a nazarénusokhoz csatlakozva 

I vallásos képeket festett. — Fia, S. Lndwig 
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(1844—1908) szintén archaizáló modorú freskó
kat festett (pl. a Vatikán Galleria dei Candelabri-
jában). A vatikáni képtár igazgatója volt. 

Seitz, 1. Kari, osztrák politikus, szül. Bécsben 
L869 szept. 4. Szüleit korán elvesztvén, árva
házban, majd a st.-pölteni konviktusban nevelő
dött, hol tanítónak képezték ki. Mint bécsi tanító 
részt vett a szociáldemokrata párt mozgalmai
ban, 1901. reichsrathi képviselőnek választották, 
1918. a képviselőház egyik alelnöke lett. A for
radalom kitörésekor 1918 okt. 31. az osztrák 
köztársasági hármas elnökség egyik tagjául, 
majd 1919 márc. 5. az alkotmányozó nemzet
gyűlés elnökéül választották, 1920. pedig a meg
alakult nemzeti tanács 2. elnöke lett. 

2. S., Ottó, német festő, szül. Münchenben 
1846 szept. 3., megh. u. o. 1912 márc. 13. Piloty 
tanítványa volt a müncheni akadémián, amelynek 
utóbb tanára lett. Készben klasszikus, részben 
történeti-romantikus tárgyú festményei a Piloty-
kör jellemző alkotásai. 

3. S., Theodor, német gyarmatpolitikus, szül. 
Seekenheimben (Baden) 1863 szept. 12. Előbb ba-
deni államszolgálatban volt, 1894. a birodalmi 
gyarmati hivatalba lépett át, 1895—96. Kame
runban volt kerületi főnök, azután a német kül
ügyminisztérium gyarmatügyi osztályába rendel
ték. 1907-ben Kamerun kormányzója lett, 1910. 
Néinet-Délnyugat-Afrika kormányzója, 1920-ban a 
német gyarmattársaság elnöke. Müvei: Das Etats-
recht der deutschen Schutzgebiete (Berlin 1905); 
Süd-Afrika im Weltkrieg (1920); Der Zusammen-
bruch im Deutsch-Südwestafrika (1921). 

Sejbán, mongol hadvezér, 1. Subán. 
Sejk, 1. Seikh. 
Séjour (franc, ejtsd : szezsúr), ideiglenes tartóz

kodás, időzés. 
Séjour (ejtsd: szezsúr), Vidor, francia drámaíró, 

szül. Parisban 1816. mulatt szülőktől, megh. u. o. 
1874 szept. 21. Erősen romantikus jellegű, fényes 
dekorációkat igénylő drámái: Richárd III. (1852); 
Le fils de la nuit (1856); Les mystéres du Temple 
(1862) stb. 

Sejt (cellula), a legkisebb biológiai (alaktani 
ós élettani) egység, mely életre képes, a S. tehát 
az az elemi szervezet, melyhez az élet kapcsolódik. 
A természetben tartósan életjelenségek csak a S.-
hez kötötten észlelhetők. Vannak élőlények, me
lyek csak egyetlen S.-ből állanak (egysejtűek, pro-
tista, protozoa, protophyta), a fejlettebbek azonban 
több, sőt rendszerint rendkívül sok S. együttélésé
nek eredményei (többsejtűek, nietazoa.metaphyta). 
Az ember testét pl. a vérsejtekon kívül mintegy 
8 billió S. alkotja. A soksejtű szervezetek (ú. n. 
sejt-államok) életfolyamatai a munkamegosztás 
elve alapján különbözően differenciálódó és külön
bözően működő S.-ek egyes életfolyamatainak 
igen bonyolódott eredményei s ennek megfelelően 
lármennyire eltérők legyenek is külsejükben a 
különböző növények és állatok, szerkezetük alap
jaiban megegyeznek, mert testük egyformán vele
jében egyenlő szerkezetű elemi egységekből, ú.n. 
S.-ekből áll. Azt a tant, melyet a biológiában 
Hchleiden(1838) és Schwann (1839) alapozott meg 
és mely szerint az állatok (beleértve az embert is) 
és a növények megegyező módon ilyen legkisebb 

egységekből (S.-ekből) állanak, sejt-elméletnek 
nevezzük. Ez a sejt-elmélet a mai egész modem 
biológia alapja. 

A S.-et Hooke Róbert angol fizikus fedezte fel 
1665. a parafában, s a lép S.-jeihez való hasonló
sága miatt nevezte el S.-nek. Hooke a S.-nek csak 
a S.-falát látta, melyről később kiderült, hogy a S.-
nek nem lényeges része és csupán a növényi S.-ek-
nek sajátja. Csak később Dujardin (1841), Mohi 
(1846), Schultze (1861) ós Brücke (1866) vizsgá
lataiból tűnt ki, hogy a régebben egyszerű S.-
.nyálkának tartott protoplasma a S.-nek a leg
fontosabb alkotórésze. Ma a S.-ek szerkezetét és 
életjelenségeit kutató tudomány, az ú. n. cytologia, 
a biológiának egyik legterjedelmesebb és legfon
tosabb ága. 

Úgy az állati, mint a növényi S.-ek nagysága 
igen változó; a tojás sárgája nem egyéb mint 
egy óriási S., ezzel szómben a vérlemezkék 2—3 
mikron (1 mikron = Viooo mm.) átmérőjűek. Az 
emberi szervezet S.-jei csak igen nagy nagyítással, 
mikroszkóppal láthatók; az emberi S.-ek közt leg
nagyobb a petesejt (0-2 mm.); vannak S.-ek, ame
lyek igen hossziira nyúltak, így pl. egyes ideg
sejtek nyújtványa 1 m. hosszú is lehet. A S.-ek 
alakja is nagyon változatos. Az eredeti alapalak a 
gömb-alak. A legtöbb S. azonban ettől eltérő alakú: 
ellipszoid-, oszlop-, piramis-, korong-, csillag- stb. 
alakú. 

A S.-nek három lényeges alkotórésze van: 
1. A sejttest (cytoplasma, 1. Protoplazma). 
2. A sejtmag; valamivel tömörebb, a S.-tésttől 

mind alakilag, mind kémiai szerkezetében külön
böző képződmény. Elsősorban a S. szaporodásánál 
van nagy jelentősége. A magjokat vesztett S.-ek 
rendszerint igen hamar tönkremennek, bár van
nak olyanok is, melyek mag nélkül is hosszabb 
ideig élnek, így az emlősök vörös vérsejtjei, me
lyek 4—6 hétig, a tüdő lapos hámsejtjei, melyek 
talán az egész életen át kitartanak. A magnak 
külön hártyája (maghártya) és magvacskája van 
s alapállományában hálózat van, amely megint 
rosszul festődő Iminbői és jól festődő chromatinból 
áll. A S.-oszlás szempontjából úgy látszik a chro-
matin a mag leglényegesebb alkotórésze, mely az 
átöröklésnek, azaz az apai és anyai tulajdonsá
goknak az utódokra való átvivésének közvetítője. 

3.Asejtközpontv.vezértest(cytocentrum)esak 
igen nagy nagyítással látható; eddig még nem 
sikerült minden S.-féleségben kimutatni. Működé
sével, jelentőségével még tisztában nem vagyunk; 
úgy látszik a S.-nek kinetikai középpontja. 

A S.-nek további fontos részei, melyek azonban 
nem minden S.-ben fordulnak elő: a Golgi-féle 
hálózat, mitochondriumok, chromatophorák, 
chromidiumok, a különböző sejtzárványok (pl. 
vacuolák, különböző anyagforgalmi termékek, tar-
talékauyagok stb.) és a sejtfal. 

S. növénytani értelemben (két képmelléklet
tel). Az élő növényi sejten a sejtfal és az ettől 
körülvett sejtüregben levő protoplazma vagy 
plazma különböztethető meg. Egyes moszatok 
rajzóspórái azonban csupaszok, azaz sejtfal nél
küliek, éppen úgy. mint az állati sejtek. A sejt
nek tehát a protoplazmája a fontosabbik része, 
mert ebben folynak le az életjelenségek. A te-
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nyészőcsúcs fiatal sejtjeiben (1. képm- 2.) a pro-
toplazmának a következő részeit különböztethet
jük meg: a sejtmagot (nucleus) és benne a sejt-
magocskát{Tía.cleo\\is) n, továbbá a festéktartókat, 
kromato]"órákat eh, a protoplazma többi része 
a citoplazma cy. A sejtmagot (I. képm. 4.) kö
rülveszi a sejtmagfal és ezen belül a sejt-
magfonalzat az erősen festődő kromatinszemecs-
kékkel eh és a sejtmagnedv l különböztethető 
meg. Egy sejtben rendesen egy, de lehet néha 
több mag is (I. képm. 5.). Idősebb sejtekben már 
üregek, az ú.n. vakuolák (I. képm. 1.) lépnek fel 
a citoplazmában és a vakuolákban van a sejt
nedv. A citoplazma egyes esetekben az élet leg
feltűnőbb jelenségét, a mozgást is mutatja, ami
kor v. körben jár a fal mentén (I. képm. 3.) ez 
a rotáció v. a sejtmagtól kiindulva, onnan szét-
és visszaáramlik (7. képm. 1.), ez a cirkuláció. 
Bizonyos eljárások segítségével kimutatható, 
hogy a sejtfal nem zárja el teljesen a szomszéd 
sejtek protoplazmája közötti érintkezést, mert a 
sejtek vékony plazmafonalak, az ú. n. plazmo-
deszmák segítségével (II képm. 12.) egymással 
összefüggnek. Az egyes sejtek közötti összefüg
gés még tökéletesebb a rostacsövekben (II. képm 
8.), ahol a választófal (II. képm. 9.) rostaszerten 
át van lyuggatva és ezeken keresztül közleke
dik a sejtek protoplazmája. A kromatofórák 
lehetnek színtelenek, ezek a leukoplasztak (II. 
képm, 4.) avagy keményítőképzők, mert a cu
korrá átalakult keményítőből újból keményítő-
szemeket készítenek, lehetnek azután zöldek, ezek 
a kloro fiiszemek v. kloroplaszták (II. képm- 1, 
2.), melyekben az első az ú. n. autochton kemé
nyítő képződik v. pedig sárgák, vörösek; ezek a 
kromoplaszták (II. képm. 3.), melyek a virágok 
és termések élénk színeit adják. A sejtfal fiatal 
korban igen vékony, később azonban ágy kémiai, 
mint alaki elváltozáson mehet keresztül. Ilyen 
kémiai elváltozás pl. az elfásodás, elparásodás, 
elkovásodás, elmeszesedés. A sejtfal alaki elvál
tozása pedig a fal különböző megvastagodásá-
ból áll és aszerint, hogyan vastagszik meg, van 
egyszerű gödörkés (1. képm. 10.), udvaros gödör
kés (I. képm. 12, 13, II. képm. 7/B.), gyűrűs 
(1. képm, 111 A.), csavaros (I. képm. lljB., II. 
képm. 7\C), hálózatos (I. képm, lljC) sejtfal
vastagodás. Ide tartozik a fürtös sejtfalvastago
dás is (I. képm. 13.), amikor a falból egy ciszto-
Ht (1. o.) képződik. A tenyészőkúpon lévő fiatal 
sejtek egyenlő átmérőjűek — parenchimásak.; 
az egyes sejtek azonban nemcsak a falukat vas
tagíthatják meg, hanem alakjukat is megváltoz
tatják, így, ha egy irányban igen megnyúlnak, 
akkor proszenchimásnak nevezzük őket (II. 
képm. 7!A.); ha az ilyen proszenchimás sejt vas
tag falú, keskeny üregű, akkor általában rostnak 
szokás nevezni és mivel mechanikai feladatot 
végző szövetnek — a szklerenchimának — eleme, 
azért szklerenchima-rost. Megtörténik, hogy a 
sejt el is ágazik, ilyen sejtek pl. egyes növény tej
esövei (II. képm. 10.). A sejtfalakat alkotó apró 
részecskék, az ú. n. micellák csavarosán helyez
kednek el, ezt néha a sejtfalban látható csavaros 
csikoltság is mutatja (II. képm. 11.). A sejt 
plazmájában azonban a felsorolt részeken kívül 

lehetnek még ú. n. zárványok is, ilyenek az aleu-
ron-, azután a keményítőszemek (II. képm. 3.), 
különböző kristályok, melyek leginkább sÓBka-
savas mészből állanak. A kristályok igen külön
böző alakúak ; lehetnek oszlopok, piramisok, 
ezeknek a különböző kombinációi, lehetnek bu-
zogányfej alakú kristályceoportok vagy tűala-
kúak, ú. n. rafidok (II. képm. 6.), melyek egész 
nyalábot képeznek ós egy nyálkás anyagba van
nak beágyazva. Lehetnek továbbá fehérjekris
tályok (krisztalloidok, proteinkristályok), alak
talan kovaszemek. Ezeken kívül: csersav, zsír, 
olaj, glikogén, illóolajok, gyanták, nyál, kau
csuk, guttapercha, balata, enzimek, glikozidák, 
alkaloidák, kén stb. A sejtnedvben különböző or
ganikus savak, cukrok (főleg szőllőcukor, glikóz), 
inulin, azután kék v. vörös anthocian stb. Új sejt 
csak már meglévő sejtből képződhetik és ennek 
több módja van (1. Sejtképződés): 1. sarjadzás, 2. 
szabadsejtkópzés (I.képm. 8), 3. sejtmegifjodás, 
i. soksejtképzés (I. képm. 9.), 6. a sejtosztódás, 
amikor a sejtfal v. succedán (I. képm. 6.) v. si-
multán (I. képm. 7.) képződik. Részletesebben 
lásd az egyes műkifejezésnek megfelelő cinisző 
alatt. 

Sejt-állam, 1. Sejt. 
Sejtcsalád (n8v.). A szövetképzósnek egy igen 

tökéletlen módja következik be az olyan organiz
musoknál, amelyeknél az osztódás útján létrejött 
sejteket csak a sejtfal felduzzadásából keletkező 
nyálka köti össze, mint pl. Gleocapsa-nál. A sej
teknek ilyen összefüggése a S. 

Sejtelem, sejtés, ismeretlen, esetleg jövendő 
eseményeknek, dolgoknak, igazságoknak oly-
nemű kitalálása, melynek alapját magunk se tud
juk mindig, mely éppen ezért gyakran váratlanul 
lep meg bennünket és nem is oly határozott ós 
világos, mint a tudatos gondolkodás eredményei. 
Előre, homályosan érezzük (előérzet), mi fog tör
ténni. A 8. tehát ama lelki jelenségek egyike, 
melyeknek előzményeit a lélekben nem ismerjük, 
mert alakulásuk tudattalanul folyik bennünk. 
Ilyen a tapintat is, amidőn minden további meg
fontolás nélkül oly cél szerűen cselekszünk, mmtti; i 
világosan gondolkodtunk volna rajta. Némelykor 
megesik, hogy amit sejtettünk, tényleg megtör
ténik és ilyenkor a kritikátlan elme nagyon is 
hajlandó ebben a sej tőnek valamely csodálatos 
tehetségére vagy felsőbb szellemekkel való érint
kezésére következtetni. 

Sejt-elmélet, 1. Sejt. 
Sejtes dolomit, üreges, némikópen a lép sejt

jeihez hasonló dolomit. A sejtfalakat a dolomit 
egykori repedéseit kitöltő kvarclapok szolgáltat
ják, amelyek egykori hévforrásokból váltak ki. 
Ilyenek találhatók a budai Sashegyen. 

Sejtes gálma (fcv.), 1. Smithsonit. 
Sejtes növény (plánta cellularis) olyan nö

vény, amelynek testében nincsenek edények (I. 
Edényes növények). Sejtes növények tehát a 
gombák, zuzmók, moszatok és mohák. 

Sejtfal (nőv.). A növényi sejtnek élő protoplaz
mája kifelé S.-at választ ki. A moszatok között 
vannak olyanok, melyeknek a protoplasztája el
hagyja a sejtfalat és mint rajzóspóra mozog a 
vízben, később azonban letelepedik és sejtfalat 
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választ ki. A petesejt is ilyen falnólküli ú. n. 
esupasz sejt, de az összes későbbi fejlődésben már 
a sejteket mindig S. veszi körül, úgy hogy már 
a tenyészőkúpon is minden sejtnek megvan a 
maga fala. A sejt protoplasztjának növekedésé
vel a S. is növekedik és ez a felületi növekedés, 
ezenkívül vastagabbá is lesz, ez a S.-vastagodás. 
Az előbbi esetben vagy igen megvékonyul a fal, 
vagy pedig megtartja eredeti vastagságát, mert 
újabb anyag rakódik a régi közé, ez az intussu-
sceptio, mig a vastagságbeli növekedésnél újabb 
és újabb rétegek rakódnak a régire és ez az ap-
positio. Az appositio útján jön létre a S. rétege
zettsége, amelyben gyakran három optikailag és 
kémiailag is eltérő réteget lehet megkülönböz
tetni, melyeket elsődleges, másodlagos és har
madlagos rétegnek, lamellának neveznek. Az el
sődleges réteget középrétegnek is nevezik, mert 
ez van a két szomszédos sejtet elválasztó S. kö
zepén. Régen sejtközötti állomány (1. o.) volt a 
neve. A S. alakilag és kémiailag is megvál-
tozhatik. Az alaki elváltozások közé tartoznak 
a különböző S.-vastagodások, amelyek vagy a 
sejtüreg felé (centripetális) vagy ellenkező irány
ban (centrifugális) történnek. A befelé való vasta
godással függ össze a gödörkék képzése, továbbá 
a gyűrűs-csavaros, hálózatos vastagodás és a 
cisztolit képzése. A kifelé való vastagodás csak 
különálló sejteken lehetséges, pl. virágporon, és 
ilyenkor különböző kiemelkedések láthatók a fe
lületen. A kémiai elváltozás különböző anya
goknak a S.-ba való berakodásából áll elő. A S. 
ugyanis főleg cellulózból áll, de ezenkívül még 
más anyagok is vannak benne, melyek közül kü
lönösen a pektinanyagok a fontosak, azután le
het még kallóz, a gombák S.-ában kitin. A S. 
azután a berakódott anyag szerint lehet elfáso-
dott, elparásodott, elkovásodott, elmeszesedett, 
elkutinosodott. Egyéb elváltozásai: az elnyálká-
sodás, amikor számos mag és termés vízzel érint
kezve felületén nyálkává lesz. Ilyen elváltozás 
a gummózis, amikor a S. különböző enzimek ha
tásaira gummivá lesz. A S. három rétege közül 
az elsődleges réteg pektinanyagokból, a másod
lagos cellulóz és pektinböl, a harmadlagos főleg 
cellulózból áll. Az elsődleges S. feloldásával 
(1. Sejtközötti állomány) a sejtek elválnak egy
mástól. 

Sejtfonal (uüv.) keletkezik, ha a növekedés al
kalmával a térnek csak egy irányában képződ
nek új sejtek. 

Sejtképződés (növ.). Új sejtek (leánysejtek) 
csak már meglévő sejtből (anyasejt) képződ
hetnek. Az ősnemzést (generatio aequivoca) még 
senki sem ügyelte meg. A sejtszaporodásnak a 
következő esetei vannak: 1. Hasadás. Amikor 
az anyasejtben egy választófal képződik, miál
tal a sejt kettéosztódik (baktériumok). 2. A sejt
lefűzés, ahová a sarjadzás is tartozik, ez abból 
áll, hogy az anyasejten egy v. több kitttremlés 
képződik; ez nagyobbodik és végre az összekötő-
nyílást fal zárja el és az új sejt elválik az anya
sejttől. 3. A soksejtképzés, ami a virágos növé
nyek embriózsákjában következik be, ahol elő
ször a sejtmag osztódik és az új sejtmagokat új 
sejtfalak veszik körül. 4. Szabad sejtképzés, mi

kor a sejtmagok ismételten osztódnak, mindegyik 
körül plazma gyűl össze és sejtfal veszi körül. 
Az egyes sejtek külön állnak, pl. bizonyos gom
bák tömlőiben (ascus) az ascospórák. 5. Sejtifjo-
dásnál &z anyasejt teljes tartalma felhasználta
tik az új sejt képzéséhez: az anyasejt fala elpusz
tul és új fal választatik ki. Itt tehát nem lesz több 
sejt, hanem csak átalakult a régi (rajzóspórák, 
spermatozoidok, virágpor). Legfontosabb azon
ban 6. a sejtosztódás, amikor a sejtmag ketté-
osztódik (1. Fonalas magosztódás) és az új sejt
magokat külön-külön plazma és sejtfal veszi 
körül. Az ivaros szaporodási sejtek ú. n. reduk
ciós sejtmagosztódással jönnek létre (1. o.). 

Sejtképző szervek, ezelőtt részben mirigyek
nek tartott szervek, melyeknek kizárólagos, avagy 
fő feladatuk bizonyos sejtek termelése. Ilyen szer
vek a «nyirokmirigyek», nyiroktüszők, lép stb., 
melyek a fehér vérsejteket képezik; a vörös csont
velő, mely a vörös vérsejtek fő képzőhelye és a here
csatornák, melyekben az ondószálúk képződnek. 

Sejtkórtan (celluláris paíhologia, soliiaris 
pathologia), a sejteknek, azaz állati ós növényi 
testet alkotó apró alkatrészeknek kóros elválto
zásai. A sejtek csak ép anyagforgalom mellett 
fejthetik ki rendes működésüket. Ha az anyag
forgalom megváltozik vagy a sejtet bármely erő-
sebb behatás éri, a sejt kórosan elváltozik s ren
des működését felfüggeszti. A kóros behatás 
fizikai vagy kémiai természetű lehet és a sejtet 
rendes működésében vagy megakasztja,vagy vég
kép megöli s e szerint sejtelfajulásról (degene
ratio) v. sejthalálról (nekrosis) beszélünk. Mivel 
a sejt maga lényegileg protoplazmából és mag
ból áll, azért a sejtet érő kémiai vagy fizikai be
hatás elsődlegesen vagy a protoplazmát, vagy 
a magot támadja meg és e szerint elsőd proto
plazma- és magelfajulásról, ill. halálról szólunk. 
A sejtet érő fizikai behatások közül a hőhatás, a 
nyomás, ütés jön számba. Sokkal gyakoribb és 
fontosabb a kémiai behatás miatt beálló sejt-
elfajulás v. sejthalál. A fertőző betegségek folya
mán beálló különféle kóros elváltozásai a szer
vezetnek javarészt kóros kémiai produktumok 
miatt elfajult v. elhalt sejtek halmazából álla
nak; a szervezetbe került mikroorganizmusok 
(baktériumok, protozoák) ugyanis különféle, rend
szerint igen komplikált összetételű kémiai anya
gokat produkálnak, melyek a sejtekre méregként 
hatnak s azok elfajulásához v. halálához vezetnek. 
A fertőző betegségek alatt kifejlődő elfajulások 
közül leggyakoribb a protoplazma zavaros duz
zadása (degeneratio parenchymatosa), mikor is a 
különben eléggé homogén protoplazmában apró 
fehérjeszemcsék lépnek fel. E zavaros duzza
dás rendesen zsíros elfajuláshoz (degeneratio 
adiposa) vezet, midőn a protoplazmában apró 
zslrcseppek jelentkeznek. A protoplazma többi 
elfajulásai, minők az amiloid, kolloid, glikogén, 
hialin elfajulás, egynemű erősen fénytörő anya
gok lerakodása által tűnnek ki; a mag elsőd
leges elfajulásai közül pedig első sorban a mag 
chromatinjának szétesése (karyorrhexis) v. fel
oldódása (karyolysis) említendő, melyeknél a mag 
a szokottnál rendszerint gyengébben festődik. A 
S. megalapítója Virchow. 
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Sejtköz vagy intercelluláris üreg az egyes 
sejtek közti górcsői rés, ahol a nedvek kicseré
lődnek. 

S. (növ.). Egyes szövetekben a sejtek között 
hézagok vannak; ezek a S.-ök. A S.-ök kétféle 
módon keletkeznek és pedig schizogén úton, ami 
a gyakoribb, azaz a választófal hosszában ketté
hasad és a sejtek egymástól eltávolodnak, vagy 
lyzigén úton, amikor a sejtfalak feloldódnak. 
A S. tartalma különböző, legtöbbször levegő; de 
lehet gyanta (pl. gyantamirigyekben), gummi v. 
más váladék is. A növényi testben levő, gázzal 
telt S.-ök összefüggő hálózatot képeznek, mely a 
leveleken, szárakon lévő nyílások (szájnyílás, 
lenticella) segítségével összefügg a külső atmosz
férával. 

Sejtközötti állomány (növ.), nem más, mint 
elsődleges sejtfalréteg v. középlamella, amely 
néha igen vékony, máskor ellenben (némely vö
rös és barna moszat, Szent János kenyérfa mag
jának az endospermiuma stb.) elég vastag. Á S. 
főleg pektinanyagokból és mószvegyületekből 
áll; ha ezeket feloldjuk, akkor a sejtek elválnak 
egymástól. A S. feloldásának nagy jelentősége 
van a fából készítendő papiros gyártásánál, a 
kender ós lenszálak előállításánál stb. A mikro-
kémiában a klórsavas káli és salétromsavval 
való főzéssel, ú. n. Schulze-féle macerációval külö
nítjük el a fasejteket, míg máskor elégséges a 
vízben való főzés is (lisztes burgonya), sőt egyes 
gyümölcsökben az éréskor magától is bekövet
kezik, hogy a parenchimasejtek a S. feloldódá
sával szétesnek (egyes körtefajok). 

Sejtkvarc v. sejtkova, 1. Kvarc. 
Sejtlap (növ.) képződik, mikor a sejtképzödés 

alkalmával a tér két irányában képződnek üj sej
tek, tehát egy egyszerű réteget alkotnak, mely
nek vastagsága egy, szélessége és hosszúsága 
több sejt (némely mohalevél). 

Sejtmag (növ.). Erősebben fénytörő, fiatal kor
ban gömbalakú testecske a eitoplazmában, amely
nek alakja igen gyakran a sejt alakjához alkal
mazkodik, így a rövid sejtekben rendesen ellip
szoid, vagy lencsealakú, mig a hosszú megnyúlt 
sejtekben szintén hosszú lesz és a keskeny sej
tekben néha fonalalakúvá válhatik. Van azonban 
elágazó, amoebaszerü sejtmag is (Chara idős 
sejtjei). Egy sejtben rendesen egy S. van, de a 
hosszú v. nagy sejtekben több mag is található. 
Kémiai összetételét illetőleg igen jellemző rá, 
hogy nagy mennyiségű nucleint tartalmaz. A 
S.-on megkülönböztethető: 1. a magfal, amely 
sokkal tömöttebb, mint a plaszmoderma; 2. a 
magfonalzat, amely összekuszált fonalakból áll. 
A fonalak alapanyagában, a lininben vannak 
beágyazva az erősen festlie-ő chromatinszemek ; 
:•?. a fonalak között van azután egy vagy több 
sejtmag ócska (nucleolus), amelyek jóval nagyob
bak, mint a chromatinszemek, rendesen kerekek, 
erősen fénytörök, gyorsan festődnek; 4. a mag
fonalzat közötti részt azután kitölti a magnedv, 
amely egy hialin, szerkezet nélküli anyag. A S. a 
sejt igen fontos része ós a sejtek keletkezésénél 
igen nagy szerepet játszik, mert a sejtek osztó
dását mindig megelőzi a sejtmag osztódása (1. o.). 
L. még Sejt. 

Amely szó S alatt nincs 

Sejtmagosztódás (növ.). A sejtképzödést meg
előzi a S., amely lehet direkt v. indirekt. A direkt 
magosztódás v. arnitózis a ritkább és abban áll, 
hogy a sejtmag középen befűződik ós két új 
magra válik szét, vagy pedig az anyamagon sza
bálytalan karélyok lesznek és több mag fűződik 
le belőle. Ez az osztódás főleg az alsóbbrendű nö
vényekben van meg, míg a magasabb rendű nö
vényekre az indirekt magosztódás, mitózis, ka-
ryokinezis vagy fonalas magosztódás jellemző, 
1. Fonalas magosztódás. 

Sejtmérgek. Tulajdonképen minden méreg-
hatás vegyi anyag és az élő sejt anyagai között 
végbemenő reakció eredménye, de az olyan mér
geket, melyek a szervezet csak egy bizonyos 
sejtcsoportjához vonzódnak, elektiv hatásúk 
szerint nevezzük el. így a központi idegrendszer 
sejtjeihez vonzódókat idegmérgeknek, vagy még 
szűkebben agyi görcsokozóknak stb. nevezik. Az 
általános S. minden sejtet megtámadnak, amely-
lyel érintkezésbe jönnek. A hatás lehet durva, 
pl. a sejt fehérjéjét megalvasztó, a szöveteket 
elroncsoló, mint a savaknai és lúgoknál, mar.'i 
fémsóknál. De lehet a hatás minden észlelhető 
változás nélküli és mégis oly súlyos, hogy a. sejt 
funkciói megakadnak, a sejt rendes táplálkozása, 
oxigénfelvétele megszűnik s a sejt elhal. Ezek 
az igazi S., amilyenek pl. a foszfor, az arzén, iiz 
antimon, a kinin és sok baktérium-toxin. Az ilyen 
természetű mérgező hatás jeleként az anyag
cserében, tehát az általános sejttáplálkozásban 
találunk súlyos zavarokat. Természetesen ezek
kel szemben sem egyforma sejtjeink viselkedése. 

Sejtnedv (növ.), az a folyadék, amely a kifej
lődött sejtben levő nagy vakuolákat kitölti. S.-ben 
organikus savak (almasav, borsav), organikus 
sók és sok más anyag- van oldva; így gyakoriak 
az oldott szénhidrátok és ezek közül is különösen 
a szőllőcukor v. glykóz, ezenkívül nádcukor v. 
szaccharóz, továbbá inulin, amidok, csersav, al
kaloidok, glykozidák stb. A S. gyakran színezve 
van az anthociantól, amely az alkalikus S.-ben 
kék, a savasban piros. Egyes igen élénk színű 
virágban a túltelített S.-ben kristályos v. amorf 
alakban ki is válhat az anthocian. A vérbükk 
leveleinek vörös színét a vörös anthocian és a 
zöld klorofill adja, és az őszi lomb színezetében 
is nagy szerepe van. A virágok ós gyümölcsök 
változatos színeit az anthocian, a klorofill, a 
kromatoforok különböző kombinációja adja. Sárga 
színű S., melyben xanthein van oldva, ritka, 

Sejtoszlás v. sejtosztódás, 1. Sejtképzödés. 
Sejtszaporodás. A sejtek oszlás által szaporod

nak. A sejtoszlást azelőtt a sejttest és a sejtmag 
egyszerű szétválásának tartották; újabb vizsgá
latok azonban kiderítették, hogy bár az oszlásnak 
ez az egyszerű alakja is előfordul, mégis a több 
sejtből álló szervezeteiméi, külöuösen a magasabb 
rendű állatoknál a sejtoszlás rendes tipusa igen bo
nyolódott folyamat. Ezt a folyamatot, melynél a 
mag- és a sejtközpont játsszák a lényeges szerepet, 
fonalas magoszlásnak (mitosis, karyomitosis) ne
vezzük, szemben az egyszerű, vagy amitosisos 
sejtoszlással. A fonalas magoszlás a sejtközpont
ban (cytocentrum) kezdődik, ugyanis a benne 
lévő két centriolum (ha egy van, ez kettéoszlik) 
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egymástól eltávolodik, köztük orsóalakban fona
lak tűnnek fel. Ezzel egyidőben a maghártya 
(ltüiük, a mag chromatin-állománya gomolyag-
.1 lakot ölt, majd meghatározott számú darabokra 
esik szét, ezek a chromosomák. A cliromosomák 
száma egy és ugyanazon állatfaj minden sejtjé
ben állandó, és a fajra jellemző. Embernél szá
muk 24. Kivételt csak a termékenyítésre kész ivar
sejtek képeznek, ahol számuk félakkora, vagyis 
például az embernél 12. (L. Termékenyítés-) 
Közben a centriolumok a sejt két ellentétes pó
lusára vándorolnak, a chromosomák pedig «U» 
alakban meghajolva az aequatorialis síkban he
lyezkednek el szabályos csillagalakban. Azután 
mindegyik ehroinosoma hosszában kettéhasad, s 
az így keletkezett kettős cliromosomák fele az 
egyik, fele a másik centriolum felé vándorol; a 
sejttest középen befüződik, kettéválik és a meg
oszlott ehromosomákat, melyek közben újból a 
rendes magban elfoglalt alakjukat kezdik felvenni, 
egymástól teljesen elválasztja. E folyamatok vég
eredményeképpen a sejtből két teljesen új, külön
álló sejt képződik, mely egy bizonyos idő múlva 
a leírt módon újból oszolhatik. 

Sejttan (cytologia), a sejtek alaki és életvegy-
Tíi-ni tulajdonságaival foglalkozó tudomány. 

Sejttest (nflv.). Ha a tér mindhárom irányában 
történik a sejtek osztódása, akkor a S. jön létre, 
tehát minden iráuyban több sejtből áll (pl. gyö
kér, szár.) 

Sékel (héb.), eredetileg régi zsidó súlymérték, 
mint pl. abekah is. Mikor aztán ezt a súlyt pénzbe 
verték, a siily után nyerte a pénz is a nevet. 
Mint speciális zsidópénz Makkabeus Simon ide
jéből ismeretes. Az ezüst-8. 13 5—14-65 g. súlyú 
volt. A zsidókirályság későbbi éveiben a S. na
gyobbrészt rézből készítlt. 

Seki, török súlymérték = 13589 kg. 
Sekles, Bernhard, német zeneszerző, szül. 

Majna-Frankfurtban 1872 jún. 20. 1896-ban a 
frankfurti Hoch-Konservatoriumon tanár lett. Mü
vei : szerenád fúvós zenekarra; Die hangenden 
(jiirten der Semiramis (szimfóniái költemény); 
Der Zwerg und die Infantin (táncköltemény, 
1913); Sahrazade (opera, 1917); Die Hochzeit des 
Faun (1921); dalok; zongoradarabok. 

Sekohni , az elektromos önindukció egysége 
= 1 Henry, 1. Bleldromos mértékegységek. 

Sekrestye, kisebb-nagyobb terein v. szoba a 
templom szentélye mellett (rendesen az evangé
lium-oldalon), amelyben a miséhoz szükséges ru
hákat és egyéb eszközöket tartják és amelyben 
a pap a miséhez átöltözik. 

Sekrestyés a. m. egyházit (1. o.). 
Sekszna, a Volga 446 km. hosszú baloldali mel

lékfolyója Novgorod ós Jaroszlav orosz kormány
zóságokban, a Bjelo-oszero lefolyása. 

Sekulic, adók. Zágráb vm. jaskai j.-ban, (1910) 
1233 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Sekulinci, adók. Verőcze vm. szlatinai j.-ban, 
(i9io) 818 szerb lak. (Tr. SzHSz.) 

Sel. , tudományos állatneveknél Selenka Emil 
(1. o.) zoológus nevének rövidítése. 

Sela, adók. és pk. Zágráb vm. sziszeki j.-ban, 
(i9io) 481 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Sela, Arábia Petra (1- °0 városa. 
Amely szó 8 alatt nincs 

Selborne 

Se lache luaxi iua (áiiat),l. Cápa és Cetcápák. 
Selachoide i (állat), 1. Cápa. 
Seladon, 1. Szeladon. 
Seladonit (ásv.), 1. Zöldföld. 
Seladon-porcellán, 1. Szeladon-zöld. 
Se lag ine l la (nSv.), 1. Selaginellaceae. 
Se lag ine l laceac , Szelaginella-félék (növ.), 

az edényes virágtalanok családja. Egyetlen gé-
nusza a Selaginella Spring., 700 fajjal, legtöbbje 
forróövi s főkép a nedves, párás, árnyékos ős
erdők lakója. A forró övön kívül csak kevés 
található. Heverő v. kúszó szárú mohatermetü 
évelő növények, szánikon tömötten álló apró 1-erü 
levelekkel csavaros, átellenes v. 4-soros elhelye
zésben, a levelek tövén 1—1 levélkeszerü képlet, 
ligula (nyelvecske) van. Sporangiumos leveleik 
csak kevéssé különböznek a többiektől, végálló 
füzért alkotnak, tövükön a felső oldalon 1—1 
sporangium fejlődik. A sporangiumokban 2, 4, 
8 nagyobb makrospóra v. számos kisebb mikro-
spóra keletkezik, a S.-k tehát heterospórásak. A 
spórákban létrejövő előtelep benmarad a spórá
ban, a mikrospórából 2-csillangós spermatozoi-
dák lépnek ki. Az archegoniumban a petesejt 
megtermékenyülése után csira fejlődik. A S. se-
laginoides (L.) Lk. Európában a Lapp-földtől a 
Pireneusokig, az Alpokig és Kárpátokig havasi 
réteken elterjedt, kúszó szárú fű, ágai felemelke
dők. Egy másik, Európában és nálunk is honos 
faj a S. helvetica (L.) Lk. Sok S.-t szép alakjáért 
üvegházban v. meleg szoba árnyékában díszül 
tenyésztenek. Ilyenek: S. Kraussiana (Kze.) Al. 
Braun Dél-Afrikából, továbbá az amerikai S-
tcmbrusa Lemaire (a S. erythropus Spring egy 
része), S. Martensii Spring, melyet több fajtában 
tenyésztenek, S. lepidophüla Spring, ez kalifor
niai ; száraz helyeken terem. Szárazságban össze-
gomolyódik, esőben ismét kiterül; ez a mozgás 
elhalt példányokon is előidézhető, ezért mint külö
nösséget árulják is ; S. JSmmaliana Van Geert, 
az ázsiai S. Willdenowü Bak, ennek legszebb 
alakja a fémes fényű caesia arborea, S. caules-
cens (Wall) Spring. 

Selakova Poljana, adók. Modrus-Piume vm. 
vojnici j.-ban, (i9io) 140 szerb ós horvát lak. (Tr. 
SzHSz.) 

Selam (Salem), az ugyanily nevű disztriktus 
fővárosa Madrasz brit-indiai presideneyben, (1911) 
59,153 lak., indigó-, gyapjú- ós dohánytermelés
sel, szövetgyártással. 

Selamlik, 1. Szelamlik. 
Selangor, 1. Szalangor. 
Selb, bajor város a Pichtel-hegység ÉK.-i ré

szében, (1919) 12,453 lak., pamutárú-, gazdasági 
gép-, papiros- és sörgyártással, porceílángyárral. 

Selborne (ejtsd: szeiioorn), 1. Boundell Palmer, 
gróf, angol államférfi, szül. Mixburyben 1812 
nov. 27., megh. Petersfleldben 1895 máj. 4. Tagja 
volt a parlamentnek 1847 óta, 1866. attorney-
general (koronaügyész) lett, 1872—74. és 1880— 
1886. lord-kancellár volt. Halála után jelentek 
meg emlékiratai és levelei: Memorials (London 
1896—98, 4 köt.); Lettére to his son on religion 
etc. (1898—99, 2 köt.). 

2. 8., William Waldegrave Palmer, gróf, 
angol államférfi, szül. 1859 okt. 17-én. 1885 óta 
jeg, Sz alatt keresendő I 



Selby 

az alsóház tagja, 1895. gyannatügyi államtitkár, 
1900. tengerészeti miniszter lett s alatta indult 
meg nagy mértékben az óriás hadihajók építése. 
1905-ben Dél-Afrika főkoinisszáriiisává nevezték 
ki, 1910. visszatért. 1915-ben földmivelésügyi 
miniszter lett, de már 1916. lemondott. 

Selby, város Yorkshire angol countybnn, (mi) 
9049 lak., vasöntéssel és hajókészítéssel. 

Selce,pk. Moűrus-Fiume vm. cirkvenicai j.-ban, 
(i9io) 1467 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Sel c lément (franc, ejtsd.- szel kieraaű), salét
romsavas ezüst és salétromsavas nátron, vagy 
salétromsavas magnézium összeolvasztott keve
réke, a fényképészetben használják. 

Sel de boussage (franc, ejtsd: szel dfl busszázs), 
arzénsavas nátrium, tehéntrágyából állítják elő. 

Selden, John, angol jogtudós és politikus, szül. 
Salvingtonban, Worthney mellett (Sussex gróf
ság), 1584 dec 16., megh. Whitefriarsbnn (Lon
don) 1654 nov. 30. Részt vett a Petition of Rights 
szerkesztésében s ezért 9 hónapi börtönt kellett 
elszenvednie. 1635-ben Hugó Grotius műveivel 
szemben kiadta Maré clausum c. munkáját. Össze
gyűjtött művei 1726. 3 kötetben jelentek meg 
Londonban. 1887-ben S. Society néven társaság 
alakult az angol jogtörténet művelésére. 

Sel d'or (franc, ejtsd: szel dór), a. m. aranysó, 
a fényképészetben használják. Nátriuniarany-
klorid vagy alkénessavas arany oxidnátron. 

Sele (ókori Silarus), mintegy 70 km. hosszú 
folyó Salerno olasz tartományban, a Salernói 
öbölbe ömlik Tőrre del S.-nél. 

Select io (v. electio, elimiiiatio, lat.) a. ni. 
kiválogatódás. Az a biológiai folyamat, melynek 
révén Darwin magyarázata szerint (1. Darwiniz
mus) a szerves világban megnyilvánuló célsze
rűség létrejön és melynek eredményeképpen a 
természetben a legalkalmasabb és a viszonyokba 
legbeleillőbb egyedek maradnak fenn. A S.-nak 
három módja különböztethető meg: 1. A mester
séges S., melyet az állat- és növénytenyésztők 
alkalmaznak s melynek veleje abban rejlik, hogy 
csak a céljaikat kielégítő egyedeket és változatokat 
engedik a többiektől gondosan különválasztva sza
porodni. 2. A természetes 8. (selectio naturális) 
a szabad természetben megy végbe s abban nyil
vánul, hogy a belső és kUlső okokból változó 
egyedek közül csak a környezetbe legbeleillőbb 
állatok és növények maradnak fenn, ellenben a 
többiek a S. kigyomláló hatásának esnek áldoza
tul. 3. Ivari S. (selectio sexualis), mely a létért 
való küzdelemben nem hasznos másodlagos ivari 
jellemvonások (szépség, színpompa, szép hang 
stJ.) kialakulását mozdítja elő. L. még Darwi
nizmus. 

Select io sexual i s (lat.), 1. Ivari kiváloga
tódás és Darwinizmus. 

Selegd (Stodra), kisk. Sopron vm. nagymar
tom j.-ban, (i9io) 837 német lak. (Tr. A.) 

Selegszántó, kisk. Sopron vm. nagymartoni 
j.-ban, (linó) 908 horvát és német lak. (Tr. A.) 

Selejt, 1. Makulatúra. 
Selejtes árú az, amely a gyártás folyama 

alatt, a szállítás v. raktározás által annyit vesz
tett minőségéből, hogy eredeti rendeltetésének 
már nem felel meg teljes mértékben. 

28 — Selenka 

Selejtezés az az eljárás, amellyel a fölösle
gessé vált hivatalos iratokat a még szükségesek 
közül kiválasztjuk, a S. megtörténtét a kezelési 
könyvekben feljegyezzük és a kiselejtezett ira
tokat az irattárból eltávolítjuk. Vannak iratok, 
amelyek oly fontosak, hogy a S. alól egészen ki 
vannak véve, az ítéletek, a kezelési könyvek 
egy része, a telekkönyvek és az olyan ügydara
bok, amelyeknek tartalmuknál fogva irodalmi, 
tudományos vagy történeti értéktik van. A többi 
iratok S.-e fontosságukhoz képest az ügy jogerős 
befejezésétől számított hosszabb vagy rövidebb 
idő alatt történhetik. A bíróságoknál és az ügyész
ségeknél az iratok négy csoportban 32, 25,10 ós 
5 év múlva selejtezhetek. A S.-t a felsőbb fel
ügyeleti hatóság engedélyezi és rendszerint a 
fogalmazó személyzet egy tagja ellenőrzi. A ki 
selejtezett anyagot megsemmisítik (elégetik) v. 
papírgyárnak adják el megsemmisítés kötelezett
ségével. — S. a bűnügyi nyilvántartásban, 1. 
Bűnügyi nyilvántartás. 

Seléjtia(Scart), a szerfának legrosszabb minő
sége, amely rendes árúszámba nem mehet. Fü
részelt fenyőfa- és dongaárúknál szerepel. Minősé
gét részletesen körülírják a fakereskeflelmi szok
ványok. 

Selejtmarha, továbbtenyésztésre kevéssé al
kalmas állat, melyet a tenyésztésből kizárva, 
rendszerint feljavítva, vagy hizlalva szokás ér
tékesíteni. 

Seleu, 1. Szelén. 
Selénd (Silindia), kisk. Arad vm. tornovai 

j.-ban, (1910)̂ 1537 román és magyar lak. (Tr. R.) 
Seléné (Méné is), a görög mitológiában a 

Hold istenasszonya (a rómaiaknál Lima), Hesio-
dos szerint Hyperion titán és Theia leánya, Holios 
és Bos testvére. Mint Phoibos testvére, Phoibe 
nevet is visel. Ezért később Artemisszel, sót 
Hekatével és Persephonéval is egybeolvasztották. 
Kettős vagy négyes fogatán, melyet fehér lovak, 
öszvérek vagy tehenek vonnak, lassan halad az 
ég boltján, fejét arany diadém ékesíti s szelíd 
fényt vet a halandókra. Attikai monda szerint, 
mint Zeus kedvese Pandeiának adott életet; 
kariai monda szerint pedig az alvó Eniymion-hih 
(1. o.) volt szerelmes. 

Selenit (ásv.), a. m. gipsz (1. o.). 
Seleniuui , 1. Szelén. 
Selenka, Emil, német zoológus, szUl. Braun-

schweigban 1842 febr. 27., megh. Münchenben 
1902 jan. 20. A természettudományokat tanul
mányozta Göttingenben. 1868—1873-ig a löideni 
egyetemen, 187-4—1896-ig az erlangeni ogyete-
men az állat-ós összehasonlító boncolástan tanára 
volt. 1896-ban tanári állásáról lemondott s Mün
chenbe költözött. Főleg az alsóbbrendű gerinc
telen állatok tanulmányozásával foglalkozott. 
Igen fontosak a Tüskésbőrűek (Bchinoderuiata) és 
a Gerincesek fejlődéstanára vonatkozó vizsgá
latai. Művei: Zoologische Studien (Leipzig 1878— 
1881, 2 rész); Studien über Entwickelungs-
geschichte der Tiere (Wiesbaden 1883—1906, 
14 rész); Zoologisches Taschenbuch (számos ki
adásban jelent meg); Der Schmuck des Mensohen 
(Berlin 1900); Ein Streifzug durch Indien (Wies
baden 1890); Sonnige Welten (nejével együtt 
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-Selenodont-fogak — 729 — Sella 

írta; Wiesbaden 1895). Rosenthal-lal és Rees-sel 
megalapította 1881. a Biologisches Centralblatt 
<•. folyóiratot. 

Selenodont-fogak, a Kérődzőknek a növényi 
táplálék szétniorzsolására kiválóan alkalmas záp
fogai, melyeknek lapos koronáján több (2—4) fél-
hoídalakú zománclécei vannak. A S.-ról a Kérőd
zőket Selenodontia névvel jelölik. 

Selenodont ia (áiiat), 1. Selenodont-fogak. 
Selenographia (gör.), a. m. a Hold leírása, 

i% felületén látható alakzatok kimérése, leírása, 
elsorolása. 

Selenotropis inus (UŰV.), 1. Hódosság. 
Selentersee, 2275 km2 területű, 34 m. mély 

tó Holstein német tartományban, Kiél és Lützen-
burg közt. 

Selenus, Gustavus, Ágost braunschweig-
wolfenbütteli herceg írói álneve. L. Ágost, 2. 

Selényi Pál, fizikus,szül. Adonyban(Fejór vm.) 
1884 nov. 17. Áz egyetemet Budapesten végezte, 
•diol középiskolai tanári és doktori oklevelet szer
zett s az egyetem II. fizikai intézetében 1907—18. 
tanársegéd volt, közben állami ösztöndíjjal Ber
linben és Göttingenben végzett tanulmányokat. 
1918 óta a technikai fizika terén működik. Szá
mos, főleg a fénytan körébe vágó dolgozata jelent 
meg hazai és külföldi szakfolyóiratokban ; nép
szerű tudományos cikkei az Uránia folyóiratban. 

Seleo (Berlin/iafen, Berlin-Reede) kikötő
város az Újguineai Vilmos császár-föld legészakibb 
részén, néhány száz benszülött és német lakossal. 

Seler, Eduárd, amerikánista régész és etno
gráfus, szül. Krossenben (az Odera, m.) 1849 dec. 
5. A berlini népr. múzeum, később a nemzetközi 
mexikói régészeti intézet vezetője. Tanulmányai
nak köszönhetjük Dél-Amerika Koliunbus előtti 
állapotainak feltárását, a maya-nyelvek rendsze
rét, a mexikói képírás ismeretét. Főbb munkái: 
Altmexikan. Studien (Berlin 1899); Peruanische 
Altertü'mer (u. 0. 1898). Kisebb munkái Gesam-
nielte Abhandlungen c. 4 kötetben jelentek meg. 
felesége, Gacilie, útirajzokat adott ki (Auf altén 
Wegen in Mexikó u. Guatemala a, Berlin 1900). 

Seleucides (állat), a Paradicsommadarak csa
ládjába tartozó madárnem. Egyetlen faja ismere
tes, az Új-Guineában és Salawatiban honos S. 
iguotus Forst., mely a leggyönyörűbb madarak 
közé tartozik. Feje, nyaka ós melle tórsonyfekete 
tollakkal fedett, melyek sötétzöld és ibolyás bí
borszínben csillognak. Melle smaragdzöld sze
gélyű. Oldalsó részei és hasa gyönyörű arany
sárga. Szárnyai és farka ibolyaszíuiiek. Hossza 34, 
szárnya 16 és farka 8 cm. hosszú. 

Seleukeia, 1. Szelencia. 
Seleukos, több szíriai király neve. 1. S. Nika-

tor, Antiochos fia, szül. Kr. e. 357., részt vett Nagy 
Sándor hódító hadjáratában. Halála, után 321. 
Babylonia szatrapája lett és 317. hozzákapta 
Antigonostól Susianát is. Ez utóbbitól kormány
zatáért felelősségre vonva Egyiptomba menekült, 
ahol más két diadochosszal, Kassaudrosszal és 
Lysünachosszal, szövetséget kötött Antigonos 
eÜen. így visszanyerte szatrapiáját, hozzáfoglalta 
Iránt és egészen a Gangeszig hatolva, felvette a 
királyi címet (306). Megszerezte Szíriát, Arméniát, 
Mesopotámiát, Kilikiát és Kappadokia egy részét, 

Lysimachos ellen is győzelmesen harcolt s Nagy 
Sándor összes ázsiai birtokainak ura lett. De 
midőn Makedonia ellen is háborút szervezett, 
egyik udvari embere, Ptolemaios Keraunos, 321. 
megölte. S. igen sok várost alapított, melyek kö
zül 9-nek Seleukia, 16-nak apja után Antiochia, 
5-nek anyja után Laodikeia nevet adott. Terjesz
tette a hellén tudományt és művészetet, a Xerxes-
töl elhurcolt műkincseket visszaküldte Görög
országba. Tőle kezdődött Kr. e. 312 óta az új 
Seleukida-korszak évszámítása. Utódai, a Seleuki-
dák, Kr. e. 64-ig uralkodtak Szíriában, melyet 
Pompeius foglalt el Róma nevében. A jelentőselv 
bek: I. AntiochosSoter(281—263),III.Antiochos, 
a «nagy» (222—187) ós IV. Antiochos Epiphanes 
(176—163). V. ö. Bevan, The house of Seleucus, 
2 köt. (London 1902). 

Sel factor (ang.j, időszakosan működő fonó
gép, vékony, sima és lágy fonalak fonására al
kalmas. 

Selfgoveri iment ((mg.), 1. Önkormányzat 
és Centralizáció. 

Se l f -made íuan (ang. ejtsd: szeli mád meni, 
önerejéből fölvergődött ember. 

Seliff (franc. Ghéliff), Algéria francia afrikai 
gyarmat leghosszabb (650 km.) folyója; ered 
Oran tartományban a Dzsebel Amur E.-i lejtő
jén és Mostaganemtől 12 km.-nyire ÉK.-re a 
Földközi-tengerbe ömlik. Pusztai, nagy vízállás-
ingadozású folyó, vizét sok helyütt öntözésre 
használják. V. ö. Pourcher, La plaine du Chélif 
(Algir 1900). 

Seliff-. latin növénynév után Seliger nevének 
rövidítése. Megh. mint pap Wölfelsdorfban (Glatz 
grófság) 1812. Mint briológus tűnt ki. 

Seligmannit (ásv.), sötét ólomsziirke, fémfényü, 
lapokban gazdag rombos kristályok a binnentali 
(Svájc) dolomitban: valószínűleg a bournonitnak 
megfelelő arzénvegyület: PbCuAsS3. 

Se l inum L. (derezle, fényecske nov.). Az er-
ny ősekhez (Umbelliferae) tartozó génusz, melynek 
16 faja az északi tájakon, főleg Észak-Ameriká
ban és a Himaláján honos. Nálunk a S- carvifo-
lium L. van meg. Jó réti takarmányffi. 

Selinunt, ókori város, 1. Szelinusz. 
Selisce, adók. Zágráb vmegye petrinjai j.-ban, 

(1910) 279 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 
Seljesznovodszk, fürdőhely Pjetigorszk orosz-

eiszkaukáziai kerületben, 25 vastartalmú iszap
forrással. 

Selkirk (ejtsd: szeikürk), az ugyanily nevű county 
székhelye, (1911) 5886 lak., Walter Scott és Mungo 
Park emlékszobrával. Az angol-skót háborúkban 
több ízben fontos szerepet játszott. 

Selkirk, Alexander, 1. Robinson Grusoe. 
Sell, Kari, német prot. teológus, szül. Giessen-

ben 1845 nov. 29., megh. 1914 dec. 20. 1891 óte* 
tanár volt Bonnban. Főbb művei: Die geschicht-
liche Entwickelung der Kirche im 19. Jahrhun-
dert (Giessen 1887); Die Religion unserer Klas-
siker (Tübingen 1904); Katholizismus u. Protes-
tantismus (Leipzig 1908). 

Sel la (lat.) a. m. szék, továbbá hordozható 
szék, gyaloghintó, lectica (1. o.) S. curulis volt a 
régi római főinéltóságoknak elefántcsonttal és 
arannyal kirakott hivatalos széke, melyet Etru-
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riából áthonosítva eredetileg csak a királyok, ké
sőbb a konzulok, prétorok és ediliszek használtak. 

Sella, a dél-tiroli Dolomitok egyik szirtcso-
portja, csúcsa a Boespitze 3152 m. magas. 

Sel la gestatoria (lat.), hordószék, különösen 
az, amelyen ünnepélyes alkalmakkor a pápát viszik. 

Sellait (ásv.), magnéziumfluorid MgP,; színte
len, üvegfényű, áttetsző, négyzetes kristályok 
alakjában a Gerbulaz-gleccseren Savoyában an-
hidrit- és kénben fordul elő. 

Sellak (ang. shell-lac), a giunmilakkból ki
választott gyanta, Indiában nyerik. Kereskede
lembe táblaalakban kerül, hidegen törékeny, szag
talan, íztelen, barna anyag. Melegítve olvad. 
Vízben oldhatatlan, alkoholban kevés belekerült 
viaszon kívtü oldható, valamiképen borax és 
ammónia is oldja. Összetétele: viasz (ceryl és 
myricyalkohol, ennek észterei), festőanyag (lac-
eainsav) és gyanta (resinotannolesztere az alcuri-
tinsavnak, erythrolaecin stb.). Fehérítik, szódá
val kioldva a viasz visszamarad, nátriumhipoklo-
rittal keverik az oldatot, napfényre teszik és só
savval újra kicsapják. így színtelen, gyúrható, 
rúddá húzható, selyemfényű és festhető. Pecsét
viaszt, kittet, flrniszt, politúrt, köszörűkövet, 
elektroforokat készítenek belőle. Bóraxos oldatá
val nemezkalapokat merevítenek és tesznek víz
állóvá, papiros flrniszezésére is használják, korom
mal keverve kitörölhetetlen tinta készíthető belőle. 
— Földsellak, 1. Akaróid-gyanta. 

Sellarkereső. kicsinyítő, tükrös kereső foto
gráfiai kamrákon, mely a kamra előtt levő tár
gyat erős megvilágításban mutatja. 

Sellasia, ógörög város Lakoniában, Spartától 
B.-ra. Itt verte le Kr. e. 221. Antigonos Dóson 
Kleomenest. V. ö. Kromayer, Antiké Schlachtfel-
der I. (1903). 

Sellei Gyula, karnagy, szül. Budapesten 1850 
júl. 2., megh. 1895 máj. 25. Erkel, Mosonyi, 
Goldmark voltak a mesterei. Blaháné, Pálmay 
Ilka tanítványai közé tartoztak. Tíz éven át volt 
a Budai Dalárda és az Ébredés dalkör karnagya. 

Sellenberk (§elimbár, Schellenberg), nagyk. 
Szeben vm. nagyszebeni j.-ban, (1910) 958 német, 
román és magyar lak., kik fakereskedést űznek. 
1599 okt. 22. itt heves csata folyt le Báthory 
András fejedelem és Mihály vajda közt, melyben 
az utóbbi győzött. (Tr. R.) 

Sellény, Joseph, osztrák festő, szül. Mödling-
ben (Bécs mellett) 1824 febr. 2., megh. a Bécs 
melletti inzersdorfl tébolydában 1875 máj. 22. 
A bécsi akadémián tanult, azután beutazta Tirolt 
és Lombardiát, hosszabb ideig tartózkodott Velen
cében, Rómában, Nápolyban és Szicíliában, részt 
vett a Novara hadihajó földkörüli útjában, mely
nek leírása számára sok kőrajzot készített; 
Miksa főherceget, a későbbi mexikói császárt el
kísérte az Észak-Afrikába, a Zöldfoki és Kanári 
szigetekre meg Braziliába tett utazásán, azután 
Bécsben telepedett le. Olajfestményei nagyrészt 
tropikus vidékeket ábrázolnak: Szt. Pál szigetét, 
Madeirát, a mahamalaipuri sziklatemplomot, a 
Jóreményfokát, ausztráliai őserdőt, stb. Tanul
mányai a bécsi udv. múzeumban egész termet 
l>etöltenek; a bécsi akadémiai képtárban van a 
pólai amfiteátrumot ábrázoló képe. 

Seller (Sch ellet; Schöller), Alekszándr Kon-
sztántinovics (írói nevén röviden A. Michájlov), 
orosz író, szül. Szent-Pétervárott 1838 júl. 12. 
(ó-napt. jún. 30.), megh. u. 0. 1900 dec. 3. (ó-napt. 
nov. 21). Realisztikus színekkel Dickens modorá
ban nagy sikerrel festette korának orosz tár
sadalmi viszonyait. Legsikerültebb regényei: 
Gnilyja bolota (A rohadt posványok, Szent-Péter-
vár 1864); Zizú Supova (Supov élete 11. 0. 1865); 
Chléba i Zrélisc (Panem et eircenses u. 0.). Petőfi 
számos költeményét ügyesen fordította le orosz 
nyelvre. Összes művei 1901—1905. jelentek meg 
Szent-Pétervárott a Niva mellékleteként. 

Sellers-féle csapágy, 1. Csapágy. 
Sélley Barnabás, büntető jogász, szül. Nagy

szalontán 1865 jan. 20. Jogi tanulmányait Buda
pesten végezvén, igazságügyi szolgálatba lépett. 
1893-ban budapesti kir. alügyész, 1905. az ügyész
ség vezetője, utóbb főügyészi helyettes, 1914. 
kir. kúriai biró lett. Munkája: A magyar büntető 
törvénykönyvek (1898). 

Sellier (ejtsd: szeiiié), Charles-Auguste, francia 
festő, szül. Nancyban 1830, megh. u. 0. 1882. 
1857-ben elnyerte a római nagy díjat és 1863-iií 
tartózkodott Rómában. Történeti, szenttörténeti 
festményei és képmásai hosszú sorából szülő
városa múzeumában 12 drb látható. 

Sellin, Emst, Palesztina-kutató és héber nyel
vészeti író, szül. Alt-Schwerinben 1867 máj. 2ti. 
Bécsben az egyetem ev. teol. karán volt tanár, 
midőn a régi Kánaán földjén sikeres ásatásokat 
Végzett. 1908. Rostockba, majd Kiéibe hívták 
meg egyetemi tanárnak. A régi Jerikó területén 
is nevezetes eredményű ásatásokat végzett. Főbb 
művei: Teli Ta'annek (1904),; Der Brtrag der 
Ausgrabungen im Orient (1905); Die biblisehe 
Urgeschichte (1905); Die isr.-jüd. Heilandse]-
wartung (1909); Einleitung in das Alté Testameiit 
(1910); Jericho, Ausgrabbericht (1913); Das Zeit 
Jahwes (1913). 

Selling plater, ang. sportkifejezés: olyan 
ló, mely csakis eladóversenyekben fut, vagy ver
senyképessége nem elegendő arra, hogy nagyobb 
versenyeket is nyerhessen. 

Sell ing s takes (ang.), a. m. eladóverseny. 
Sellő, 1. a tündérrel rokon értelmű szó.Költőink 

a források isteneit és a hableányokat is gyak
ran S.-nek nevezik. — 2. Máramarosi, szatmári 
s más tájszólásokban a vizek sebes folyású helyei 
neveztetnek S.-nek. — 3. Lugossy csillag-név
jegyzékében (Ipolyi, Magyar myth. 275. és 582. 
old.) egy kis és nagy S. nevű csillag is fordul ebi, 
de nem tudjuk, hogy melyik csillagra vonatkozik. 
(Lugossy [Ipolyi, i. h. 98. old.] a Csallóköz nevét 
is a S. szóból magyarázza). 

Sellye, kisk. Baranya vm. szentlőrinczi j.-ban, 
(1920) 2027 magyar lak. 

Sellyei M. István, ref. püspök, szül. 1627., 
megh. Pápán 1692 nov. közepén. Az utrechti, 
gröningeni és franekeri egyetemeken tanult. Ha
zájába visszatérve pápai lelkész lett. 1669-ben a 
dunántúli egyházkerület püspökké választotta. 
A pozsonyi delegntum judicium halálra ítélte, 
mire Kollonics 1674 börtönbe vetette, a követ
kező évben pedig 40 társával együtt a nápolyi 
gályákra küldte. Innen Ruyter tengernagy sza-
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baditotta ki őket 1676 febr. 11. S. csak 1677 
októberben indult vissza Zürichből hazájába. Itt 
előbbi hivatalait viselte haláláig. Művei közül 
megjelent: Dispntatio tlieologica, qua Bellar-
min i . . . sententia de mere gratnita hominum 
praedestinatione ad vitám asseritur (Gröningen-
ben 1657); Beszéde, mellyel a zürichi városi 
elöljáróságtól hazájába, visszatértekor társai ne
vében is elbúcsúzott, a Czelder Figyelőjében 
jelent meg 1884. Gsúthy Zsigmond fordításában. 

Selma, város Alabama északamerikai állam
ban, (1910) 13,649 lakossal (akiknek fele színes), 
vasöntés, gépgyártás. 1865 április 2-án Wilson 
generális rohammal vette be. 100 artézivíz
forrása van. 

Selmeczbánya. 1. Selmecz- és Bélabánya. 
Selmeczbányai Érchegység, az északnyu

gati Felvidék vulkanikus vonulatának egyik 
tagja Hont vmegye É.-i részében a Selmecz-pa-
tak forrásvidéke körül, legmagasabb hegye a 
Szitnya (1011 m.). Teléreit zöldkövesedés, vulká-
nos gáz- és gőz-exhalációk hozták létre s így 
sokféle érctelér van a kőzetekben. — V. ö. Sel
meczbányai m. kir. fémkohó monográfiája (Sel
meczbánya 1895); S. kalauz (1. o. 1898); Schwarz: 
Selmeczbánya monográfiája (u. o.). 

Selmeczbánya jogkönyve, a XIII. sz.-ból való 
s Magyarországban a legrégibb. Örökösödési, adós
sági és büntető ügyekben alkalmazott törvényei 
40 pontban vannak összefoglalva. Kiadta Wenzel 
Gusztáv (Jahrbücher der Literatur, CIV. köt, 
Anzeige-Blatt 5—14. old.). 

Selmecz- és Bélabánya (Selmeczbánya, 
Banská Stiavnica a Belá, Schemnitz), szab. kir. 
város Hont vm.-ben, a régi magyar bányaváro
sok egyik legnevezetesbike. A város a tulaj-
donképeni városból, továbbá Hodrusbánya, Ist
vánháza, Felsőróna és Kisbánya külvárosokból 
és a távoleső Bélabányából áll. Felette hegyes 
vidéken, hegyeken és völgyekben, rendkívül 
festői vidéken fekszik; házai a völgyektől fölfelé 
korszerűen épültek, kertekkel tarkítva, festői 
rendetlenségben. Az utcák legnagyobb része fe
lette lejtős, a közlekedés rajtuk nagy nehézsé
gekkel jár. Építkezése is igen érdekes, sok te
kintetben régies, de egyes részei egész mo
dern jellegűek. Nevezetesebb épületei a magas 
kőfalakkal és bástyatornyokkal körülvett óvár 
helyreállított épületcsoportja, az újvár, a kamara
épület (bányaigazgatóság), a bányászati és erdé
szeti akadémia díszes palotái és a vegyészeti 
laboratórium, az evangélikus líceum, a város
háza, több templom s a városon kívül álló híres 
kálváriatemplom (épült 1744.). Van régi Szt. Há
romságszobra (1764) és honvédszobra (Tóth An
drástól 1899), érdekes múzeuma; volt nevezetes 
erdészeti és bányászati akadémiája, van ág. ev. 
főgimnáziuma (lyceum, 1528), kat. főgimnáziuma, 
ág. ev. tanítóképző intézete, ág. ev. és irgalmas 
nővérek polg. leányiskolája, bányaiskolája, városi 
múzeuma, takarékpénztára, népbankja, kereske
delmi és hitelintézete, Lakóinak száma (1910) 
15,185; ezek közt volt 6340 magyar, 453 német, 
8341 szlovák; hitfelekezet szerint 12,375 r .kat , 
2102 ág. ev. és 527 izraelita. Lakói ipart is űz
nek ; van itt nagy dohánygyár, légszeszgyár, 

cipő-, kötőszövő-, ing- és fehérnemügyára, temp
lomberendezési intézete; jelentékeny továbbá 
az asztalosipar, míg régóta híres pipagyártá
sát ma már csak egy gyár űzi. Lakói csipke
verést is űznek. Legnevezetesebb azonban a bá
nyászat, mely évszázadok óta a város fő kereseti 
forrása. A S.-i híres érctelepek arany-, ezüst-, 
ólom- ós rézérceket tartalmaznak s leginkább 
zöldkőtrachitba vannak ágyazva; a bányák egé
szen a Garamvölgyig terjednek. A bányák hossza 
egyenes vonalban 367 km., a bányavasútaké 50 
km., a legmélyebb akna 540 m. mély. A sokféle 
bányatelepek, zúzok és kohók a városon kívül a 
völgyekben vannak elszórva, számos akna és tárna 
magában a városban és közvetlen szomszédságá
ban van. A bányavizek levezetésére épített II. 
József-altárna 16,538 m. hosszú. Selmeczbányá-
val közigazgatásilag egyesítve van Bélabánya 
(1. o.). S. területe 8800 ha. S. a legrégibb bányavá
rosok egyike; már a rómaiak űztek ott bányá
szatot ; Béla király a XII. sz.-ban várossá emelte 
és flandriai s alsó-szászországi bevándorlókkal 
telepítette be. V. ö. Fejérpataky L., Magyarországi 
városok régi számadáskönyvei; Pech A., A sel-
meczi bányavállalatok története (S. 1884); Szabó 
J., S. geológiai viszonyainak előzetes ismertetése 
(Budapest 1885). (Tr. Cs.-Szl.) 

Selna, adók. Pozsega vm. brodi járásában, 
(1910) 321 horvát, szerb és német lakossal. (Tr. 
SzHSz). 

Selneccer, Nikolaus, reformációkori neves 
német teológus, szül. Itersbruckban 1530 dec. 
15., megh. Lipcsében 1592. Melanchton tanít
ványa volt Wittenbergben. 1561-ben jenai, majd 
innét Filippista nézetei miatt elűzetvén, 1567. 
lipcsei, 1570. wolfenbütteli udvari pap. Mint 
ilyen alapította a helmstedti egyetemet. Egyik 
szerkesztője volt a Formula Concordiae-nak. 
Főbb művei: Institutio religionis christianae 
(1572) és Examen ordinandorum (1582). Theo-
phania c. drámáját Szegedi Lőrinc magyarra dol
gozta át. 

Selnica, adók. Zágráb vm. stubicai j.-ban, (1910) 
1561 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Selnik, adók. Várasd vm. ludbregi j.-ban, 
(1910) 1031 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Selno, adók. Várasd vm. pregradai j.-ban, 
(1910) 1495 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Selony,229km.hosszú folyó Oroszország Pszkov 
ésNovgorod kormányzóságában. Szolzy tói kezdve 
hajózható, azvIlmen-tóba ömlik. 

Selpó'cz (Selpice), kisk. Pozsony vm. nagy
szombati j.-ban, (1910) 550 szlovák lakossal. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Selters, két falu: Nieder- és Oberselter.i 
Poroszország Wiesbaden kerületében (1. Nieder-
selters), híres alkálikus-sós ásványvízforrások
kal. 

Selters-víz, világhírűvé lett ásványvíz, amely 
Niederselters község határában fakad 4 forrás
ból. A S. a hideg égvényes-konyhasós vizek 
közé sorozható, szódabikarbonátot T2 g.-ot, kony
hasót 2-3 gr.-ot tartalmaz 1 literben, e mellei t 
középmennyiségü szabad széndioxidgázt. A gyo
mor és különösen a légcső hurutos bántóImáiban 
van jó haszna. 
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Seltmann Rezső, tanár, szül. Hódmezővásár
helyen 1889 febr. 7. Egyetemi tanulmányait 
Budapesten és Lipcsében végezvén, középiskolai 
tanár lett. Számos történelmi, politikai és közgaz
dasági értekezést írt lapokba és folyóiratokba. 
Önállóan megjelent műve: A német politikai 
pártok története (Budapest 1911). 

Seltopuzik (Ophisaurus apus Pali., áiiat), 
a Pikkelyes csúszómászók (Squamata) rendjébe, 
a Klgyóalakú gyíkfélék (Anguidae) családjába 
tartozó gyíkfaj. Teste kígyóalakú; elülső lábai 
teljesen hiányzanak, a hátulsóknak helyét csak 
csenevész csonkok jelzik. Alapszíne piszkos 
vörösesbarna vagy szalrnasárga, mely a fejen 
kissé világosabb, a hasoldalon pedig barnás hús
színbe csap át. Hossza l-l méter, miből 65 cm. 
jut a farkra. Délkelet-Európában, Kis-Ázsiában 
és Észak-Afrikában honos. Kégibb tudományos 
neve Pseudopus Pallasi Cuv. 

Selvas, földünklegnagyobb őserdeje Amazonas 
brazíliai államban az Amazonas lapályában és at
tól délre; a Jurua, Purus, Madeira és Tapajoz fo
lyók szelik át. Kiterjedése mintegy 31/* millió 
km2. Már Humboldt említi Hylaea néven. 

Selve (Silba), Dalmáciához tartozó sziget a 
Quarnerolóban, Lussintól D-re. Főhelye S., jó ki
kötővel, kb. 1100 lak. 

Selyeb, kisk. Abauj-Torna vm. szikszói j.-ban, 
(1920) 772 magyar lak. 

Selyem, a Bombyx-családhoz tartozó éjjeli lep
kék hernyóinak mirigy váladéka (1. Selyemhernyó 
és Selyemenyv). A legszebb selymet a Bombyx móri 
nevű selymér adja s ezt röviden S.-nek nevezzük, 
míg a többi selymérek mirigyváladékát jelzővel 
látjuk el. Ez utóbbiak közül a kereskedelemben 
nagy mértékben a tussah-S. fordul elő, amely 
a Bombyx selene és Bombyx mylitta selymeitől 
ered. Ez durvább tapintatú, egyenlőtlen vastag
ságú s nyers állapotban szürkés, sőt barnás-szürke 
színű. A természetes selymen kivül használatos 
a mesterséges S. is (1. o.). 

A S. lefejtése (filature), helytelenül S.-fonás, 
a S.-szálnak a gubóról való lemotollálásában 
áll. A gubón ugyanis, ha a felső rendszer
telen szálakat tekintetbe nem veszszük, a S.-
szál mintegy 500 m. hosszban szabályosan van 
elrendezve és csak kevés gummiszerű anyaggal 
van lekötve; ezt fejtik le, hogy a szálselymet, 
illetőleg nyers selymet nyerjék. A gubónak többi 
része oly sok gummit (sericint) tartalmaz, hogy 
hártyát alkot; ezt, valamint a gubót burkoló 
rendszertelen szálakat a fésűs S.-gyártáshoz fel
használják és floret-B.-nék nevezik. Lefejtéskor 
3—9 gubónak szálait egy szállá egyesítik s ezt 
nyers S.-nek vagy grégenek nevezik. 

' A S. kereskedelmi súlyának megállapítása. A 
S. nagy mértékben vízszívó s mert ára igen ma
gas, az adás-vevésnél fontos szerepet játszik 
víztartalma. Szabványként 10%-os víztartalmat 
vesznek. Ha a selyem víztartalma ennél több v. 
kevesebb, akkor a többletet levonják, illetőleg ki
egészítik 10°/0-ra. Az ily kép helyesbített súly a 
S. kereskedelmi súlya. 

A szál-S. sodrása (moulinage). A greget és 
a nyers selymet szövésre ritkábban használják, 
mert nem ad eléggé tartós és tömött szös'etet. 

Szövésre leggyakrabban sodrott szálselymet hasz
nálnak, amelyet, ha erösebben van sodorva, lánc
fonálnak (organzin), ha kevésbbé, vetülékfonál-
nak (tráma) nevezik. A tráma két grége szálból 
áll, amelyeknek méterenként 120—130 sodratot 
adnak. A megsodrott trámátmatringoljáksmint 
ilyen már kereskedelmi cikket alkot. 

Az organzin szintén két grégeszálból készül, 
de minden szál külön-külön 600 sodrattal lesz 
ellátva, még pedig balra sodorva, s az ily módon 
erősen megsodrott szálakból kettőt egyesítve, 
jobb irányban sodorják méterenként 300—400 
sodrattal. Az organzint, mielőtt matringolnák, 
kissé gőzölik, hogy sodratát megtartsa. A ke
vésbbé egyenletes grégeből varrósolymet vagy 
himzőselymet készítenek. E célra á szárnyas 
orsót (waterorsót) használják (I. Fonás). A leg
gyakoribb (bécsi) varró-S. kétrétű, egy-egy rét 
4—5 grégeszálból áll és ez bal irányban van so
dorva, a két rét pedig egymással jobb irányban 
van cérna zva. 

A S. finomsági száma. A szál-S. finomsági szá
mának meghatározásánál a hosazegység súlyát 
veszik figyelembe, holott más anyagoknál a súly
egységre eső hosszt. A leggyakrabbau használa
tos a lyoni számozás, amelynél 

_ (lg,. , , , 
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ahol 1 grain = 00331 gr.; ennél a matringban 
levő szál hossza 500 m. 

A S. hámtalanítása. A nyers S. (écru) fényte
len, ha azonban erről a gummiszerű anyagot el
távolítják, fényes és lágy tapintatuvá válik, s 
ekkor ezt hámtalanítottnak (cuite) mondják. A 
hámtalanításnál átlag 30%-ot veszít a S. súlyá
ból s eljárása a következő: az organzint vagy 
trárnát 90° G. fokú szappauflirdőben, pálcákra 
akasztva lj% óráig kezelik, azután pedig spárgá
ból készült ritka szövésű zsákba teszik, és 1 —2 
óráig szappanfUrdőben főzik és langyos vízben 
öblítik. 

Sokszor a S. jellemző fényét kevésbbé kedve
lik s ilyenkor a hámtalanítast csak félig vég
zik el, illetőleg a szappanlében való főzést elhagy
ják. Az ilyen S. lágy lesz ugyan, de bágyad tfényü 
(souple vagy micuite). A hámtalanításnál elő
állott súlyveszteség pótlásául a S.-et mestersége
sen súlyosbítják, s ezt főleg a sötét színeknél, de 
leginkább a fekete színnél oly nagy mértékl>eii 
végzik, hogy a súlynövelés a S. súlyának 100— 
300%-át is teszi. Az ily súlyosbított (chargé) S. 
igen fénytelen és csekély tartóssága, mégis sok
szor divatos. 

Fésüs-S. (íioret vagy chappe). A penészfoltos 
és átrágott gubók, valamint a S. lefejtéséné! s 
fonásánál előállott összes hulladék teszi a fésiis-
S. nyers anyagát. Hogy a S.-hulladék szálai sza
baddá és rendezhetővé váljanak, a gummiszerű 
kötőanyagtól szabadítandók meg.E célból szappan
lében főzik a hulladékot, kiszárítják és az ábrán 
jelzett géppel széttépik. Ennél a széttépendő anya
got a lassan forgó b etetőhenger s c köpeny fogva 
tartja, a d fődoí) pedig farkas módjára bontja. A 
még fel nem bontott részeket az /' a kártoló gép 
módjára lazítja. A felbontott és lazított szálak a 
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d födob tűi közé illeszkednek, ahonnan idősza
konként, vagyis ha a tűk már teljesen megteltek, 
kézzel vagy az o és i hengerpárral szedik le. A 
tűsorok mentén leválasztott anyagmennyiséget 
szakállnak nevezik. A szakáll különböző hossza
ságú szálakból áll. A rövid szálakat rendszerint 
fésüléssel szokás eltávolítani. A kifésült szakáilak 
további feldolgozása azonos a gerebenezett len, 
illetőleg a fésült gyapjú feldolgozásával. Első sor
ban szalaggá egyesítik a szakállakat, ezután 
nyujtógópen többszörösen egyesítik és nyiijtják. 
A nyujtógépek részint tűs-lécesek, részint tűs
hengeresok (1. Fésűs-gyapjúfonás). Nyújtás után 
néhányszor a Fleyer-Teadszerü előfonógépeken 
kezelik (1. Pamut), s végre szelfaktoron v. gyűrűs 
orsójú fonógépen megfonják (1. Fonás). A fésü
lésnél nyert kócot újból szakállképző farkason 
kezelik, az ilyképen nyert kurtább szakállakat 
hasonló rendszerű, de kisebb méretű gépeken fé
sülik. A fésült szakállak feldolgozása az előbbi 
módon törtémk. A fésűs S.-fonalakat floret- és 

Gutóbontó pep. 

chappe-fonalaknak nevezik. Ezeket leginkább 
cérnára használják s hogy simábbak legyenek, 
perzselni is szokás őket. 

S.-szövés. S.-nél a kötések összes válfaja alkal
mazást nyer, nevezetesen az alapkötések és a 
mintás, ábrás kötések. Legnagyobb mórtékben 
alkalmazzák a vászonkötóst, amelyet S.-nél tafota-
kötésnek is neveznek. Ezen kötéssel készült áruk 
igen változatos elnevezést nyernek. A könnyű és 
ritka szövésűt béléstafotának, a töinöttebbettt</<«-
tafotának (marcellin), s ha igen fényes a selyem, 
Uistoinnek mondják. Oly esetben, amidőn a vetés
hez többszörös fonalat használnak, vagyis a 
szélességirányban bordás a szövet, grosnak (gros 
de Naples, gros de Luise stb.), míg ha a láncfona
lat veszik többszörösen, tehát hosszirányban bor
dás a szövet, liwquoisenak mondják, a bodros 
felületűt pedig kreppnek. A sávolykötés cseké
lyebb mértékben lel alkalmazást, s leginkább bé
lesnek való árúknál használják. A háromfonalas 
sávolyt croisénak, a négyfonalas egyszerű sá
volyt levantinnek, a négyfonalas kettős sávolyt 

batáviának, a fél-S. sávolyt (pamutvetüléküt) 
sergnek mondják. Az atlaszkötés leginkább 
pamutvetéssel készül; a hétfonalast satin mer-
veilleaxnek, a nyolcfonalast satin- vagy állas
nak nevezik. A mintás kötéseknek minden faja 
szokásos, s ezek elnevezése igen változó; hasz
nálják a nyüstös mintát, a damaszk, jaquard. 
mintázást, továbbá a brochirozott és a lanciro-
zott mintákat. S.-ből igen sok láncbársony ké
szül részint egyszerű, részint mintázott alakban, 
és v. metszett v. hurkos kivitelben. Használatos 
végre a gazé nevíi fonatos kötés is. A S.-szövetek 
csinozását lásd Csinozás alatt. 

A S. fehérítése. A selymet a kénes kamrában fe
hérítik avagy hidrogénszuperoxiddal. 

Festése. A selymet túlnyomóan kátrányfesté
kekkel, minden előleges pácolás nélkül festik, 
azonban bizonyos segédanyagokat adnak a festé
kekbe. A S.-nek a megfestéséhez csak kevés gép 
kell. A természetes festőanyagok közül a követke
zőket használják a S.-festészetben: az orseillet, az 

orleánt, a kurkumát, ka-
techut és a kékfát. Ez 
utóbbi kettő nagy szere
pet játszik a fekete S. 
előállításában. Az eljá
rás a következő: A sely
met kifőzik és hidegen 
pácolják; a pác áll bázi-
kus kénsavas és faecet-
savas vas keverékéből; 
a pácolt selymet kifes
tik olyan kékfaoldatban, 
melyhez még kevés sár-
gafa kivonatát is tettek; 
a festett selymet szap
pant tartalmazó kékfa-
fürdőbe teszik s végül 
olajjal aviválják. Hogy 
a S. festés után súlyos 
legyen, többször egymás
után felváltva majd hi
degen, majd melegen bá-
zikus ferriszulfátoldatok-

ban, sósavtól savas ferrociankáliumoldatokban és 
katechuoldatokban kezelik, melyek néha ónklori-
dot is tartalmaznak. A kifestés kékf aki vonatban 
történik. Az ily módon készített fekete S. igen 
súlyos és térfogata is nagy, tartóssága azonban 
csekély. A S.-nek kátrány festékekkel való megfes
tése többnyire igen egyszerű, mivel a S. a legtöbb 
kátrányfestéket igen könnyen felveszi. A selymet 
langyos melegen, igen gyakran kénsav v. ecetsav 
által savas oldatban, szappanfürdőben v. gyengén 
megsavanyitott szappanfürdőben festik. Előnyö
sen felhasználhatják itt azt a szappanoldatot, 
melyet a nyers S. kifőzésénél nyernek s mely a S. 
enyvet (a szericint) tartalmazza (szericinszap
pan). 

S. a botanikában: növényselyem, az Apocy-
naeeae és Asclepiadeae családba tartozó némely 
növény magjainak csúcsán található szőrök, me
lyek 1—3 cm hosszúak, fehérek és selyemfé-
nyüek, de mivel igen törékenyek, szövésre nem 
alkalmasak és legfeljebb kitömésre és művirágok 
készítésére valók. Ilyen növényi S. kivált a kö-
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vetkező növényektől ered : az Asclepias syriaca 
és rokonfajaitól; a Galotropis gigantea, aBeau-
montia grandiflora és egy Strophanthus fajtól. 

S- a halászatban: az eresztőháló léhése. 
Selyemalma v. pozsonyi alma (uov.), az almá

nak termesztett fajtája. Lippai a Pozsonyi Kert 
•III. 331. old. ismerteti: «Jó borízű, leves, öreg 
hosszúkás, szép piros, néhunt sárga sújtások van
nak rajta, alkalmas ideig eltart». 

Selyembársony, 1. Bársony. 
Selyembél v. horogselyem (ném. Angelhaar, 

Englisches Gres, olasz. Lenza, franc. Fii de 
Florence, ang. Sükworm gut), megkeményedett 
fibroin. A gubódzó hernyót ugyanis ecetfürdőben 
néhány órán át áztatják, minek folytán a mirigy
zacskóban levő fibroin megkeményedik. A zacs
kókat most már tartalmával együtt kiszedik, víz
ben s pótlólag még szappanlében öblögetik s ez
után lenyúzzák a flbroinról a zacskót és a fibroint 
fonallá egyenesítik ki. Az ily módon nyert fonal 
hossza 20—60 cm. Ezt szárítás előtt kénezni, ill. 
fehéríteni szokás. 

Selyembirka, ünomgyapjas merinójuh. 
Selyembogár, 1. Selyemhernyó. 
Selyemenyv (sericin), a selyem tulajdonké-

peni anyagát, a fibroint körülvevő enyvszerű 
anyag. Színtelen por, hideg vízben felduzzad, 
forró vízben oldható, lehűlve az oldat megalvad, 
kocsonyát képez, alkohol, csersav és fémsók az ol
datban csapadékot okoznak. A S. hasonlít az eny v-
hez, fizikailag és kémiailag. Bruttó képlete: 
C16H8606N8. Szappan, bórax, vízüveg és lúgos 
testek oldatában oldódik. Selyem fehérítésénél 
ezt a S.-t részben v. egészen eltávolítják. 

Selyemenyves szappan. Szappanoldat, melyet 
a selyemnek szappanoldattal való kifőzésénél 
nyernek, tehát selyemenyvet tartalmaz. Selyem 
festésénél használják, a színek tisztábbak lesz
nek általa. 

Selyemeperfa (növ.j, 1. Eperfa. 
Selyemfa (nov.), a) nyugatindiai, S., 1. Fagara; 

b) keletindiai S., 1. Chloroxylon. 
Selyemfark (áiiat), 1. Selyemfark-félék. 
Selyemfark-félék (Ampelidae, állat), a Veréb

alkatú madarak (Passeriformes) rendjének egyik 
családja. Tollazatúk selyemszerű, puha és sűrű. 
Fejtetőjük tollai hosszú, hegyes bóbitát alkotnak. 
Szárnyuk hosszú ós hegyes. CsüdjUk osztott 
pajzsokkal fedett. Felső kávájuk csúcsa nem haj
lik kampószerűen lefelé. Három ismert fajuk közül 
az egyik Észak-Amerikában, a másik Japánban 
és a harmadik Amerikában és Európában él, 
amely utóbbi faj a selyemfark (Ampelis [Bom-
bycilla] garrula L., csontniadár, selyemfark, 
lócska) hazánkban is előfordul. A palaearktikus 
és nearktiku8 régió északi részein honos, de néha 
mint vendégfaj télen, nagy hidegben kisebb-
nagyobb csapatokban Magyarországba is ellátogat. 
Színe vöröses-szürke. Fejét tollbóbita díszíti. Fe
jének oldalán fekete sáv van. Farkvége sárga, fark-
fedőtollai vörösbarnák. Evező tollainak külső 
csúcsa sárga, belső csúcsa pedig fehér. A másod
rendű evezők végükön cinóbervürös szarulemez-
kékkel díszítettek. Hossza 20, szárnya 12, farka 
6, csüdje 2 cm. Bogyókkal táplálkozik. Fogság-
ban megszelídül. Húsa Ízletes. 

Selyemhernyó 

Selyemfenyő (Pintis strobus), 1. Fenyő-
Selyemfestészet, selyemszövetek, többnyire 

legyezők, párnák stb. díszítése akvarellképekkel. 
E célból a selymet festés előtt gummioldattal, 
cukrosvízzel vagy tojásfehérjével vonják be s az 
alapra akvarell- és guache-festékkel festenek. 
Különösen Japánban karolják föl, ahol kárpitok
nak, ernyőknek nagymértékű figurális és ékitiné-
nyes kompozíciókat festenek selyemre. Nálunk 
inkább műkedvelő technika. Uhlmann Viktor 
Budapesten 1899. olyan festékeket talállt föl, 
amelyekkel közvetlenül a selyemre lehet festeni 
s az így díszített selyem mosható. V. ö. Jan-
nicke, Anleitungzur Tempera- und Pastelltechnik 
(Stuttgart 1893) s Magyar Iparművészet (1900, 
76.1.). 

Selyemfonás, 1. Selyem. 
Selyemfü (nov.), 1. Karatas. 
Selyem-gaze, oly likacsos szövet, amely gaze-

kötéssel készült. Ez a szövetfaj leginkább liszt
szitákra használatos, ámbár mintás szöveteknél 
is alkalmazzák. 

Selyemgém (üstökös gém, áiiat), 1. Gémfélék. 
Selyemgomba (növ.), Amanitopsis plumbea 

(Schaeff.) Schroeter, ízletes gomba, mely június
tól októberig az erdőkben terem. Fiatal korában 
a fehér tojáshoz hasonlít, mert ekkor a fehér 
közö3 burok még teljesen körülfogja. Ez a burok 
később megreped és foszlányai a tönk alján hü
velyként megmaradnak. A burok egyes részei a 
kalap tetején is ott maradnak, de csak egy ideig. 
A kalap 5—12 cm. nagy, eleinte harangalakú, 
később lapos, középen kissé púpos. Húsa vékony 
és fehér. A kalap színe lehet szürke, barna, na
rancsszínű, sárga vagy fehér. Felülete sima, ka
rimája azonban rovátkás. Tönkje magas és eléggé 
vékony, törékeny, változatos színű, rendesen fe
héres. Gyűrűje nincs. Lemezei fehérek és sűrűn 
állók. Színe szerint többféle fajtáját különböz
tetik meg. 

Selyemgubó, 1. Gubó, Selyem, Selyemhernyó. 
Selyemhernyó (népiesen: selyembogár, rossz 

magyarsággal: selymei; állat), minden olyan her
nyó (pillangólárva), amelynek selyemfejlesztó v. 
selyemszövő mirigye van és amely közvetetlenül 
bebábozódása előtt e mirigy váladékából (selyem-
anyagból) maga körül olyan szálas-fonalas gubót 
sző, amelynek szálát azután mint nyersanyagot 
könnyen le lehet a gubóról gombolyítani s ipari
lag feldolgozni. Selyemszálat sok hernyó (moly-
fajok, iloncák, araszolok, stb. hernyója) fejleszt 
ugyan, de azt csak fiatal korában és olyan alak
ban ereszti, hogy azt ezért és gyengesége miatt 
is felhasználni nem lehet. Az igazi selyemhernyó 
szövő-, vagy ebben az esetben selyein-inirigye csak 
közvetlenül a bebábozódás előtt működik ós egy, 
de némely faj olykor három kilométer hosszú szá
lat ereszt. (Ennek a selyem-, vagy szövöinirigy-
nek váladékából, ha az ilyen mirigyű hernyót 
ecetbe áztatják, készül az a vastag, erős, húrszerű 
fonál, amelyet a halászok horgász-szerszámon 
hosszú halászzsinórul használnak. Japánban az 
ebből való vékony szálat — tenguzu-t — orvosi 
műtétkor sebek bevarrásához használják. Ilyen 
célra szolgál leginkább a Caligula japonica, az 
Eriogyne pyretorum nevű szövőpillék hernyóján 
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kivid a nálunk is olykor elvétve akadó éjjeli nagy 
jiávaszemnek — Saturniapiri — hernyója is.) — 
igazi selyemhernyója van még a következő szövő-
liillének (Bombycidánák): 1. az európai, vagy a 
szőrös selyempillének (Pachypasa otus). Her
nyójának selyméből az ókorban Görögországban, 
Kis-Ázsiában, Perzsiában, a híres «bombycina» 
(t. i. vestimenta, a nyilvánosan szereplő kiváló 
táncosnők ós hasonlók ruhái) készültek. 2. A kö
zönséges, kinai vagy szederfa-selyempille (Seri-
caria móri vagy Bombyx móri L.), amely Kiná-
ból eredve, elterjedt a mai összes selyemtenyésztó 
vidéken (Dél-Ázsia, Dél-Európa) és ma az u. n. 
nyers selymet adja. Ez ma a legteljesebb mérték
ben, szinte lehetetlenségig kitenyésztett (doineszti-
kált) rovar, amely az ember segítő ápolása nélkül 
a szabadban meg sem élhetne. Amidőn a szederfa-
selyeinpillét a múlt század derekán a különböző 
járványos betegségek (kivált a szemcsekór, 1. 
alább) már majdnem a végleges kipusztulás vesze
delmével fenyegették: a hivatásos selyemhernyó
tenyésztők helyette sok vadontenyésző szövőpillé
vel próbálkoztak. Ezek közül említést érdemelnek 
a következők: 3. A kínai eredetű Philosamia 
vagy Samia walk&ii Pld. (legtöbbször S. cyn-
thia, de gyakran Attacus cynthia néven emle
gették), ez a bálványfán él, hernyója a fagara-
liernyó. E hernyó sok baja miatt gyakorlati ér
telemben nem terjedt el. í. A szintén kínai 
tölgyfa-selyempille (Antheraea pernyijheniyóia, 
adja a «szegény ember selymét», a kinai tusza-
(tussah)-selymet. Hernyója szabadban tenyészik a 
kinai tölgyfákon. A gubó legombolyítása után 
felszabaduló bábját a kinai szegény nép eszi. 5. A 
japán tölgyfaselyempille (Antheraea yamamai) 
a legtöbb flgyelembenrészesült. Ez a anyolc asszony 
szigetének)) vagy a «vad hegyi selyem» (yama, 
hegy, mai vadon termő selyem) hernyója. Kevés 
selymet fejleszt és azért a közönséges selyempille 
selyménél drágább is. Japánból alig kerül kivi
telre : ott ez luxusárú, «a gazdag ember selymes. 
Sem a hernyója, sem az előbbi fajjal (pernyi-Yel) 
való kereszteződésének (hibridájának) a hernyója 
nem vehetik fel a versenyt a Sencaria-hernyó-
val. Lepketenyésztök próbát tettek e pille tenyész
tésével nálunk is, de komoly gyakorlati eredmény 
nélkül. 6. A kelet-indiai selyempille (Antheraea 
mylitta Dr. vagy paphia Cr.), amelynek hernyója 
az indiai tusza-selymet adja. E hernyó az indiai 
Ficus, Zizyphus, a Terminalia és más rokon 
növényeken él. Mind ez a felsorolt, mind sok más, 
50-nél több szövő pillefaj hernyójával való tar
tós kísérletezés gazdaságilag értékesíthető ered
ményre nem vezetett, mert e pillék életmódja, a 
hernyók életének hosszú tartama, etetése, ápolása, 
2—3 hónapig való gondozása, továbbá a hernyók
nak sok ragadós és járványos betegséggel szem
ben való nagy hajlamossága és érzékenysége, sok 
állati ellensége (madár, gyík, darázs stb.), továbbá 
a nyers gubók selymének nehéz feldolgozása meg
honosodásuknak útját állotta. Külön említést érde
mel a németeknek dél-afrikai volt gyarmataikon 
az Afrikában (Kelet-Afrika, Kongó-vidék, Nigéria, 
Kameruni) szabadon élő AnapJie (venata s in-
fracta) selyempillékkel tett kísérlete, amelynek 
célja volt, hogy a Bridelia micrantha nevű 

Euphorbiacea-bokron tömegesen élő, de egy közös 
családi nagy gubóban összeverődő és benn százá
val, de háromszázával is külön bebábozódó hernyó 
selymét felhasználják. A nagy, közös gubó 15—40 
cm. hosszú, 8—10 em. vastag és 50 gr. nehéz. E 
pillefaj selymét a német földön egyre jobban el
terjedt nyers selyem (Schappe, florette) és más 
tömegárú (plüssök, bársonyok és a kedvelt nyári 
ruhák, a barnás, fehéres nyers selyemvásznak) 
gyártására kezdték nagyban használni. 

A közönséges vagy japán selyempille (Seri-
caria móri L.) a lepkéknek (pikkelyszárnyú rova
rok, Lepidoptera) szövőpillék (Bombycidae) csa
ládjába tartozik. Igénytelen külsejű. Teste és rövid 
szárnya piszkos, barnás-fehér, halvány harántos 
csíkokkal. Gyapjas lába, valamint csápja, szintén 
barnás-fehéres. Nősténye 21 mm. hosszú, szárny
terjedelme 40—43 mm. nagy. Vastag potroha meg
különbözteti a kisebb és karcsúbb hímtől. Hernyója 
16 lábú, kifejlődött korában 7-5—9 cm. hosszú. 
A palaszin szürke, kerekded alakú, közepén be
lapított tojásból kikelt sötétbarna hernyó minden 
egyes vedlés után világosabb, végül vagy egészen 
fehér lesz, vagy kissé szürkés foltos. — Részint 
az eredeti ősi hazájában, részint más tenyésztő 
helyein idővel különböző fajtái keletkeztek, me
lyek abban különböznek, hogy vagy rövidebb-
hosszabb idő alatt fejlődnek, vagy hogy gubóik 
alakja, színe is változik, vagy hogy évenkint egy 
vagy két nemzedékük (olaszul: bivoltini, trivol-
tini, polivoltini, bacchi, két, három vagy több 
nemzedékü selyempille) van. Ezek kisebb mennyi
ségű és rosszabb minőségű selymet adnak. Némely 
helyen (Japánban pl.) tenyésztésüket hivatalosan 
oltják. 

Tenyésztése. A S. -tenyésztés ma. általában 
olyan házifoglalkozás, amelyet a S. táplálására 
alkalmas szeder- (eper-) fatermő vidéken a kevés
sel beérő, bőséges szabad idővel, arra alkalmas 
kisebb testi erővel és kézi ügyességgel rendel
kező munkás (leginkább nő és gyermek) elvégez
het. A selyemtermelésnek gazdasági oldala abban 
érvényesül, hogy a gyermek és asszony kézi mun
kájának még azt a részét is felhasználhatja, ame
lyet a mezőgazdaságban és egyéb természetű 
üzemben nem lehet vagy nem is kell felhasználni. 
A S.-nak nagyban való tenyésztése kevés helyen 
és ritkán folyik: ez ma már legnagyobb részben 
a kis ember szerény házi foglalkozása. A nagy
ban való tenyésztés, nagy tenyésztőüzemek (Rau-
perei, fr. magna.nerie} ol. bigattiere) olyan tőke
befektetést és nagy berendezést kivannak, hogy 
az a mai nagy üzleti eshetőség miatt alig-alig 
ütheti meg a gazdaságos mértéket. Régebben 
több volt az ilyen nagy vállalat, kivált Japánban, 
Dél-Francia- és Olaszországban. Ma mái" csak 
elvétve akad egy-egy. Nálunk a kisember tágas, 
meleg szobájában, kamarájában, szellőtől védett 
padlásán, tágas és május—júniusban üres udvari 
helyiségében tenyészti a S.-t. — A selyemlepke 
gazdasági tenyésztéséhez kell a) tenyósztőhelyi-
ség, b) tenyésztőanyag ós c) tápláló szederfa. 
a) A hernyótenyésztésre szolgáló helyiségnek ár
nyékosnak, nem nedvesnek, de kissé párás leve
gőjűnek, könnyen szellőztethetőnek, mindig túsr 
posan kitakaríthatónak és lehetőleg egyenletes 
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hőmérsékletűnek kell lennie. A tenyésztés kezde
tével gondoskodni kell, hogy ;t hőrnérsék a helyi
ségben 20 O-nál alább ne szálljon, különben a 
hernyók rendetlenül fejlődnek: éppen úgy kell 
kerülni, hogy a helyiség túlságosan föl ne mele
gedjék. Japánban, ahol a tenyésztés idején a hő
fok alább száll, szokás a tenyósztőhelyiséget fű
teni : ilyen helyiségben ott kell lennie a hőfok
ellenőrző hőmérőnek. Szeles időben a helyiséget 
csukva kell tartani és gondoskodni kell, hogy a 
hernyót a napsugár közvetotlenül ne érje. b) A 
hernyó etetésére általában a fehér szedret (Morus 
álba) használják. Ezt fa- vagy lombjának jobb 
kihasználása végett bokor-alakban kell nevelni. 
Aki S.-t akar tenyészteni, annak gondoskodnia 
kell erről a szederfáról is. Nálunk a szederfa ül
tetése és szaporítása részint a hatósági közigaz
gatás, részint a szekszárdi Selyemtenyésztési (he
lyesebben: S.-tenyésztő) Felügyelőség feladata. 
Ezek szervezik közköltségen a Különféle (községi, 
állami) szederfaiskolákat, ők ültetik be szeder
fával a különféle utakat és köztereket és ők ápol
ják és védik is e fákat. Nálunk a háború előtt 
6-8 millió állami szederfa volt. A magánbirtokon 
lévők (pl. a sok dunántúli szederfa) nincs benne 
ebben a számban. A S.-t próbálták etetni igen 
gyakran (a háború alatt Németországban meg
tették azt kiterjedt mértékben újra) más növény
nyel, kivált a fekete gyökérrel (pozdor, Scorzo-
nera hispanica), Szt. János-szöíőcske (ribizli), 
saláta és más növény levelével. A S. mindezeket 
jól-rosszul elfogyasztja, de kisebb termetűre nő, 
hitványabb gubót sző és rosszabb, gyengébb mi
nőségű selymet ad. A gubóból kikelő pille pedig 
további tenyésztésre nem alkalmas. A legnagyobb 
baj, hogy az ilyen növénnyel etetett hernyó igen 
hajlamos a különböző ragadós betegséggel szem
ben és rohamosan pusztul, c) A tenyésztett S. 
általánosságban és a legnagyobb számban a sze
der-selyempille. (L. fentebb.) Nálunk is csak ezt 
tenyésztik. A tenyésztéshez való anyagot, petét, 
vagy mint a tenyésztők mondják, a magot, ná
lunk megbízható, betegségtől mentes, minőségben 
szintén ingyen adja az állam. Nálunk a tenyésztő 
tulajdonképen nem a kiköltendő petét (magot), 
hanem már a kikelt apró hernyót kapja. A te
nyésztő a tenyésztést rendesen az egységként 
használt egy unciá-ayi maggal kezdi. Ezelőtt az 
uncia 25, ma legtöbbnyire 30 gr. nehéz petemeny-
nyiség (mint egység); ebből lesz körülbelül 35— 
40,000 hernyó, amelynek teljes felneveléséhez 
10—12 métermázsa szederfalomb kell, ennek vi
szont 25—30 darab teljesen megnőtt, jó és egész
séges fejlődésü szederfa felel meg. Bolle G.-nak 
eme talán igen bőre szabott számításával szem
ben Seitz Albert dr. azt tartja, hogy e hernyó-
mennyiségnek elég 195—200 kg. lomb, vagyis 
4—5 megnőtt szederfa levele. Mások még keve
sebbről beszélnek. Itt nagy szava van a lomb 
takarékos és okos felhasználásának. Az egy un-
ciányi magból kikelt hernyó elhelyezéséhez 120 
négyszögméternyi terület, vagyis 7 méter hosszú 
és 5—6 méter széles és legalább 3 méter magas 
helyiség szükséges. Ezt azonban kisebb helyiség
ben 3—4, egymás fölé helyezett cserénnyel (rács-
csal) pótolhatjuk. A hernyót gyakran kell etetni: 

naponkint 6—8-szor, sőt kezdetben még többször 
is, mert akkor annál gyorsabban nő és egészsé
gesebb is. Míg a hernyó igen parányi, papirosra 
van ágyazva s úgy etetjük, hogy ráborítunk egy 
sűrű cérnahálót (megfelelő likbőségü tüllszövetet) 
ós erre hintjük az apróra felmetélt szederlevelet. 
Ha a kis hernyó átvándorolt mind a szeder-
laskára, áttesszük azt hálóstól a tiszta papirosra, 
a már használt papirost pedig megtakarítjuk és a 
napon megszárítjuk, hogy majd ismét használ
hassuk. Ha nagyobb a hernyó, akkor a lombot 
(mindig szárazon, nem harmatosán v. esőtől ned
vesen) egyszerűen rászórjuk a hernyóra és ha az 
rámászott, a lombbal együtt átrakjuk, vátágyal-
jitk», más rácsra. Ha a hernyó «alszik», t. i. a 
vedlés előtt van, vagy vedlik is, nem etetünk és 
a hernyót nem is háborítjuk. A feletetett szeder
levél minősége a hernyó fejlődésének feleljen 
meg: ha öregebb a hernyó, öregebb legyen a 
lomb. A negyedik vedlés után egész levéllel etet
hetünk. Friss lombot csak akkor adjunk, ha n 
régi már elfogyott, vagy igen fonnyadt. Eszerint 
a hernyónak legalább minden második órában 
utána kell nézni. A hernyó növése arányában pe
dig gondoskodni kell annak megfelelő férőhelyé
ről is, hogy térezüke miatt ne mászkáljon folyton 
egymáson. A tenyésztés egész ideje alatt, de ki
vált a harmadik és negyedik vedlés idején ügyel
jünk a hernyó egészségi állapotára is. (L. hátrább 
a S. betegségeit.)—Ha beteg, pusztuló hernyó van, 
azt távolítsuk el rögtön, semmisítsük meg, míg 
a cserény többi hernyóját rakjuk át friss lombbal 
más rácsra s az így áttelepített hernyófalkát — 
ha lehet — különítsük el a többitől és ügyeljük 
meg, hogy nem harapódzik-e a baj tovább ? Az 
egyívású, egyenletes fejlődésü hernyót tartsuk 
együtt, mert az minden valószínűség szerint egy
szerre fog gubózódni s így az etetés dolga is egy
szerűbbé válik. A hernyó 5. vedlés után, életének 
mintegy 27. napján beszövésre érett. Ilyenkor 
kell, hogy a kifejlődött hernyó szövő- (selyem) 
mirigye tele legyen selyemfejlesztő anyaggal. 
Ezen korszak előtt tehát igen bőséges és gondos 
legyen az etetés, mert a hernyó gyorsan nőhet és 
sok selymet fog azután fejleszteni. Ilyenkor tes
tük áttetszővé válik, fejüket erre-arra vetik és 
nyugtalanul mászkálnak, mert gubózódó helyet 
keresnek maguknak. Az ilyen hernyót kiszedjük 
és gubózódó helyre rakjuk át. Ez a gubózódó-
hely nem egyéb, mint egy felszabaduló, megüre
sedő tenyészőpolc, amelyen elhelyezzük a gubó-
zódó-sárrakat. Ezek legtöbbnyire alul és fellil 
lazán szétálló, közepén kissé szorosra összekötött 
20—25 cm. magas kis szalma- vagy vesszőköte
gek, vagy ugyanolyan nagyságú és mennyiségű 
vékony és laza gyaluforgács-csomók. Fontos, 
hogy a hernyóknak ilyenkor bő helylik legyen és 
ne gubódzanak be kettesével egy helyen. (L. alább 
az ikergubót.) A bekötés után való 8. napon a 
gubót a felbontott gubósátorból kiszedjük és osz
tályozzuk (1. alább), és majd arra való külön ke
mence 60—70 C°-os meleg gőzében megfojtjuk, 
hogy a pille ki ne keljen és a gubót el ne rontsa. 
Egy kg.-ra kell 600—800 drb gubó. Az eladásig 
azt eleinte igen vékonyan, legfeljebb 10 cm.-nyi 
rétegben kiterítve szárítjuk. Egy kg. friss gubó 
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a báb száradása folytán egy hónapra rá 700 gr.-ot, 
2 hónapra rá pedig már csak 350—400 gr.-o-tnyom. 
Legömbölyítéskor pedig 10—11 kg. gubóból lesz 
1 kg. nyers selyemfonál (grége). Ha a bábot a 
gubóban meg nem fojtjuk, akkor a bebábozódás-
tól számított 15—16. napon a selyempille kibújik 
a bábból és kora reggel már párosodik. A nőstény 
csakhamar lerakja 300—400 tojáeát, amelyet 
akár a gubóhoz, akár alihoz a tárgyhoz ragaszt, 
amelyen pihent. A tojás száraz, fagytól mentes 
helyre eltéve, megmarad a jövő évi szederfa 
fakadásáig. Ugyanebben az évben csak akkor kel 
ki, ha néhány hétig hideg helyen (magas hava
son vagy mesterséges hütóhelyen) tartják. 

A rekeszpetézés. Ahol a 8. szemesekórsága 
(nozemózisza) pusztít (1. ezt alább a betegségek 
között), ott csak olyan selyempille petéje keiül 
tenyésztésre, amelyről biztos, hogy egészséges. 
Minthogy a szemesekórság átörökölhető, azért a 
beteg selyempille-pár petéje is fertőzött. A beteg
ség csirájának a tenyésztésből való kiküszöbölése 
a rekeszpetézés (u. n. Zellengrainierung, fr. sys-
téme cellulaire)iit]&Ti történik, amelynek lefolyása 
a következő. A tenyésztésre alkalmas, ép gubóból 
kikelt és már párosodó pillepárok mindegyikét, 
tehát ahfmet ésanőstényt együtt, egy tüllzaeskóba 
(rekeszbe, innen az elébbi név) zárjuk. Az elzárt 
nőstény a zacskó belső falára tojja le tojásait. 
A tojás és a két szülője tehát együtt van. Az így 
összezárt pillepárokat szokás azután keretes állvá
nyokra felakasztani, összegyűjteni, ahol elhalásuk 
után szárazon addig eltarthatok, amíg ősszel, télen 
feldolgozásukra sor kerül. Ez a vizsgálat pedig 
abból áll, hogy a zacskóból kivett száraz hím és 
nőstény potrohát, mindegyikét külön-külön, kis 
mozsárban egy kis kálilügos, vagy nátronlúgos 
vízben összedörzsöljük és mindegyikből egy-egy 
csöppnyit mikroszkóppal megvizsgálunk. E vizs
gálathoz az 500-szoros nagyítás elég. Ha kitűnik, 
hogy a vizsgálati anyagban nincsenek meg az u. n. 
szemcsék, vagy «testecskék» (Cornalia-testecs-
kék, a Nosema bombycis jól átlátszó, tojásdad 
spórái), akkor ez azt jelenti, hogy egészséges lévén 
a szülő pár, spórától mentes a tojás is és nem lesz 
beteg a belőle eredő hernyó som. Az ilyen egész
séges tojást összeszedik, megmossák, megszárít
ják és a következő évi tenyésztés idejéig száraz, 
fagytól mentes helyen tartják. Az ilyen petének 
kereskedelmi neve grains industriels. Ezt a 
rekeszpetézést 1870. adta át a közhasználatnak 
Pasteur Louie. Nálunk a háború előtt a selyem
pille tojásának vizsgálatához, amely Szekszárdon 
töri ént, 267 mikroskópium kellett, a vizsgálat négy 
hónapig tartott és 800 munkásnő kellett hozzá. 
Kiválasztásra került 7 milliónál több pillepár és 
a nyert egészséges mag (pete) 2500 kg., vagyis 
80.000 uncia volt. Ezen a magon kívül hozatott a 
kormány vérfelfrissltés céljára évenkint külföld
ről (Olasz- és Dél-Franciaországból) is újabb magot. 

A selyemgubók és a selyem minősége. A se-
lyemgubó selyemipari értelemben véve elsőrendű 
(prima), ha szokásos alakja kifogástalan, meg
felelő keménységű, nem foltos, nem horpadt és ép. 
Másodrendű (első skart), ha puhább, de egyébként 
olyan, mint az elébbi. Harmadrendű (második 
skart), azaz hulladék, amely az elébbi két osz

tályba nem való; n kifúrt gubó (ti: coconsperces, 
ol. grana buccata), amelyből a pille már kikelt; 
az igen laza, gyapotszerü gubó neve ol. bamba-
giata, a holt hernyójú, vagy bábú gubó pedig ol. 
mortá néven kerül a kereskedelembe. Az ikergubó 
(fr. cocoiis duopions, ol. doppio, doppi, doppis-
mus, jap. tamaito), ha két hernyó közös külső 
burokban, de külön-külön gubót szőve bábozódik 
be. Ez némely S.-fajnak természetes rossz tulaj
donsága, vagy néha kónyszergubózódás: sok a 
hernyó, kevés a hely. A gubóról és a gubóból le-
és kikerülő selyem lehet a következő: a) durva 
kóc, néni. Wattseide, ol. spelaja, blaze, ez a 
gubó külső laza szövedéke, amely tulajdonképen 
a gubónak a gubózódó sátorban való elhelyezésére, 
alkalmas helyhez való odakötósére szolgál. A gubó 
selymének legombolyítható része a selyemszösz, 
ol. strusa, tr.frison, míg a gubó legbelseje, amely 
le nem gombolyítható, ol. galettame, fi', bassinés 
néven ismeretes. A gubónak már legombolyított 
szálas, nem sodrott és motringos része tág érte
lemben véve nyers selyem — grége; ennek cér
nává való feldolgozásakor fel nem használható 
része ol. strazza, fr. bourre soie a neve; ha a 
selymet gyapottal keverten dolgozzák fel, neve 
fr. laccage. 

A S. betegségei. Ha a S. az alvás, tehát a 
vedlés idején kívül vagy igen élénk és nagyon 
fészkelődik, helyén nem igen marad meg, vagy 
fordítva, még a természetes álmos természeté
nél is lustább, renyhébb, ha helyét nem találja, 
a cserényről menekül, továbbá ha nem rendesen 
és nem a szokott jó étvággyal táplálkozik, álta
lában ha a 2-ik és kivált a későbbi vedlések 
után a rendes természetétől eltérőleg viselkedik, 
akkor gyanús és több. mint valószínű, hogy beteg. 
Mint házilag igen kitenyésztett állat a S. több és 
igen súlyos betegségben szenvedhet. A legsúlyo
sabbak a következők: a) A szemcsekórság (n. Kór-
perchenkrankheit, Fleckenkrankheit, fr.pébrine 
ol. gattina, jap. biriusibiyo). Ez volt az a 
ragadós és járványos betegség, amely a világ 
selyemtermelését az elmúlt század derekán a 
végső pusztulással fenyegette. (Franciaország 
selyem) ermelése 1857-ben 100 millió frankról 
34 millióra hanyatlott.) Pasteur Louis zseniá
lis ötlettel megtalálta 1870. az orvosságát (1. 
előbb a rekeszpetézést), habár a baj okozóját 
nem ismerte. Ezt az okozót, amelynek a beteg 
hernyóban található alakját már Cornalia L. 
fedezte fel és amely CorwaZm-testecske néven 
már régen ismeretes volt, Nagelli derítette ki és 
Nosema bombycis néven irta le. A Nosema pará
nyi szervezet és az ösállatok — protozoák — közé 
tartozó spórás állat (sporozoon), csak a S.-ban, báb
jában, pilléjében és petéjében él. A hernyó emésztő-
szerve szövetének sejtjeiben mint sejtparazita él. 
Majd elszaporodva és a hernyó vérébe jutva, el
vándorol a hernyó egyéb szervébe. A fertőzött 
hernyó 3.—4. vedlése után, miután elébb is bágyad
tabbnak, lassúbbnak látszott, rosszul evett, egy
szerre apró szürkefoltos pettyes, vagy pontos lesz 
és vagy már hernyókorában, vagy olykor csak a 
bábozódás közben elpusztul. A pusztulás rohamos. 
Orvossága nincs, de kikerülhető a rekeszpetézés 
útján. (L. ezt.) — b) A mészkórság (n. Kreide-
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krankheit, Kalksucht, fv.muscardine, ol. calcino, 
jap. kosari, osari, vagy harkiobyo). Ez a beteg
ség szintén a ínég fejlődő hernyóban, de bábkorá
ban is mutatkozhatik. Okozója a Botrytis bassiana 
nevű penészgornba, amely valószínűleg az Isaria 
densa egyik (botrytis-Jalakja. A Botrytis-spom, 
amely mind a szájon át, mind a lélegző résen át 
bejuthat a hernyóba, a hernyó belsejében kihajt és 
mieéliumja buján elszaporodva, keresztül-kasul 
ágazódva, feléli a hernyó összes belső nedvét ós a 
hernyót elpusztítja, de mielőtt ez teljesen valósá
gos múmiává száradna, muinifikálódnék, a micé-
lium végső ágai áttörnek a holt hernyó bőrén és 
felszínén temérdek sok spóra-termő ágat hajtanak 
és igen sűrűn fehér spórát fejlesztenek. Emiatt az 
igen-igen megkeményedő hernyó olyan, mintha 
meszes volna. Innen ered o betegség neve. Az el
pusztult mészkóros hernyó, ha gubóban van, olyan 
kemény, hogy a gubó szinte csörög. Orvossága az 
óvóintézkedéseken kívül (fertőzött hernyó, mész-
kóros gubó eltávolítása) nincs. A fő, hogy a te
nyésztés megkezdése előtt a tenyésztő a helyiséget 
fertőtlenítse (meszelje ki), szellőztesse és szárítsa 
ki s azután a szükséges párás levegőn kívül na
gyobb nedvesség ellen óvja. A hernyókat pedig 
csak tiszta száraz táplálékkal tartsa és elegendő 
helyükről minden vedlés után gondoskodjék, c) A 
sárgaság, az elhájasodás, Mjkórság, régente 
pbffedés (n. Gelbsucht, Wassersacht, Schwell-
brut, Fettsiicht, legújabban: Polyederkrankheit, 
fr. jaundice, jaunisse, grasserie, jap. umiko, 
fuziko). A hernyó érettebb korában szokatlanul 
elszíneződik, a lélegző rések (stigmák) körül 
sárgás lesz, termete kövér és elhájasodottnak lát
szik, sérülés esetén pedig a kiserkenő vére tejszin-
fehér. Az olaszok az utóbbi esetben az ilyen her
nyót vacca-nak (tehénnek) mondják. A beteg her
nyó azonkívül hasmenésben szenved. B betegség 
okozója, habár az irodalomigen gazdag, ismeretlen. 
Bolle Giovamii már 1873 óta, de kivált újabban 
(1898. és 1907.) e betegség okát a sárgaságban 
szenvedő hernyó vérében talált sokszögű (sok élü 
és sok oldalú) parányi testekben, az általa meg
honosított kifejezés szerint, a poliéderek-ben (po-
lyeder) kereste s ezeket a testeket spórás állatok
nak (protozoáknak) tartva, e sokszögű testet Mi-
crosporidium polyedricum Boll-nak nevezte el. 
Ujabban azonban egyre határozottabban kiderül, 
hogy ezek a poliéderek, amelyek a bőr szöveté
nek egyik részében (epitlieliuinban), azután a zsír
szövet, valamint a lélegző csöveket környékező 
szövet sejtjeiben találhatók, kóros eredetű képződ
mények. Az ilyen poliéder a hernyó beteg sejt
jeinek kóros visszahatása — reakciója — folytán 
kiváló, szaporodó, majd későbben kopásnak, fel
darabolásnak eredő termék. Kezdetben a sejt mag
jában képződik, illetőleg annak kroinatin mara
déka között több-kevesebb számban rakodik le. 
A poliéderekkel teli sejt elszabadulva a hernyó 
testi nedvében (vérében, vérsavójában) úszik éa ha 
idővel felrepedt, a poliéderek szanaszét szélednek. 
Kezdetben a poliéder-test ép élű, ép szögű, későb
ben kopott. A beteg S. poliéderje oktaéderes roin-
busos dodekaéder. (Hat és tizenketted oldalú sok
szögű test.) Bolle azt hitte, hogy ugyanaz a poli
éder-test okozza az apáca-pille renyhekórság nevű 
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betegségét. (Lásd alább d) alatt.) Újabb kutatá
sok azonban kiderítették, hogy ez a felfogás sem 
helyes. Az apáca-lepkében található poliéder-test 
más. Ez azért fontos, mert a pusztuló apáca-pille 
hernyója nem okozhatja a selyempille hernyójá
nak a pusztulását. Ezek szerint valószínű, hogy 
miután ez a betegség valóban ragadós és fertőző, 
azt valamely ultra-mikroszkópikus szervezet vagy 
talán valamely fertőző «virus» okozza. Az eddig 
ennek a betegségnek okozásával gyanúsított szer
vezetek (különféle bacillus, baktérium, mikro- és 
egyéb kokkusz) csak másodsorban fordulnak elő 
az ebben a betegségben szenvedő hernyóban és 
nem okozói e betegségének. Orvoslása még isme
retlen. Óvó eljárás kivált a betegedni kozdő her
nyónak rögtön való kiszedése ós megsemmisítése. 
A táplálék egészséges ós a tenyésztő helyiség pe
dig mindenképen tiszta és jól szellőzött legyen. 
d) A renyhekórság (n. Schlaffsucht, Apoplexie, 
fr. flacherie, ol. flaccidezza, jap. tarekó ós nan 
kebiyo.) A S.-nak nálunk és általában a Földközi-
tenger mellékén ez a legvégzetesebb, legszívósabb, 
leggyakoribb betegsége, amely a tenyésztő helyi
séget legtöbbször a leggondosabb fertőtlenítés 
ellenére is évekre használhatatlanná teszi, mert e 
betegség ugyanabban a helyiségben gyakran is
métlődik az egymás után következő evőkben is. 
Okozója ismeretlen és szintén valószínű, hogy 
valamely ultramikroszkopikus szervezet. (Ez a 
betegség, a renyhekórság, a gyümölcsfáinkat ta
vasszal lekoppasztó különféle hernyót, ha igen 
tömegesen fordul elő, egy-két hót alatt szokta 
elpusztítani s ekkor egyszerre elmúlik a csapás 
és fáink legtöbbször hosszabb ideig békében ma
radnak e hernyóktól.) — E betegség leginkább az 
öreg, utolsó vedlés előtt lévő hernyót bántja. Az 
ilyen hernyó nyugtalan, ide-oda mászkál, 3.—í. 
testszelvénye kissé megkókül, ugyanitt meg is 
ráncosodik, száján, vógbelén elébb világos, majd 
barna (trágyáié színű) és büdös nedűt választ ki. 
Nem táplálkozik és elhal. Ilyenkor csak egyik
másik lábán marad csüngve és a lefelé lógó részén 
egész (barna, rothadt) belseje kifolyik. Az elpusz
tult hernyó, minthogy igen sok benne a rohasztó 
szervezet, csakhamar igen bűzös lesz és ha sok az 
ilyen hernyó a tenyésztő helyiségben, akkor igen 
büdös lesz tőle egyszerre ez is. E betegségben a 
hernyó sokszor igen lassan halódik, máskor gyor
san, egy-két nap alatt pusztul bele. (Ez a néme
tek apoplexiá-ja, gidaütése.) Okozója ismerotlen. 
Okozójának ezelőtt a Streptococcus bombycis-X 
tartották. A japánok okozójának a szoto nevű szer
vezetet tartják, de mi erről, sem az elóbbi szerve
zetről, semmit sem tudunk. Sajnos, a bakterioló
gia sem tud semmit e betegség okozójáról, és mi 
ezzel a legközönségesebb hernyóbetegséggel szem
ben a legsötétebb homályban vagyunk. A benne 
szenvedő hernyó menthetetlen.—Az általános óvó
intézkedéseken kívül a fősúly a száraz, egészséges 
szederf aloinbra, a száraz és használaton kívüli idő
ben gyakrabban fertőtlenített, hideg időben pedig, 
ha kell, kellőképen fűtött helyiségre s a beteg her
nyóknak haladéktalan eltávolítása (és elégetése) 
után a fertőzött cserények fertőtlenítésére vetendő, 
— ha még nem késő és nem esik áldozatul már 
az egész tenyésztés. Ismoretlen erodetü hernyóter 
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nyésztő eszközöket sohase használjunk. — Utolsó 
selyemhernyóbetegség e) az uszkár, régebben szá
razbetegség (nóm. Sch windsucht), amelyről ezen a 
közönségesen ós igen gyakran hangoztatott nevén 
kívül vajmi keveset tudunk. A többi betegségtől ab
ban különbözik, hogy a szárazbetegsógben pusztuló 
hernyó rendesen öreg korában összezsugorodik és 
valósággal összeaszik.Aszkórnak tartják némelyek 
a renyhekórságot megelőző petyhüdt, renyhe álla
potot is. Lehet tehát, hogy ez az aszkór a renyhe
kórságnak kezdete, de amely nem folytatódik az 
ezt a betegséget jellemző rosszindulatú módon, 
hanem előttünk ismeretlen oknál fogva gyors 
összeszáradással végződik. Okozója ismeretlen. 
Az aszkóros hernyók idejében való eltávolítása az, 
amit a tenyésztő tehet. 

A S. tenyésztésének története. A S. tenyésztése 
bizonyára máraregós-csodás világban kezdődött. 
A S.-tenyésztésről a kinai birodalom évkönyvei 
már Kr. e. 2640. emlékeznek meg. A S. tenyész
tőjéül Siling-M császárnőt említik. A tenyész
tés titkát mind a kinaiak, mind a japánok is 
Nagy Sándor macedón király idejéig megőrizték 
és a selymet Európában addig valamely kinai fa 
termékének tartották. A monda szerint két görög 
szerzetes hozta a tenyésztés hirét Európába (533. 
Kr. e.) és Justinián császár jutalma folytán ez 
hozott még szederfainagot és selyempille-petét, 
amelynek révén a S.-tenyésztés aztán nemcsak 
Európában, de Ázsia nyugati részén (Tibot, Perzsia, 
KisAzsia) is elterjedt. Konstantinápoly vidékéről 
a hernyótenyósztós csak 730 körül terjedt nyu
gatra Spanyolországba; majd Felsőolaszországba 
(Velence 1204, 1306, Modena 1460, Szavója és 
Piemont 1565), XI. Lajos (uraik. 1461—1483) 
idejében Franciaországba, míg Joachim branden
burgi választófejedelem leánya, Erzsébet Mag
dolna, Németországban is meg akarta honosítani. 
A selyem ezekben az időkben még igen drága 
volt ós ára az arany értékével vetekedett. A sok
százados kísérletezés után a S.-tenyésztés végre 
csak Dóleurópában (a Földközi-tenger mellékén, 
Magyarországon és Dél-Oroszországban) honoso
dott meg, vagyis ott, ahol a szederfa biztosan 
megél. A sok német honosító kísérlet, még a nagy 
háború alattit sem véve ki, mind meddőn végződött. 

A S. meghonosítása Magyarországon. A S.-
tenyésztésnek nálunk némi nyoma van Baranya 
vármegyében 16S0 körül, amikor azt Pellérden 
Passardi Péter János nevű olasz megkísérelte. 
Nagyobb és eredményesebb vállalkozás volt az, 
amikor Magyarország dél-keleti részének a török 
hódoltságból való kiszabadítása után Mercy Kolozs 
Florimund gróf tábornok, az akkori Bánság katonai 
kormányzója, számos rendelkezésével a szederfa-
tenyósztés ügyét felkarolta. (Az ebből a korból, 
de kivált Mária Terézia korából származó hatal
mas szederfák láthatók voltak pl. Titel környéki 
falvakban még közvetetlenül a háború előtt is.) 
Temesvárott és Verseczen selyemfonógyárakat 
szervezett és itt váltották be a selyemgubókat is. 
Amidőn azonban a Bánság a katonák kezéből a 
bécsi központ közvetetten kezébe került, a hernyó-
tenyésztés a selyemre kirótt nagy vámok, az 
egyedárúság és a harmincad miatt rohamosan 
hanyatlott. Mária Terézia ismét megpróbálta 

a selyemtenyésztés felvirágoztatását. Sollenghi 
Károlyt kormánybiztosul küldte ki, aki Eszéken 
1769. selyemfonóvállalatot létesített. Neki köszön
hető, hogy a hernyótenyésztők 1769. tizenhét, 
1774. pedig húszezer font gubót váltottak be. 
Sollenghi utasítása Magyarország egyéb részében 
csak némi lendületet mutatott. Magyarország 
összes selyemtermelése 1764. csak 80 font, 1780. 
pedig a termelőknek összesen 77.000 forintot űzet
tek ki. II. József császár 1788. február 11. meg
szüntette az egyedárúságot és mindenki tetszésére 
bízta, hogy a gubót hol váltsa be? Az állami 
selyemgyárak 1796., 1798. összesen csak 22-5 
métermázsa olyan rossz selymet gyártottak, amely 
alig talált vevőre. Majd 1796. január 26. összeült 
a Közigazgatási Kamarai Vegyes Bizottság 
(Politico-canieralis mixta Commissio), amely 
Mazzacatto- és Zappl-nak a selyemtenyésztés 
tárgyában beadott emlékiratát tárgyalta s amely 
tárgyalás alapján az 1796 június 10. kiadott uta
sítás ment a vármegyékhez. Sem ez, sem az 1803. 
évi udvari rendelet, sem Széchenyi I. grófnak 
1840. «a selyemről» írott műve, sem a «szeder-
egyletek» ügyében folytatott tevékenysége nem 
járt nagyobb eredménnyel. Végre 1879. a székes
fehérvári országos kiállítás után, amikor a S.-
tenyésztés Ugye néhai Bezerédj Pál v. b. t. t.-nak, 
1888 óta mint miniszteri meghatalmazottnak, 
kezébe került, nemcsak ismét fellendült, hanem e 
páratlan ós minden áldozatra kész nagy emberünk 
tudatos, nagyszabású és ernyedetlen munkája foly
tán örvendetes arányokban tovább is fejlődött. 
Selyemgombolyító gyáraink a háború előtt voltak 
Újvidéken, Pancsován, Tolnán, Lúgoson, Mohá
cson, Magyar- (Török) Kanizsán, Békéscsabán, 
Komáromban. Selyemszövő gyáraink: Győrött, 
Szentgotthárdon, Vimpáczon; selyemszalaggyá
runk : Kulán. Ghibóraktárunk: Szekszárdon, Baján, 
Zomborban, Ó-Becsén, Palánkán, Újvidéken, Tite-
len, Zsablyán, Nagybecskereken, Pancsován, Mol-
dován, Temesvárott, Fehértemplomban, Verseczen 
és ahol szükséges volt, sok más helyen. S.-tenyésztő 
családok száma 1885-ben 13.085,1895. pedig már 
94.865 volt; a beváltott gubó ezekben az években 
176.337 kg.-ról 1,499.845 kg.-ra emelkedett és az 
utóbbi gubóért az állam 1,967.524 forintot, tehát 
mintegy 4 millió koronát fizetett. A háború előtt 
ós kivált Bezerédj Pál halála után, e szám esett. 
(1914. az összes beváltott gubó mennyisége 1,390.169 
kg. volt). A trianoni béke (1921 jún. 26.) meg
fosztott bennünket a hazai selyemtenyésztőknek 
több, mint négy ötödétől. Bácska, Torontál, Temes, 
Krassó-Szörény, Arad vármegyék pl. 1913. össze
sen 1,041.300 kg. gubót váltottak be, holott az 
ország többi része — a mai Csonka-Magyaror
szág — összesen csak 250.000 kg.-t. Ezenkívül 
selyemfonóinkból csak 5, a szederfa-állornanyból 
pedig csak 062 millió fa maradt. 

Irodalom. A S.-tenyésztés és szederfanevelésről nálunk 
legelőször Lippal János jezsuita tesz említést Posoni Kert c. 
1662—66. megjelent kertészeti könyvének 547. és 548. olda
lain. Selyemtenyésztésről tárgyaló önálló müvecskék azon
ban legelőszőr Mária Terézia uralkodása idejében jelentek 
meg. Az első idevágó mii címe: A selyemtenyésztésnek 
módja és az eperfákról, Szeben 1758; Sollenghi K., Új módi 
magyar Selyemruha, azaz Magyar és Hozzátartozandó orszá
goknak a selyemeresztö-bogarakból következendő külön 
hasznok és gyarapítások, Írattatott P. K. Magyar-, Horvát-
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és Szlavónia országokban a selyem munkásságnak első 
tsászári és királyi tisztviselője által, Pozsony 1770; A 
selyemtenyésztésnek módjáról és használói való beszélge
tés, Nagyvárad 1793; Tavarnay, Magyarországi selyem
tenyésztés módja, 1820; Trencsényi, Rövid módja az eperfa 
és selyembogár termesztésének, Szeged 1830; Czambert 
János, A figyelmeztetett ügyes selyemtenyésztő, Buda 1836; 
Széchenyi István gr., Selyemről, Pest 1810; Matnska, 
Oktatás a szederfa és selyembogár tenyésztéséről, 1843, 
3. kiad. 1816 ; Kunos E., A selyemtenyészet kézikönyve, 
népkőnyv, Pest 1843; Lukácsy Sándor (hutiral), Selyem-
és eperfatenyésztés, u. o. 1857 ; Wukasinoviö Antal, Az 
eperfa- és selyemtenyésztés gyakorlati népszerű szabályai, 
u. o. 1867 (németül is); Áron Ede, Gyakorlati útmutatás 
ass eperfa- és S.-tenyésztésie, u. o. 1870 ; Dubovszky Gyula, 
Rövid útmutatás a S. okszerű tenyésztésére, Budapest 
1881; Bezerédj Pál, Jelentés a selyemtenyésztés emelése 
céjából foganatosított intézkedésekről, Budapest 1882; 
Magyarország selyemiparának fejlődése 1891., u. 0. 1892 
stb.; Bolle János, Rövid útmutatás a S. okszerű tenyész
tésére, 3. bővített kiadás, Szegszárd 1889; Scbedius, Be 
praesenti statu fabricarum et manufacturum in Hungária 
atque modo promovendi Rem Sericeam, Nagyvárad 1793; 
Blaskovics J., Gründlicbe Abbandlung von Entsteliung der 
Beidé und ihier Vortheile, Buda 1796; Mitterpacber J., 
Cnterricht über die Maulbeerbaum- und Seidenraupenzucht, 
u. o. 1805; Blaskovics J., Darstellung des gegenwSrt^gen 
Zustandes der Seidenzucbt in Ungarn, 1807; Henking 
Henrik, Maulbeerbaum- und Seidenraupenzucht in Ungarn, 
Sopron 1843. A S.-irodalom igen nagy és legjobb össze
foglalása megtaláltató Seitz Adalbert, Die Seidenzucbt in 
Deutschland, Stuttgart 1918. 

Selyemhernyóbetegség, 1. Selyemhernyó. 
Selyemhernyók biztosítása. Célja azt a kárt 

megtéríteni, melyet a biztosított selyemtermelő 
azáltal szenved, hogy selyemhernyói bármilyen 
oknál fogva, de főleg nedvesség, hideg v. rossz 
szederfalevéltermés miatt tönkremennek. 

Selyemlepke (állat), 1. Selyemhernyó. 
Selyemmadarak (Chlamydodera, áiiat), a 

Paradicsommadarak (Paradiseidea) családjába, 
a Cserényépítő madarak (Chlamydoderinae) al-
családjába tartozó madárnem. Hímjének rózsa
színű, keskeny és merev tollakból álló galléra 
van, mely a nősténynél hiányzik. Öt faja ismere
tes, melyek Ausztráliában és Űj-Guineában hono
sak s arról híresek, hogy párosodás idején merő 
kedvtelésből lugasszerű építményeket készítenek. 
Legismertebb faj a pártásmadár (Chlamydodera 
v. Chlamydera maculata Gould). Pejeteteje és 
torka barna, fekete hullámos ínustrázattal; háta, 
szárnyai és farka sötétbarna, sárgabarna foltok
kal tarkítva; hasoldala szürkésfehér, oldalán 
világosbarna, zegzugos vonalakkal díszítve; nya
kán levő gallérja erősen meghosszabbodott, őszi 
barackvirágszíiiü tollakból áll; csőre és lábai 
barnák. Hossza 28, szárnya 16, farka 12 cm. 
Csupán Ausztrália belsejében honos. Régebben e 
nembe sorozták a selyemmadarat (Ptilonorhyn-
chus violaceus Vieiíl.) is, melyet azonban ma 
más nembe szokás osztani. L. Ptilonorhynchus. 

Selyemmajom (Hapale, állat), a Karmos maj
mok (Hapalidae) családjába tartozó majom-nem, 
melyre jellemző, hogy az idetartozó 7 faj bun
dája hosszúszőrű és selymes és hogy alsó szem
fogai kicsinyek, csaknem olyanok; mint a metsző
fogaik. B nem tagjai Dél-Amerika északi részein 
honosak. Legismertebb a közönséges S. (Hapale 
jacchus L.). Alapszíne a fekete, fehér és rozsda
sárga szinek keverékéből alakul ki; hasoldala 
fehéresszürke; feje .és nyaka fekete; homlokát 
vakító fehér háromszögű folt díszíti; farka húsz 
keskeny, fehéres gyűrű megszakításával fekete 
és hegye fehér. Teste 22—27 cm., farka 30—35 

Selymes 

cm. Rokona a törpe selyemmajom (Hapalepyg-
maeus Spiz) mindössze 16 cm. hosszú és farka 
sem hosszabb; ez az összes majmok között a leg
kisebb. A legnagyobb S.-faj a fekete farkú selyem
majom (Hapale melanura É. Geoffr.), melynek 
teste 42—45 cm., farka 25 cm.; Braziliában, 
Paraguayban és Bolíviában honos, de mindenütt 
igen ritka. 

Selyemmályva (növ.) a. m. Abutilon (1. o.). 
Selyemnád (növ.), 1. Gynerium. 
Selyemnövóny (növ.), 1. Asclepias. 
Selyemorsó, az organzin- és trámaselyem fo

násánál használt orsó. 
Selyempapiros, tiszta rongyanyagból, legin

kább pamutból készült vékony papiros, amelynek 
vastagsága 001—0-03mm. 

Selyemperje (növ.), 1. Holcus. 
Selyemszedő (halászat) a.m.léhés8zedő,1.2yéMy-
Selyemszőrű kutyák (áiiat), 1. Kutyák. 
Selyemszövés, 1. Selyem. 
Selyemszövők (állat), 1. Selyemhernyó. 
Selyemszövő lepkék (állat), 1. Selyemhernyó. 
Selymbria, ókori város a Márványtenger É.-i 

partján, 1. Szilivri. 
Selymes Péter (Ilosvai), versszerző, a XVL 

sz. 3-ik negyedében. Életéről csak annyit tudunk, 
amennyit verseinek zárószakaiban és kezdőbetűi
ben maga megörökített. 1548-ban iskolamester 
volt Nagyidán, a Perényiek birtokán; itt fejezte 
be Nagy Sándorról írt verses históriáját; 1564 
aug.-ban Szatmárban, 1570 nyarán Kusalkőben 
(Szilágy m.) fejezte be egy-egy művét, 1574. írta 
Toldi Miklós históriáját, 1578. Szántón a Sokféle 
neveknek magyarázatját. Szilády azt gyanítja, 
hogy S. otthagyta az egyhangú tanítói foglalko
zást és vándorlantos lett. Fennmaradt müvei: 
História Alexandri Magni (Nagy Sándor tör
ténete) 6 részben, Curtius alapján, legterjedel
mesebb műve, 2828 sor, négy kiadása közül a 
legrégibb 1574-ből való. A nagy szent Pál apos
tolnak életéről és haláláról szép história a szent
írásból, 3 részben, 1564. Szintén négy kiadását 
ismerjük. Ptolomeus királynak históriája 1570., 
első ismert kiadása 1588, s még kettő a XVI,. 
sz.-ból. (Vallásos elbeszélőköltemény.) Sokféle ne
veknek magyarázatja (a keresztnevek jelentése, 
versekben, egy keresztelőre írta). Legfontosabb: 
Az híres neves Tholdi Miklósnak jeles cseleke-
detiről és bajnokságáról való história. A 101 
négysoros versszakból álló mű sem alkotás, sem 
előadás tekintetében nem tartozik e század jobb 
művei közé, az egész mese egyes kalandok hal
maza ; mégis rendkívül fontos azért, mert fen-
tartotta egyik értékes mondánkat, a Toldi-mon
dát (1. o.). Toldi egyes kalandjaira nézve, úgy lát
szik, régibb költőisszerkesztmények voltak a for
rásai, s helyenként az ö gyarló előadásán keresz
tül is látni a régibb változat erejét. Többi elbeszé
lése sem költőibb, latin prózai müvek versekbe sze
dése. Műveit Szilády Áron adta ki újra a Régi 
Magyar Költők Tára IV. kötetében. Nevét Ilosvai 
Péter alakban a Nagy Sándor története végén 
maga írja; a Toldi versfejeiben Petrus Bosva-
nust ír; egyéb versfejekben Sericeus Bosvanust. 
Ezt magyarra fordítva kapjuk az Bosvai Sely
mes nevet. 

Amely szó S alatt nincs meg, Sz alatt keresendő 
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Selymes durbincs (állat), 1. Durbincs. 
Selymesilosva (Hifiim), kisk. Szilágy vmegye 

szilágy-somlyói j.-ban, (1910) 820 magyar és ro
mán lak. (Tr. E.) 

Selymesített pamut, 1. Mer cerizált pamut. 
Selyp, Lőrinczihez tartozó puszta Nógrád vm. 

sziráki j.-ban, (1910) 314 magyar lak.; nagy cu
korgyára van. 

Selypités (sigmatismus), az sz és s mással
hangzók hibás kiejtése. B beszédhiba főleg gyer
mekek, de elég gyakran felnőttek beszédében is 
előfordul. Oka a helytelen megszokás, a fogak 
hiánya vagy rendellenes fejlődése. A hangok 
helyes képzésének elsajátítása, ill. a fogsorok 
rendbehozatala által a 8. megszüntethető. 

Selz, falu a régi Görz-Gradiska grófságban, 
a doberdói fensík szélén, 290 lak. A világháború 
folyamán állandó heves harcok színhelye volt 
1915 júliustól fogva 1916 őszéig, különösen 1916 
márciusban és áprilisban. Most Olaszországhoz 
tartozik. 

Sém, Mózes I. könyve 7., 8. és 10. fej. szerint 
Noé három fia közül a legidősebb. Sém maradé
kai a sémiták. 

Semá (héb., a. m. halljad, v. S. Jlszrőel, hall
jad Izrael, másként Keriász 8., a S. elolvasása, 
elmondása), a zsidó liturgiának e szóval kezdődő 
része, mely a következő bibliai versekből áll: 
Móz. V. 6,-s,; llu-,1 és 1537_11. Mivel elején Isten 
egységes voltát hirdeti, a zsidó hitvallásnak te
kintik; naponta háromszor (reggel, estefelé és 
lefekvés előtt) mondják el. 

Séma (gör.) a. m. alak, általán minden forma, 
mely mintául, jelül vagy vezetőül szolgál vala
mely tárgy elrendezése, kutatása vagy ábrázolása 
körül. — Sematizmus, tervszerű összeállítás, 
tervszerű kimerítő névlajstrom (egyházi, katonai, 
tisztviselői személyzetről). 

Semaha (Semakha), 1. kerület az oroszTransz-
kaukázia Baku tartományának középső részében, 
6653 km2 ter., 125,000 többnyire tatár lak., ga
bona-, rizs-, gyümölcs-, bor-, pamuttermeléssel, 
juh- és selyemtenyésztéssel. — 2. S. v. Samaka, 
város S. kerületben, hegyi vidéken, (1910) 23,144 
lak., sok különböző keresztény templommal és 
mecsettel, kertészettel ós kereskedelemmel. Az 
1859-iki, 1872-iki és 1902-iki földrengés folytán 
az előbb jelentékeny selyemszövőipar hanyatlott. 
S.-t oroszok alapították, 1734. Nadir sah elpusz
tította és a lakosokat D.-re, az Ak-szu folyó vi
dékére telepítette Jenghi Samaki új városban; 
de 8. nemsokára újra felépült. 

S e m a n t i k a a görög hangjegyírás neve. 
S e m a p h o r (gör.), 1. Árbocjelzők. 
Semasio log ia (gör.-lat.) a. m. jelentéstan, 1. 

Jelentés. 
Semayer Vilibáld, etnológus, szül. Sopron

bánfaiván 1868 júl. 6. Egyetemi tanulmányai vé
geztével előbb az embertani intézet tanársegéde 
volt, 1895. a Nemzeti Múzeum tisztviselője lett, 
1902—1919. a néprajzi osztály igazgatója volt, 
ekkor nyugalomba ment. Közreműködésével 25 
nagyobb vidéki városban kisebb néprajzi muzeu
mok alakultak. Nagyszámú anthropológiai, nép
rajzi ós muzeológiai cikket írt folyóiratokba; 
szerkesztette a Néprajzi osztály értesítőjét s 

ugyanannak német kiadását. Önálló műve: Az 
ember faji sajátságai (Műveltség Könyvt. II. 
köt.). 

Sembat, Marcél, francia szocialista vezér, 
szül. 1862., megh. Chamonixban (Svájc) 1922 
szept. 4. Eredetileg ügyvéd volt, egyszersmind 
újságíró; 1893. képviselőnek választották. 1914— 
1916. munkaügyi miniszter volt Viviani, majd 
Briand kormányában. A németekkel való meg
egyezés szükségét már 1913. hangoztatta egy nagy 
feltűnést keltő röpiratában: Paites un roi, sinon 
faites la paix. 1914 augusztusban közmunkaügyi 
miniszter lett, de 1916 decemberben megvált 
állásától. 

Sembilan, ]. Straits Settlements. 
Sembrich, Marcella, világhírű koloraturaéne-

kesnő, zongora- és hegedümüvésznő (családi ne
vén Kochanska Praxede Marcelline, 8. az édes
anyja családi neve), szül. Wisniewezykben (Ga
lícia) 1858 febr. 18., ahol édesatyja, Kochanski 
Casimir, hegedűtanár volt. 4 éves korában kezdett 
tanulni zongorázni, 6 éves korában hegedülni 
és 12 éves volt, amikor a lembergi konzervató
riumon későbbi férjének: Stengel Wilhelmnek 
(szül. 1846 aug. 7.) zongoraosztályába került. Az 
éneklésben Eokitansky Viktor, a két Lamperti 
és Lewy Richárd voltak a mesterei. 1877-ben lé
pett fel először az athéni olasz színpadon, 1878. 
Drezdába, 1880. Londonba szerződtették. Európa 
és Amerika minden nagyobb operaszinpada ün
nepelte S. M. csodálatos, tüneményes énekművé
szetét. 

Semecarpus L. f. (tintafa, n5v.), az Anacar-
diacea család gónusza; 40 faja fa Kelet-Indiában 
és a maláji szigeteken. Levelük az ágak végére 
csoportosul, osztatlan épszélü. Viráguk bugaága
kon csomókban áll, poligamlkus v. kétlakú, apró. 
A magház tojásdad szív- v. vesealakú csonthéjas 
terméssé lesz, gyantás húsos résszel; a vacok 
szintén elhúsosodik s eléri a tulajdonképeni ter
més nagyságát. A S. Anacardium L. f. (kelet
indiai tintafa) Kelet-Indiában honos, 10 m. ma
gas fa. Termése 2'5 cm. hosszú, 2 cm. szé
les, lapítottan tojásdad, vacokrésze vörhenyesen 
molyhos. A S. cassuvium Spreng Hátsó-Indiában 
és a Molukki-szigeteken honos. Termése visszás 
szíves. Mindkét faj érett termése az ú. n. kelet
indiai elefánttetű (fructus anacardii orientális), 
az előbbiét Kelet-Indiában szifilisz ellen használ
ják. Fiatal termésükből pedig fekete kitörülhe
tetlen tintát és egy firniszt (silheti firnisz) állí
tanak elő. A termés e nedve maró hatású, egyes 
fajoké a Molukki- és a Szunda-szigeteken eső
cseppet a bőrre hullván, gyuladást okoz. 

S e m e i o g r a p h i a (gör.-lat.) a. m. jelírás; a 
középkor elején: hangjegyírás. 

Semele, Kadmos thebai király és Harmónia 
leánya, Zeus kedvese. A féltékeny Héra (öreg 
dajkájának a kópében) rábeszélte, igértesse meg 
Zeusszal egy kérése teljesítését s aztán kérje 
tőle, hogy teljes mennyei fényében közeledjék 
hozzá, ahogy Hérához közeledik. Zeus, esküje 
által kötve, kénytelen volt a kérést teljesíteni s 
villámlás és mennydörgés között jelent meg S. 
előtt; S. meghalt s idétlenül szülte meg a kis 
Dionysost (1. 0.), kit Zeus saját combjába varrva 

Amely szó S alatt nincs meg, S» alatt keresendői 
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érlelt meg. Dionysos, amikor istenné küzdötte 
fel magát, anyját is fölhozta az alvilágból s 
Thyone néven az Olympusra helyezte. — S. ere
detileg ősrégi istennője a földnek. Dionysosszal 
együtt őt is himnuszokkal és áldozatokkal ünne
pelték. Vázaképeken többször együtt vannak 
ábrázolva. 

S e m e l b é r e s semper heres (lat.), szó-
szerint a. m. aki egyszer örökös, az minden
korra örökös, vagyis e minőségét többé el nem 
vesztheti. A római jog a S. elvének álláspontjára 
helyezkedett, minek következménye, hogy idő
határozás (dies, terminus) és feloldó föltétel az 
örökösnevezésnél érvénytelen, ha az a megszer
zett örökösödési jogot érintené. A S. elve az 
örökhagyónak azt is tiltja, hogy többeket egy
más után nevezzen ki örökösül. (A modern jogra 
nézve 1. Utóöröklés.) 

Semelin (ásv.), lenmagalakú (semen-lini) tita-
nit-kristályok a Laaehi-tó környéki szanidinit-
bombákban. 

Semeljci, adók. és pk. Verőeze vm. diakovári 
j.-ban, (i9io) 1461 horvát és német lakossal. (Tr. 
SzHSz.) 

Semel pro s emper (lat.) a. m. egyszer min
denkorra. 

Semen (lat, többese: semina) a. m. mag(l. o.). 
— S. Ábelmoschi, 1. Abelmoschus. — S. amomi, 
1. Pimenta. — S. calabar, 1. Physostigma. — 
S. cannabis, 1. Kendermag- — S. cataputiae 
minoris, 1. Éuphorbia. — S- colchici, 1. Colchi-
cum. — S. erucaginis, 1. Bunias. — S. hyos-
cyami, 1. Hyosciamus. — S. junci floridi, 1. Bu-
tomus. — S. lini, 1. Len. — S- lycopodii, 1. Ly-
copodiaceae. — S- myristicae, 1. Myristicaceae. 
— S. nhandirobae, 1. Fevillea. — S. papaveris, 
mákszem, 1. Mák. — S. physostigmatis, 1. Phy
sostigma. — S. ricini majoris, 1. Jatropha. — 
S. tiglii, l- Groton. L. még Semina. 

Semendria, 1. Szmederevo és Vég-Szendrő. 
Semering, hegy és hágó, 1. Semmering. 
Semesnye (Simisna), klek. Szolnok-Doboka 

vm. csákigorbói j.-ban, ÍIQIO) 1565 román és 
magyar lak. (Tr. R.) 

Semester (lat.), 1. Szemeszter. 
Semetkócz, község, 1. Szemes. 
Semfti-semfa (növ.), 1. Lycium. 
Semgallen (Semigallia, Semigola), a régi 

Kurland hercegség keleti része a Duna folyó déli 
partján. A német lovagrend hódította meg s 
1562—1795. lengyel fenhatóság alatt állott. 

Sem-gummi (növ.), 1. Bauhinia-
Sémi (lat.) a. m. fél, összetételekben gyakori. 

Az itt nem talált összetételek Sz alatt keresendők. 
Semiar iani , 1. Arius. 
Seniiforevis (lat), a menzurális hangjegyírás 

legkisebb értéke (-»). Ez a hangjegy mai alak
jában ( a) hangjegy írásunk legnagyobb értéke, 
a 4/4"es egész ütemet kitölti. 

Semicircular-deviat io , 1. Deviatio. 
Semid iapente (lat.), a középkorban a szű

kített kvint neve. 
Semid í tas , a menzurális hangjegyírásban 

az ütem kisebbítésének (deminuciójának) neve, 
melyet a tempójel merőleges metszésével (<l>) 
jelöltek. 

Semidi tonns , a kis tere neve a középkorban. 
Semi-émailképek. Fotográfiák, melyekre át

látszó fényes celluloidlemezt ragasztanak, mi
által zománcképhez válnak hasonlóvá. 

Semiepiscopi , 1. Kisebb prelátusok. 
Seinifrntex (növ.), a. m. félcserje (1. o.). 
Seniifusa, a menzurális hangjegyírás tizen

hatod hangjegye, 1. Menzurális hangjegyek. 
Semigallia (Semigola), 1. Semgallen. 
Sémi jog, a sémi népek joga, 1. Zsidó jog. 
Seniikolon (lat.-gör.) a. m. pontosvessző (;) 

írásjel, mely az összetett mondatokban az eló-
részt elválasztja az utórésztől; újabban már 
mindinkább önálló mondatok elválasztására szol
gál. A görögben ugyanez a jel szolgál a kérdés 
megjelölésére. 

Sémillon-szőllő (más nevei Colombier, Ghev-
rier, Goulu blanc), francia, főleg Girondeban ül
tetett, híres, fehér bort adó szőllőfajta, belőle 
készül a híres sauterni bor, a Chateau Iquein stb. 
Mint a Sauvignon társa leginkább Erdélyben és 
Neszmély vidéken van elterjedve. Fürtje közép-
nagy, gúlaalakú, kissé laza, hosszúnyelu; bogyói 
középnagyok, zöldesek. Érése közepes. 

Semilor v. similor, 1. Mannkeimi arany. 
Semina (lat.) a. m. magvak. — S. coriandri. 

1. Coriandrum. — S. cucumeris, 1. Cucumis. — 
S- cumini, 1. Gumimon. — S. cymini, 1. Gumi-
num. — S. harmalae, 1. Peganum. — S. milii 
solis, 1. Lithospermum. — S. rutae silvestris, 
1. Peganum. — S. sabadillae, 1. Sabadilla- L. még 
Semen. 

Seminaristicuiu (lat.), 1. Alumnaticum és 
Egyházi adók. 

Seminarium (lat.), 1. Szeminárium. 
Sémi nyelvcsalád, sémi nyelvek, 1. Sémita 

nyelvek. 
Semiotica (semiologia, phaenommologia, 

gör.), a betegségek jeleivel foglalkozó tudomány, 
mely egy-egy tünet keletkezésével és kórjelző 
értékével foglalkozik, ellentétben a diagnostica-
val (1. o.), mely egy-egy betegség tüneteivel fog
lalkozik. 

Semipelagiánusok, 1. Szemipelagiánitsoh 
Semipermeabilis hártya, 1. Hemipermeábi-

lis hártya. 
Semiramis, Asszíriának mesés királyasszo

nya. Eleinte Onnesnak, Szíria helytartójának, 
majd Ninus királynak felesége és utóda lett. Mint 
királynő ép úgy kitűnt építkezései (S. függő kert
jei Babilonban), mint hadjáratai és bujálkodással 
párosult kegyetlensége által. Egymásután alázta 
meg Egyiptomot, Libiát és Etiópiát, de Indiában 
vereséget szenvedett. Mikor fia Ninyas is életére 
tört, öngyilkos lett; a nép istennőként imádta. 
Eddig a monda. S. valóban asszír istenség volt, 
egy személyben lévén védőasszonya a harci di
csőségnek és szerelmi kéjnek és mellékalakja 
Astarténak vagy Istarnak. V. ö. Leno/manf, La 
légende de S. (Brüsszel 1873). - Észak S.-a 
névvel ruházták fel hízelgő kortársak (külö
nösen Voltaire és Diderot) II. Katalin orosz esá-
szárnőt. 

Semis , 1. As. 
Semiser io (Opera semiseria), komoly opera 

közzéiktatott víg jelenetekkel. 
Amely szó S alatt nincs meg, Sí alatt keresendő! 
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Kemissis (lat.), eredetileg római rézpénz, az 
as-nak fele = 6 nncia, Konstantin császár ideje 
óta az arany solidusnak fele. 

Sémita év, Mózes III. 25. fej. szerint S. minden 
hetedik esztendő, amikor a földeket parlagon kel
lett hagyni és az ebben az esztendőben mégis ter
mett vetéseket a «szegénynek, özvegynek, árvá
nak és idegenneka engedték át. A S.-ben a rabszol
gákat is szabadon kellett bocsátani. 

Sémiták, 1. Sémita nyelvek. 
Sémita nyelvek. B néven legelőször Eich-

horn (1787) nevezte el a nyelvek ama csoportját, 
melynek legfőbb képviselői a héber, asszír, 
arameus, arab és etióp nyelv és azok dialek
tusai. Ez elnevezést azért választották e nyelv
csoport megjelölésére, mivel az e nyelveken be
szélő legtöbb nép a Genezis X. fejezetében foglalt 
néptáblának adatai szerint Sémtól, Noé fiától 
származik. B néptáblában azonban Sém nemzet
ségeként oly népek is fel vannak sorolva, melyek
nek nyelvei, rokonsági viszonyukat tekintve, a S. 
közé nem tartoznak, míg másrészt a szoros nyelv-
rokonság alapján oly népek nyelveit is a S. közé 
soroljuk, melyek (mint az etiópok, feniciaiak) a 
bibliai néptáblában nem Sém ivadékaiként van
nak feltüntetve. A S.-et használó népeket sémi
táknak nevezzük. AS. szorosan összefüggő nyelv
történeti egységet alkotnak ós egymás között 
mind a szóanyag, mind pedig a nyelvtani ala
kok tekintetében sokkal nagyobb hasonlóságot 
mutatnak, mint pl. az indogermán nyelvek. Közös 
sajátságuk azon központi jelentőségben nyilvánul, 
melylyel a mássalhangzók az élő nyelvanyag 
alakulásában birnak. 

A 8. három főágra oszolnak; ezek 1. az északi 
S., ezekhez tartoznak: a) az asszir-babilonlai 
ékiratok nyelvei, b) az arameus nyelvjárások; 
2. a középső S., vagyis kana'áneus nyelvek, 
ugyanis a héber, a moabita, a feniciai nyelv, 
úgymint azon kana'áni nyelvek, melyekből egyes 
tulajdonneveken kivül egyéb emlékek nem ma
radtak reánk; 3. a déli S., ugyanis az északi arab, 
a sábai, az etióp nyelv és ezek dialektusai. 

Irodalom. Renan, Histoire générale et systéme comparé 
des langnes sémiti<ines, i, kiad. Paris 1864; Hőmmel, Die 
semitischen Völker und Sprachen, Leipzig 1881—82; Nöl-
deke, Dio semitischen Sprachen, o. o. 1887. A S. össze
hasonlító tárgyalását nyújtják W. Wright, Lectures on 
the comparative gramniar of the Semitio langnages, Lon
don 1890; H. Zimmern, Vergleichende Grammatik d. sémit. 
Sprachen, Berlin 1898; C. Brockelmann, Grundriss der 
vergleich. Grammatik d. sémit. Sprachen, 2 köt., Berlin 
1907 és k. és ennek kivonata; Sémit. Sprachwissenschaft, 
Leipzig 1907, Göschen gyűjteni. A S.-en íenmaradt felira
tos emlékeket a párisi Académie des Inscriptionstól 1881 
óta négy sorozathan kiadott Corpus Inscriptionnm Semiti-
carum gyűjti egybe és dolgozza fel. 

Semitoiiiuiu (lat.), a felhang, kis másod 
neve. S. május: a diatonikus félhang (c — desz); 
S. minas: a kromatikus félhang (c — cisz). 

Semivocalis (lat.), fólmagánhangzó, így ne
vezte a régibb nyelvtan az l, r hangokat s újab
ban némelyek a /, v hangokat. 

Semjén, kisk. Zemplén vm. bodrogközi j.-ban, 
(1920) 713 magyar lak. 

Semjénháza (azelőtt: Erdősfa), kisk. Zala 
vm. letenyei j.-ban, (1920) 777 horvát és magyar 
lak. 

Semla-gummi (növ.), 1. Baulúma-

Semleges (neutrális), 1. Közömbös, Semle
gesség. 

Semlegesítés (neutralizáció), 1. Semlegesség. 
J. Bv%Z6S» 

Semlegesség (neutralitás), tartózkodás két v. 
több állam közt kitört háborúban való részvétel
től. Azokat az államokat, amelyek sem maguk 
háborút nem folytatnak, tehát nem hadviselő fe
lek, sem a más államok háborújában részt nem 
vesznek, semleges államoknak nevezik. A S.-nek 
nemzetközi értéke a háború bajainak korlátolása, 
s a jog és a béke érdekeinek lehető oltalma. A 
8. tehát békeállapot, de háborút tételez fel, a 
háborúval kezdődik s a háborúval végződik. A 
S. nem azt jelenti, hogy az állam háborújogáról 
(jus belli) lemond, hanem azt, hogy az állam addig, 
amíg semleges marad, a mások között kitört 
háborúban részt nem vesz. Szokás megkülönböz
tetni : a) örök és önkéntes; b) teljes ós nem teljes; 
c) fegyveres és nem fegyveres S.-et. 

Örök S. alatt egyes államoknak nemzetközi 
szerződésekkel biztosított állandó S.-ót értik. Ilyen 
Európában: a) a svájci szövetségnek a bécsi kon
gresszus-akta 84 és 92. cikkein, b) Belgiumnak az 
1831 nov. 15-iki londoni szerződésen és a francia
német háború alatt Anglia indítványára 1870 aug. 
9. és 11. létrejött szerződéseken, c) Luxem
burgnak a londoni (1867 máj. 11.) szerződésen 
alapuló örök S.-e. Igazában véve azonban ez az örök 
S. nem igazi S., mert amíg az igazi S. az illető ál
lamnak saját elhatározásán alapszik, addig az ú. n. 
örök 8.-hez nem elég az illető állam elhatározása, 
hanem ezen kívül még más államok, az ú. n. garan
táló államok hozzájárulására is szorul. Ujabban 
nem is nevezik az Így semlegesített államok álla
potát S.-nek, hanem semlegesítésnek (neutralisa-
tio). Ily semlegesítésre csak oly kisebb államok 
alkalmasak, amelyek két nagyobb állam közt fe-
küsznek (état-tampon) s nem zárják el teljesen a 
két állam közti érintkezést. — Nem teljes S.-ről 
akkor szólunk, midőn valamely állam a hadviselő 
felek egyike iránt bizonyos mérsékelt segélynyúj
tással szerzödésszerüleg tartozik s e tartozásának 
eleget tehet anélkül, hogy egyébként a háborúban 
részt venne. A hadviselő felek is közös beleegye
zéssel államterületüknek egy részét semlegesnek 
jelenthetik ki. Ez sem igazi S., hanem a háború 
szinterének korlátozása. — Fegyveres S. alatt 
azt értik, amidőn valamely állam azért nyúl fegy
verhez, hogy S.-ét és ebből folyó békejogait a had
viselő felek ellen megvédje. A szabályt az önkén
tes S. alkotja, mert rendszerint az állam szabad 
elhatározásától függ, vájjon a háborúban részt 
venni v. semlegesen maradni akar-e. A vélelem a 
S. mellett szól. Minden állam semleges addig, míg 
semleges magatartást követ. A semleges államok 
jogait és kötelességeit a szárazföldi és tengeri 
háborúban a második hágai békeírtekezleten lét
rejött V. és XIII. egyezménnyel szabályozták, 
amely utóbbi, a nemzetközi zsákmánybiróságra 
vonatkozó egyezmény ratifikálásának elmara
dása folytán az 1913. XLIII. t.-c.-ben mint XII. 
egyezmény szerepel. Ezek az egyezmények, bár 
a S.-nek elveit továbbfejlesztik s részletesen sza
bályozzák, kiket kell a hadviselő felek közül in
ternálni, mégsem tartalmazzák a S.-re vonatkozó 

Amely szó S alatt nincs meg, St alatt keresendő I 



Semlegességi nyilatkozat 744 Semmi 

összes nemzetközi jogi szabályok kodifikáoióját, 
hanem csak azokat az elveket, amelyekben az 
értekezleten résztvevő hatalmak meg tudtak 
egyezni. Ezen a két egyezményen az a gondolat 
vonul végig, hogy a hadviselő felekkel egyformán 
kell bánni, ha a semleges állam egyiknek megen
ged v. megtilt valamit, azt a másik hadviselő 
félnek is meg kell engednie, illetőleg meg kell 
tiltania. A világháborúban az északamerikai Egye
sült Államok lőszerszállítása az entente-hatalmak 
részére nem ütközött bele szószerint az egyezmény 
szövegébe, de beleütközött az egyezmény szelle
mébe azért, mert a tényleges helyzet mellett az 
egyezményből kitlinő pártatlansági kényszer nem 
valósitható meg, amiből következik, hogy ily 
helyzetben a S. követelménye az lett volna, hogy 
az Egyestilt Államok a lőszerszállítástól tartóz
kodjanak. Kiegészítését teszi ezeknek az egyez
ményeknek a londoni tengeri hadijogi nyilatkozat 
(1. o.), amely a hadidugárú fogalmának meghatá
rozásával a semleges államok kereskedelmi sza
badságának korlátokat szab. A S. megsértése 
kártérítésre adhat igényt (1. Alábama-eset), a 
S.-gel járó jogok flgyelmenkivül hagyását von
hatja maga után, a háború okául szolgálhat, ha 
a sértést S. állam követi el. A hadviselő felek 
által a S.-en ejteni szándékolt sértést a semle
ges állam fegyverrel utasíthatja vissza. A S. 
megsértésének fegyveres visszautasítását nem 
szabad ellenséges cselekménynek tekinteni. 

Semlegességi nyilatkozat. A semleges állam
nak, amely két v. több állam közt kitört háború
tól távol tartja magát, nem kell S.-ot tennie, mert 
őt mindaddig semlegesnek tekintik, amíg a hábo
rút meg nem üzeni. Szokásos azonban, hogy a 
semleges államok ily S.-ot tegyenek, mert a had
viselő felek csak így láthatják tisztán a helyze
tet. Ez a politikai észszerűség követelménye. A 
S.-ot diplomáciai úton kell a hadviselő felekkel 
s a többi állammal közölni. 

Semleges szál. Valamely hajlított tartó ke
resztmetszetében található azon szál, melyben a 
feszültség nulla. 

Semleges vonal, 1. Mágnesség. 
Semler, Johann Salomo, német teológus, szül. 

Saalfelden 1725 dec. 18., megh. 1791 márc. 18. 
1751-ben a hallei egyetem hittanára. A raciona
lista teológiai iránynak ő volt első rendszeresen 
dolgozó képviselője. Főbb müvei: Versuch einer 
biblischen Damonologie (1776); Commentationes 
historicae de antiquo christianorum statu (2 köt., 
1771—-72); Versuch christlicher Jahrbücher oder 
ausführlicheTabellen überdie Kirchengeschichte 
bis aufs Jahr 1500 (2 köt., 1783-86). Életét 
megírta Lebensbeschreibung c. művében (Halle 
1781—82). V. ö. Wolf, Über S.-s letzte Lebens-
tage (Halle 1791); Selimid H., DieTheologie S.-s 
(Nördlingen 1858). 

Semmelweis Ignác, orvos, író, szül. Budán 
1818 júl. 1., megíi. a döblingi elmekórházban 
1865 aug. 14. Jogot tanult a bécsi egyetemen, 
hajlama azonban inkább az orvosi pálya felé von
zotta s Bécsben és Pesten végezte tanulmányait. 
1844-ben avatták doktorrá Bécsben. Már korán 
magára vonta tanárainak, különösen Eokitansky-
nak és Skodának figyelmét. 1846—49-ig segéde 

volt Klein tanárnak a bécsi szülészeti klinikán. 
Itt tette 1847. korszakalkotó felfedezését, hogy 
a gyermekágyi lázat fertőzés okozza s kijelölte 
a védekezés eszközeit is. Ezzel lett az anyák 
igazi megmentője. Fölfedezése azonban a régi 
elmélethez ragaszkodó orvostanárok heves üldö
zését keltette fel. 1850-beu magántanárrá képe
sítették az elméleti szülészetből, előadásait azon
ban nem kezdhette meg, mert irigyei folyton 
nehézségeket gördítettek útjába. Ezért elkedvet
lenedve visszatért Pestre, ahol végképen letelepe
dett. 1850-ben a Rókus-kórház szülészeti osztá
lyán főorvos lett. 1855-ben a szülészet tanárává 
nevezték ki a pesti egyetemre. Időközben a zli-
richi egyetem szülészeti tanszékére is meghív
ták, de ő azt visszautasította. Holttestét 1891. 
hozták haza s a kerepesi temetőben temették el, 
hol szép síremléket emeltek neki. 1906-ban Buda
pesten szobrot állítottak emlékének, szülőházát 
a tabáni Apród-utcában emléktáblával jelölték 
meg. Irodalmi dolgozatai: A gyermekágyi láz 
kórtana (Orvosi Hetilap 1858); A méhrostdag 
kiirtása és újratermödése; rendes lefolyású ter
hesség (u. o. 1861); Dio Aitiologie, der Begriff 
und die Prophylaxis des Kinderbettflebers (1862); 
Az ivarvérzés körüli régibb és újabb elméletek 
(1864); Héthónapos terhesség, rendkívüli nagy
ságú rostos méhpöfeteg mellett (u. o. 1864); Az 
ivarvérzés és ennek rendellenességei (u. o. 1864); 
A petefészektömlök műtételi kezelése (u. o. 
1865). Egybegyűjtött műveit Győry Tibor adta 
ki (S. gesammelte Werke, Jena 1905). V. ö. Győry 
Tibor, Emlékbeszéd Semmelweis felett (1906); 
Schürer Fritz, I. Ph. Semmelweis (Wien, Leipzig 
1905); William Sinclair, S. His life and his doo-
trine (Manchester 1909). 

Semmering, a Keleti Alpok 1396 m. magas 
hegye Stájerország és Alsó-Ausztria határán, 
rajta vezet át a híres S.-hágó (980 in.), a Lajta 
völgyéből a Mürzébe, Alsó-Ausztriából Gloggnitz-
tól (439 m. a tenger szine felett) Stájerországba 
Mürzzuschlagba (672 m.). A XIII. sz.-ban mái-
gyalogút vezetett át rajta, amelyet VI. Károly 
idejében az 1728. befejezett kocsiúttá bővítet
tek ki. Ezt 1840. hosszabb, de könnyebben jár
ható úttal pótolták, amíg ezt is háttérbe nem szo
rította a S.-vasút (1. o.). A S. vidéke rendkívül 
szép, egészséges fekvése, klímája miatt egyik 
legkedveltebb alpi gyógyhely Ausztriában, külö
nösen a bécsieknek kedvelt nyaralóhelye, nagy 
szállodákkal s a béc3l milliomosok nyaralóival. 
V.ö.Bach, Der S. (Wien 1901); Kende, Zur 
frühesten Geschichte des] Passes über S. (u. o. 
1907). 

Semmering-vasút. A Déli vaspálya-társaság 
Bécs-Trieszti vonalának Gloggnitz-Mürzzuschlag 
állomások közötti 55 kim. hosszú részét nevezik 
S.-vasútnak. Ez volt a legelső «hegyi» jellegű 
vasút. Legalacsonyabb pontja a tenger szína fe
lett 438-861 in., a legmagasabb 898-056, legna
gyobb em3lkedé3 25°/0(1, 15 alagútja 03 16 via
duktja van. A vasút 1848—1854 közt Ghega 
mérnök vezetésével épült. 

Semmi (lat. nihil), tagadása a valammak. 
A tagadásnak különböző módjai vannak. A gon
dolkodás terén a képtelen, nugaiingával ellen-
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kező gondolatot mondjuk semminek. A valóság
ban a létezőnek megszűntét nevezzük annak. A 
görög filozófia erősen ragaszkodott ahhoz a gon
dolathoz, hogy ami van, mindig volt és lesz. 
Ennek legerősebb kifejezést adott az eleai is
kola, mely épp ezért a létezőt változhatatlannak 
ós egynek mondotta. A biblia szerint Isten a vi
lágot a S.-ből teremtette. Nyilvánvaló azonban, 
hogy a 8. csak elménk ama funkciójának ered
ménye, melynél fogva a valamit tagadhatom, 
mely tehát mindig föltételez valamit, amit taga
dunk. A S. tehát csak az emberi elme abstrak-
ciója. Aki mindent tagad, abszolút nihilista; aki 
a realitást tagadja, a szellemet nem, az relatív 
nihilista, aki az erkölcsi, állami tövényeket ta
gadja, gyakorlati nihilista. 

Semmi, így nevezik népies nyelven némely 
vidéken a cinkoxidot. 

Semmis házasság, 1. Házassági jog. 
Semmisség a magánjogban a jogügyletek ér

vénytelenségének az az alakja, amelynél az ér
vénytelenság önmagában beáll és nem függ va
lamely fél megtámadó nyilatkozatától, A S. ren
desen feltétlen, mindenkire kiható, de lehet vi
szonylagos S. (helyesebben viszonylagos hatály
talanság) is, vagyis olyan, hogy a jogügylet a 
szerződő felek közt hatályos ugyan, de bizonyos 
személyek jogaikat e joghatályra tekintet nélkül 
érvényesíthetik (pl. a közadós csődbeli jogcselek
ményei viszonylag semmisek a csődhitelezőkkel 
szemben). A házasság S.-ét az 1894. XXXI. t.-c. 
különlegesen szabályozza. (L. Házassági jog.) 

Az eljárás terén a S. azt jelenti, hogy vala
mely birósági vagy más hatósági intézkedés v. 
határozat szabály- v. törvényellenesen jött létre, 
igy pl. ha a bíróság nem volt szabályszerűen ala
kítva. L. Semmisségi ok. 

Semmisségi ok. A polgári peres eljárásban oly 
alaki hiányt v. szabálytalanságot jelent, amely 
az egész eljárásnak v. az eljárás egy részének 
érvénytelenségét okozza. Ilyenek pl. a bíróság 
alakulásának szabálytalansága, a biró érdekelt
sége, az a körülmény, hogy a biró közigazgatási 
útra tartozó ügyben járt el stb. Az új Pp. szerint a 
S. fellebbvitellel, az eljárás befejezése után pedig 
perújítás útján érvényesíthető. 

A bűnvádi eljárás terén a 8. az eljárási és az 
anyagi jog szabályainak olyan megsértése, mely 
az eljárásnak v. az ítéletnek teljes v. részleges 
megsemmisítését vonhatja maga után. Ehhez ké
pest a S. alaki v. anyagi lehet. Alaki S.-ok a Bp. 
szerint: a) Ha az ítélő bíróság nem volt törvé
nyesen alakítva, hatáskörét túllépte vagy hatás
köréhez tartozó ügyet ahhoz nem tartozónak 
nyilvánított, oly szabálytalanságot v. mulasztást 
követett el, melyet a törvény semmisség terhe 
alatt tilt, a fötárgyalást oly egyén jelenléte nél
kül tartotta meg, kinek jelenléte törvény szerint 
mellőzhetetlen, b) Ha a törvény szerint kizárt 
biró ítélt v. ha oly biró is részt vett az ítélet
hozásban, aki nem volt jelen az egész főtárgya
láson, c) Ha a nyilvánosságot törvényes ok nél
kül kizárták, v. ha oly vallomást v. iratot ol
vastak fel, amelynek felolvasását a törvény 
tiltja, d) Ha a biróság valamely határozatával a 
törvénynek a vád vagy a védelem szempontjából 

lényeges elvét sértette meg. e) Ha az ítélet ért
hetetlen v. ellenmondó, v. ha az törvényszerű 
vád nélkül van hozva v. a vád tárgyát nem me
ríti ki (384. §. 1—11. pontok). Anyagi S. a követ
kezők : a) Ha a biróság a törvény rendelkezését 
nem v. tévesen alkalmazta abban a kérdésben, 
hogy forog-e fenn bűncselekmény, hogy az abün-
tetőtörvény melyik rendelkezése szerint minő
sítendő, hogy forog-e fenn a beszámíthatóságot, 
a bűnvádi eljárás megindítását v. a büntethető
séget kizáró ok ós melyik, b) Ha a biróság nem 
tartotta meg a törvényben vont határokat: 
a büntetés kiszabásánál és a megállapított bün
tetési tételek enyhítésénél, súlyosbításánál vagy 
átváltoztatásánál vagy ha a Btk. 92. §-át v. a 
Kbtk. 21. §-át tévesen alkalmazta v. mellőzte 
(385. §. 1—3. pont). Az anyagi S. hivatalból is 
figyelembe veendők, ha a vádlott sérelmére szol
gáltak, az alakiak azonban csak a törvény
ben kiemelt esetekben és rendszerint rcsak akkor, 
ha az ítéletre befolyással voltak. Érvényesíté
sük a felek által semmisségi panasz bejelentésé
vel történik. 

A B. P. 384. §-ában meghatározott S.-okon fe
lül az esküdtbirósági eljárásban még S.-ok: ha az 
esküdtszék nem volt szabályszerűen alakítva, ha 
a határozat hozásában oly esküdt vett részt, aki 
nem volt jelen a főtárgyalás egész tartama alatt, 
vagy akit ki kellett volna zárni, ha a kérdések 
feltevésénél a biróság v. az elnöki fejtegetések
ben az elnök a törvény rendelkezéseit megsér
tette és ha az esküdtek határozata homályos v. 
önmagának ellenmondó. E S.-ok egyré3ze min
dig, másrésze csak akkor veendő figyelembe hi
vatalból, ha a vádlott sérelmére szolgált. Csak a 
felek érvényesíthetik a S.-ot, ha tárgya vala
mely kizárt esküdt részvétele a határozat hozá
sában v. az elnöki fejtegetés. 

Semmisségi panasz. Ha a büavádi eljárás so
rán oly szabálytalanság merül fel, melyet a tör
vény semmisség terhe alatt tilt vagv ha a Bp. 
384—385. v. az 1914. XIII. t.-c. 29. §-ában meg
határozott valamely alaki v. anyagi semmisségi 
ok forog fenn: ez ellen perorvoslat gyanánt S. 
használható. L. Bűnvádi perrendtartás. — Pol
gári peres eljárásunkban az 1881. LIX. t.-c. óta 
csak a kisebb polgári perekben volt, az új Pp. sze
rint padig egyáltalában nincs S. 

Semmítőszék (franc, cour de cassation), az a 
legfőbb bíróság, mely érdemileg nem határoz, ha
nem ha a megtámadott határozatot az elkövetett 
törvénysértés miatt megsemmisíti, új eljárást 
rendel. Nálunk az 1868. LlV. t.-c. szerint a m. kir. 
Kúria egyik osztálya az érdemleges kérdésekben 
mint legfőbb ítélőszék, másik osztálya pedig sem
misségi esetekben mint S. járt el, a harmadbiró-
sági eljárásból felmerült semmisségi panaszok 
felett az elnökön kívül legalább 10 tagból álló ta
nácsban. A S.-i osztályt az 1881. LIX. t.-c. meg
szüntette és a két osztályt egyesítette, rendel
vén, hogy a legfőbb birói hatóságot a m. királyi 
Ki'ipia gyakorolja. 

Samnica, adók. Várasd várm. zlatari j.-ban, 
(1910) 2457 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Semnonok, 1. Szemnonok. 
Semnopi thecus ente l lns (áiiat), LHulmán. 

Amely szó S alatt nincs meg, Sz alatt keresendő I 
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Semois (Semoy, ejtsd .-szCmoá), a Maas 165 km. 
hosszú jobboldali mellékfolyója Luxembourg belga 
tartományban. Ered Arlon mellett és Montherme-
nél torkollik Ardennes francia départementban. 
1914 aug. 23. itt fejlődött ki a hatalmas neufchá-
teaui csata, amelyben Albrecht württeinbergi her
ceg a franciákat visszavetette és aug. 27. átkelt 
a folyón. 

Semolei, olasz festő, 1. Franco, 2. 
Semon, Richárd, német természettudós, szül. 

1859 aug. 22. Berlinben, Jenában és Heidelberg-
ben végezte az egyetemet s a filológia és orvos
tudomány doktora lett. Afrikai kutató útja után 
1887—97-ig a jenai egyetemen magántanár, majd 
az anatómia professzora. 1891—93. Ausztráliában 
s a Maláj-szigettenger vidékén kutatott. Munkái: 
lm austral. Busch u. an d. Küsten d. Korall-Meeres 
(2. kiad. 1903); Die Mneme als erhaltendes Prin-
zip hn Wechsel des organ. Geschehens (3. kiad. 
1911); Die mnemischen Bmpfíndimgen (1909); 
Das Problem der Vererbung ervvorbener Eigen-
schaften (1912). Számos tanulmány zoológiai, 
anatómiai és biológiai szakfolyóiratokban. 

Semóné eszré (héber, a. m. 18), a zsidó liturgia 
második legfontosabb imádsága, melyet naponta 
háromszor mondanak. A nevét úgy nyerte, hogy 
eredetileg tizennyolc áldásmondást tartalmazott. 
Jelenleg a hétköznapi S. 19 benedikcióból, a 
szombati és ünnepi 7-ből, mig az újévi muszaf 
S. 9-ből áll. 

Semones , 1. Szemonok. 
Semonides, görög költő, 1. Simonides. 
Semo Sancus, itáliai isten, 1. Dilis Fidius. 
Semovci, adók. Belovár-Körös vmegye gjur-

gjevaci j.-ban, (1910) 1356 horvát lakossal. (Tr. 
SzHSz.) 

Semovec, adók. és pk. Várasd vm. varasdi 
j.-ban, (i9io) 1545 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Semoy, folyó, 1. Semois. 
Seuip. , latin állatnevek után Semper Kari 

(1. o.) német zoológus nevének rövidítése. 
Sempach, város Luzern svájci kantonban, 

a S.-i tő DK.-i partján, (1910) 1135 lak. Ismere
tes arról a győzelemről, amelyet a svájciak 1386 
jul. 9., állítólag Winkelried Arnold önfeláldozása 
folytán, Lipót osztrák herceg hadain kivívtak, 
amely alkalommal a herceg és 1400 nemes elesett. 
A S.-i tő (15 kms) alacsony hegyek közt, Luzern-
tői 12 km.-nyire, 507 m.-nyi magasban fekszik. 

Semper (lat.) a, m. mindig; S. idem, mindig 
ugyanaz. 

Semper, 1. Gottfried, német építész, szül. 
Hamburgban 1803 nov. 29., inegh. Rómában 1879 
máj. 15. Építészeti tanulmányait Münchenben, 
Regensburgban és Parisban végezte, beutazta 
Olaszországot, Szicíliát és Görögországot, 1834. a 
drezdai építészeti akadémia tanára lett, de 1849. 
a forradalmi eseményekben való részvétele miatt 
menekülnie kellett és Parisban, majd Londonban 
élt, 1853. a zürichi műegyetem tanára lett, 1871. 
pedig Bécsbe hívták meg a Hofburg, a Burg-
szinház és udvari muzeumok építésére. S. művé
szeti tevékenysége úttörő fontosságúvá lett a 19. 
század építészetében az olasz renaissance céltu
datos értékesítésével. Miután 1838—41. a drezdai 
zsinagógát román stílusban építette, 1838—41. 

renaissance stílusban építette az udvari szilihá
zat, amely 1869. leégett, mire líj tervei szerint 
1871-78. fla, S. Manfréd (megh. 1913 szept. 17.) 
vezetése alatt épült az új színház (udv. opera
ház), mely későbbi színházak mintájává vált. 
Drezdában még a képtárat és az Oppenheim-
palotát építette, Zürichben a műegyetemet és 
csillagvizsgálót. Nagyszerű bécsi terveit meg
változtatott formában utóbb Hasenauer valósí
totta meg. Nagy jelentőségű volt irodalmi mun
kássága is, főleg Der Stíl in den technischen und 
tektonischen Künsten c. fő müve (Frankfurt 
1860-63, 2. kiad. Stuttgart 1878), továbbá: Die 
yier Blemente der Baukunst (Braunschweig 1851); 
Über Polychromie und ihren Ursprung (u. o. 
1851). Kisebb értekezéseinek gyűjteménye Kleine 
Schriften c. jelent meg (Stuttgart 1884). V. ö. 
S. Hans, G. S., ein Bild seines Lebens und Wir-
kens (Berlin 1880); Lipsius, Gottfried S. in seiner 
Bedeutung als Architekt (u. o. 1880). 

2. S., Hans, német művészettörténész, az 
előbbinek fia, szül. Drezdában 1845 máj. 12. Ber
linben, Münchenben, Zürichben tanult, 1869—76. 
Olaszországban élt. 1876 óta az innsbrucki egye
temen a művészettörténet tanára. Fontosabb 
művei: Donatello, seine Zeit und Schule (Leipzig 
1870, Wien 1875); Donatellos Lében und Werke 
(Innsbruck 1887); Die Brixener Malerschulen des 
15. und 16. Jahrhunderts (u. o. 1891); Michael 
Paeher (u. o. 1911). 

3. S., Johann Ervin Theodvr, geológus, szül. 
Stralsundban 1872 jan. 29., inegh. Afrikában 
1904. Giessenben tanult, 1903. a saarbrückeni 
bányaigazgatóság felügyelője lett, 1904. Német-
Afrikába ment geológiai s bányászati tanulmá
nyok végett, s ott meg is halt. Hazánkban is meg
fordult az Erdélyi Érchegységben s erről a ber
lini Geolog. Land. Anstalt kiadványaiban 1900. 
értekezést is írt Goldlagerstatten d. Siebenbürg. 
Erzgeb. címen. 

4. S., Johann Max, S. 3. bátyja, német paleon
tológus, szül. Altonában 1870 aug. 29.1899 óta az 
aacheni technikai főiskola tanára. A paleozoikum 
gigantostracáiról (1897) s a fosszilis brachiopodák 
konvergens jelenségeiről(1899),valamint az eocén 
klimatikus viszonyairól több munkát Irt. 

5. S., Kari, német zoológus és utazó, S. 
Gottfried építesz unokaöccse, szül. Altonában 
1832 júl. 6., megh. WUrzburgban 1893 máj. 30. 
1858—1865-ig utazásokat tett Milanóban, a 
Filippi- és a Palau-szigeteken, Miudanaóban és 
Kínán, Cejlonon, Szuezen keresztül tért haza. 
1866-ban magántanár WUrzburgban, 1868. u. o. 
tanár, 1872. igazgató az ottani zoológiai intézet
ben. Nevezetesebb munkái: Eeisen im Archipel 
der Philippinen (Wiesbaden 1867, 5 köt.); Die 
Palau-Inseln (Leipzig 1873); Die natürliche 
Existenzbedingungen der Tiere (u .o. 1880,2 rész). 

Semper a l iqn ld haeret (lat.), 1. Auiax. 
Semperilorei is (lat.) a. m. folyton virító. 
Semper i d e m (lat.) a. m. mindig, ugyanaz, 

változatlan. (Cic. Tusc. Disp. 3,15, 31. Sokrates 
zavartalan egykedvüségéről mondja). 

Sempervirens (lat.) a. m. örökzöld növény. 
— Sempervirentia, a növények örökzöldsége v. 
ilyen állapota. 
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Semperv ivum L., fülfií, kőrózsa, Jcövi 
rózsa (növ.), a Crassulaceae (Varjuhájfélék) csa
lád génusza; 50 faja Közép- és Dél-Európa, 
Abesszínia, a Kaukázus és a Himalája, a Kanári-
szigetek ós Madeira füve v. félcserjéje, pozsgás 
tőlevelekkel, melyek csavaros állásúak. Viráguk 
2-ivarú, van 6—20 csésze- és ugyanannyi szirom
levele, az utóbbiak lándzsásak, az aljukon egy
mással és a porzószálakkal összenőttek; 12—40 
porzójuk, 6—20 magházuk van. Termésük sok
magú tüsző. Viráguk tömött virágzatban fejlő
dik. A S. tectorum L. (házi v. rózsás fülfü, bol
dogasszony rózsája, fülbecsavarító, fülbeeresztő 
fű, házi zöld, Jupiter szakálla), szára húsos, vas
kos, húsos tőlevelei gömbölyded rózsában áll
nak, fűzöldek, hirtelen kihegyesedők, szélükön 
pillásak. Szirma 12 vagy több, tojásdadlándzsás, 
rózsaszínű, mirigyvörös. Közép-Európa hegyein 
nő, különben háztetőre, kőfalra ültetik. A S. ar-

Sempervrram (kövirózsa), a levélrózsával, kisebbítve, 
b a rügy, c a virág. 

horeum L.-t, mely a Földközi-tenger környékén 
van elterjedve, üvegházban és szobában kulti
válják. Szára csaknem faalakú, ágas levele ék-
alakú, pillás virága aranyszínű. Gyakrabban 
kultivált fajok a Kanári-szigetekről: S. cana-
riense L., S. urbicum Chr. Smith, S. holochry-
sum Webb. és madeirái fajok. Hazánkban számos 
S.-faj honos, így havasok sziklás, gyepes helyein 
a S. montanum L. (hegyi fülfü) és mások. 

Sempione, a Simplon (1. o.) olasz neve. 
Sempl i ce (ol., ejtsd: szempifcse), zenei műszó, 

a. m. egyszerűen. 
Sempont a. m. nullapont (1. o.). 
Sempron ia agraria l ex (lat.), 1. Agrártör

vények Rómában-
Öempronius, római család; egyik ága patri-

ciusi, a másik ága plebeius volt. Az utóbbihoz 
tartoztak a Oracchusok (1. o.). 

Sempte (Sintava), nagyk. Nyitra vm. vág-
sellyei j.-ban, (1910) 2140 szlovák és magyar lak. 

Régi könyvnyomdáját Bornemisza Péter evang. 
lelkész és szuperintendens 1573. állította fel s 
1579-ig ezt saját munkái kiadására használta; 
innen azonban elűzetvén, 1579. Detrekőre szál
lította nyomdáját. (Tr. Cs.-Szl.) 

Semse (Semsa), kisk. Abauj-Toma vármegye 
kassai j.-ban, (1910) 419 magyar lakossal. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Semsey-család, ősrégi, a Kassa melletti Seinsé-
ből származó család, mely Béla királytól nyerte 
1247. az ősi birtokot. A család az abaújvári és 
sárosi ágra szakadt. Nevezetesebb tagjai: Ferenc, 
szepesi várnagy, s mint ilyen e vidéknek nagy 
jótevője lehetett, s méltó volt arra, hogy képe a 
szepesi falfestményen szerepeljen királya társa
ságában 1317. János és László Demeter fiai. 
Utóbbi mint a király főpohárnoka 1396. esett 
el a nikápolyi csatában, és Zsigmond a holtak 
érdemét is az élőknek tudva be, fivérének 1397. 
pallosjogot, 1401. szintén neki és ivadékainak 
nemesi elmert ad. Ferenc, János fla, Demeter 
unokája, a husziták ellen és Gálszéesi Miklós 
kiszabadításában szerzett magának királyi juta
lomra méltó érdemeket. — János 1421. a cseh 
háborúban kitűnvén, Zsigmond király által az ed
digi javakban megerősíttetett. A család 1907. 
László személyében grófi rangot és örökös fő
rendiházi tagságot nyert. 

S. Andor, nagybirtokos, főrendiházi tag, szüle
tett Kassán 1833 dec. 22., meghalt Budapesten 
1923 aug. 14. A magyaróvári és hohenheimi 
főiskolákon gazdasági tanulmányokkal foglalko
zott. Nagyterjedelmü birtokait 1866. bérbeadván, 
minden idejét a tudományoknak és pedig főkép a 
természettudományoknak, elsősorban az ásvány
tannak és földtannak szentelte. Különösen a 
Magyar Nemzeti Múzeum ásványtárát részesí
tette bőkezű adományokban (1882-ben a herceg 
Esterházy-gyüjteményt 20,000 K-ért, 1884. a 
Beranget-gyüjteményből 12,000 K-ért, 1885. a 
Pauser-gyűjteményt 34,000 K-ért vette meg) 
még pedig összesen egy millió K-át meghaladó 
összeggel; csaknem olyan bőkezűen gondosko
dott a Földtani Intézetről is, amelynek számára 
megvette a Coquand-gyüjteményt. Számos kuta
tást bőkezűen támogatott (Eötvös-féle gravitációs 
és földmágnességi mérések), nagyobb munkák 
kiadását lehetővé tette. 1889-ben a Magyar Tudo
mányos Akadémiánál a S.-alapítványt (1.0.) tette. 
Más tudományos intézeteket, tudományos mun
kálatokat is bőkezűen támogatott, tudományos 
célú adományai meghaladják a két millió K-t. 
1882-ben a Magyar Tud. Akadémia tiszteleti, 
1890. igazgató tanácsi tagja lett. 1902-ben a fő
rendiház élethossziglani tagjává nevezte ki a 
király. A budapesti és kolozsvári egyetemek dísz
doktori oklevéllel tüntették ki. Szaktudományi 
munkái: Szilágysomlyói harmadkorú kövületek 
(Földtani Közlöny 1877); A Magyar Nemzeti 
Múzeum meteoritgyüjteménye (Budapest 1886, 
németül is megjelent); Spanyolországi utamról 
(Budapesti Szemle 1888); A Magyar Nemzeti 
Múzeum átalakítása (u. 0. 1891). 

Semseya Frnzn. (aiiat), egykamrás, szimme-
triátlan, nagy likacsú, mészállományú foramini-
fera. A felületet térdalakúan meghajtott léc dí-
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sziti. A nyilas hasadékszerü. Egyetlen neme a 
fiatalabb harmadkorú S. lamellata Franzenara. 

Semsey-alapítvány. Semsey Andor, a M. Tud. 
Akadémia tiszt, tagja, 1889 okt. 7. kelt iratában 
100,000 forintot (200,000 K) ajánlott föl tíz oly 
alapvető, tudományos munkának titkos pályázat 
útján való megírására, melyek az eddigi ered
ményeket a tudomány mai állásának megfelelő 
feldolgozásban adnák s a további kutatásnak irá
nyait megjelölnék. A tíz tudományszak, amelyre 
a pályázat 1890. kihirdettetett, a következő volt: 
magyar nyelvtan, magyar irodalomtörténet, Ma
gyarország archeológiája, története, földrajza, 
közgazdasága, geológiája, mineralógiája, flórája, 
faunája. A pályázatok az 1908-iki nagygyűlé3 
határozatai szerint eredménytelenek voltak, a 
20,000 K-ás jutalmak közül csak az ásvány
tanit ítélték oda Krenner József részletmunkájá
nak. Az alapító 1902 ápr. 26-iki intézkedése ér
telmében a pályázatok többé nem hirdettetnek, 
hanem a 200,000 K évi kamatai az Akadémia 
költségesebb föladatai megoldására szolgálnak 
(1920-ig a Magyar Nagy Szótár kidolgozása). L. 
még Akadémia. 

Semseyit (ásv.), ólomantimonszulfid Pb,Sb3S16; 
összetétele tehát a jamesonithoz hasonló, míg 
külsőleg a plagionitra emlékeztet. Monoklin, 
apró, táblás kristályokban terem; fémesfényű, 
szürke színű, opak. Krenner József fedezte fel 
Felsőbányán és Radnán; újabban Wolfsbergen a 
Harzban is megtalálták. Nevét Semsey Andor 
tiszteletére kapta. 

Semuncia , 1. As. 
Sen., a latin senior (idősb) rövidítése. 
Senaar, 1. Szennár. 
Sena Gallica, ókori város, 1. Senigallia. 
Senait (ásv.), fekete, félig fémes fényű, olaj

zölden áttetsző romboéderek, az ilmenittel izomor
fok ; a vas-, mangán- és ólomnak titanitja : 

(Fe,Mn,Pb)Tio3. 
A brazíliai gyémánthomokban fordul elő. 

Sena Júlia, ókori város, 1. Siena-
Sénancour (ejtsd: szenaükiir),EtiennePivertde, 

francia író, szül. Parisban 1770., megh. Saint-
Cloudban 1846 jan. Sokat betegeskedett és nyo
morgóit, míg végre Lajos Fülöp király kegy-
díjjal biztosította megélhetését. Főműve a Wer-
ther és René mintájára és hangnemében levél
formában megírt Oberinann (1804), m3ly master-
kélt érzelmei dacára, ragyogó stílusa következ
tében az utókornál nagy tetszésre talált. V. ö. 
Levallois, Un précurseur: S. (Paris 1897); Tör-
mudd, B. P. de S. (Helsinki 1898). 

Senarius (lat., hatlábú), 1. Trimeter. 
Senarmontit v. antimonvirág (Ssv.), a dimorf 

antimontrioxidnak (Sb203) szabályos rendszer
beli alakja; a valentinit a rombos alak. Nagy, 
görbült felületű oktaéderek, szemesés v. vaskos 
halmazok. Igen törékeny, színtelen-szürke, élénk 
gyémánt- vagy zsirfényű, átlátszó-áttetsző. Ter
mőhelyei : Pernek Pozsony vmagyében, Constan-
tine Algírban, Nieddoris Szardiniában, Southam 
Kanadában. 

Sénart (ejtsd: szenár), Emilé, francia szansz-
kritista, szül. ReinBben 1847 márc. 26. Benfer 
tanítványa volt Göttingenben. A párisi Soeiété 

asiatique elnöke és az Institut de Francé tagja. 
Főleg a buddhizmussal és az óindiai epigraflká-
val foglalkozott. Főműve : Essai sur la légende 
du Buddha (Paris 1875, 2. kiad. 1882). 

Senator (lat.), a senatus (1. o.), az államtanács 
(1. o.) tagja. 

Senator, Hermáim, német orvostanár, szül. 
Gnesenben 1834., megh. Tegelben 1911 júl. 14. 
Berlinben volt 1875-től egyetemi tanár. Főbb 
munkái: Untersuchungen über den fleberhaften 
Process und seine Behandlung (Berlin 1873); 
Die Erkrankungen der Nieren (Wien 1902); Krank-
heiten und Ehe (München 1904, 3 köt., 2. kiad. 
1908); Polyzythaemie u. Plethora (Berlin 1911). 

S e n a t u s az ókorban, 1. Szenátus; az újkor
ban 1. Államtanács ós Felsőház. 

Senatnsconsnltuui (lat.), a római jogban 
mindaz a jogszabály, amit a szenátus parancsol 
meg és határoz el (Gaius I. 4.; Institutiók 1., 2., 
5). Rövidítése: «Sc.». A szenátus eredetileg csu
pán tanácsadó testület volt, hozzájárulása a co-
mitiák határozatainak (1. Lex) érvényéhez, mint 
ugyn. «patrum auctoritas», szükséges volt. Tör
vényhozói szerephez a császárság korában a csá
szári mindenhatóság támogatására jutott a sze
nátus. A szenátussal a császár jobban tudott ren
delkezni, mint a comitiával, viszont az alkotmá
nyosság látszatát fenn kellett még most, a csá
szárság első korszakában tartani. Ezért folya
modtak a császárok ahhoz az expedienshez, hogy 
törvényjavaslataikat (oratio principis) a szenátus 
előtt felolvastatták, a szenátus pedig elfogadta. 
A S.-okat rendszerint az indítványozóról nevez
ték el (pl. Se. Velleianum, Trebellianum, Pega-
siauum), de ez semmiféle jogszabályon nem ala
pult s hogy mennyire nem volt kötelező, mutatja 
a Se. Macedonianum, mely nevét a hozatalára 
alkalmat adó gonosztevőről nyerte. 

(SenatusPopnlusqueRonianus(lat.)a.in. 
a szenátus és a római nép, vagyis az egész római 
állam. Rövidítése S. P. Q. R., melyet Róma vá
rosa ma is használ címerében és hivatalos fal
ragaszain. 

S&nc)íenbQTQ,JohannCkristian, német orvos, 
szül. Majna-Frankfurtban 1707 febr. 28., megh. 
u. o. 1772 nov. 15. Szülőváros Ibin 1763. megala
pította a róla nevezett kórházat és orvosi intéze
tet, valamint könyvtárt és füvészkertet. Tiszte
letére 1817. a természetvizsgáló Senckenberg-
társaságot alapították, amely állattani muzeumot 
létesített, tudományos felolvasásokat rendez, tu
dományos müveket ád ki s ösztöndíjakat ád ta
nulmányutakra. 

Sendi, az angol-egyiptomi Szudán egyik jelen
tősebb iparo3 és kereskedő városa, a Nilus bal
partján, Metammehvel szemben, 6000 lak. Mielőtt 
az egyiptomiak elfoglalták (1822), igen nagy ke
reskedelmi piac volt. 

Seatlt. , latin növénynevek után Sendtner 
Ottó (1814—59.) német botanikus, müncheni egye
temi tanár nevének rövidítése. Főműve: Die Vege-
tationsverháltnisse Südbayerns (München 1854). 

Senebier (ejtsd.- szünbjé), svájci természettudós és 
biblografus, szül. Genfben 1742 máj. 6., megh. n. o. 
1809 júl. 22. 1765. genfi prédikátor, 1773. genfi 
főkönyvtárnok. Legnevezetesebb iratai: Physiolo-
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gie végétale (Genéve 1782—88., 5 köt.); Essai sur 
l'art d'observer et de fairé des expérienees (3. 
kiad. 1802, 3 köt.). 

Seneca (ejtsd: szeneka), 1. 166 km2 területű tó 
New York északamerikai államban, 56 km. 
hosszú, 3—6 km. széles, 192 m. mély, nem fagy 
be, gőzösök járnak rajta. — 2. S., az előbbi tó
nak lefolyása, több tó vizét gyűjti össze, azután 
egyesül az Oneida-tó lefolyásával s innen kezdve 
Oswegonak nevezik, az Ontarióba ömlik, hossza 
100 km. 

Seneca, l.Lucius Annaens,filozófus és dráma-
Író, szül. a hispániai Cordubában Kr. e. 5. táján, 
megh. Eómában Kr. u. 65. Rétor atyja (1. S. 2.) 
nagy gonddal neveltette. Fiatalon kezdett állam
férfiúi pályáját félbeszakította Claudius császár, 
mikor mint Júlia Livilla hercegnő kegyeltjét 41. 
Corsicára számkivetette. 8 év múlva Agrippina, 
Claudius második felesége visszahivatta, praetorrá 
tétette és fia, Nero nevelésével bizta meg. Eleinte 
jó hatással volt növendékére s az állami ügyek 
menetére, de később annyira ment a szolgalelkü-
ségben, hogy a szenátusban apológiát mondott 
Nero anyagyilkosságáról. Nero kegye igy sem 
volt tartós s a Piso-féle összeesküvésben való 
részvétellel vádolva, a császár parancsára stoikus 
lelkinyugalommal nyitotta meg ereit. Penmaradt 
müvei erkölcs-bölcseleti értekezések a gyakor
lati bölcselet és erkölcstan kérdéseiről. Lélek
emelő olvasmány Marciához irt vigasztalása fia 
halálaalkalmából. Érdekesek Luciliushoz irt leve
lei (20 könyvben 124 levél), melyekben a boldog 
élet föltételeit gazdag élettapasztalattal, tetszetős 
formában fejtegeti. Luciliushoz intézte a Natu-
rales qvaestiones hét könyvét is, mely a közép
kornak fizikai tankönyve lett. A keresztény egy
házatyák magasztalták és szinte maguk közé 
fogadták, úgy hogy egész gyűjtemény keletkezett 
8. és Szent Pál állítólagos levélváltásából. S. mint 
drámaíró is nevezetes. Tiz dráma viseli a nevét 
s kilenc valószínűleg jogosan (A dühöngő Hercu
les, A trójai nők, A phoeniciai nők, Medea, Phaed-
ra, Oedipu8,Agamemnon, Thyestes, Hercules Oc-
taeus). A tizedik, Octavia, Nero feleségének gyá
szos végét adja elő, de nem tőle való. Irt még epi
grammákat és egy Apokolokynthosis (ehelyett 
Apotheosis: tökké változás), Menippos modorában 
irt szatírát Claudius császárra. S. drámái tragikus 
szónoklatok, de jellemfejlesztés nélkül, igazi 
könyvdrámák, melyek azonban nagy hatással vol
tak a francia klasszicistákra. S. összes prózai 
müveit Fickert adta ki 3 kötetben (Leipzig 1842— 
1845) és Haase(u. 0.1852-53); tragédiáit Peiper 
és Eichter (u. o. 1867) és Leo (Berlin 1878—79). 
Egyes müveit nálunk is kiadták már a XVIII. 
sz.-ban. Magyar fordítói közül nevezetesebbek 
Zsoldos Ignác, Fábián Gábor, Lévay József 
(vigasztalás Marciához). Az erkölcsi leveleket 
Barcza József fordította (akadémiai kiad. 1906). 
Mint drámaírót jellemezte Hegedűs István (Phil. 
Közi. 1894). 

imialom Hochart, Études sur la vie de 8., Paris 1885; 
RuMn. Die Ethik 8.. München 1901; Btachel. 8. und das 
dentsche Renaissancediama. Bellin 1907; Kieyher. S. mid 
seine Beziehungen zum Urchristentum. n. o. 1887: Riooeck. S. 
und ee;n Verh. zn Epikur, Plató und d. Christentum, Hannover 
1887; Baumg-arten, 8. n. das Christentum, Rostock 1895. 

2. S., Marcus Annaeus, a rétor, az előbbinek 
atyja, szül. Cordubában, megh. Kr. u. 37. Augus-
tus alatt történeti művet irt és egy 10 könyvre 
terjedő Contraversiae-t, melynek csak egy része 
s egy később készült kivonata maradt fenn. Kiadta 
Bursian (Leipzig 1857), Kiessling (u. o. 1872) és 
H. I. Müller (Prága 1887). 

Seneca Falls (ejtsd.- szeneka íaisz), város New-
York északamerikai államban, (1910) 6588 lak. A 
Seneca vízesései gyárak motorikus erőit szolgál
tatják. Földgázforrásai vannak. 

Seneca-indiánusokfejted: szeneka—), az irokézek 
ágából, régen a Golf-partok, a Nagy-tavak és 
Missisippi-terület javarészének urai, ma csak 
New-York állam területén. Matriarchátus alapján 
szervezett, megerősített falvaik és sajátos főnök
rendszerük a bomlás végső éveiben is tartotta 
magát. V. ö. Sanborn, Legend and social life of 
the S. Indians (New-York 1878). 

Sénécl ial (franc, ejtsd: szenesál), eredeti ó-né
met formájában: siniscáih, középkori latinság
gal : seniscalcus, a. m. legöregebb szolga. A frank 
királyok udvarában a legfőbb tisztviselő neve. 
A későbbi francia királyok mellett a S. fővezéri, 
kincstartói és főbírói tisztet viselt. Fülöp Ágost 
király 1191. megszüntette s azóta a vidéki főbi-
rák viselték a S. nevet. 

Senecü l i s carpath lea Sch. et K. (növ.), 1. 
Senecio. 

Senecio L. (beleértve a Ligularia Cass. és 
más génuszok, nOv.), aggófű, a Compositae (Fész
kesek) család csöves virágú génusza; 1300 faja 
fű, cserje, v. fa, elterjedve az egész földön. Leve
lük váltakozó. Fészkük igen különböző kifejlő-
désű, fészekmurvája 6 v. több. Viráguk több
nyire sárga. Kaszaijuk hengeres, 5—10 bordás^ 
olykor szabálytalan alakú. A S. Jacobaea L. 
(Jakabnapi aggófű, berzedt üszögőr, Szt.-Jakab 
füve) V2—1 m. magas kóró parlagokon, füves 
helyeken. Alsó levelei lantalakúak, a felsők szár
nyasán hasogatottak. Az egész növény pókhálós, 
kellemetlen, csípős és keserű füve offlcinális volt. 
A S.vtdgarish. (közönségesaggófű,boszorkány
lépte fű, boszorkánytalp, szöszös fű, hájas fű, 
rontó fű), 1—3 dm. magas, egyéves fű mezőn,, 
művelt talajon. Fészkeién csak csöves, 2 ivarú 
virágok vannak, sugárvirága nincs. 10 hosszabb 
fészekpikkelye a csúcsán fekete. Gyakran alkal
matlan gyom. Virágát a kanári madár és más 
kalitkabeli madár kedveli. A S. vernalis W. et 
K. (tavaszi aggófű) egyéves. Levele szárnyasán, 
öblösen hasogatott. Hosszú szétterülő sugárvi
rágai vannak. Oroszországban, Szibíriában és 
Észak-Afrikában van elterjedve. Hazánkban 
DK.-en már régen meghonosodott, már Német
országig eljutott, itt alkalmatlan gyom. Úgy 
ezek, mint számos más hazai (Alföldön, hegyvi
déken) fajok sárga virágúak. A délafrikai S. ele
gáns L. piros virágú. Több fajtáját kertben te
nyésztik. A S- cruentus (Mass.) DC. (Cineraria 
hybrida) gyakran kultivált növény a Kanári-szi
getekről. A mediterrán-vidéki S- cineraria DC. 
(Cineraria maritima L.) félcserje, levele szárnya
sán hasogatott, szép, fehér ezüstös molyhú. Vi
rágágyat díszítenek vele. A S. glanca L. (Sene-
cillis carpathica Sch. et K., Ligularia glauca [L.]; 
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Hof fm., deres hamuvirág), érdekes havasalji nö
vény a Radnai-havasokon és a Tölgyesi-szoros 
környékén. Virága sárga, jókora sugárvirá-
gokkal. Szibiriai vonatkozás hazánk növényze
tében. 

Senefelder, Aloys, a kőnyomás föltalálója, 
szül. Prágában 1771 nov. 6., megh. Münchenben 
1834 febr. 26. Eleinte színész, azután író volt, 
majd pedig nyomdát nyitott. Ő találta föl a dom
borít meg a homorú rajzolatú kőről való nyomta
tást, 1799. találmányát eladta azoffenbachi André 
zeneműkereskedőnek s 180O.őmagais Offenbachba 
költözött. A következő évben már Bécsben talál
juk, ahol a hangjegynyomást gyakorolta. Csak 
1806. sikerült S.-nek, hogy Münchenben testvé
reivel együtt kémiai kőnyomdát alapítson. 1826. 
föltalálta a mozaiknj'omást s 1833. a vászonra 
való olajnyomást. 1877-ben Münchenben, 1892. 
Berlinben s 1904. Solnhofenben szobrot állítottak 
emlékének. írott munkája: Lehrbuch der Litho-
graphie (München 1818). V. ö. Nagler, A. S. und 
Simon Schmidt als Rivalen (München 1862); Pfeil-
schmidt, A. S. (Drezda 1877); Scamoni, A. S. und 
sein Werk (Petersbug 1896). 

Seneffe (ejtsd: szenei), mezőváros Belgium Heu-
negau tartományában, 3600 lak. Itt 1674 aug. 11. 
a «nagy» Condó eldöntetlen csatát vívott III. 
Orániai Vilmossal. 1794 júl. 2. ugyanitt Moreau 
francia hadvezér megverte az osztrák sereget. 

Senegal, 1. Szenegál és Szenegambia. 
Senegin (nSv.), 1.' Gsészeszámy. 
Senen de Contreras, Jüan, spanyol tábornok, 

1. Contreras. 
Senescen t i a (lat.), öregkori elgyengülés, 1. 

Aggkori gyöngeség. 
Senex (lat.) a. m. aggastyán. 
Senfl (Senffi, Senfel), Luditrig, a XVI. sz. leg

nagyobb zeneszerzőinek egyike, szül. München
ben 1492 körül, megh. u. o. valószínűleg 1555. 
Életében nyomtatásban megjelentek: S. Salutati-
onesDomini (1526); Magniflcat 8 Tonorum(1537); 
Varia carminum genera . . . (1539). Számos érté
kes kézirata a müncheni könyvtárban. 

Senf t, Ferdinánd, német geológus, szül. Möhrá-
ban 1810 febr. 28., megh. Eisenachban 1893 márc. 
30. Az eisenachi erdészeti iskolában a természet
tudományok tanára volt. Munkái: Lehrbuch der 
forstlichen Gebirgs- und Bodenkunde (Jena 1847, 
2 köt.); Lehrbuch der forstlichen Naturkunde 
(u. o. 1856—57, 3 köt.); Der Erdboden nach Ent-
stehung, Eigenschaften und Verhalten zur Pflan-
zenwelt (Hannover 1888). Továbbá ő dolgozta ki 
a Leunis-féle Synopsis (u. o. 1875 —78) minera-
lógiai és földtani részét. 

Seng-king, mandzsúriai tartomány, 1. Sing-
láng. 

Nenlior (portug., spany. senor, ejtsd: szenyor), 
a. m. úr, parancsoló; senhora (senora), úrnő. 

Sen-hszi, kínai tartomány a Hoang-ho nagy 
kanyarulata környékén; területe 199,300 kms, 
(1912) 8.037,220 lak. Közepén húzódik végig a 3300 
m.-ig emelkedő Cin-ing-san, amely É.-i ós D.-i félre 
osztja. Az E.-i rész főfolyója a Vej-ho, a Hoang-ho 
mellékfolyója, a D.-ié a Han-kiang, a Jang-ce 
mellékvize. A tartomány hegylejtőit takaró lösz 
rendkívül termékeny, rajta sok búza, pamut, 

árpa, repce, mák, köles, kukorica, kender, do
hány és gyümölcs terem. Fővárosa Szi-ngan-fa 
(1. o.). 

Seni, Giovanni Baptista, olasz asztrológus, 
szül. Padovában 1600., megh. Genovában 1656. 
Wallenstein 1629. magához hivatta, hogy vele 
horoszkópot készíttessen. Minthogy S.-t röviddel 
Wallenstein meggyilkoltatása előtt ennek szobá
jában látták, 1634. ő is gyanúba keveredett, de 
bűnrészességét nem lehetett megállapítani. 

Senigallia (Sinigaglia), kikötőváros és püs
pöki székhely Ancona olasz tartományban, az 
Adria partján, (1911) 23,743 lak., halászat, cukor-
finomítás, selyemfonás, len- és kenderszövés, ten
geri fürdő. S. az ó-kori Sena Oallica, alapítója 
a senoni gallus nép. 283-ban lett római gyar
mattá. 1521. a pápai államhoz került. IX. Pius 
pápa szülővárosa. 

Senil is (lat.) a. m. agg, öreges. Senüitas, agg
ság. Senium, aggkor (1. o.). 

Senio (ó-kori Sinnius), a Reno (Po di Primaro) 
80 km. hosszú jobboldali mellékfolyója Ravenna 
olasz tartományban; ered az Etruszk-Apenninek-
ben és a Valle di Comacchiótól D.-re torkollik. 

Senior (lat.) a. m. idősebb (ellentéte: junior), 
a család vagy valamely testület legidősebb tagja. 
Lásd még Szenior. 

Sen io ra tu s (lat.), 1. Idösbiség és HitHzo-
mány. 

Senir, 1. Hermon. 
Senj, Zengg (1. o.) város horvát neve. 
Senjen, Hindő után a legnagyobb norvég szi

get, 1666 km2 ter., mintegy 3500 lak. 
Sen-kan, Sen-hszi és Kan-szu kormányzósá

gokból álló kinai főkormányzóság, lakossága-
12.570,415, területe 519,845 km'. 

Senki-földje, 1. No-mari's-lani. 
Senki Pál, Matkovich Pál (1. o.) álneve. 
Senlis (e)tsd: szasií), város Oise francia départe-

mentban, (1910) 7006 lak., székesegyháza a Xn— 
XVI. sz.-ból, nyilvános könyvtára, régiséggyüj-
teménye, gép-, automobilgyártása van. 1864-ben 
fölfedezett római amfiteátruma még csaknem egé
szen ép. St. Frambourg, most magántulajdon, a 
XIII. sz.-beli kápolnák építészeti stílusának tí
pusa. Városháza a XV. sz.-ból ered. S., az ókori 
Augustomagus, később Clvitat Sylvanedum, 
1173. kapott városi jogokat. Az 1475-iki S.-i egyez
ség előkészítette Bretagne ós Franciaország egye
sítését. 1493. itt I. Miksa császár és VIII. Károly 
király kötöttek békét, amely szerint az előbbi meg
tartotta Artoist és Franche-Comtét. 1815 ján. 27. 
porosz-francia ütközet színhelye. 

Senn Irén, zenetanár, szül. Ruszkabányán 
(Krassó-Szörény vm.) 1883 jún. 7. Zenei tanul
mányait Kolozsvárott kezdte s Budapesten az 
Orsz. Zeneakadémián fejezte be. 1905-ben mint 
Liszt-ösztöndíjas zongoratanári oklevelet nyert 
s 1920. a M. kir. zeneművészeti főiskolára hívták 
meg a zongoratanárképző tanfolyam rendes ta
nárául. 

Senn, Nicholas, svájci származású amerikai 
orvos, szül. Buchsban (St. Gallen kanton) 1844., 
megh. Chicagóban 1908 jan. 2. Chicagóban a 
Rush Medical College tanára s az Egyesült-Álla
mok egyik legkiválóbb operateurje volt. Főbb 
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munkái: Experimentál surgery (Chicago 1889); 
Intestinal surgery (1889); Principles of surgerv 
(Philadelpliia 1892, 2. kiad. 1895); Practical sur
gery (1901). 

Senna, 1. Szenna. 
Senne, a Dyle 103 km. hos3zú baloldali mellék

folyója Belgiumban. Ered Hainaut tartományban, 
Brüsszelt érintve, Meelielnnél torkollik. 

Sennheim {trmc.Gernay), város Felső-Elszász-
ban, (1910) 5180 lak., vasöntéssel, pamutfonással 
és szövéssel, gépgyárral. D.-re tőle van az u. n. 
Ochsenfeld, kavicsos síkság, amelyen 1634 márc. 
3. Weimari Bernát a Károly herceg vezérlete 
alatt álló lotharingiaiakat megverte. A világhábo
rúban 1914 decembertől kezdve a körülötti levő 
magaslatokért nagy harcok folytak. 

Sennoiies. 1. Szemnonok. 
Sennovitz, 1. Szennovitz. 
Sennyedékfü (offv.), 1. Knautia. 
Sennyey (kis-sennyei báró és gróf), "Vas vár

megyéből eredő nemes család, melynek első is
mert őse Gersz comes a XV. sz.-ban. Legkiválóbb 
tagja a régebbi családbeliek között Pongrác, 
1593. Báthory erdélyi fejedelem főudvarmestere, 
1595. tanácsos úr. 1601. Rudolf király érdekében 
agitál és e miatt börtönbe kerül, de jutalmul ki
rályi tanácsossá lesz. 1605—6. Rudolf hadainak 
fővezére Bocskayval szemben. 1606. bárói rangot 
nyert. Imre, lovassági ezredes, gyermekeivel 
együtt 1767. grófl rangot nyert, de ez az ág már 
a grófságot szerző gyermekeiben kihalt. A család
nak két ágát S. Antal fiai, Antal és Károly alapí
tották. Az 1916 dec. 30. koronázás alkalmából IV. 
Károly király S. Béla és Géza báróknak a grófi 
méltóságot adományozta. Az Antal alapította ág
ból származott S., Pál báró, államférfiú, szül. 
Budán 1824 ápr. 24., megh. Budapesten 1888 jan. 
3. Zemplén vm. szolgálatában kezdte nyilvános 
pályáját, majd rövid ideig szolgált a helytartó
tanácsnál, míg az első népképviseleti országgyű
lésen mandátumot nem kapott. Itt mint a kiegye
zési politika híve, a mérsékelt irányhoz csatlako
zott s egyedül neki volt bátorsága kifejezést adni 
meggyőződésének, mikor a honvédelmi bizott
mány megalakulásával az országgyűlés forradalmi 
térre lépett. A szabadságharc alatt, valamint a 
Bach-korszakban a közügyektói visszavonult s 
mint az októberi diploma alapján a konzervatív 
csoport egyik vezére, 1860—61. elvállalta a hely
tartótanács alelnökségét. A magyar konzervatí
vok törekvéseinek meghiúsulása után ismét bir
tokaira vonult vissza. Midőn azonban az udvar
ban a Magyarországgal való kiegyezési.párt ju
tott hatalomra, S. elvbarátaival együtt újból a 
közszereplés terére lépett s 1865—67 közt mint 
tárnokmester állt Magyarország belügyei élén. A 
konzervatívok közt ő állt legközelebb a Deák-
párthoz, melyet a választásokon is támogatott. 
Mindazáltal az új rendszer alatt a kormányban 
nem kapott jelleméhez és tehetségéhez méltó sze
repet, mire 1872. képviselői mandátumot szer
zett s kibontotta a konzervatív ellenzék lobogó
ját. Programmjában takarékos pénzügyi politi
kát s a közigazgatás reformját követelte. Midőn 
a fúzió azt az utolsó reményét is meghiúsította, 
hogy kormányra jusson, némi rezignáoióval bú-

I csúzottol a parlamentáris szerepléstől, amelynek 
klasszikus iskolára emlékeztető ékesszólása, po
litikai képességei és feddhetetlen jelleme által 
egyik dísze volt. 1884-ben az országbírói mél
tóságra emelték s a főrendiház elnökévé neveztek 
ki. V. ö. Asbóth János, Br. 8. Pál és gr. Apponyi 
Albert (1884); Halász Imre, Egy letűnt nemzedék 
(1911); Pethö S., Sorsok (1913). 

Senoa, August, horvát író és publicista, szül. 
Zágrábban 1838 nov. 14., megh. u. 0.1881 dec. 13. 
A romantikus irányú horvát költészetben vezető
helyet foglal el. írói működése igen sokoldalú. 
Jeles költő, tárca- és regényíró, finom Ízlésű mű-
kritikus és műfordító volt. 1874-től haláláig szer
kesztője volt a Vienac c. tekintélyes horvát szép
irodalmi lapnak. A modern horvát tárcaírás meg
alapítója és mindmáig felül nem múlt mestere 
volt. Válogatott költeményeinek gyűjteményét a 
horvát Matiea 1881., regényeit és elbeszéléseit 
pedig 1883—97. adta ki 8 kötetben. Legsikerül
tebb regényei: Zlatarovo zlato (Az ötvös aranya), 
Zágráb 1871; Seljacka buva (Parasztlázadá9), 
u. o. 1877; Diogenes, u. o. 1878; Prosjak Luka 
(Lukács koldus), Zágráb 1879; Kletva (Átok) 
című befejezetlen regényét Tomié József Jenő 
fejezte be. 

Sénonais, francia grófság, 1. Sens. 
Se non é verő, é ben trovato (ol.) a. m. 

ha nem is igaz, jól van kitalálva. Idézet Gior-
dano Bruno: Gli eroici furori (Paris 1585, II. rész 
3. dialógus) müvéből. 

Senonok, 1. Szerionok-
Seíior (spany.), 1. Senhor. 
Sens (ejtsd: szánj, székhelye 8. járásnak és ér

sekségnek Yonne francia départementban, (1911) 
15,034 lak., gazdasági gépgyártással, bőriparral, 
automobil-, műtrágyagyárral. Jelentékeny épüle
tei : a székesegyház (1140), érdekes üvegfestmé
nyekkel, egyházi kincsekkel ós XVI. Lajos aty
jának síremlékével, 1334-ből való madonna-szo
borral ; a Saint-Savinien-templom Róbert király 
idejebeli kriptával, Cousin és Thénard báró szob
raival. S. az ókori Agendicum, később Senones, 
a gallusok hatalmas törzsének, a senones népnek 
volt fővárosa. Kiváló érseke volt Pierre Roger, a 
későbbi VI. Kelemen pápa. Az 1140. itt tartott 
zsinaton Clairvauxi Bernát elátkozta Abélard ta
nait. Champagne Sénonais grófságának megerősí
tett helye volt. V. ö. Heuré, 8. (8. 1897). 

Sensa le (ol.) a. m. alkusz (1. o.). 
Sensat io (új-lat.) a. m. érzéki benyomás, érzés, 

továbbá feltűnés; szenzációs, ami feltűnést kelt. 
Senseria (ol., ejtsd: szenzeria) a. m. alkuszdíj 

(1. 0.) 
Sensibi l i s (lat.) a. m. érzékeny; sensibilitas, 

érzékenység. 
Sensibi l i sator (újlatin), érzékenyítő; festék

oldat, melybe a fotográfiai száraz lemezt beáz
tatva, különböző színű fény iránt érzékennyé vá
lik, így készülnek az orthochromatikus lemezek. 
L. Fotográfia-

S. a növényekben a klorofill, amely az elnyelt 
fény energiáját más anyagra viszi át, t. i. a szén
dioxidra, minek folytán az elbomlik. L. Átsajá-
títás. 

Sensin, orosz költő, 1. Fet. 
Amely szó 8 alatt nincs meg, 8a alatt keresendő I 
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Sensi tometer . Eszköz a fotográfiai száraz
lemezek fény iránt való érzékenységének méré
sére. Legpontosabb a Scheiner-féle. 

Sensophon, 1. Szenzofon. 
Sensoricus (lat.) a. m. érző; S. ideg, érző 

ideg. 
Sensprium (lat.) a. m. érzékelőképesség, ön

tudat. Újabban hipotetikus érzéklő központ az 
agyban. 

S-, az állatok szervezetében azon szervek 
(érzékszervek, középponti és környéki idegrend
szer) összessége, melyek az érzékelés szolgálatá
ban állanak. 

Sensnal i smns (lat.), 1. Szenzualizmus. 
Sensualitag (lat.) a. m. érzékiség. 
Sensus (lat.), érzék, érzés. Constructio ad 

sensiim vagy ad synesin a nyelvtanban értelem 
szerint való egyezés, melynél a szavak egyezése 
nem külső nyelvtani alakjuk, hanem jelentésük 
szerint történik. 

Sensns commoute (lat.) szórói-szóra köz
érzék, jelenti a különböző érzékekben közösét, de 
néha a belső érzéket, a józan észt, a társadalmi 
értelemben vett közös érzéket. 

Sensn stricto (lat.), a szó szoros, szigorú ér
telmében. 

Seutent ia (lat.) a. m. vélemény, nézet, indo
kolt vélemény, szavazat, Ítélet; jeles mondás; 
sententiosus, jeles mondásokkal bővelkedő. 

Sententiariusok, Loinbardus Petrus (1. o.) kö
vetői. 

Sentés vagy söntés (a német Schenktisch-höl), 
kocsmákban az az elrekesztett hely, ahol a korcs
máros a bort méri. 

Sent iment franc, (ejtsd: szantimán) a. m. érzés, 
érzelem; szentimentális, érzelmes, érzelgős. L. 
Érzelem és Erzelgés. 

Sentinum, város, 1. Sassoferrato. 
Sentis, hegy a Glarusi Alpokban, 1. Santis. 
Senye, kisk. Zala vm. zalaszentgróti j.-ban, 

(1920) 224 magyar lak. 
Senyeháza, kisk. Vas vm. szentgotthárdi j.-ban, 

(1020) 485 magyar lak. 
Senyéi Károly, szobrász, szül. Újpesten 1854, 

megh. Budapestén 1919 febr. 7. Előbb diszítő-
szobrászattal foglalkozott Budapesten, 1883-ban 
a müncheni akadémiába került s két évvel utóbb 
a budapesti orsz. kiállításon feltűnést keltett Hű
sége, szobrával. Számos díszitő-szobrászati mun
kát végzett, tőle való a Vigadó-kioszk kutacskája 
s a Köröndön 1915. felállított Pálffy-szobor. 

Senyék (Senakovce), kisk. Sáros vármegye 
lemesi járásában, (IMO) 121 szlovák lakossal. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Sényő, kisk. Szabolcs vm. nyirbogdányi j.-ban, 
(1920) 904 magyar lak. 

Senyvesség, 1. Kahexia. 
Senza (olasz, ejtsd: szenca) a. m. nélkül. S. repe-

tizione: ismétlés nélkül, S. sordini: hangfogók 
nélkül, S. tempó: minden határozott időmérték 
nélkül, S.pedale: pedál nélkül. 

Seoce, adók. Pozsega vm. újgradiskai j.-ban, 
(i9io) 501 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Seoci, adók. Pozsega vm. pozsegai j.-ban, (ísio) 
271 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Séo de Urgel, spanyol város, 1. Urgel. 
Amely szó 8 alatt nincs 

Seól (héb., a. m. alvilág), a régi héberek hite 
szerint a hely, ahol a halottak együtt vannak. 
A talmudi irodalomban a S. helyébe a Géhiwnőm 
(1. o.). kifejezés lépett (az új-tesiamentomi: gye
henna). 

Seón, Alexandre, francia festő, szül. Chazel-
les-sur-Lyónban 1855. Lyonban Danguin-nak volt 
tanítványa, utóbb Parisba került, ahol Puvis de 
Chavannes tanítványa és munkatársa lett. Müvei
nek hosszú sorában mestere idealista-dekoratív 
irányának szerencsés folytatója. Összeköttetésben 
állt a Péladan-féle Rózsakeresztes-mozgalommal 
és mint a szimbolista, irány festője nagy szerepet 
játszott. 

Seona, adók. Verőcze vm. nasici j.-ban, (1910) 
452 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

áeovei, adók. Pozsega vm. pozsegai járásá
ban, (1910) 359 horvát és magyar lakossal. (Tr. 
SzHSz.) 

Seovica, adók. Pozsega vm. pakráci j.-ban, 
(1910) 774 szerb lak. (Tr. SzHSz.) 

Scpala (nüv.), 1. Csésze. 
Sepalodia (növ.), 1. Elcsészésedés. 
Scpalum (növ.) a, m. csészelevél. L. Csésze 

és Virág. 
Separatio (lat.) a. m. elválasztás, különvá

lasztás. L. Elkülönítés. — S.a tlmo et mensa, 
házastársaknál ágytól és asztaltól való külön
élés. 

Separatio ex j o r e credit! (lat,), a csődben 
egyes hitelezők joga külön kielégítésre, akiknek 
a csődtömeghez tartozó egyes vagyontárgyakra 
vonatkozólag zálog-, jelzálog-, vagy megtartási jo
guk van. Separatio ex jure domini, a csődtö
megbe felvett egyes tárgyaknak tulajdonjog cí
mén való igénylése, amit csődtörvényünk vissza-
követelési jog cím alatt tárgyal. Az előbbi csak 
a vagyontárgyból befolyt vételárra, az utóbbi 
magának a vagyontárgynak kiszolgáltatására ad 
jogot. 

Separatismus (lat), az elkulönzési törekvés 
hitdolgokban; separatisták, különféle elütő tanok 
és egyházi szertartások miatt a fennálló hitfele
kezetektől magukat megkUlönböztetők; sep arativ, 
elkülönítő, elválasztó, az elválást cszközlö vagy 
kifejező. 

Separator (lat.), e néven ismerik gazdáink a 
lefölöző gépet, 1. Tej fölöző gépek. 

Separatus (lat.) a. m. elkülönített, elválasz
tott, magános. 

Sephardim, 1. Szefárd. 
Sepharvajim, 1. Szippar. 
Sepia L. (állat), a Lábasfejüek (Cephalopoda) 

osztályánakKétkopoltyúsak('Di&-raMctóiia,( rend
jébe tartozó állatnem a Tizkarúák (Decapoda) 
csoportjából. Teste tojásforma, evezői hosszúak, 
keskenyek, hátul egymástól elváltak. Karjai 
hosszúak, egészen visszahúzhatok. Belső váza 
meszes, szivacsos és piskótaalakú. Petéit szőlhV 
fürtökre emlékeztető csomókba rakja le, amelye
ket a tengerparti olasz halászok uva di maré 
néven emlegetnek. Legismertebb faja a közön
séges S. (S. officinalis L.), amelyet német neve 
után tintahalnak is neveznek (Tintenflsch). Mint
egy 45 cm. hosszúra nő. Valamennyi Európa kö
rüli tengerben otthonos, igen gyakori az Adriai-

neg, SB alatt keresendő! 
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tenger partjain is. Elő állapotban szinét igen élén
ken és szembetűnően változtatja a bőrében levő 
festéksejtek (chromatophora) alakváltozásai kö
vetkeztében. Az ú. n. szépia-esont (ossa sepiae), 
amelyet a gyógyszertárakban régebben nagyban 
használtak, ezen állatnak a belváza; szine fehér, 
könnyen törhető, gyengén sós ízű, 85% szénsavas 
meszet és 4°/o szerves anyagot tartalmaz. Rende
sen szárító szerül használják, de porrá törve fog
por gyanánt is. Húsát az olaszok megeszik. Tinta
zacskójának váladékát, amellyel a vizet meg
zavarja, ha ellensége elől menekülni vagy zsák
mányt tőrbe ejteni akar, megszárítva értékesítik 
s belőle a S. néven ismert barnás festéket készítik. 

Sepino (ejtsd: szepíno), község Campobasso olasz 
tartományban, (1911) 4960 lak., 4 km.-re vannak 
az ókori Saepinum szamnit város romjai. 

Scpiolifk (ásv.), 1. Szépiolit. 
Sepolcro, város, 1. San Sepolcro. 
Sepoy v. seapoy (ejtsd: szípoj), benszülött kato

nák az angol keletindiai hadseregben. A S.-láza-
dást 1. India. 

Sepp, Johann Nepomuk, német kat. egyház-
történetíró, szül.Tölzben (Felső-Bajorország) 1816. 
itug. 7., inegh. Münchenben 1909. jun. 6. Hosz-
szabb keleti út befejezése után a müncheni egye
temen tanár lett, de 1847. hét társával együtt, mert 
Lola Montezt támadta, kiutasították. 1848. azon
ban képviselőnek választották a frankfurti parla
mentbe, 1849. a bajor kamarába s 1850. újra visz-
szahívtak tanári állására. 1867-ben személyi okok
ból nyugdíjazták. Bismarck államköltségen 1874. 
Tyrusba küldte az ottani ókeresztény székesegyház 
és Rőtszakállú Frigyes császár sírja kiásatásának 
vezetésére. Főbb művei: Das Lében Jesn Christi 
(Regensb. 1842-46, 5 köt, 4. kiad. 1898—1902); 
Das Heidentmn und dessen Bedeutung für das 
Christentum (1853,3 köt.); Jerusalem u. das Heilige 
Land (1862—1863); Geschichte derApostel (1866); 
Ludwig Augustus, König v. Bayern (1869); 
Altbayrischer Sagenschatz (Münch. 1876); Meer-
fahrt nach Tyrus zur Ausgrabung der Kathedrale 
mit Barbarossas Grab (Leipz. 1879); Der bayrische 
Bauernkrieg (Münch. 1884); Die Religion der altén 
Deutschen u. ihrFortbestandinVolk6sagen(1890). 

Seppegők, 1. Ráolvasás. 
Sepphoris, galileai helység, 1. Dio Gaesarea. 
Seprő-cirok (növ.), 1. Cirok-
Seprőd (Drojdi), kisk. Maros-Torda vm. nyá-

rádszeredai j.-ban, (1910) 143 magyar lak. (Tr. R.) 
Seprődi János, zenei író, szül. Kibéden (Ma-

rostorda vm.) 1874 aug. 15., megh. 1923 ápr. 
Gimnáziumi tanár volt Kolozsvárt. Főbb művei: 
Emlékirat a magyar zene ügyében (Budapest 
1905); A magyarországi ref. gimnáziumok ének
tanításának tervezete (Kolozsvár 1908); A ma
gyar népdal zenei fejlődése (u. o. 1908); Egy
házi énekeskönyv az erdélyi református egyház
kerület használatára (3. kiad. 1911); Eredeti 
székely dalok (Kolozsvár 1914). 

Seprőfü (növ.), 1. Kochia és Sisymbrium. 
Sepröruta (nSv.), 1. Istenfa. 
Seprős (Sepreiís), nagyk. Arad vm. kisjenői 

j.-ban, (i9io) 4690 oláh és magyar lak. (Tr. R.) 
Seprőzés (lat. virgatio per carneficem; fusti-

gatio), a testi büntetéseknek azelőtt fennállott 

neme. Legtöbbnyire a bitófánál történt s oly bűn
tettekért, amelyek törvény szerint becstelenséget 
(infamia) vontak maguk utáL. L. még 'Botbün
tetés és Vesszőzés. 

Seprű. A bor erjedését befejezve megtisztul, 
midőn is a tevékenységét befejezett élesztő, a 
szöllőszemekre tapadt por, szöllőmagvak, az erje
dés alatt kiváló fehérjefélék, borkő stb. a fenékre 
ülepednek s a borseprüt alkotják. A borseprü 
értékesíthető: a) lepárlás által, midőn a S.-pálin-
kát nyerik belőle; b) sajtolás által, midőn színbort 
és S.-pogácsát nyernek, ez utóbbiból azután még 
borkó és lepárlás által önantéter (nehéz borolaj) 
készíthető; c) finomabb borok S.-jére közönséges 
bor felöntése oly célból lehet indokolt, hogy abból 
a netán még benne levő cukrot és más értékes 
anyagokat kivonjuk. A tokaji aszúbor S.-jére kö
zönséges tokaji bort öntve és megtisztulás után 
leszlnelve nyerik a máslást. A S.-höz cukoroldat
nak hozzáadását és ily módon borhoz hasonló ital 
készítését bortörvényünk nem engedi meg. 

Seps (ínat), 1. Ghalcides. 
Sepse (Sepsa), nagyk. Baranya vm. baranya

vári j.-ban, (1910) 1047 magyar lak. (Tr. SzHSz.) 
Sepsibesenyő (Besineü), kisk. Háromszék vm. 

sepsi j.-ban, (1910) 455 magyar lak. (Tr. R.) 
Sepsibodok (Bodoc), kisk. Háromszék vm. sepsi 

j.-ban, (1910) 965 lak., kik az agyagipart mint házi 
ipart űzik. Már 1332. létezett; közelében a sava
nyúvizű Matild-forrás fakad. Felette a Bodoki 
havas (1. o.) emelkedik. (Tr. R.) 

Sepsibűkszád (Bicsad), kisk. Háromszék vm. 
sepsi j.-ban, regényes völgyben, (1910) 1971 magyar 
lak., égvényes vasas savanyúvízzel. Az Olt és a 
belészakadó Rakottyás patak között levő hegy
fokon Vápa vára terjedelmes romjai láthatók; a 
vár története ismeretlen. S. 1782. keletkezett, 
amidőn gr. Mikó az Újfaluban volt üvegcsűrt oda 
áttette. (Tr. R.) 

Sepsiköröspatak (Valea Grisului), kisközség 
Háromszék vm. sepsi j.-ban, (1910) 1277 magyar 
lak. (Ti-. R.) 

Sepsi Laczkó Máté, XVII. sz.-beli erdélyi kró
nikaíró, erősen protestáns irányzattal. Egyébként 
Lorántffy Mihálynak,I.Rákóczi György apósának 
prédikátora, igen tájékozott volt a közügyekről. 
Müvét, mely 1520—1624-ig terjed, gr. Mikó Imre 
adta ki az Erd. tört. adatok I. kötetében, 1858. 

Sepsimagyarós (Mágherüs), kisk. Háromszék 
vm. sepsi j.-ban, (1910) 430 magyar lak. (Tr. R.) 

Sepsin, igen mérges huUaalkoloida (1. o.). 
Sepsis a. m. vérmérgezés (1. 0.). 
Sepsiszentgyörgy^. Georghe), rend.tan. vá

ros volt Háromszék vármegyében, a vármegye 
törvényhatóságának, járásbíróságnak székhelye; 
reform, főgimn. (Mikó-kollégium), tanítónőképző, 
polg. fiú- és leányiskola, székely nemzeti múzeum, 
közkórház, takarékpénztár, dohánygyár, szövő
gyár, cementgyár. A városnak fejlett timár-, 
csizmadia-, asztalos-, mülakatos- és kovácsipara 
van. Van vasúti vonala 3 irányban. Lakóinak 
száma (1910) 8665 (túlnyomóan magyar). Kiterjedt 
erdőségeiben fekszik a Súgás nevű nyaralótelep, 
borvízkúttal, hideg- és meleg fürdővel és a Gőz
lőnek nevezett szabad szénsav kiáramlásra épí
tett légfürdövel. S. vidéke már a történelemelőtti 
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időbeu lakott volt. Mint székely telep valószínűleg 
már Szt. István korában alakult meg, okmányi-
lag először 1322. említik, mint város 1461. sze
repel ; 1520. vásártartási jogot nyert, de ettől és 
városi jogától Brassó panaszára ismételve meg
fosztották, mig 1622. Bethlen Gábor végleg meg
erősítette városi kiváltságaiban. Azóta a vár
megye székhelye. 1658-ban Ali basa török és ta
tár hadával felégette, várát ostrommal bevette; 
a Rákóczi-féle harcokban a labancoktól sokat 
szenvedett. 1848-ban Gábor Áron ágyúöntőt állí
tott fel itt, 1849 júl. 5. Lüders orosz tábornok 
kozákjai fosztogatták a várost. 1916 őszén a ro
mán betöréskor szept. 2-től okt. 10-ig román meg
szállás alatt volt. (Tr. E.) 

Sepsiszentkirály (Sáncraia), kisk. Három
szék vm. sepsi j.-ban, (1910) 435 magyar lak. (Tr. R.) 

Septauguluni (lat.) a. m. hétszög. 
Meptaria, 1. Konkréció. 
Septdecima (lat.: septima decima), a má

sodik nyolcad terce, a 17. hang távolsága. 
Septem (lat.) a. m. hét (számnév). 
Septembriser (franc, ejtsd: szetaSbrizé) a. m. 

politikai ellenfeleit tömegesen meggyilkolni, úgy 
ahogy ezt a jakobinusok Danton vezetése alatt a 
nagy francia forradalomban 1792 szept. 2—6-ika 
között tették. L. Szeptemberi gyilkosságok. 

Septeuivir, 1. Hétszemélynök. 
Septenarium(lat.), a r. kat. egyház hét szent

sége ; septennium, hét évi időtartam; septenna-
tus, hét éves hivataloskodási tartam (pl. a francia 
köztársasági elnöké). 

Septenarius (lat., «hétlábú»), a 4 dipodiá-
ból álló, de csonka jambusi vagy trochaeusi, v. 
anapesztusi sor, amelyben két teljes láb van és a 
nyolcadikból egy szótag. 

Septeimales facultales , 1. Facultas. 
Septenuat (lat. seytennium) a. m. hét évi 

időköz. A francia köztársaság elnökének hivatali 
ideje az 1875-iki alkotmány szerint. 

Septentrio (Septemtrio), a rómaiaknál a 
Göncöl-szekér neve; jelenti még az északot is. 
L. Boreas. 

Septér (Sopteriű), kisk. Kolozs várni, mező-
örményesi j.-ban, (1910) 1075 román és magyar 
lak. (Tr. R.) 

Septett (settimetto, septuor), hét énekhangra 
v. hét hangszerre írt zenemű. 

Sept icaemia, 1. Vérmérgezés. 
Septicidiu. ojtóunyag a vérömléses szepti-

kémia ellen. A betegséget okozó bipoláris bakté
riumok tenyészeteivel magas fokra immunizált 
lovak vérsavója adja. L. Védöojtás. 

Septidi , a francia forradalmi naptárban a 
dekád hetedik napja. 

Sept ikaeinia , 1. Vérmérgezés. 
Septikopyaeinia , 1. Vérmérgezés. 
Sept-Iles, Les (ejtsd: szett-ü), sziget-csoport Có-

tes-du-Nord francia département előtt a La Man-
cheban, világító toronnyal. 

Septü l io , a millió 7-ik hatványa. Felírására 
az l-es mellett 42 zérus szükséges. 

Sept ima (lat.) a. m. a hetedik. — S. a zené
ben a diatonikus hangsor 7-ik foka, 1. Hangköz. 

Septimakkord, 1. Hetedhangzat. 
Sept imana (lat.) a. m. a hét. 

Septimanca, város, 1. Simuncas. 
Septimania, a nyugati gótok uralma alatt az 

a része Galliának, melyet 419. hódítottak el a 
rómaiaktól; a 7-ik római légió (septimanis) ottani 
megtelepítése után Baeterrae-be (most Béziers) 
kapta S. nevét. 

Septimer (ol. Passo di Settj, 2311 m. magas 
hágó a Graubündeni-Alpokban, vízválasztó a 
Rajna (Júlia) és a Po (Maira) közt, az Ober-
halbstein- ós Bergell-völgyeket köti össze. Az ó-
és középkorban a legfontosabb alpi utak egyike 
volt, de a Julier- és Maloja-hágók útjai miatt el
hány agolják.V. ö. Berger, Die S.-Strasse (Zürich 
1890). 

Septimius Lucius, 1. Diktys. 
Septimius Severus, 1. Severus 3. 
Septimontimn (lat.) a. m. hét halom vá

rosa, az antik Róma őskori területének neve, 
mely a Palatínus hegyét, annak Ny.-i és B.-i 
részeit, a Germalust és Veliát, az Esquilinus há
rom emelkedését (Oppius, Gispius, Fagutal) és 
a szomszédos Svburát foglalta magában. 

Septizonium, az ókori Rómában a Palatí
nus DK.-i sarkán a via Appiával szemben Septi
mius Severus császártól épített több emeletnyi 
oszlopcsarnokos diszépítmény, melyet V. Sixtus 
pápa lebontatott. V. ö. Hülsen, Das S. des Sept. 
Severus (Berlin 1886). 

Septoria Fries <nSv.), gombagénusz, mely a 
Pungi imperfecti sorába tartozik. Parányi termő-
teste a gazdanövény epidermisze alatt él, ren
desen seregesen. Fonalas konidiumokkal szapo
rodik. Mintegy 1000 faja ismeretes. Ezek között 
sok a veszedelmes növénykárosító. Ilyen a ken
deren élősködő S. cannabis (Lasch.) Sacc, a kör
tén élő S. piricola Desm. 

Septuagesiina (lat), liamvazó szerda előtti 
harmadik vasárnap, vagyis a húsvét előtti hetvene
dik nap. Régi időben e napon kezdődött a nagyböjt. 

Septuaginta, 1. Alexandriai bibliafordítás. 
Septum a. m. sövény, válaszfal, mely vala

mely szervet két nagyjából szimmetrikus részre 
oszt. így S. nasi az orrsövény, S. cordis a szív
sövény stb. 

Septunx, 1. As. 
Septuor, 1. Septett. 
Septupluin (lat.) a. m. hétszeres. 
Sepulcruui (lat.) a. 111. sírhely, síremlék, síi'; 

sepulcralis, síremlékhez tartozó. 
Sepulveda, 1. Jüan Ginez de, spanyol törté

netíró ós humanista, szül. Pozo Blancóban 1490., 
megh. Salamancában 1574 nov. 23. V. Károly 
császár 1536. hivatalos történetíróvá nevezte ki, 
1557 óta salamancai kanonok volt. Főműve: 
Históriáé Caroli V. imperatoris libri XXX. Csak 
1775. találták meg és S. többi irataival együtt 
1780. jelent meg (Madrid, 4 köt.). 

2. S., Lorenzo de, spanyol románcköltö, az 
előbbinek kortársa, a Romances nuevamente sa-
cados de históriás antiguas de la crónica de 
Espana (Antwerpen 1551, több kiadást ért) szer
zője, amelyeket Duran fölvett Romancero Gene-
ral-jába. 

Seq. . a latin sequens (következő) rövidítése. 
Többesben: seqq. (= sequentia). 

Sequana, latin neve a Szajnának. 
Amely sző S alatt nincs meg, Sx alatt keresendő ! 
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Sequanok, 1. Szequáuok. 
Sequenciák (Seqiientiae). így nevezünk egyes 

himnuszokat, melyeket a misében a gradualehoz 
csatolnak. A liturgiába először Notker st.-galleni 
apát vezette be s I. Miklós pápa jóváhagyta s aján
lotta. A mai római missaleba 5 sequeneiát vettek 
föl: «Viotimae paschalis», körülbelül a XI. sz.-
ban keletkezett Itáliában; «Venisanete Spiritus», 
pünkösd ünnepére; «Lauda Sión Síüvatorem» ál
dozó csütörtökre, melyet Aquinói Szt. Tamás szer
zett; «Stabat mater dolorosa», a hét fájdalma 
Szűz ünnepére, melyet a XIII. század végén Jaca-
poni ferencrendi szerzetes írt; «Dies irae», me
lyet a gyászmisében használnak. A ferencrendiek 
missalejában külön sequencia van még: «Lauda 
Sión Jesu nomen». 

Sequentia(szekvencia, lat.), 1.1. Sequenciák. 
— 2. A zeneköltészettanbaii egy motívum eltoló
dása, midőn a motívumot lépésszerüen fölfelé 
v. lefelé ismételgetjük. 

Sequester (lat.), elhalt szövet, különösen el
halt esontdarab. 

Seqnestratio (lat.), zár alá vétel; seques-
trum, sequester, zárlat. 

Sequestrwtomia, 1. Nekrotomia. 
Sequin (ejtsa: szsken), az egyiptomi 100 piasz-

teres francia neve. 
Sequitm- (lat.) a. m. következik. 
Sequo ia Endl. (Wellingtonia Lindl., Wa

shingtoniéi Winsl.), tűlevelű fa 2 fajjal Észak-
Amerikában, mindkettő a fák óriásai közé tarto
zik. Porzós viráguk és termős virágzatuk, mely 
utóbbi tojásalakú tobozzá lesz, rövid ágak végén 
fejlődik. A tobozpikkely egyszerű; csúcsán ha
rántul rombikus pajzszsá alakul, közepén a köl
dökkel. A tobozban pikkelyenkint többnyire 5 
mag található. A S. gigantea DC. (Wellingtonia 
gigantea Lindl., mammutfa, mammutfenyő) a 
legmagasabb fenyőféle. Vén példányai elérik a 
120 m. magasságot és a 16 m. törzsátmérőt, 60 
m. magasságban kezdődik kúpos koronája. Há
rom oldalú, árszerű tűi az ágakon köröskörül 
állnak, aljuk kiszélesedik és lefut az ágon, 5 mm. 
hosszúak, de a tobozos ágon rövidebbek s az ág
hoz simulok. Toboza 5—6 cm. hosszú. A fa kora 
körülbelül 1500 év, de 5000-re is becsülik. Ha
zája a Sierra Nevada 1700 és 2700 m. magas
ság között Kaliforniában. A még meglevő vén 
példányokat a kipusztitástól megóvandó, az Unió 
nemzeti tulajdonnak jelentette ki. Fája fehér, 
később pirosas, igen könnyű és puha, de azért 
tartós, nem rothad. A S. sempervirens Endl. 
(Taxodium sempervirens Lamb.; giant of the 
forest, a. m. az erdő óriása; red. wood, a. m. ve
res fa) az előbbiéhez hasonló méreteket ér el. 
Tűje 2-soros, 10—20 mm. hosszú, toboza kicsi, 
15—20 mm. hosszú, pikkelyenkint 5 széles 
szárnyú maggal. Hazája a Parti Hegység Nyu
gat-Kaliforniában (különösen Sau-Prancisco és 
Santa Cruz mellett), az enyhébb klímájú lejtö
ket kedveli (700 m,-ig) s minthogy nagy a sar-
jadzóképessége és a sarjak hatalmas törzszsé 
fejlödnek, Észak-Amerika legsűrűbb erdőállomá
nyát alkotja. E vidék legértékesebb fenyőféléje. 
Európában szelídebb, párásabb éghajlatú helye
ken (Dél-Európa, Németország egyes vidékein, 

Serao 

hazánkban, Anglia, Írország) kitelel. Mindkét S.-f aj 
a krétakorban lépett fel, a felső Krétában és a 
harmadkorban elérte fejlődésének, elterjedésének 
tetőpontját. Köviilt maradványaik előkerültek 
Európából, Ázsiából, Grönlandból, a Spitzbergák-
ról és Észak-Amerikából. Harmadkori szénkópzó-
désben jelentékeny részt vesznek. A S. Langs-
dorfi pl. a Zsilvölgy oligocénkorú rétegeiből 
került elő. 

Ser, 1. Sör. 
Ser, a Brit-India számára megállapított súly

egység, melynek a kg.-mal kellene megegyeznie, 
a valóságban azonban ettől eltér. 

Ser. , vagy Sering., latin növénynevek után 
Seringe Nicolas Charles (1776—1858) francia bo
tanikus, lyoni tanár nevének rövidítése. 

Sérac (franc, ejtsd : szerük), a gleccserek hosz-
szanti és keresztirányú hasadásaival kimetszett 
bizarr alakú jégpillérek. 

Seracica a. m. szerecsika. 
Serafini, Filippo, pandekta jogtudós, szül. 

Preoreban (Dóltirol) 1831 ápr. 10., megh. Pisában 
1897 máj. 16.1857-ben a páviai, 1868. a bolognai, 
1871. a római, 1873. a pisai egyetemen tanár. 
Főművei: II telegrafo in relazione álla giuris-
prudenza civile e commerciale (Pavia 1863); 
Istituzioni di diritto romano (Modena 1899). Ki
adta a Bologna-ban megjelenő Archivio giuri-
dico-t. 

Serai l , 1. Szeráj. 
Seraing (ejtsd: szeren), város Lüttich belga tar

tományban, a Maas jobb partján, (i9i9) 36,954 
lak. S. a John Cockerill által alapított ipartele
pek révén lett híressé, amelyek jelenleg egy 
részvénytársaságéi. A lüttichi püspökök egykori 
nyaraló kastélya jelenleg szénbányák, kohók, 
vasöntők, acélművek és gépgyárak középpontja. 
Közelében Val-St.-Lambertnél épült a kontinens 
egyik legnagyobb üveggyára. 

Serajevo, város, 1. Sarajevo. 
Ser Ali, 1. Sir Ali, 
Seramali, 1. Szépiolit. 
Serampore, város, 1. Szrirampur. 
Serang, sziget, 1. Ceram. 
Serangapatam, Seringapatam, 1. Szriranga-

patan. 
Serao, Matildé, olasz regénylrónő, szül. Pat-

rasban 1856 márc. 7. számkivetésbe jutott olasz 
apától és előkelő görög anyától. 1885-ben alapí
totta férjével, Scarfoglio Edoardóval a Corriere 
di Roma c. lapot, mely 1888. Corriere di Na-
poli-vá vált s 1891. a Mattino-val olvadt egybe. 
1902 óta a La Settimana-tis szerkeszti. Emellett 
rendkívül sok regényt és elbeszélést írt, melyek 
a modern irodalom e nemű legjobb termékei 
közé tartoznak. A kései romanticizmus érzelgős
ségével szakítva, a délvidék tüzét, elevenségét, 
humorát és realizmusát vitte be regényeibe. Főbb 
müvei: II ventre di Napoli (Milano 1884); II 
paese della cuccagna (u. o. 1891); Terno secco 
(1887); Dal verő (Milano 1879); AH' erta senti-
nella (Milano 1889): Vita e avventure di Riccardo 
Joanna (1887); L'infedele (Milano 1897); La 
ballerina (Catania 1899); Suor Giovanna della 
Croce (Milano 1901) stb. Magyarul megjelent: 
Isten hozzád szerelem (ford. Tóth Béla, 1891); 

Amely sz6 S alatt nincs meg. Sa alatt keresendő! 48* 
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Ábrándok (ford. Zempléni P. Gy., 1892); Ric-
cardo Joanna (1894); Bűn és bűnhődés (ford. 
Gauss Viktor 1896); Harminc percent kamat 
(ford. Zigány Árpád, 1897); Leányok (elbeszélé
sek, ford. Tóth Béla, 1898); Az apáca (1906); A 
levágott kéz (ford. Zilahy László, 1920); Bocsánat 
(ford. Ballá Ignác, 1920); Nyomozás a sötétben 
(ford. Zilahy László, 1920); A rajongó (Pesti 
Napló 1889—1890. évf.); Egy ábránd (Pesti Hirlap 
1897. évf.); A ballerina (Pesti Napló 1900. évf.); 
Vergődők (Pesti Napló 1907. évf.). 

Serapeum, a szent Ápisz-bikák sírhelye Szak
karában. 

Seraph, 1. Szeráf. 
Seraphin-rend, svéd-norvég érdemrend. Állí

tólag I. Magnus király alapította 1260. v. 1285. 
I. Frigyes király 1748 ápr. 28. megújította, 1798 
nov. 26. IV. Gusztáv Adolf, 1814 júl. 9. XIII. 
Károly új alapszabályokat adott neki. Egy osz
tályú. Szalagja világoskék, melyen a jelvényt 
a jobb vállon át a bal oldalon hordják. Ezért a 
rendet kék szalag néven is nevezik. 

Seraphinus, 1086. Szt. László udvari káplánja, 
utóbb esztergomi érsek volt Kálmán király idejé
ben. Ő adta össze 1097. Kálmán királyt Buzillával 
Székesfehérvárott. 1099-ben részt vett a Kálmán 
király és II. Bretiszláv cseh herceg közt folytatott 
béketárgyalásokban s Esztergomban Bretiszláv 
kérésére 1099 jún. 11. pappá szentelte prágai Cos-
mast, a történetírót s a prágai püspökké kisze
melt Hermannt. Ugyanakkor a magyarországi 
papsággal zsinatot tartott. (Végzéseit közli Bat
thyány, Leges eccl. II. 130. s köv. old.) Albrieus 
neki ajánlta Kálmán király törvényeinek gyűj
teményét. Meghalt 1104. 

Seraplitl i in. ojtóanyag az állatok ragadós 
száj- és körömfájása ellen, melyet Löffler és 
Frosch a beteg állatok hólyagaiból vett fertőző 
nyiroknak mesterségesen, erősen immunizált ál
latok vérsavójával való összekeverése útján ál
lítottak elő. A gyakorlatban nem vált be. 

Serapion, két szir-arab orvos neve, akik a 
X—XI. sz.-ban éltek s munkáikat többszörösen 
kiadták latin nyelven. 

Serapis, 1. Szerápisz. 
Seravalle, olasz város, 1. Vittorio. 
Seravezza (ejtsd: szeravecca, Serravezza), község 

Lucca olasz tartományban, !i9ii) 11,376 lak., már
ványbányával. Régi temploma és városháza van. 
Kikötője Forte dei Marmi a Liguri-tenger mellett. 

Serbán János (vojlai), gazdasági író, szül. 
Nagykomlóson (Torontál vm.) 1858., megh. Buda
pesten 1922 jún. 15. A magyaróvári gazd. aka
démia elvégzése után gr. Csekonics Endre zsom
bolyai uradalmában működött s ott bevezette az 
ú. n. zsombolyai zöldtakarmány-konzerválást (1. 
Zsombolyázás, Besavanyítás), amelyért az Aka
démia Forster-diját kapta. 1896-ban a földműve
lésügyi miniszter állattenyésztési, majd orsz. tej
gazdasági felügyelővé, később kir. jószágigazga
tóvá nevezte ki. Szaklapokban számos cikke je
lent meg. Önálló művei: A kendertermelés és 
áztatás (1900); A tejgazdaság (1905, Hoerfer 
Istvánnal); A szarvasmarha tenyésztése és hasz
nosítása (1907); Gyakorlati tejgazdaság (1907); 
ugyanaz németül (1908). 

Serbat-féle ragasz, 1. Ragasz. 
Serbet (sorbet, sörbet, arab), a. m. ital, gyü

mölcslé, hűsítő ital. L. Gránátalmafa és Meggyfa-
Többes száma surub, mellyel a magyarban is 
használt szirup szó is összefüggésben van. 

Serboro (Serbro, Sherboro, Sherbro), Sierra 
Leone brit gyarmattal szemben fekvő nagyobb 
sziget az Atlanti-óceánban. Az ókorban a karthá
góiak idáig feleveztek hajóikkal. 

Sercegés, 1. Crepitatio. 
Sercegő üszök (Gangraena emphysematosa), 

szarvasmarhák fertőző betegsége, melyet a rossz
indulatú vizenyő előidézőjéhez hasonló anaerob, 
csillangós, spórás, pálcikaalakú baktérium okoz. 
Mocsaras, árvizes talajú vidékeken honos és kevés 
kivétellel csak növendékállatokat támad meg. 
Legjellemzőbb tünete a test valamely részén, 
többnyire a faron vagy a combon fejlődő, elmo
sódott határú duzzanat, mely tapogatásra serceg. 
A baktérium mérgező hatása alatt ugyanis az 
izomzat savóval beivódik, az izomrostok elfajul
nak s vérzések is keletkeznek bennök. A daganat 
bevágásakor sok vörhenyes vagy kátrányszínű 
folyadék ömlik ki, mely avas vajra emlékeztető 
gázbuborékokat tartalmaz. A betegség többnyire 
halállal végződik. A hegyes felvidéken, Erdély
ben, valamint a Tisza és mellékfolyóinak árteres 
vidékein meglehetősen gyakori. A nedves lege
lők talajvizeinek lecsapolásával, vagy a növen
dékállatok védőojtásával lehet a baj ellen véde
kezni. Legelterjedtebb a lyoni módszer, mely
hez a beteg izom szolgáltatja az ojtóanyagot. 
Az izmot beszárítják, elporlasztják s azután a 
benne levő spórákat 100, ill. 94°-on vagy áramló 
gőzben szelídítik. Rendszerint két ízben, először 
gyöngébb, majd erősebb anyaggal kell az állato
kat beojtani. A védőojtásra legalkalmasabb a 
korai tavaszi idő, a legelőre való kihajtás előtt. 
V. ö. Hutyra és Marék, Állatorvosi Belgyógyá
szat (1904). 

Serchio (ejtsd: szerkió), az ókori Auser, folyó 
Toscana olasz tartományban , az Etruszk-Apen-
ninek D.-i oldalán ered, az Arnótól É.-ra a Li-
guriai-tengerbe ömlik. Régebben Pisánál az Ar-
nóba torkollott, ma evvel a Lago di Bientina 
melletti csatorna köti össze. 

Sercial, 1. Madeira-bor. 
Sercq, sziget, 1. Sark-
Sércz, kisk. Sopron vmegye kismartoni j.-ban, 

(1910) 1304 német lak. Közelében jelentékeny kő
bányák vannak. (Tr. A.) 

Serdica, 1. Sardica és Szófia. 
Serdülés (pubertás) alatt az ivarszervek ki

fejlődésével járó változásokat értjük, ezek lehet
nek elsődlegesek, mint a nemzőszervek kifejlő
dése, s másodlagosak, mint a fiúknál a bajusz, 
szakáll, fanszörök növése, a hang változása, 
leányoknál az emlők kifejlődése, a fanszörök nö
vése, a bőralatti zsírszövet megszaporodása. 
Leányoknál a serdülést az első havibaj megjele
nésétől kezdve számítjuk. A S. kora fiuknál a 
14 — 15. életévvel, míg a leányoké valamivel ko
rábban kezdődik s pár évig tart. Kulturnépeknél, 
városi lakóknál és déli népeknél a S. hamarább 
köszönt be, mint a falusiaknál, északi népeknél. 
A nemi ösztön ébredése is ebbe a korba esik. 

Amely BZÓ S alatt nincs meg, Sz alatt keresendő! 



Serdüléses elmezavar — 757 — Seregély 

Serdüléses elmezavar (dementiapraecox), a 
fiatal korban fellépő elmebaj, mely változatos 
lefolyás után többnyire sajátságos elbutúlással 
végződik. A lefolyás szerint három alakját lehet 
megkülönböztetni: a hebefreniát, mely a serdü
lés éveiben kezdődik s egy-két év alatt szinte 
észrevétlenül elbutúlásra vezet, a gyermek a ta
nulásban megakad, érdeklődése elvész, szellemi 
rugalmassága megszűnik, egyes badar sajátsá
gok észlelhetők, furcsa gondolatokat nyilvánít, 
míg végül szellemi élete egészen elpusztul. A 
katatóniás alakban inkább az izmoknak sajátsá
gos merevségét (flexibilitás cerea) észleljük, a 
betegek különös tartást, helyzetet foglalnak el 
s abban hosszú ideig megmaradnak, emellett 
órákig, napokig, sőt hónapokig nem beszélnek, 
mindennel ellenkeznek, nem esznek, egyes cse
lekedeteket folyton ismételnek, a mondatot csak 
félig:, vagy megszakításokkal ejtik ki, míg végül 
itt is beáll az elbutulás. A harmadik alak a de
mentia paranoides, melynek kezdeti szakában 
főkép érzékcsalódások, hypochondriás és befo-
lyásoltatási téves eszmék szerepelnek, hasonlít a 
tébolyodottsághoz, csakhogy téves eszméi hadá
rak és rendszertelenek, folyton változók. Vé
gül itt is beköszönt a szellemi hanyatlás. Mind
három alakja sajátságos kisebb vagy nagyobb 
fokot elérő gyöngeelméjűséggel végződik, mely
nek legfontosabb sajátsága az érzelmi élet teljes 
elpusztulása, sivársága, teljes érdeklődés-hiány, 
a szellemi rugalmasság elvesztése folytán az új 
benyomások nem maradnak meg, a megjegyző-
képesség erősen csökken, ami csekély dolog meg
ragadja figyelmüket, azt feldolgozni, a régi is
meretek körébe beleilleszteni nem tudják. A régi 
eseményekre való emlékezés többnyire jó, a ré
gen szerzett ismeretek is még megmaradhatnak. 
A hangulat többnyire színtelen, közömbös, gya
koriak a hirtelen haragkitörések, nyugtalansá
gok, melyek néha csak percekig tartanak, igen 
erőszakosak s a beteg rögtön előbbi közömbös 
magatartásába esik vissza. Néha ájulások is tar
kítják a lefolyást, amely évtizedekre terjedhet, 
néha igen lassan, alábbhagyásokkal halad előre. 
Miután ilyen alábbhagyások tetemes és tartós 
javulást okozhatnak, a betegek sorsa nem egé
szen reménytelen. De bekövetkezhetik az előbb 
jelzett súlyos elbutulás is. A leggyakoribb elme
baj. Gyógyítása főképen a beteg megfelelő fog
lalkoztatásával és kellő nyugalmával történik. 
Oka serdüléskori elváltozásokban, talán belső 
szekréciós zavarokban keresendő. 

Serdületlen és serdült, 1. Életkor. 
Sereden (Seredeiü), kisk. Szilágy vm. krasznai 

j.-ban, (i9io) 1016 román lak. (Tr. R.) 
Seiédj-család, a fejérvmegyei Seredből szár

mazó régi nemesi család. Nevezetesebb tagjai: 
Györgyit 1557), művészi síremléke Bártfán, Gás
pár (í) mint I. Ferdinánd király hű embere 1528. 
elfoglalta János királytól Likava s Trencsén várát, 
1530. Egert. Szolgálataiért roppant nagy birtoko
kat nyert, 1542-ben pedig Erdély püspökévé lett. 
Megh. 1566 máre. 2. a zboró-bártfai országúton, 
halála helyét emlékkápolna jelzi, síremléke pedig 
Pozsonyszentgyörgyön látható. — Erdélyben 
görcsöm István nagy szerepet vitt I. Rákóczi 

György fejedelem korában. 1638-ban Kraszna 
vmegye főispánjává és fejedelmi tanácsossá lett. 
1642-ben Törökországba ment követül, hogy 
II. Rákóczi Györgynek előzetes megválasztatá
sát megerősíttesse. 1644 jún. részt vett a ná
dorral folytatott békealkudozásokban. II. Rákóczi 
György lengyelországi hadjárata alatt 1657 jan. 
Rhédey Ferenccel és Barcsay Ákossal együtt 
helytartóvá lett. Megh. 1657. — Benedek, 1659. 
krasznai főispán, részt vett Wesselényi összees
küvésében, de 1671 ezept. 18. a királytól kegyel
met nyert.- 1698-ban mint Közép-Szolnok vmegye 
főispánja és az erdélyi királyi tábla ülnöke jelen 
volt a fehérvári országgyűlésen. — Zsófia, az 
előbbinek lánya, előbb Rhédey Ferencnek máso
dik, utóbb I. Andrássy István kuruc generális
nak felesége, Andrássy Gyula gróf magyar 
miniszterelnök dédanyja, akit Jókai A lőcsei 
fehér asszony c. regényében szerepeltet. Mumia-
szerű holtteste az Andrássyakkrasznahorkai várá
ban üvegkoporsóban a vártemplomban sokáig 
látható volt. 

Sereg (hadsereg), valamely állam szárazföldi 
hadereje. Szervezése felöleli a csapatok kiállí
tását, kiegészítését, felszerelését és kiképzését, 
azoknak csapatkötelékekbe való összefoglalását 
és a szükséges hadianyagok pótlását. A harcoló 
állománybeliek (kombattánsok) azok, akik az el
lenséggel szemben fegyverrel való harcra hiva
tottak, nem harcoló állománybeliek azok, akik az 
egészségügyi-, vonat- és kezelőszolgálatot látják 
el. A gyalogság, lovasság és tüzérség a harcoló 
(fő) fegyvernemek, az utászok, közlekedési csa
patok és a vonatcsapat a segédfegyvernemek. L. 
még Hadsereg. 

Seregély (Sturnus, áiiat), a Seregély-félék (1. o.) 
családjába, az Igazi seregélyek (Sturninqe) al-
családjába tartozó madárnem. Európában, Észak-
Afrikában és Ázsia legnagyobb részében honos. E 
széleskörű elterjedésének megfelelőleg több alakja 
különböztethető meg, melyek azonban Hartert 
vizsgálatai szerint csak két fajba sorozhatok. 
Ezek egyike a közönséges S. (Sturnus vulgáris 
L.), melynek számos alfaja van, másika a fekete 
S. (S. unicolor Teimn.). A körülbelül rigó nagy
ságú közönséges S. kor és évszak szerint külön
böző színű és mustrázatú. Tavasszal alapszíne 
fekete, zöldes-bíboros ércfénnyel, de farka és 
szárnya világosabbnak látszik, mert itt a tollak
nak széles szürke szegélyük van. "Vedlés után 
tarkója, háta eleje és melle fehérpettyes. A tojó a 
hímnél erősebben pettyezett. A törzsfajon (S. vul
gáris typicus L.) a fej és a szárnyfedők tollai 
zöldes fényűek; ez a forma hazánkban ritka. 
Nálunk a középeurópai iS.-nek (S. vulgáris in-
termedius Sharpé) nevezett alfaja gyakori, mely
nek feje zöldes és szárnyfedői bíborvöröses árnya-
latúak. Hazánkban azonkívül ritkábban előfordul 
az indiai #.-nek (S. vulgáris Menzbieri Sharpé) 
és szibériai S.-nek (S. vulgáris Poltoratzkii 
Finsch) nevezett alfaja; az előbbinek feje bíbor
vörös árnyalatú és szárnya zöldes fényű, az utób
binak feje és szárnya egyaránt bíborszínű zo
mánccal van befuttatva. A S. nagyon eleven, foly
ton mozgó és csacsogó víg madár. Szereti a tarsas
életet és ragaszkodik a legelőn lévő gulyához, 
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Seregélyes 

méneshez, nyájhoz és kondához s a férgek pusz
tításával hasznot hajt. Emellett a haszon mellett 
elenyésző az a kár, amelyet a gyümölcsök pusz
tításával okoz. Fogságban megszelídül s még a 
nótát és a szót is eltanulja. A fák odvaiban fész
kel. Melegebb vidékeken nyáron kétszer is költ. 
Tojásai gálicszínüek. A S. másik faja, az egyszínű 
v. fekete S. (S. unicolor Temm.) Spanyolország
ban, Portugáliában, Szardiniában, Sziciliában és 
Észak-Afrikában honos. A közönséges S.-től abban 
különbözik, hogy egyszínű tollazata ügyszólván 
teljesen foltnélktili s a közönséges S.-nél vala
mivel nagyobb. 

Seregélyes, 1. nagyk. Fejér vmegye székes
fehérvári j.-ban, (1920) 4742 magyar lak. — 2. S. 
Kiskundorozsmához tartozó puszta Csongrád vár
megye tiszáninneni j.-ban, (1910) 626 magyar lak. 

Seregély-félék (Sturnidae, áiiat), a Veréb
alkatú madarak (Passeriformes) rendjébe tar
tozó madárcsalád. Az idetartozó fajok középnagy
ságú, rövid farkú, hosszúszárnyú, egyenes, hegyes 
csőrű, nem valami karcsú madarak. Jellemző 
tulajdonságuk, hogy első evezőtolluk feltűnően 
megrövidült s mindig rövidebb az elsőrendű evező-
tollaknak megfelelő fedőtollaknál, a második 
evezőtoll ellenben a leghosszabb. Orrlikaikat nem 
serték fedik, hanem lágy, hosszában félig nyitott 
szaruszerű lemez (operculum) borítja. Az ó-világ
ban mindenütt honosak s 50 nemük és 200-nál 
több fajuk és alfajuk ismeretes. Élénk, nyugta
lan, folyton tevékeny madarak. Rendesen kisebb-
nagyobb csapatokban élnek. Rovarokkal, férgek
kel és csigákkal táplálkoznak s csak mellékesen 
gyümölcsökkel és növényi részekkel. Rendetlenül 
egybetákolt nagy fészküket faodvakba, sziklák 
v. falak üregeibe rakják. Fészekaljuk 4—7 tojás
ból állhat. A fogságot megszokják s megszelídülve 
a legmulatságosabb madarak közé tartoznak. Fajai
kat két alcsaládra szokás osztani. 

A) alcsalád: Nyüvágók (Buphaginae). Ide
tartozik a Keleti és Dél-Afrikában honos két nyü-
vágó madárfaj: a piroscsörü nyűvágó (Bupha-
gus erythrorhynchus Stanl.) és az afrikai nyű
vágó (B. africanus L.). L. Buphaga. 

B) alcsalád: Igazi seregélyek (Sturninae). Az 
idetartozó nemek közül közönségesebbek: 

1. Seregély (Sturnus). Képviselői a közönséges 
seregély (Stoirnus vulgáris L.) és a fekete sere
gély (S\ unicolor Temm.). L.- Seregély. 

2. Pásztormadár (Pastor), melynek egyetlen 
faja a, pásztormadár (P. roseus L.j. L. Pásztor
madár. 

3. Sáskaseregély (Acridotheres). Fajai Elő-
és Hátsó-Indiában, Ceylonban, Dél-Kínában, Jává
ban, Celebeszben és Afganisztánban honosak. 7 
fajuk ismeretes, melyek közül legismertebb a 
mejna (A. tristis L.). 

i. Rikacs (Eulábes). Dél-Ázsiában és a dél-
ázsiai szigeteken él. Legközönségesebb a hegyi 
rikacs, mejnó v. kis beo (E. religiosa L.). 

5. Fémfényű seregély (Spreo). Dél- és Kelet-
Afrikában 8 faja ismeretes, melyek mind gyö
nyörű fémfényben ragyogó pompás tollazatúkkal 
tűnnek ki. Leggyakoribb a Spreo superbiis Rüpp. 

6. Gsöricse (Lamprotornis). 7 afrikai faja van, 
melyeknek hosszú, a szárnynál rendesen hosszabb 

Seréi 

farkuk van ós tollazatúk az összes seregélyek 
között a legragyogóbb fémfényű. Legelterjedtebb 
és Európába is gyakran importált képviselője a 
hosszúfarkú csöricse (L. caudatus St. MUller). 

7. Pikkelyes seregély (Cinnyricindus). Csőre 
kissé hajlott; szárnyai aránylag rövidek; gyen
gén fejlett lábai hosszú ujjúnk; tollazata pikkely
szerű. Afrikában és Nyugat-Arábiában honos. Leg
ragyogóbb tollazatú faja a fehérhasú pikkelyes 
seregély (C. leitcogaster Gm.). 

Seregélyháza, kisk. Vas vm. kőszegi j.-ban, 
(1920) 140 magyar lak. 

Seregélysármány (áiiat), I. Agelaeus és Tcte-
ridae. 

Seregháza (Serdica), kisk. Vas vmegye mura
szombati járásában, (1910) 737 vend lakossal. (Tr. 
SzHSz.) 

Sereghy Elemér, zenei ivó, szül. Budapesten 
1880 okt. 5. A budapesti egyetemen áUamtud. 
doktori oklevelet szerzett, de emellett zenei tanul
mányokat is végzett, 1900. zenekonzervatóriumot 
alapított. Napilapokba, mint zenekritikus, sok 
esztétikai és zeneművészeti tanulmányt írt; 1909. 
megindította a Zene c. folyóiratot és 1911. egy
szersmind szerkesztője lett a Zenetudományi 
Könyvtár c. gyűjteményes vállalatnak. Önálló 
müvei: Zenei alapismeretek (1912); A kínai 
zenéről (1913); A magyar zene története (1923); 
Zenei műszótár (1923). 

Sereglégy (Sciara militaris Now., áiiat), 1. 
Sciara. 

Seregno (ejtsd: szerennyo), város Milano olasz tar
tományban, (1911) 14,989 lak., selyemfonás és szö
vés, butorgyártás. 

Seregtestek. Két vagy több ugyanazon fegy
vernembeli, egy parancsnok alá helyezett csapat
test egy dandárt alkot. Megkülönböztetünk: gya
log-, lovas- és tüzérdandárokat. Két gyalog- vagy 
lovasdandár egy gyalog- vagy lovashadosztályt 
alkot, amelyekhez mozgósítás esetén más fegy
vernembeli osztályok és tartalékintézetek is adat
nak. Két vagy három gyaloghadosztály egy had
testet alkot, amelyben lovasság, tüzérség és mű
szaki csapatok, továbbá tartalékintézetek is adat
nák. Több hadtest vagy hadosztály egyesítése és 
a szükséges intézetek beosztása által a hadsereg 
alakittatik. A S. elnevezéssel szemben a gyalog-, 
lovas- és tüzérezredeket, az önálló vadászzászló
aljakat, önálló tüzérosztályokat a csapattestek 
gyűjtőnév alá foglalják. A besorozott emberek 
katonai szolgálatra illetékes csapattesteikhez tar
toznak bevonulni. L. Bevonulás. 

Sereh-betegség, a cukornádültetvényben ural
kodó veszedelmes, de eddig még kevésbbé ismert 
növénybetegség. A szártagok rövidek maradnak, 
miáltal a levelek nagyon közeke kerülnek egy
máshoz, ezenfelül a szár igen sok oldalhajtást 
növeszt és legsúlyosabb esetben nádszárat alig 
létesít. Jávában rendkívüli károkat okoz a S. 
Valószínűnek tartják, hogy élősködők okozzák: 
fonálférgek (Nematodák) vagy baktériumok. 

Serein (ejtsd: szűrén), a Yonne 186 km. hosszú 
jobboldali mellékfolyója közép Franciaországban, 
Yonne départementban torkollik. 

Seréi (Serei), kisk. Hunyad vm. puji j.-ban, 
(1910) 905 román lak. (Tr. R.) 
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Sérelem — 759 — Sereth 

Sérelem általában minden olyan hátrány, ame
lyet valaki akár más személy ténye, akár köz
hatóság intézkedése következtében szenved. S. 
dolog hiányosságával okozott hátrány is (1. Felén
túli sérelem). Ha a S. valakinek jogában követ
kezik be, jogsérelemről beszélünk (1. o.). A XVI. 
sz. második felétől 1848-ig a magyar alkotmá
nyos életben a S.-nek különleges jelentése volt; 
értették alatta az alkotmányt ért azokat a sérel
meket, amelyek orvoslását az országgyűlés az 
uralkodótól kívánta (1. Gravamen). 

Sérelmi politika, 1. Gravamen. 
Seremetyev, Borisz Petrovies, gróf, orosz 

tábornagy, szül. 1652 ápr. 25., megh. 1719 febr. 
17. Nagy Péter cár buzgó munkatársa volt az 
orosz sereg megreformálásában. Mint diplomata 
is fontos szolgálatokat végzett. A poltavai csa
tában (1709 júl. 8.) az orosz sereg centrumát ve
zette, 1710. elfoglalta Rigát és Livlandot, 1711. 
a. Pruth mellett az orosz sereg fővezére volt. 
üti naplóját és a cráral való levelezését fia, Pé
ter Boriszovics adta ki. 

Sexena, La, 1 .vidék Badajoz spanyol tartomány 
K.i részében, a Guadianától délre. Penslk, me
lyet a Zujar, a Guadiana mellékvize öntöz. A 
mór háborúk alatt az Alcantara-lovagrend tulaj
dona volt. — 2. La S., fővárosa Coquimbo chilei 
tartománynak (1920) 15,240 lak., kikötője Puerto 
(le Coquimbo, réz-, ezüst- és kobaltércek kivite
lével. Közelében vannak a Herradura de Coquimbo 
kohók. 1543-ban alapították. 

Serenata (olasz), 1. Szerenád. 
Serendibit (ásv.), a vas-, kalcium-, magnózium-

aluminiumnak boroszilikátja. Alaktalan (talán 
monoklin vagy triklin), üvegfényű, kék szemek
ben Ceylon szigetén fordul elő. 

Xereiiissiiims (lat.), 1. Fenség. 
Serenitas (lat.) a. m. derültség. 
Serenos, görög matematikus, Kr. u. a IV. 

sz-ban élt Alexandriában. Két müve maradt 
reánk: A henger metszése és A kúp metszése 
cimen. Úgy tekinthetők, mint kiegészítői az 
Appolonius-féle műnek a küpmetszetek elemeiről. 

Serenus Sammoniacus, római orvos, kit Ca-
racalla Kr. u. 212. megöletett. Vagy tőle, vagy 
hasonló nevű fiától való a Liber medicinalis c, 
1115 hexameterből álló orvosi tanköltemény, 
melyet a középkorban sokat használtak. Kiadta 
Baehrens,Poetae latini min. 3. köt., Leipzig 1881. 

Serényi-csaZííí? (kis-serényi). Régi magyar 
nemesi és grófi ágban virágzó család, melynek 
eredete tisztázva nincsen. András Nagy Lajos 
királyunknak a zárai csatában 1345. elvérzett 
jeles vitéze volt, kinek emlékét a király kegye
lete Székesfejérváron egy sírkővel örökítette 
meg. — Ferenc deák (literátus) II. Lajos király 
alkincstárnoka, aki 1518. testvéreivel együtt 
nemességet nyert, 1531. a pozsonyi kamara ta
nácsosa, 1538—42. királyi adószedő. Tőle vezet
hető le a család szakadatlan leszármazása. — 
Mihály 1592. Fülek és Szendrő kapitánya, 1596 
jún. 25. Prágában bárói rangot nyert. Meghalt 
1600 körül. — Gábor megszerezte a Morva
országban levő Neuswietlau, Millotitz, Kunewald, 
Zlin és Lomnitz uradalmakat, udvari tanácsos és 
morvaországi tartományi kapitány volt, 1656 

ápr. 7. grófi rangra emeltetett, megh. 1664. 
Azóta a család Morvában is birtokos. — Já
nos Károly csász. és kir. kamarás, udvari és 
valóságos belső titkos tanácsos, altábornagy, ez
redtulajdonos, a hadi tanács elnöke, müncheni 
várparancsnok; ő alapította a családi hitbizo
mányi, megh. 1690. — S. Béla gróf, szül. Buda
pesten 1866 jun. 16., megh. u. o. 1919 okt. 15. 
Tanulmányait a bécsi Theresianumban végezte. 
1896. a dédesdi kerület (Borsod) szabadelvű pro
grammal képviselőjévé választotta. 1903-ban ke
reskedelmi miniszteri államtitkár lett és meg
kapta a belső titkos tanácsosi méltóságot, 1910-ben 
pedig Khuen-Héderváry Károly gróf kabinetjében 
földmlvelésügyi miniszter volt 1913-ig. 1916 
szept. havában Andrássy Gyula grófnak a dele
gációk összehívását célzó indítványa mellett fog
lalt állást és kilépett a nemzeti munkapártból, 
de 1917. megint belépett a kormányba és keres
kedelmi miniszter, majd pedig 1918 februárban 
a Wekerle-kabinetben földmívelési miniszter lett. 

Serényi Gusztáv, író, szül. Nagyváradon 1880 
szept. 2. Műegyetemi tanulmányait Budapesten 
végezte, -rt természetfilozófiai tárcákat, kül
politikai és közgazdasági cikkeket. 1911 óta a 
Budapesti Hirlap, később a Magyarság c. pol. lap 
belső munkatársa. Önállóan megjelent müvei: 
Sötét hatalom (transzcendentális regény, 1905); 
A levegő meghódítása (1909); Vért és pénzt 
(1911); Repülőgépen a föld körül (1912). 

Seress, 1. Imre, költő és hírlapíró, szül. Jász
fényszarun 1860 nov. 1. Budapesten végezvén 
gimnáziumi tanulmányait, a zenei pályára ment 
s mint hegedűművész Tatán Esterházy gróf szín
házának zeneigazgatója lett. Ez időben írta meg 
pompás humorú Homérosz-paródiáit, melyeket a. 
kritika elismeréssel fogadott: Hári János Iliásza 
(1885); Odisszea]a (1886); ezek rövid időn belül 
négy kiadást értek meg. Egyéb művei: Vasutas 
tótok (verses humoreszk 1887); Emmi és társai 
(költ. 1888); Kukány ostroma (paródia 1899); 
A nagy háború legendái (1923). Lapokban több 
regénye jelent meg. 

2. S. László, hírlapíró, szül. Baján 1875 jan. 
22. Töbl) napilap munkatársa és felelős szerkesz
tője volt, Az Est megalapítása óta annak belső 
munkatársa. Számos politikai és közgazdasági 
cikket írt; lefordította és előszóval látta el Las-
salle kiválóbb értekezéseit, Büehner Erő és anyag 
művét; átdolgozta Darwin : Az ember szárma
zása c. művét. Önállóan megjelent müvei; 
A tőzsdeadó és az adók elmélete (1896. az Aka
démia dicsérettel tüntette ki); A nagy francia 
forradalom e. gyűjteményes mü következő kö
tetei : A forradalom XVI. Lajos király lefeje-
zéséig; A rémuralom (Adorján Andorral); 
Bonaparte Napóleon (Zilahi Kiss Bélával); Napó
leon császár (1912); Kossuth, Szemere, Görgey. 
Kiadatlan levelek (1913); Napóleon (1914,4 köt.). 

Serét, a kisebb vadak lövésére használt, ólom
ból öntött kisebb-nagyobb szemcsék. A nagysá
gát számokkal jelzik 0-tól 20-ig. A O-ás a leg
nagyobb (502 mm.), a 20-as a legkisebb szemű 
S. (1'08 mm.). A legkisebb szemű S.-et nevezik 
még kása- vagy madárserétnek. 

Sereth, 1. a Duna mellékfolyója, 1. Szereth. 
.4mely szó S alatt nincs meg, Sx alatt keresendő I 
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2. S. (Sirete), az ugyanüy nevű bukovinai 
megye székhelye, a Szereth jobb partján, (1910) 
8949 nagyobbára német lak., jelentékeny lóvásá
rokkal. Most Komániához tartozik. 

Serfanto (Serfo), görög sziget, 1. Szerfosz. 
Sérf enyösziget, telep, területileg Pozsony vni.-

hez, közigazgatásilag Mosón vm. magyaróvári 
j.-hoz tartozik. (1920) 481 lak. 

Serfőző, Helmeczy Mihály (1. 0.) családi neve. 
Serge (franc, ejted: szerzs), atlaszszerű selyem

szövet, továbbá az a féstisgyapotból készített szö 
vet, melyet női cipőkre használnak. 

Sergeant (franc, ejtsd: szerzsan), altiszti rend
fokozat, a. m. őrmester. A királyi testőrséget is 
azelőtt S. d'armes-nak hivták. S. de bataille a 
XV—XVII. sz.-okban magasabb tisztek címe volt, 
akik a csapatok felállítását csata előtt és a me
netrendet ellenőrizték. 

Sergel, Johan Tóbiás, svéd szobrász, szül. 
Stoükholmban 1740 szept. 8., inegh. u. o. 1814 
febr. 26. L'Archevéque tanítványa volt, majd 
Parisban és Rómában tanult. 1779-ben hazatért 
Stockholmba. Tősgyökeres klasszicista művei: 
Alvó faun; a palládiumot elrabló Diomedes; 
Ámor és Psyche; Mars és Venus Kallipygos; 
nagy csoport, mely a történelem múzsáját ábrá
zolja, amint Oxenstierna kancellárnak elbeszéli 
Gusztáv Adolf tetteit; III. Gusztáv bronzszobra 
Stockholmban; Wasa Gusztáv síremléke; Des
cartes emlékszobra a stockholmi Adolf Frigyes 
templomban; a Krisztus föltámadását ábrázoló 
nagy dombormű a stockholmi St.-Clara-templom-
ban stb. 

Serges (Serghis), kisk. Bihar vm. élesdi j.-ban, 
(i9io) 783 román es magyar lak. van mészégetője 
s kőfejtője. Hozzá tartozik Omlás méntelep. (Tr. R.) 

Sergetia, folyó, 1. Sargetia. 
Sergiana, 1. Sarzana. 
Sergipe (S. d'El Bey), a braziliai államok 

egyike, az Atlanti-óceán, Alagoas és Bahia közt, 
területe 40,000 km2, (1920) 477,064 keverék és né
ger lak., 150 km. hosszú alacsony partjait néhány 
folyó öble tagolja. Homokos partszegélye mö
gött rónaságok és erdőségek vannak. Főfolyója 
a San-Francisco. Termékei cukornád, gyapot, 
kakaó, rizs, dohány; van vasérce is. Partvidéke 
egészségtelen, sárgalázas; magasabban fekvő 
részei szárazak és egészségesek. Fővárosa Ara-
cajú. 

Sergius, 1. Gatilina. 
Sergius, négy pápa neve: 
1. S. (I.), szent, szül. Antiochiában, inegh. 701. 

Neveltetését Palermóban nyerte. 687 dec 15. lé
pett a pápai trónra. Uralkodása alatt 691. tartot
ták Konstantinápolyban az ú. n. trullai zsinatot. 
A miseszertartásba ő vezette be az «Agnus Dei, 
qui tollis peccata mundi»-t a szent áldozás előtt. 
Emléknapja szept. 9. 

2. S. (II., 844—847), 844-ben választották meg. 
Kiváló érdemeket szerzett a szentszék és az egy
ház függetlensége körül. 847 jan. 27. halt meg. 

3. S. (HL, 904—911), egyike ama szomorú em
lékű pápáknak, kik erkölcstelenségük által szt. 
Péter székét meggyalázták. 

4. S. (IV., 1009—12), albai püspök volt, midőn 
1009 aug. 21. megválasztották pápának. Meghalt 

1012. Eredeti neve Bocca di P&rco (disznóorr). 
Midőn pápává választották, megváltoztatta nevét; 
egyesek azt hiszik, hogy ezáltal behozta volna a 
szokást, hogy a megválasztott pápa nevét megvál
toztatja, do már előbb dívott e szokás a pápák közt. 

Sergius, magyar ispán, 1116. mint II. István 
hadvezére s a Quarnero szigeteinek és tenger
partjának parancsnoka, a Velencével kiütött há
borúban 9 nagyobb és számos kisebb hajóval 
kötött ki Arbe szigetén s azt elpusztította. 

Serialis rügyek (növ.), 1. Rügy. 
Seri'at (arab) a. m. törvény, különösen a régi 

vallásos hagyományon alapuló kánoni törvény, 
megkülönböztetésül egyrészt az egyes népeknél 
hagyományos szokásjogtól furf, ádet), másrészt 
a különféle mohammedán országokban alkotott 
világi törvényektől (kánún). 

Seriat-el-Kebire, a Jordán folyó arab neve 
Palesztinában. Seriat-el-Menadhire a Jármuk 
folyó arab neve ugyanott. 

Serica, Augusztus császár óta neve a legkele 
tibb Ázsiának, mely Indiától É.-ra ós K.-re ter
jed, tehát Kína, melynek legfőbb iparcikkét, a 
selymet (sericum) már az ó-kor ismerte. 

Sericin, 1. Selyemenyv. 
Sericinsav, 1. Mirisztinsav. 
Seriéit (ásv.), 1. Szériát. 
Series (lat.) a. m. sor, számsor, sorozat. 
Serif (arab) a. m. előkelő, nemes; a mohamme-

dánok között azoknak címe, kik törzsfájukat a 
prófétára vezetik vissza; e minőségüket zöld 
színű turbán viselése által szeretik feltüntetni. 
S.-nek nevezik még különösen a Mekka városának 
legelső méltóságát képviselő férfiút (mekkai S.), 
kit a Haszántól származó S.-családból a szultán 
nevez ki; ő gyakorolja a legnagyobb befolyást az 
összes Hidzsáz ügyeire és a lakosság szemében a 
legnagyobb tekintéllyel ő bir. A marokkói szul
tándinasztia is származásánál fogva a S. címet 
viseli (ő serifi fensége). 

Serif pasa (Oherif), egyiptomi államférfiú, ki 
a 80-as években Tevők alkirály alatt két ízben 
szerepelt mint miniszterelnök; első izben Arabi 
pasa, másodízben Anglia fellépése folytán vesz
tette el állását. Ekkor Grazba vonult vissza, hol 
1887 ápr. 4. meghalt. 

Serinc (állat), 1. Durbincs. 
Ser ing, 1. Friedrich Wilhelm, német zene

szerző, szül. Fürstenwaldeban (Niederlausitz) 
1822 nov. 26., megh. Hannoverban 1901 nov. 5. 
Nevezetesebb művei: Christi Einzug in Jerusa-
lem (oratórium); Adventskantate, 72 Psalm.; 
továbbá Allgemeine Musiklelire (1902). 

2. S., Max, német nemzetgazda, szül. Barby-
ban 1857 jan. 18. 1889-ben a berlini gazdasági 
főiskola, majd az ottani egyetem tanára lett. Fóbb 
müvei: Die landwirtsch. Konkurrenz Nordameri-
kas (Leipzig 1887); Die innere Kolonisation lm 
östlichen Deutschland (Leipzig 1893); 1897 óta 
kiadja a Die Vererbung des lándlichen Grund-
besitzes im Königreich Preussen c. gyűjtemé
nyes munkát. 

Seringe, Nicolas, 1. Ser. 
Serinus (állat), 1. Csicsürke, Kanári. 
Serio (ó-kori Sarius), az Adda 110 km. hosszú 

bal mellékfolyója Felső-Olaszországban. Ered a 
Amely sző S alatt nincs meg, Sx alatt keresendő! 
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Berganiói-Alpokban, keresztülfolyik a Val Se-
rianán, Cremona tartományban Montodinénél 
torkollik. 

Serioso (olasz), zenei műszó, a. m. komolyan. 
Seriphos, görög sziget, 1. Szerfosz. 
Seris cicliorium, seris hortensis (uSv.), 1. 

Gichorium. 
Ser-i-Szebsz' (Sar-Szabis, azelőtt: Kecs), kö

zépső Bokharának É.-i vidéke. A Kara-darja és 
mellékvizei öntözik. Lakóinak száma mintegy 
500,000, akik nagyobbára özbegek és földmlve-
lők. Két megerősített városa: Kitab és Sar egy
máshoz közel fekszik. S. azelőtt önálló khánság 
volt; 1868. Bokharával együtt részt vett az 
oroszok elleni háborúban ; 1870. megszállották 
az oroszok, de azután átengedték Bokharának. 
Itt született Timur-Lenk. 

Serke, az állatokon és emberen élősködő tetvek-
nek a haj- vagy szőrszálakra ragasztott petéje. 

Serke (Zirkovce), kisk. Gömör és Kis-Hont 
vm. feledi j.-ban, (1910) 956 magyar lak. Tőle 
Ny.-ra hajdan vára volt egy halmon. 1324. Roland 
v. Loránd (az Apuliából Kálmán király alatt 
bejött Rátolt ivadéka) a S.-i várat megszerezvén, 
utódai Lorántffyaknak neveztettek serkei elő
névvel ; Lorántffy György 1451. a várat Giskra 
cseh hadai ellen elvesztette. Hunyadi Mátyás 
1459. visszafoglalván tőlük a várat, régi urainak 
visszaadta. A Lorántffy-család a várat a XVII. sz. 
első feléig hirta, ekkor a Vay, ezegei Was, Szi-
lassy, Toldalagi és Kemény családok kezébe ke
rült egymás után. (Ti-. Cs.-Sz.) 

Serkefft (nüv.), 1. Lycopodiaceae. 
Serleg (olasz, boccale), díszos ivóedény, több

nyire ezüstből v. aranyból, gyakran fedővel. Az 
ó-korban a 8. a bőség és hatalom jelképe. A 
görögök S.-e a skyphos és a kantharos. A ró
maiak különösen a császárság korában használ
tak pompás S.-eket, amelyeket drágakövekből 
is véstek; nem kevésbbé drágák voltak köszö
rült üveg S.-eik (murrhinák, vasadiatréták) s 
vert domborművű ezüst S.-eik. A középkorban 
a gótikában jut a S. művészi formához, virág
kora azonban a XVI—XVII. sz.-ba esik, mely 
kifogyhatatlan a S.-formák és díszítések Mesze
lésében. Az elefántcsont, a szaru, a kristály s 
a nemes fémek egyaránt szerephez jutnak most. 
A formák gyakran különösek, mint a talpatlan S. 
(Stuzzbecher), mely rendesen bőszoknyás asszonyt 
ábrázol s csak megfordítva állt meg az asztalon, 
v. a kettős S., a menyasszonypohár stb. V. ö. 
Ráth György, Az Iparművészet Könyve, I—III köt. 

Serleg, csillagkép, 1. Crater. 
Serlegvirágzat (liypanthodium, növ.), a lepény

virágzat olyatén módosulása, amidőn a húsos 
receptaculum bemélyed, serleg- v. bögrealakú 
lesz és a virágokat az üreg belső falán viseli. 
Ilyen S. a fügéé, a melyből a terméságazat kü
lönleges alakja, a fügetermés lesz. (L. Coenocar-
pium, Ficus, Füge, Fügefa, Fügetermés, Ele-
ségnövények II. melléklete). 

Seriing (Sirling), kisk. Besztercze-Naszód vm. 
besenyői j.-ban, (1910) 344 román lak. (Tr. R.) 

Serly Lajos, zeneszerző és karmester, szül. 
Losonezon Í855 március 13. Kiváló tehetségű 
operettkarmester és zeneszerző. 1885. a budapesti 

Népszínházban dirigált mintaszerű előadáso
kat. Megalapította az ó-budai Kisfaludy-Szinhá-
zat. 1905. kivándorolt Észak-Amerikába. Rendkí
vüli sikert arattak ós népszerűségnek örvendtek 
dalai ós operettjei: Világszép asszony Marcia(Rá-
kosi Jenő szövegére); Titilla hadnagy (Rákosi 
Jenő szövegére); Csókon szerzett vőlegény; Nő-
emancipáció ; Alhambra rózsája; Tót leány: 
Magdolna; Ingyenélők. 

Sermaize-lés Bains (ejtsd: szerméz-ié-ben), város 
Marne francia départementban, (1911) 2718 la
kossal, temploma XI—XIII. századbeli; sós és 
vasas forrásai, fürdője, vasművei és drótgyárai 
vannak. 

Sermegi János, 1. Zermegh. 
Sermione (Sirmione), félsziget, 1. Garda-tó 
Sermo (lat.) a. m. beszéd, beszélgetés, cseve

gés. Sermóknak nevezi Horatius az ó szatíráit és 
epistoláit. 

Sermocinat io (lat.) a. m. értekezés, beszél
getés, szónoki alakzat, távollevő v. meghalt sze
mélyek beszéltetése. 

Sermoneta hercege, 1. Caetani. 
Serneus (Klosters-S.), falu és fürdő Grau-

bünden svájci kantonban, (1910) 1731 lak., kénes 
ásványvízforrással, fürdőintézettel. 

Serodermatos is v. onodermatosis, oly bőr
betegségek csoportja, melyek vérsavó-kiválasz
tással járnak. 

Serologia, 1. Szerológia. 
Seronnes, 1. Gháteauneuf, 4. 
Serosa (lat.) v. membranaserosa, savós hártya, 

1. Serosus. 
Serosus (lat.) a. m. vérsavót kiválasztó, tar

talmazó. — S. folyadék, a vérből egyszerű me
chanikus átszivárgás által származó nedv. — S. 
hártyák, a mellhártya, a hashártya, a szívburok 
és mindazon két lemezből álló hártyák, amelyek 
zsigereket zárnak körül. 

Serow, orosz zeneszerző, 1. Szeröv. 
Serpa Pinto, Alexander Albert de la Rocha, 

portugál utazó, szül. Polchras kastélyban 1846 
ápr. 30., megh. Lisszabonban 1900 dec. 28. 
1869-ben Zambézi vidékén egy katonai expedí
cióval a Viktória-vízesésig jutott. 1877—79. ne
vezetesutazást tett Dél-Afrikán keresztül. Útle
írása S. utazása címen magyarul is megjelent 
Brózik Károly fordításában (1884). 

Serpens (lat), csillagkép, 1. Kígyó. 
Serpentaria (ásv.), 1. Szerpentin. 
Serpei i tari idae (régi néven Gypogeranidae, 

áiiat), a Ragadozó madarak (Falconiform.es) rend
jébe tartozó madárcsalád, melyre jellemző, hogy 
megjelenésére valóságos gázló a ragadozók között. 
Nyúlánk termetű; lábai hosszúak, csűdje a gé
mekére emlékeztetően feltűnően magas; feje kicsi, 
széles; csőre rövidebb a fejnél, erős, vastag, tövé
ből görbült, kampója nagyon hegyes s kávái éle
sek ; szárnya hosszú, hegye egyenesen elvágott; 
lépcsőzetes farkának két középső tolla szertelenül 
meghosszabbodott; tollazata tömött, gazdag és 
nagytollü; fejét hat pár hosszú tollból álló és 
felmereszthető bóbita díszíti. Hazája Afrikának a 
Jóreménység fokától az é. sz. 16°-áig s a Vörös-
tenger partjától Szenegálig terjedő nagy része. 
Egyetlen faj ismeretes: a lábas keselyű v. gém-

Amely szó 8 alatt nincs meg, Sas alatt keresendői 
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keselyű (Serpentarius secretariusLath.). Régeb
ben a S. családot a Vágómadarak (Pelargoi •nithes) 
rendjébe sorozták. L. még Lábaskeselyü. 

Serpentarius (régi néven Gypogeranus, ái-
iat). a Ragadozó madarak (Falconiformes) rend
jébe tartozó Lábaskeselyű-félék (Serpentariidae) 
családjának egyetlen ismert neme, melybe egyet
len faj: a lábaskeselyü, génikeselyű v. kigyász-
keselyü (S. secretarius Lath.) tartozik. L. Lábas-
keselyű. 

Serpentarius (lat.) a. m. kigyótartó, csillag
kép, 1. Kigyótartó. 

Serpentes (állat), 1. Kígyók. 
Serpentin (ásv.), 1. Szerpentin. 
Serpentine (franc, ejtsd: szerpafitia), magya

rosan szerpentin, kígyózó út a hegyoldalokon. 
Serpent ine (franc, ejtsd: szerpantin), a XVI. 

és XVII. sz.-ban könnyű lövegeknek egyik neme 
(csatakígyó), egészen 40 kaliber hosszúságú csö
vekkel. 

Serpenyő, lábasalakú bádogedény, különféle 
élelmiszerek pörkölésére. — S. a puskákon, 1. 
Lövöfegyver. 

Serpette (ejtsd: szerpett), Gaston, francia zene
szerző, szül. Nantesban 184b' nov. 4., megh. Pa
risban 1904 nov. 3. 1871. megnyerte a római dí
jat. Harmincegy operettet írt, amelyek közül az 
Ádám és Éva és a Konzul felesége c. előadásra 
kerültek a budapesti Népszínházban is. 

Serpierit (ásv.), réz-cink-kalciumszulfát: 
3(Cu,Zn,Ca)S04-f3H20. 

Rombos, kékeszöld, áttetsző, nyalábokká csopor
tosított igen apró táblák. Lauriumban (Görög
ország) a cinkpáton terem. 

Serpiginosus (lat.), az a fekély, mely egyik 
oldalán gyógyul, másikon tovább terjed. 

Serpilius János, jogi iró, szül. Leibiczon 
(Szépe s vm.) 1623 jan. 20., hires lutheránus papi 
családból, megh. Sopronban 1686 dec 1. Tanul
mányait nagyrészt Németországban végezte, ott 
lett ügyvéd is, majd 1652. Lőcse, Eperjes, Bártfa 
ós Szeben városok tanácsosukká választották. 
1657-ben Szepes vármegye táblabírája, 1659. pedig 
országgyűlési követ lett, 1660. Sopron város 
választotta tanácsosává, később ott polgármester 
is volt. Megjelent munkái: Compendiosa delineatio 
totius juris canonici et civilis in gratiam tironum 
studii juris consignata (Lőcse, 1651; új kiadás 
Jena, 1675); Disputatio politica de incrementis 
rerum publiearum. 

Serpollet, Léon, francia technikus, szül. Culoz-
ban (Francia-Jura) 1858 ápr. 4., megh. Parisban 
1907 febr. 13. Már 17 éves korában gőzzel hajtott 
kis kocsit szerkesztett, majd Parisban telepedvén 
meg., 1881-ben az első automobilt, 1888. pedig a 
koksszal fűtött háromkerekű gőzkocsit szerkesz
tette. A benzines motor alkalmazása azonban ki
szorította az ő rendszerét. 

Serpula (áiiat), a Gyürüsférgek (Annulata) 
osztályába, a Sertelábúak (Ghaetopoda) alosz
tályába, a Soksertéjüek (Polychaeta) rendjébe tar
tozó tengeri féregnem. Fajai meszes csöveket vá
lasztanak el és ezekben élnek (ezért nevezik féreg
csigáknak). Nyugalomban fejüket a csőből kidug
ják és a rajta levő többnyire sárga, vörös vagy 
tarkaszinü kopoltyúkat kiterjesztik s ilyenkor 

nagyon csinosak. Számos fajuk ismeretes, melyek 
az összes tengerekben szét vannak szórva. 

Serra (port., spanyolul: sierra, a. m. fiirész), 
a. m. hegylánc, hegységek neveiben igen gya
kori a Pyreneusi-félszigeten, továbbá Dél-Ame
rika régebben spanyol és portugál területein. 

Serra da Estrella, hegység, 1. Estrella. 
Serradifalco, város Caltanisetta szicíliai olasz 

tartományban, (1911) 9988 lak., kénbányával. 
Serra do Mar (a. m. «tengeri v. parti hegység»)r 

a brazíliai magasföldnek a tengerre leszakadó me
redek pereme Brazília délamerikai államban, Rio 
de Janeirótól DNy.-ra. 1250 m.-ig emelkedik. 

Serrania de Cuenca. 1. hegység; — 2. tarto
mány, 1. Cuenca. 

Se'rrano y Dominguez, Francisco, dela Tőrre 
hercege, San Antonio grófja, spanyol tábornagy 
és államférfiú, szül. Anjonillában (Andalúzia) 
1810 szept. 17., megh. Madridban 1885 nov. 16. 
A karlisták elleni háborúban 1839. már tábornok 
volt. 1843. elpártolt Esparterótól (I. o.) és a bar
celonai ideiglenes kormány élére állott. Ezután 
magasabb katonai méltóságokat viselt, 1858— 
1862. Kuba főkormányzója volt s 1861. elfoglalta 
Santo Domingót. Ezért hercegi rangra emelte 
II. Izabella királynő. 1865. a szenátus elnöke 
lett, 1868 júl. száműzték a Kanári-szigetekre, 
de 1868 szept. visszatért s nagy része volt Iza
bella királynő elűzetésében. Ezután az ideiglenes 
kormány élére állott s 1869 jún. 16. régenssé vá 
lasztották «Fenség» címmel. Amadeusz király 
alatt (1870—73.) fővezér, majd miniszterelnök 
volt. Annák lemondása után 1874 jan. 4. szét
kergette a cortest és a végrehajtó hatalom el
nöke volt XII. Alfonz király trónraléptéig. Utol
jára 1883—84. párisi követ volt. 

Serranus (áiiat), ]. Fiirészes sügér. 
Serrasalmo (állat), 1. Karibihalak. 
Serrati, t. i. nitmi (lat.) a. m. csipkés szélű 

pénzek (serra a. m. fűrész). Először Syriában ver
tek ilyeneket rézből, azután Karthágóban arany
ból és ezüstből. Általánossá azonban aróm. köztár
saság idejében lett ez az eljárás. Valószínűleg a 
hamisítást (1. Subaerati nmni) akarták ezáltal 
megnehezíteni. 

Serratula L., fürészfű (növ.), a Compositae 
(Fészkesek) család génusza; 40 faja Enrópa, 
Észak-Afrika, Ázsia növénye Japánig. Levelük 
ttiskétlen. Fészkükben a fészekpikkelyek rövid 
szálkában vagy tüskében végződnek, függelékük 
nincs. Kaszaijuk kopasz, bóbitája többsoros, 
egyenlőtlen sertékből áll. Közép- és Dél-Európá
ban elterjedt (az Uraiig) a S. tinctoria L. (festő 
fürészfű, festő fű, soltina, zsoltina), évelő fű. 
Fészkei hosszúkás hengeresek, szártetőző fürtöt 
v. bogernyőt alkotnak, virágaik pirosak. Nedves 
réteken, füves helyeken erdőszélen nő. Leveléből 
ezelőtt sárga festéket nyertek, de ezt más festé
kek kiszorították. 

Serravalle, város, 1. Vittorio. 
Serravezza, város, 1. Seravezza. 
Serre, az Óise 112 km. hosszú bal mellék

folyója, Aisne francia départementban La Fere-
nél torkollik. A világháborúban, különösen 1915 
júniusban, 1917 januárban heves harcok szín
helye volt, 1918 okt. 23—25. a franciák a néme-

Amely sző S alatt nincs meg, Sz alatt keresendő! 
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tek visszaszorítása után ismét birtokukba kerí
tették az egész folyómentét. 

Serres-f ines (franc.) apró, rugalmas fémből 
készült, különböző alkatú műszerek, két végükön 
apró foggal. A sebszólek összetartására használ
ják a teljes összeforrás bekövetkeztéig. Ujabban 
a Miechel-kapesok alakjában nagy elterjedésnek 
örvendenek. 

Serret (ejtsd: szerré), Joseph Alfréd, francia 
matematikus, szül. Parisban 1819 aug. 30., megh. 
1865 márc. 2. Elvégezvén az Ecole polytech-
niqueot, 1840. tüzérhadnagy lett, 1848. pedig az 
École polytechnique examinátora és 1861. a Col
lége de Francé tanára. Nevezetesebb művei: 
Cours d'algébre supérieure (Paris, 5. kiad., 1885, 
4 köt..); Cours de calcul differentialet integrál 
(5. kiad., 1900); Traité de trigonometrie (8. kiad., 
1900). S. kiadta Lagrange müveit is. 

Serricornia (állat), 1. íürészcsápuak. 
Serrítő a. m. cérnázó, két fonal összesodrására 

való sodróorsó. 
Serrure (ejtsd: szeritr), Constant Philip, flamand 

tudós, szül. Antwerpenben 1805. szept. 22., megh. 
Moortzeeleben (Gént mellett) 1872 ápr. 6.1835-ben 
a genti főiskolán a történelem, tanára. Itt ala
pította Nederduitsche Letteroefeningen (Német
alföldi irodalmi gyakorlatok) cím alatt az első 
flamand folyóiratot és a későbbi németalföldi 
nyelvkongresszusok szervezésében is jelentékeny 
része volt. Egyúttal szorgalmas munkása volt 
az összes jelentősebb flamand folyóiratoknak és 
kiadója sok régi flamand krónikának és lovag
költeménynek. Saját munkái közül a Catalogue 
du cabinet de médailles du prince de Ligne (Gént 
1847) máig is legjobb könyve a belga éremtudo
mánynak. 

Sersel (Gherchell), kikötőváros Algériában, 
(i9ii) 10,796 lak., vasércbányával, pamutiparral. S. 
egykor Jol néven Juba király székhelye volt, aki 
Augustus tiszteletére Caesareának nevezte el. 
1531-ben Doria itt égette föl az algériai kalózok 
hajóhadát. A franciák 1840. foglalták el. Római 
romok máig is fenmaradtak benne. 

Serte (séta), az emlős állatok testén a hajak
nál s szőröknél vastagabb és merevebb szarukép
ződmény. Legelterjedtebb a nemkérődző páros ujjú 
emlősök között a Sertésféléknél (Suina). S.-nek 
nevezzük azonfelül a némely madárnál előforduló 
merev, hajszálakhoz hasonló tollakat. A gerinc
telen állatok sorában nagyszámú és nagyon külön
böző alakú serték (chaetae) fejlődtek ki a Férgek 
törzséhez tartozó S.-lábúak bőrében (Chaetopoda), 
melyekre annyira jellemzők, hogy innen kapták 
nevüket is. 

Sertefarkú (Stipiturus, állat), 1. Stipitarus. 
Sertefü (nüv)., 1. Nárdus. 
Sertehullás a skorbut egyik tünete sertése

ken : kivételesen súlyos hevenyés fertőző beteg
ségek, pl. orbánc és sertéspestis után is észlel
hető s utóbbi esetben később fekete serték he
lyett rendszerint fehérek nőnek. 

Sertelátmak v. Sö'rtelábúak (Chaetopoda, ái-
iat), 1. Sö'rtelábúak. 

Serterothadás, a sertések skorbutjának egyik 
tünete, midőn a serték könnyen kihúzhatók és 
hagymáik véresek. L. Skorbut. 

Sertés (1. a két képmellékletet). A házi S. (sus 
scrofa domesticus) származása még nincs telje
sen tisztázva (1. Sertés-félék). A domesztikálást 
a kinaiak, utóbb pedig az európai népek végez
ték. A him állatot kannak, a nőstényt kocának 
vagy göbének, az újszülött S.-t V2—1 éves korig 
malacnak, a Vi—2 éves növendéket süldőnek, az 
ivarmirigyétől megfosztott kant ártánynak ne
vezik. 

Ser tés fa j ták . 
Hazánkban már honfoglaló őseink foglalkoz

tak a S. tenyésztésével. Legrégibb fajtánk a ba
konyi S. volt, mely azonban a múlt század negy
venes éveiben kipusztult. A Kárpátokban és az 
erdélyi havas vidéken a hegyi S.-t tenyésztik, me
lyet Felvidéken a lengyel S.-sel, Erdélyben pedig 
a román tüskésdisznóval kereszteznek. A lengyel 
S. keselyszínű hússertés, mely a XII. és XVII. 
sz.-ban Lengyelországból került be hozzánk a 
legeltetésért fizetett malactized révén. Lassan 
fejlődő primitiv, de szapora és edzett fajta; a 
kassai sonkaipar ennek köszöni fellendülését. A 
múlt század közepéig az Alföld keleti részén a 
nagytestű vörös szalontai S. volt elterjedve, 
melyet utóbb a mangalica kiszorított. Egyes, 
nem tisztavérű, mangalicával keresztezett sza
lontai S.-ek ezidőszerint is találhatók Bihar vár
megyében. 

Legelterjedtebb hazai S.-fajta a magyar gön
dörszőrű mangalica, mely eredetileg Szerbiából 
származott be hozzánk. Tenyésztésünk alapját 
a József nádor által 1833. Milos szerb fejedelem 
topcsideri tenyészetéből Kisjenőre behozott törzs 
vetette meg. A mangalica-sertésnek nagy és közép-
nagytestű, szőke, fekete és fecskehasú változata 
ismeretes. Leggyakoribb a szőke mangalica, mar
magassága 65—75 cm., élősúlya egyéves korban 
60—65 kg., kétéves mangalicák 80—120, hizók 
200—300 kg.-ot nyomnak. Turókarimája, a sze
mek környéke és a körmök szarutokja feketeszínü 
és a bőr is szürkés festékanyagot tartalmaz. 
A szőrzet sárgásfehér és göndörödött. A testalkat 
tetszetős, a szervezet erőteljes és edzett. Közép
korán fejlődik. Szaporasága közepes. Elsőrendű 
zsírsertés, mely igen jól hízik, a takarmányt 
jól értékesíti és kitűnő, jól eltartható zsírt ad. 

A külföldi S.-fajták közül nálunk az angol Mis-
sertések a legelterjedtebbek, így elsősorban a 
koránfejlődő és szapora nagytestű yorkshirei S., 
mely keselyszínű, gyéren szőrölt és horpadt (tű
zött) orrú állat. Ismeretes továbbá a feketeszínü, 
fehér jegyes berkshirei fajta. Elvétve a vörös 
tamivorth és a fekete nagytestű cormvall S. is 
feltalálható. A mangalica és berkshirei S. ke
resztezéséből Erdélyben a báznai feketetarka, 
öves vagyis kendős S. keletkezett. Legújabban 
Anglia zsírsertését, a lincolnshirei fajtát is be
hozták hozzánk a mangaliea-S. nemesítő keresz
tezésére, hogy utóbbi gyorsabban fejlődő és sza
porább legyen. Németországban rövidfülű (pl. a 
bajor S.) és hosszúfülű (lapály) S.-ek vannak, 
melyek közül a mecklenburgi, meisseni és veszt
fáliai fajta került be hozzánk. Végül Amerika 
híres edzett S.-ét, a polland-kinai S.-t is behoz
ták országunkba. 

Amely szó 8 alatt nincs meg. Sas alatt keresendő 1 
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A s e r t é s t e n y é s z t é s e . 
A S.-eket csürhében (közöa tenyésztés) és fal

kában (uradalmi tenyésztés) lehet tenyészteni. 
Ismeretes továbbá a tanyai és a házi vagy udvari 
tenyésztési módszer. A S.-tenyésztő célja lehet 
különböző fajtájú zsír- vagy hús-S. tenyésztése. 
Hazánkban leginkább a mangalica zsírsertéseket 
tenyésztik: az igényesebb hússertések inkább 
csak belterjes gazdaságokban díszlenek, ahol tej
gazdasági melléktermékeket lehet etetni. A kellő
képen kiválasztott mangalica-tenyészsertéseket 
iy s—l'/í éves korban, a gyorsabban fejlődő hús
sertéseket pedig már kb. egyéves korban veszik 
a tenyésztésbe és a kanokat rendszerint 3—4, a 
kocákat pedig 5—6 éves korban selejtezik ki. 
A közös tenyésztésben 30—40, az uradalmakban 
pedig, ahol rövid időn belül akarnak malacoz-
tatni, kb. 10 kocára tartanak egy kant. A S.-koca 
ivarzását rühetésnek vagy görgésnek hívják. A 
mangalicasertést rendszerint egyszer, de újabban 
kétszer is malacoztatják egy év alatt, az elles ide
jét rendszerint január—február, illetőleg augusz
tus—szeptember hónapokra teszik. A hússerté
seket évenkint kétszer, sőt két évben ötször is 
fiadztatják. A kocák vemhességének időtartama 
négy hónap, melynek eltelte után a mangalica 
3—9, a yorkshirei S. pedig 8—22 malacot vet. 
A malacok az első három hétben kizárólag anya
tejen élnek, azután pedig szemes árpát v. zabot 
is kapnak takarmányul. Az elválasztást több
nyire 6—8 hetes korban foganatosítják. A nö
vendéksertések felnevelése és a megélemedett 
S.-ek tartása közben a legeltetésnek fontos sze
repe jut, mely a higiénés előnyökön kívül olcsóvá 
ós jövedelmezővé teszi a S.-tenyésztést. Különö
sen régebben a makkoltatást is alkalmazták, 
mellyel a tölgy- és bükkerdők lehullott makkját 
legelő S.-ekkel értékesítették. 

A S.-hlzlalást nálunk nemcsak kicsinyben, ha
nem nagyban is űzik gazdaságilag v. pedig ipar-
szerűen. Az Első magyar sertéshizlaló részvény
társaság 1870. alakult Kőbányán, ahol a S.-vész 
uralkodása előtt évenként mintegy V2 millió S.-t 
hizlaltak. A kőbányai telep helyébe Tétényben 
nagyszabású, modern hlzlalótelep épült. Ezen
kívül számos hlzlalótelep van. különösen az Al
földön, így pl. Barcson, Győrött, Szegeden, Deb-
reczenben, Kecskeméten, Eleken stb. Az ivar-
mirigyeitől megfosztott (herélt, miskárolt) man
galicasertést fejlett, 1—2 éves korban veszik a 
hízóba, nemkülönben öreg mustra-mangalicákat 
is hizlalnak. A szállásokban megejtett hizlalás 
3—6 hónapig tart ; főhízósertéstakarmány a ten
geri, külföldi kivitelre szánt S.-ekkel árpát is etet
nek. A páronként 2V2—9 kg.-ig fokozatosan fel
emelt napi takarmányadagot a hizlalás végén 
csökkentik. A hizlalás ideje alatt páronként elfo
gyasztott 600—1500 kg. eleség kb. 20%, vagyis 
120—300 kg. súlygyarapodást eredményez. A 
hizlalás közben a "S.-ek nyugalmára és a bősé
ges ivóvízellátásra súlyt fektetnek, továbbá nyá
ron fürdőt is létesítenek a hízóknak. A hússer
téseket fiatal, 2—4 hónapos korban kezdik hiz
lalni és a 3—4 hónapos hizlalás alatt az abrak
takarmányon kívül zöld lucernát v. lóherét és 
lefölözött tejet is etetnek. 

Irodalom. Dorner, A S. Magyarországban, 2. kiad., Buda
pest, 1908; Kovácsy-Monostori, A 8., annak tenyésztése és 
hizlalása, Kassa 1890; Rhode-Schmidt, Schweinezucht, 5. 
kiad., Berlin, 190G; Hoesch, Die Schweinezucht, Hannover. 
1911. 

Sértés, 1. Becsületsértés, Iniuria, Sértett. 
Sertésbalzsam, 1. Tetragastris. 
Sertésbőr soka, 1. Bor sokakor. 
Sertések köszvénye, lábzsugora, szuszogó 

kórja. 1. Angolbetegség. 
Sertés-félék (Suidae, ínat), a Patások (Ungti-

lata) rendjébe és a Páros ujjúak (Artiodactyla) 
alrendjébe tartozó emlősállat-család. Törzsük két 
oldalról összenyomott, esetlen. FejUk inajdnein 
kúpalakú, de elül lecsapott. Arcorruk hosszú s 
elül lapos, csaknem csupasz, kerekded és moz
gékony orrkoronggá szélesedik; utóbbin vannak 
az orrlyukak. Fülük közepes nagyságú és rende
sen fölálló. Szemük rézsútos metszésű s aránylag 
kicsi. Fogaik száma változó, de mind a három 
fogféleségtik megvan. Metszőfogaik száma a felső 
állkapocsfélben 1 és 3, az alsóban 2 és 3 között 
változik; ezek idősebb korban nem ritkán kihull
nak. Szemfogaik jól fejlettek s.a felsők többé-
kevésbbé föl- és kifelé görbülnek. Változó számú 
zápfogaik közül az elülsők metszésre alkalmas 
éllel, a hátulsók pedig a táplálék szótőrlésére való 
széles gumókkal vannak ellátva, vagyis a S. fo
gazata jellemző mindenevő-fogazat. Végtagjaik 
karcsúak, vékonyak. Mindegyik lábukon négy ujj 
van, melyek közül a földet azonban csak a két 
középső (harmadik és negyedik) érinti. Farkuk 
hosszú, vékony és gyűrűsen csavarodott. Testü
ket többé-kevésbbé sűrű sörtenemü szőr fedi. Bő
séges táplálkozás esetén bőrük alatt vastag sza
lonnaréteget tudnak raktározni. Gyomruk egy
szerű. Belük hosszú; körülbelül tízszer hosszabb 
a testnél. Ausztrália és Észak-Amerika nagy 
részének kivételével úgyszólván mindenütt hono
sak. A nedves, mocsaras helyeket, a folyók és 
tavak partvidékét szeretik, ahol rendesen az 
iszapba és ingoványba ássák be magukat. Szeretik 
a társas életet s éjjel mennek zsákmány után. A 
szó betűszerinti értelmében mindenevők. Falánk-
ságuk közismert. Emséik rendszerint sok malacot 
szülnek; fiaiknak száma néha 24, tehát több, mint 
bármely más emlősé. Fogságban könnyen meg
szelídülnek. 

A S.-hez tartozó fajokat három családba so
rozzuk. 

A) alcsalád: Igazi sertések (Suinae). Jellemző 
reájuk: négyujju lábuk, erős szőrözöttségük és 
6 pár metszőfoguk. Zápfogaik száma a felső áll
kapocsban 7 és 6, az alsóban 7 és 5 között válto
zik. Alsó utolsó zápfoguk rágó felszínén mindig 
4-nél több gumójuk van. Fontosabb nemeik és al-
nemeik: 

1. nem: Igazi disznók (Sus). Úgy felső, mint 
alsó állkapcsukban 6 metsző-, 1—1 szem-, 4—4 
elő- és 3—3 utózápfoguk van. Külső alakjuk a 
házi disznó és vaddisznó alapján közismert, ezért 
leírásukat itt mellőzhetjük. Az idetartozó fajokat 
koponyájuk alkotása, szemfoguk alakja és mala
caik mustrázata alapján három alnembe sorozzuk: 

a) alnem: Szemólcsös disznók (Eusus). Kopo
nyájuk rendkívül hosszúra nyúlt és a test hosszá
nak s/8-át is elérheti. Fiataljaik hosszanti sávo-
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zotteaga alig látható; a sávok rendesen pontokká 
szakadnak és korán eltűnnek. Legfeltűnőbb bélye
gük, hogy arcukon a szemek és az orrlyukak kö
zött legalább egy pár szemölcsük van, melyből 
merev serték painata áll ki. Szörözetük gyér és 
szinük változó: rendesen feketebarna, sárgásbarna 
és szürkésfehér árnyalattal. Hátsó-Indiában, Bor
neóban, Szumatrában, Celebeszben,meg a Molukki-
é8 Pilippi-szigeteken honosak. Ismertebb fajaik: 
a jávai szemölcsös disznó (Sus [Eusus] verru-
cosus MU11. Schl.), a szakállas szemölcsös disznó 
(Sus [Eusus] barbatus S. Mull.) és a celebeszi 
szemölcsös disznó (Sus [Eusus] celébensis MU11. 
Schl.) 

b) alnem: Vaddisznók (Sus). Koponyájuk rö
videbb, mint a szemölcsös disznóké, de hosszabb, 
mint a következő alnembe tartozó sávos orrmányú 
disznóké. Ezenfelül szemfoguk és könnycsontjuk 
alakjában térnek el a többi 8.-től. Fiataljaik a 
4 . - 5 . hónapig hat sárgás v. szürkésfehér hosz-
szanti sávval vannak ellátva, Észak-Afrikában, 
Európában, Közép- és Észak-Ázsiában honosak. 
Idetartozik: a vaddisznó (Sus [Sus] scrofa L.). 
L. Vaddisznó. 

c) alnem: Sávos orrmányú disznók (Striato-
sus). Koponyájuk a vaddisznókénál rövidebb és 
magasabb. Csekély kivételtől eltekintve az ide
tartozó fajoknak az orrmány két oldalán egész a 
pofatájékig húzódva határozott fehéres szinti sáv-
juk van. Egész Kelet-Ázsiában, Elő- és Hátsó-
Indiában, a Maláji-, Andamani- és Nikobari-szige-
teken, Pormózában és Japánban honosak. Az ösz-
pzes S. között ez az alnem fajokban a leggazda
gabb. Nevezetesebb fajai: a közönséges sávos orr
mányú disznó (Sus [Striatosus] vittatus Mull. 
Schl.), mely csak Szumatrában él; az előindiai 
vaddisznó (Sus [Striatosus] cristaüis Wagn.; a 
kínai és japáni sávosorrmányú disznó Sus [Stri
atosus] leucomystax continentalis Nehrg. és Sus 
[Striatosus] leucomystax Temm.), továbbá a for-
mózai és középkínai sávos orrmányú disznó (Sus 
[Striatosus] taivanus Swinh. és Sus [Striatosus] 
moupinensis A. M. E.); ez utóbbi négy fajt a 
kínai házidisznó őseinek tekintik. Új-Guineában 
honos a pápua disznó (Sus [Striatosus] papuen-
sis Less. Garn) és a fekete disznó (Sus [Striato
sus] niger Finsch), Timor szigeten a timori disznó 
(Sus [Striatosus] timoriensis S. Mull.). Észak-
Afrikában vadon él a szennári disznó (Sus [Stri
atosus] sennarensis Pitz.), melynek rendszertani 
helyzete azonban még nem teljesen ismeretes. 

Á házi sertés származása még nincsen teljesen 
tisztózva. Annyit azonban biztosan tudunk, hogy 
elődeit a vaddisznók és a sávos orrmányú disz
nók alnemeiben kell keresnünk. Csupán az afrikai 
házi sertés némely fajtáinak kitenyésztésénél kell 
még a bütykös disznók (Potamochoerus) szerep
lését föltennünk. 

2. nem: Törpe disznók (Porcula). Teljes hosz-
szuk mindössze 58 cm., miből 3*2 cm. jut a farkra. 
Egyetlen faj ismeretes: a törpe vaddisznó (P. 
salvania Hdgs.), mely gyéren bamásfekete sző
rökkel fedett s Nepálban, Sikkimben és Burmá
ban honos. 

3. nem: Bütykös disznók (Potamochoerus). 
Legszembetűnőbb jellemvonásuk, hogy a teljesen | 

fejlett példányok szemfogai előtt csontos bütykük 
van. Fajaik a legszebb disznófajok közé tartoz
nak s a Szaharától D.-re Dél-Afrikában és Mada
gaszkáron sűrű erdőkben honosak. Legismerete-
sebbek: a bojtosfülü disznó (P. porcus L.) és a 
folyami disznó (P. choeropotamus Desmoul). L. 
Potamochoerus. 

4. nem: Erdei disznók (Hylochoerus). Egyet
len faja ismeretes: á kongói erdei disznó (H. 
meinertzhageni Thos.), melyet 1904. fedeztek fel 
a Kongó-melléki őserdőkben s mely arról neve
zetes, hogy testének alkotásában sok olyan kez
detleges ősi jellemvonást egyesít, mely kapcso
latot létesít nemcsak a most élő Stis, Eusus. 
Potamochoerus, Babirussa és Phacochoerus-
nemek tagjaihoz, hanem a kihalt S.-hez is. Testét 
sűrű fekete serteszőrök fedik, mellén és törzsének 
oldalain fehérrel tarkítva. 

5. nem: Varacskos disznók (Phacochoerus). 
Az összes S. között a legotrombábbak és a leg-
csúnyábbak. A többi S.-től zömök és alacsony 
termetükkel, csúnya fejükkel és sajátszerű foga
zatukkal különböznek. A felső állkapocsban 2 
metsző-, 1—1 szem-, 3—3 elő- és 3—3 utózáp-
foguk, az alsóban 6 metsző-, 1—1 szem-, 2—2 elő-
és 3—3 utózápfoguk van. A felső és alsó szem
fogaik nagy, kifelé, előre és fölfelé görbült agya
rakká nyúltak meg. Afrikában honosak. Ismer
tebb fajaik: az északi varacskosdisznó (P. afri-
canus Gin.) és a déli varacskosdisznó (P. aethi-
opicus L.). L. Varacskos disznó. 

B) alcsalád: Babirusszák (Babirussinae). 
Legjellemzőbb fogazatuk, melynek feltűnő bé
lyege, hogy felső állkapcsukban a külső metsző
fog és a két első előzápfog visszafejlődött, fogaik 
száma tehát csak 34, még pedig a felső állkapocs
ban 4 fnetsző-, 1—1 szem-, 2—2 elő- és 3—3 
utózápfog, az alsó állkapocsban 6 metsző-, 1—1 
szem-, 2—2 elő- és 3—3 utózápfog. Felső szem
fogaik már tövüktől kezdve fölfelé irányulnak s 
miután az arc bőrén áthatoltak, az arcorr közepe 
tájékán kiemelkedve hegyükkel hátra és lefelé 
görbülnek s oly nagyra nőnek, hogy gyakran a 
homlokot érintik. Az alsó szemfogak hasonló 
nagyságú és hasonló irányú görbülettel emelked
nek ki a szájból. Két faja ismeretes: a buru vagy 
közönséges babirussza (Babirussa babirussa 
L.) és a célebeszibabirussza (B^alfurusLesB.). Az 
előbbit Piso már 1658-ban elég pontosan leírta, az 
utóbbit csak a XIX. sz.-ban fedezték fel. L. Babi
russa. 

C. alcsalád: Pekárik (Tayassuinae). Több 
jellemvonásukban, így elsősorban lábuk alkotá
sában a Kérődzők jellemvonásaihoz kapcsolód
nak. Kézközép- és lábközépcsontjaik, melyek az 
igazi disznókon teljesen el vannak választva, 
felső végükön a kérődzőkéihez hasonlóan egybe
forradtak. A felső állkapocsban 4 metsző-, 1—1 
szem-, 3—3 elő- és 3—3 utózápfoguk van, az 
alsóban pedig 6 metsző-, 1—1 szem-, 3—3 elő- és 
3—3 utózápfoguk. Felső szemfogaik úgy, mint a 
Ragadozók-nál, egyenesen lefelé tekintenek s egé
szen zománccal fedettek; alsó szemfogaik felfelé, 
kifelé és kissé hátrafelé görbülnek. Gyomruk 
sokkal összetettebb, mint az igazi disznóknál s 
már a Kérődzőkéhöz közeledik. Amerikában ho-
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nosak. Gyakoribb fajai: az örvös pekári (Pecari 
tajacu L.) és a pézsma-pékári (Tayassu pecari 
Fisoli. = régi néven: Dicotyles labiatus Cuv.). 
L. Pekári. 

Sertésgummi (növ.), 1. Clusia-
Sertéskolera, 1. Sertéspestis. 
Sertésmadár (Trachyphmms, áiiat), 1. Tra-

chyphonus. 
Sertésorbánc (Erysipelas suis), a sertések 

fertőző betegsége, rnely iránt főleg fiatal állatok 
fogékonyak. Okozója rövid, többnyire egyenes, 
pálcikaalakú baktérium (Bacillus erysipelatis suis), 
mely a sertések vérében, különösen pedig lépé-
ben, májában, veséjében, bőrében és bélurüléké-
ben található. A természetes fertőzés a tápláló
csatorna közvetítésével történik, de történhetik a 
bőr apró sérülésein át is. A testbe kerülve be
hatolnak a vérbe, ahol elszaporodva mérgező 
anyagot termelnek, amely főleg az idegrend
szerre és izomzatra hat károsan. Fertőzés után 
kb. 3—5 napig lappang a betegség. Étvágytalan
sággal, hányási ingerrel, erős lázzal (41—42° C.) 
kezdődik, melyhez még bágyadtság csatlakozik. 
A betegek sokat feküsznek, alig bírnak felállaní, 
ingadoznak, összeesnek. A finomabb bőrrészlete
ken, főleg a füleken, nyakou, mellkason és a com
bok belső felületén élénk vörös foltok támadnak, 
melyek később sötétebbek lesznek és egybeolvad
nak ; nem ritkán csalánkiütés vagy száraz bőr-
üszkösödés is előfordul. A betegség vége felé 
hasmenés, gyorsult lélegzés, höcsökkenés észlel
hető és a beteg a 3—4. napon elhull. A betegség 
lefolyása néha olyan gyors, hogy nem tart tovább 
24 óránál. Idült esetekben főleg a sziv belső hár
tyája betegszik meg s a sertések fokozatosan le
romlanak. Enyhe esetekben a tünetek lassanként 
elmúlnak és a beteg életben marad. A betegeknek 
50—85 °/o-a is elhullhat. 

A S. orvoslása kevés eredménnyel kecsegtet. 
Leginkább még a bélcsatorna fertőtlenítésére 
szolgáló szerek adagolása célszerű, hashajtó anya
gokkal együttesen. Sokkal több sikerrel járnak a 
megfelelő óvóintézkedések. De leghathatósabb 
módja a védekezésnek a betegség iránt különösen 
hajlamos fiatal sertések védőoltása Pasteur sze
rint. Újabban az immunszórummal és élő vírussal 
való szimultán oltásokat is alkalmazzák. Az 
immunszérum jó sikerrel használható hevenyés 
megbetegedések kezdetén is. A S. az 1888. VII. 
t.-cikk 102—104. §-a értelmében a hivatalból je
lentendő betegségek közé tartozik. 

Sertéspestis,sertésrész, fertőzőbetegség, mely 
Amerikából 1862 körül Európába behurcoltatván, 
itt is erősen elterjedt. Magyarországon először 
1895. lépett fel s azóta itt évről-évre több százezer 
sertés elhullását okozza. Mikroszkóppal meg nem 
látható, ú. n. filtrálható vírus okozza, mely benne 
van a beteg vérében és ürülékeiben s ezek föl
szedése útján betegiti meg az egészséges állato
kat. Lappangási ideje legalább 4 nap. többnyire 
1—2 hét. A betegség étvágytalansággal, bágyadt
sággal és lázzal kezdődik. A beteg az etetéskor 
hamar félreáll a vályútól, majd egyáltalán nem 
eszik, sokat fekszik és fölkeltve ingadozva jár. 
A vékonyabb bőrrészleteken vörös foltok mutat
koznak, vagy pedig kiterjedt vörösödés látható. I 

További tünetei: görcsös köhögés, a szemek csi-
pásodása, hányás, majd hasmenés, esetleg vérzés 
az orrból, a bélből, a liúgyutakból, kényszermoz
gások stb. Hevenyés esetekben a beteg 2—7 nap 
alatt elpusztul, máskor 2—3 hétig elhúzódik a 
betegség vagy pedig idült jelleget ölt és 1—2 
hónap múlva okozza kimerülés következtében az 
elhullást. A betegek egy része meggyógyul. A S. 
hivatalból jelentendő betegség. Minthogy rend
szerint érintkezés útján terjed, föllépése esetén 
a betegeket el kell különíteni, az egészségeseket 
pedig más, tiszta helyre tanácsos áthajtani. A 
járvány legelején, mikor még csak egy vagy ke
vés számú beteg van, jó szolgálatot tesz a védő
oltás a betegségből kigyógyult és azután még 
betegek vérének bőr alá fecskendősével több íz
ben kezelt sertések vérsavójával. Az ilyen védő
oltás ugyanis megvédi a még nem vagy csak pár 
nap előtt fertőzött sertéseket a megbetegedéstől. 
Még teljesen vészmentes falkákat is lehet tartó
san immunizálni az ú. n. szimultán vagy kettős 
védőoltás által (immunizáló vérsavóval és fertőző 
vérrel), ez a módszer azonban sokszor több-keve
sebb elhullást okoz s azért nagyon óvatosan kell 
alkalmazni. 

Sertésvész, 1. Sertéspestis. 
Sertésveszteglők. Az 1880. év elején Kő

bányán és Sopronban veszteglőintézeteket léte
sítettek romániai és szerbiai származású serté
sek számára, ahol hat napon keresztül marad
tak ; eközben azokat a borsókabetegség netalán 
fenforgására nézve és egyébként is egészség
ügyi szempontból megvizsgálták, s csak azután 
bocsátották az egészségeseket a szabad forga
lomba. A romániai, majd 1895. a sertósvész fel
lépése miatt a szerbiai sertésbehozatal megaka
dásával a S.-et megszüntették. 

Sértett, sértett fél, az a személy, akinek bár
mely jogát sérthette v. veszélyeztettea büntetendő 
cselekmény (Bp. 13. §.). A S. különböző minőség
ben szerepelhet a büntető perben, mihez képest 
jogai is különbözők. Mint magánvádló jár el, ha 
a vádat képviseli (1. Magánvád). Magán-indít
ványra (1. o.) jogosult az a S., akinek indítványá
tól a bűnvádi eljárás megindítása függ. A vá
dat ez esetekben is rendszerint a kir. ügyészség 
képviseli, kivéve, ha a cselekmény fömagánvád 
tárgya. A S. továbbá magánfél lehet. Magánfél 
az a S. v. jogutódja, aki magánjogi igénye érvé
nyesítése végett a bűnvádi eljáráshoz csatlako
zott. A magánfél perjogi hatásköre nagyobb, mint 
a niagánindítványra jogosult S.-é, aki sem ma
gánvádló, sem magánfél gyanánt nem vesz részt 
a perben. Amennyiben a S. uem képviseli a vá
dat és magánfél gyanánt sem szerepel, ez esetben 
csak arra van joga, hogy indítványt tehet bizo
nyítás felvétele v. kiegészítése iránt s e célból az 
ügy iratait megtekintheti (Bp. 50. §.). 

Sérthetetlenség. A S. közjogi és nemzetközi 
jogi fogalom. Nem azt kell alatta érteni, hogy 
valamely személyt v. tárgyat tényleg nem lehet 
megsérteni, hanem azt, hogy az illető személy v. 
tárgy megsértése jogilag tiltva vau. A közjogiján 
az államfő S.-e annyit jelent, hogy az államfő 
megsértése a legsúlyosabb bűncselekmények közé 
tartozik. Az 1920:1. t.-c. 14. §-a a kormányzó 
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személyének ugyanazt a S.-et és büntetőjogi védel-
I met biztosítja, nmely törvényeink értelmében a 

királyt illeti meg. A nemzetközi jogban a S.-nek 
i kellő szankciója nincs, a sértést v. az egyes államok 

törvényei torolják meg súlyosabban, mint más 
sértéseket v. alapul szolgálhatnak a sértések arra, 
hogy a sértett állam elégtételt kérjen s ha ezt 
nem kapja meg, háborút indíthasson. A S. és a 
területenkívüliség a nemzetközi jogban nem azo
nos fogalmak, a területenkívüliség jogos termé
szetű cselekmények ellen, a S. jogtalan cselek-

1 menyek ellen szándékozik védelmet biztosítani, 
í A nemzetközi jog szerint sérthetetlenek: az ál

lamfők, a pápa, a követek, a békekövetek, a 
j genfi egyezmények alá tartozó intézetek (kórhá-
| zak, ambulanciák stb.), a hágai választott bíróság 
f tagjai, a konzuli levéltárak, a hadihajók béké

ben, az ember személye és szabadsága stb. stb., 
sőt még bizonyos állatok is, amelyeknek irtása 
nemzetközi egyezménnyel tiltva van. (V. ö. Az 

r 1900 máj. 19. Németbirodalom, Spanyolország, 
Kongó, Franciaország, Nagybritannia, Olaszor
szág és Portugália között kötött egyezményt.) 

Sertoli-féle sejtek, 1. Spermatogenesis. 
Sertorius, Quiutus, római hadvezér, szül. a 

szabin Nursiában, bátorságával és hadi tudomá
nyával a cimberek és teutonok ellen, majd a 
szövetséges háborúban nagy tekintélyt és kitün
tetéseket szerzett. A polgárháborúban (Kr. e. 88— 

^ 8 2 ) Marius hive volt, de ennek halála után átlátva 
utódainak tehetetlenségét, a néppárttól neki jut
tatott Hispániában vette fel Sulla ellen a küzdel
met. A hispániai népeket igazságos bánásmódjá
val maga részére nyerte és egy önálló latin biro
dalom alapítását tervezte független szenátussal. 
Sulla hadai elől kénytelen volt Mauretániába 
menekülni, de a lusitaniaiak 80. visszahívták és 
szervezett lázadásnak állott az élére. Sikerrel 
verte vissza 79. Quintus Metellus Piusnak és 77. 
Giiaeus Ponipeiusnak seregét, sőt félelmes kaló
zokkal és Mithridatesszel is szövetkezett (74). De 
72. összeesküvés áldozata lett és halála után 
Pompeius hamarosan helyreállította Hispániában 
Róma tekintélyét. 

Sertularia (állat), 1. Campanulario-Lepto-
medusae. 

Sertum (lat., serta, -orum, néha serta, -ae) 
a. m. koszorú, virágfüzér. Koszorúforma virág
zatot, sőt néha az egyszerű ernyővirágzatot is 
S.-7iak nevezik. 

Sertürner,íVi'e(//-ic7/ Wühelni, német gyógy
szerész és kémikus, szül. Paderbornban 1783 jul. 
19., ínegh. Hamelnben 1841 febr. 10. Élete vé
géig gyakorló gyógyszerész volt. Ő fedezte fel a 
morfiumot, a mekonsavat stb. 

Sérullas (ejtsd: szeriiiiá), Georyes Simon, fran
cia gyógyszerész és kémikus, szül. Pont-Cinben 
1774 nov. 2., megh. Parisban 1832 iiov. 24. 
1825-ben a kémia tanára lett Parisban. Ő fedezte 
fel a jódnitrógént, a cianürsavat, a hiperklór-
savat ós ezenkívül a foszfornak, szénnek, szelén
nek és antimonnak jód- és brómvegyületeit ta
nulmányozta. 

Seruut, 1. Szérum. 
.Sei-uiutherapia, 1. Szérum. 
Sérüléses neurózis, 1. Traumás neurózis. 

í Sérülési pótdíj, a nemzeti hadsereghez tar
tozó hivatásos havidíjasok és hivatásos (önként 
továbbszolgáló) altisztek az 1921: XXXII. t.-c-
ben megállapított katonai nyugellátásának egyik 
neme, mely a nyugdíjtól teljesen független és 
tekintet nélkül a szolgálati időre és rendfoko
zatra, a tényleges szolgálat idején szenvedett se
besülés (sérülés, egészségrontás) foka szerint 
állapíttatik meg. A rangosztályba sorolt tartósan 
szolgálatképtelen havidíjasok S.-aévi600—3000 
koronában, a rangosztályba nem sorolt havidíja
sok és (önként továbbszolgálók) altiszteké 400— 
2000 koronában van megállapítva a sérülés ne
méhez és következményeihez képest. Azoknak, 
akiket várakozási illetékkel szabadságolnak, idő
leges sérülési pótdíjra van igényük, amelynek 
összege a végleges pótdíjjal egyezik és megálla
pítása a várakozási illetékkel szabadságolás tar
tamára szól, de nem két évet meghaladó időre. 
A S. élvezete megszűnik halál, tényleges szol
gálatra újból alkalmazás, egy évnél hosszabb 
ideig tartó külföldi tartózkodás, a magyar állam
polgárság elvesztése, idegen hatalom szolgála
tába lépés, államellenes bűncselekmény és le
mondás esetében. A S. adómentes. L. még Rok
kantság. 

Sérült fü (növ.), 1. Mercurialis-
Sérv., latin rovarnevek után de Serville 

Audinet (1775—1858) francia entomológus nevé
nek rövidítése. 

Sérv (lat. hernia, gör. kelé), kóros elváltozás, 
melynek lényege az, hogy valamely testüregbeli 
szerv az üreget bélelő savóshártyát maga előtt 
tolva, a testüreg falának valamely hézagán a felü
letesebb rétegek, illetőleg a bőr alá jut. Az orvos
tudományban sok olyan képződményt is S.-nek 
neveznek, amely a fenti meghatározásnak egy
általában nem felel meg; így van izom-S., mely 
nem egyéb, mint az izom megrepedt, megszakadt 
pólyáján kinyomuló izomállomány; vanhólyag-S. 
melynél a húgyhólyag hashártyával nem fedett 
része lép ki á hasfalon, sőt S.-nek nevezik a here 
savósburkában felgyűlt savót is (hydrokele, víz
sérv), továbbá az ondózsinór tágult gyűjtőeres 
fonatát is (varicokele, érsérv) stb. 

Mivel az igazi S.-ek úgyszólván kizárólag Ü 
hasüreggel kapcsolatban (coeliokele) fordulnak 
elő (amelyeket a megfelelő német kifejezéB, 
«Unterleibsbrüche», lefordításával «altesti sér
veknek)) ismernek), a következőkben csak ezek
ről lesz szó. 

Minden igazi, kifejlődött S. négy részből áll: 
S.-kapuból, S.-tömlőből, S.-tartalomból és a S.-
burkokból. S.-kapunak nevezzük a hasfal azon 
részét, ahol a S. kilép. A S.-kapu a hasfal azon 
részein képződik, ahol a hasfal ellenállása gyen
gébb. Ilyen helyeket találunk a hasfalon ott, ahol 
azt az erek, vagy más képződmények fúrják át, 
(pl. az ondózsinór, a comb- v. köldökerek stb.), 
v. ahol a. hasfal bizonyos rétegei, izmai hiányoz
nak, avagy hiányosan vannak kifejlődve (belső 
lágyékgödör, ágyékháromszög, a has középvo
nala stb.). 

A S.-tömlő a legbelső hártya, amely a S.-tartal-
ínat körülveszi; ez maga a fali hashártya keztyü-
ujjszerű kiöblösödése, mely közvetlenül foly-
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tatódik az ép fali hashártyába. S.-burkok a S.-
tömlőt körülvevő képletek, amelyek a hasfal bi
zonyos rétegeinek felelnek meg. A S.-tartalom 
bármely zsiger lehet, legtöbbnyire bél (bélsérv 
v. cseplesz), de lehet petefészek, húgyhólyag, 
gyomor, végbél (archokele), lép, stb. Lehet olyan 
tömeges, hogy a hasi zsigerek tekintélyes részét 
alkotja (eventeratio), máskor csak a bélfal 
kis részlete (bélfalsérv), avagy a bél kiöblösödése 
(Meekel-féle diverticulum) van benne (Littre-féle 
sérv). 

A S. a hasüreggel összefüggő rendellenes elö-
domborodás, daganat alakjában jelentkezik. A 
hasüreggel való összefüggés kimutatható, ha a 
daganat nyomásra eltűnik, mert tartalma a has
üregbe visszacsúszik (szabad S. vagy mozgó 8., 
hernia libera), avagy ha benne oly szerv mutat
ható ki (pl. bél), mely rendes viszonyok között a 
hasüregben foglal helyet. A S.-tartalom akkor 
nem nyomható vissza a hasüregbe, ha a S.-tömlő-
höz odanőtt (lenött vagy akrét S.) avagy ha ki
záródott. 

A kizáródás v. kiszorulás (incarceratio) a S.-ek-
nek legnagyobb jelentőséggel biró és legsúlyo
sabb, életveszélyes komplikációja. Lényege, hogy 
a S.-tartalom a hasprés erős, hirtelen működésé
nél (köhögés, hirtelen, váratlan mozdulat, nagy 
teher felemelése stb.) annyira beleszorul a S.-
tömlőbe, hogy a hasüregbe nem nyomható vissza; 
a nagy nyomás a kiszorult zsiger vérkeringését 
is többé-kevésbbé alterálja, esetleg meg is szün
teti, aminek rövid idő múlva a zsiger elhalása 
lesz a következménye, hacsak idejében nem segí
tenek rajta. A kizáródás vagy azáltal jön létre, 
hogy a hasprés a S.-kapu rugalmas gyűrűjét 
kitágítva a S.-tömlöbe olyan nagy bélkacsot 
szorít belé, amelyet aztán a hasprés megszűné
sekor összehúzódó S.-kapu leszorít (rugalmas ki
szorulás, étranglement, strangulatio); v. azáltal, 
hogy a S.-tömlőben levő bélbe oly sok folyékony 
és gázalakú béltartalom szorul be, hogy az a has-
iiregbeli nyomás megszűnésekor nem tud onnan 
kiszabadulni (bélsárkizáródás, engouement); a ki
záródott bélrészre nyomást gyakorolva annak 
vérkeringését ép úgy veszélyezteti, mint a kizá
ródás fenti alakja. Mind a két esetben a kizáró
dás tünetei ugyanazok: a S. vissza nem helyez
hető, nagyon fájdalmas lesz; a betegek halvá
nyak, erőtlenek lesznek és súlyos betegnek érzik 
magukat; igen heves, görcsös bélmozgások lép
nek fel, csakhamar hányás, csuklás jelentkezik. 
A hányadék idővel bélsár szagú és színű lesz 
(bélsárhányás, miserere mei); hashártyagyuladás 
tünetei lépnek fel és a beteg néhány nap alatt 
meghal. Bár kivételesen a természet is segít ma
gán : a kizáródott, elhalt bélkacs körül gyuladás 
lép fel, a szövetek elgennyesednek, a bőr kilyu
kad és a bélsár arra ömlik ki; mindazonáltal a 
kizáródott S. 95%-ban a beteg halálát okozza, 
hacsak idején nem segítenek rajta. A segítség a 
lehető gyors műtét, mely lényegében a leszorító 
gyürü átmetszéséből áll; amennyiben a S.-tarta
lom elhalt vagy arra gyanús, azt is el kell távo
lítani ; azonkívül, hacsak lehet, a S. gyökeres el
zárásával szokott végződni. Ahol a műtét elvég
zésének akadályai vannak, megkísérelhető a 

kizáródott S. visszahelyezése (taxis), amihez szak
értelem szükséges; nem mindig sikerül s csak 
kezdeti stádiumban kísérelhető meg. 

Mint már említettük, a S.-ek túlnyomó szám
ban bizonyos tipikus elrendeződést mutatnak. A 
leggyakoribb S.-fajta a lágyék-S. (hernia ingui-
nali); kb. minden 30-ik embernek lágyéksérve 
van), igy nevezzük azokat a S.-eket, amelyek a 
lágyék, ill. a lágyékszalag felett lépnek ki a has
üregből. A lágyéktájék S.-képződésre való hajla
mát az anatómiai és fejlődési viszonyok magyaráz
zák. A here ugyanis a hasüregben fejlődik és csak a 
méhenbeluli élet későbbi szakaszaiban vándorol 
le a lágyékcsatornán keresztül a herezacskóba, 
magával vonván a hashártyát hosszú csatorna 
alakjában (processus vaginalis). Ez a csatorna a 
méhenbeluli élet 7-ik hónapjában még nyitva van, 
és csak később záródik. Ha az elzáródás valami 
ok miatt elmarad, részleges avagy hiányos, úgy 
a S.-képződésre való hajlam, alkalom már a szü
letéskor is megvan; sőt a gyermek sérvvel szü
lethetik, mely a here rendellenességeivel, a has
üregben maradásával (rejtett here) avagy a 
lágyékcsatornában rekedésével(lágyékhere) kom-
plikálódhat. A veleszületett hajlamtól eltekintve, 
a lágyéktájékot a lágyékcsatorna is hajlamossá 
teszi S. képződésre, mert a rajta átfúródó 
ondózsinór a hasfalat gyengíti. Az ondózsinór 
mentén kilépő S. a külső lágyék-S. (hernia in-
guinalis laterális v. externa), amely fejlődésé
nek kezdeti szakában az ondózsinór ferde irányát 
követi, ezért ferde lágyéksérvnek is nevezik 
(hernia obliqua). A külső lágyék-S. a fejlődése 
folyamán, sőt a processus vaginalis nyitvamara-
dása esetén már fejlődése kezdetén is belenyo
mulhat a herezacskóba (borék-S., hernia scro-
talis); ha a here saját hártyája (funica vaginalis 
propria) sem fűződött le a nyitott processus vagi-
nálisról, úgy a herét is bent találjuk a S.-tömlőben 
(here-S.). 

A lágyékcsatorna hasüregfelőli nyílása (külső-
lágyékgödör) csak az alsó hasi verőér (artéria 
epigastriea inferior) felett kifeszülő hashártya
ránc által van elválasztva a hasfal másik gyen
gült tájékától, a belső lágyékgödörtől; itt a has
izmok hiányos kifejlődése folytán szinten gyakran 
képződnek S.-ek, különösen az öreg korban. Ezek 
a belső lágyéksérvek (hernia inguinalis interna), 
avagy egyenes, direkt lágyéksérvek; nem fej
lődnek akkorára, mint a külső lágyéksérvek s 
tömlőjük belső falának alkotásában gyakran a 
húgyhólyag is résztvesz, esetleg az egész S.-et a 
húgyhólag hashártyával nem borított csücske 
alkotja (hólyag-S.). 

A lágyéksérvek a fejlődési és anatómiai viszo
nyok miatt hasonlíthatatlanul gyakoriabbak férfi
aknál, mint nőknél, bár nőknél is találunk a fej
lődés folyamán a proccessus vaginalissal egyen
értékű képződményt, a JJuck-féle divertikuluuiot, 
mely szintén szerepelhet világrahozott S.-hajlam-
ként. 

A lágyéksérvek után leggyakoriabbak a comb-
sérvek (hernia cruralis v. femoralis); 9 lágyék
sérvre jut 1 combsérv; gyakoribbak nőknél mint 
férfiaknál. A nagy comberek mentén (combcsa
torna, canalis femoralis) a hashártyát maguk 
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előtt tolva a lágyékszalag alatt lépnek ki a has
üregből és jelennek meg a tőr alatt, közvetlenül 
a combhajlás alatt. Megközelítőleg sem olyan 
komplikáltak, mint a lágyéksérvek, 

A kóldölcsérvek a hiányosan záródott (vele
született, csecsemőkori köldöksérv) avagy kitágult 
(terhesség, elhízás, vízkórság stb. folytán) köldök-
gyűrűn keresztül nyomulnak ki a hasüregből, kb. 
30-szor ritkábbak, mint a lágyék- és combsérvek 
együttesen; a csecsemők köldöksérvét leszámítva 
nőknél gyakoribbak, mint férfiaknál. A niéhen-
belüli élet első heteiben a hasüreg tágan közle
kedik a köldökhólyaggal, s csak a 3. hónap vé
gén záródik, a köldökerek kifejlődése folytán. A 
megszületés után a köldökzsinór leszárad, s helyén 
a. hasfalon heg képződik, mely összehúzódva a 
köldök jellemző képét adja. A hegképződés hete
ket vesz igénybe, s ezalatt a hasnak ez a része 
határozott hajlammal bír a S.-képződésre. Ha 
ilyenkor a hasüregbeli nyomás túlsók kiabálás, 
nehéz székelés v. vizelés stb. miatt a rendesnél 
fokozottabb, a friss heg enged és S. keletkezik. 
Ugyancsak a köldök heg-volta adja meg a ma
gyarázatát a későbbi S.-képződésnek is: mint min
den heg, a köldök is könnyen kitágul, ha a has
ban a feszülés nő. 

A többi S., mint a rekesz-S. (diaphragma S.,mely 
a rekeszizom veleszületett vagy szerzett résein 
lép ki a mellüregbe), a borított lyuk S.-je (hernia 
obturatoria), az ülőlyuk S.-je (hernia ischiadiea), 
gát-S , ágyék-S. ritkán fordulnak elő. Külön em
lítést érdemelnek a has középvonalában, ritkáb
ban másutt az elülső hasfalon levő S.-ek (has
fali S., laparokele); ezek közt főleg a köldök és 
a kardnyujtvány között lévők (hernia epigastrica). 
Néha csak kis, a hashártya előtti zsírréteg csomói, 
melyek a hashártyából kis tölcsért húznak ki, 
néha azonban eseplesz, bél, gyomorfal van belé-
jök nőve. Jelentőségök, hogy néha igen heves, 
gyomorgörcsnek érzett fájdalmakat okozhatnak, 
melyeket sokszor félreismernek és évekig mint 
gyomorbajt kezelnek eredménytelenül. 

A S.-ek csak műtéttel gyógyíthatók. A műtét 
lényege a S.-tömlő eltávolítása és a S.-kapu el
zárása, a hasfal rekonstruálása. A S.-kapu zárása 
a S. fajtája szerint különbözőképen történik: a 
lágyéksérvnél a hasizmokat varrják a lágyéksza-
laghoz (Bassini-műtét), bár a veleszületett S.-tömlő-
vel bíró ferde lágyéksérveknél elegendő a S.-
tömlő kiirtása is (Kocher-mütét); combsérvnél a 
lágyékszalagot varrják a szeméremcsont csont
hártyájához, vagy a fésüizom pólyájához; a többi 
S.-nél a S.-kaput egyszerűen összevarrják, eset
leg a szélek egymásfölé húzása által megerősítik. 

Gyakorlati szempontból jelentőséggel bír a 
S.-ek keletkezési módja is. A kérdés ma sincsen 
teljesen tisztázva, de már a fent elmondottakból 
is kitűnik, hogy a S.-ek keletkezésénél igen nagy 
szerepet játszik a veleszületett dispozició. A vi
lágrahozott S.-ektől eltekintve, a S.-ek valószínű
leg igen lassan fejlődnek ki, s bár a betegek leg
nagyobb része S.-ének keletkezését valamely meg
erőltetésre vezeti vissza, valószínű, hogy ilyen
kor a már kialakulóban levő S.-ét veszi csak észre. 
Mindazonáltal tagadhatatlanul előfordul, hogy 
nagy testi megerőltetésre hirtelen S. képződik, 

a baleseti statisztikák azonban csak 6—7«/0 ilyen 
erőmüvi S.-et (hernie en force) mutatnak ki. 

A S.-ek keletkezésénél a foglalkozás is szere
pet játszik; leggyakoribbak utcaseprőknél, köve-
zőknél, molnároknál, fúvóhangszeren játszóknál 
stb., viszont feltűnő, hogy a nehéz testi munkát 
végző kovácsoknál aránylag ritka. Ennek oka ta
lán abban is keresendő, hogy ezt a foglalkozást 
főleg nagyerejű emberek választják. 

A S. a munkaképességet csökkenti, mert na
gyobb testi megerőltetésre képtelenné tesz; amel
lett a kizáródás lehetősége miatt az egyén állan
dóan életveszedelemnek van kitéve. A S. külön
böző fájdalmakat okozhat, melyet a legtöbb eset
ben nem a S. helyén, hanem a hasban, esetleg a 
gyomor táján éreznek. A munkaképesség fokoz
ható S.-kötő (1. o.) hordásával, azonban nem min
den S. tartható vele vissza, s a S.-kötő hordása 
magában véve is kellemetlen. 

Servaes, Franz, német író, szül. Kölnben 1862 
jún. 17. Különösen irodalom- és művészettörténeti 
tanulmányokat irt; egy évtizeden át a bécsi Neue 
Freie Presse tárcarovatszerkesztője is volt, de 
ismét visszatért Berlinbe. Tanulmányai közül 
említendők: Berliner Kunstfrühliug(1893); Göthe 
amAusgang des Jahrhunderts(1897); MaxKlin-
ger (1902, több kiadást ért); Giovanni Segantini 
(1902); Heinrieh von Kleist (1902); Albrecht Dürer 
(1905); Shakespeare(1906); GöthesLili(1916); írt 
regényeket és elbeszéléseket is, mint: Die Karra-
borier (1903); Michael de Ruyters Witwerjahre 
(1909); Wenn derTraumzerrinnt (1911); lm Knos-
pendrang (1912). Kevésbbé sikerültek színmüvei: 
Stickluft (Berlin 1896); Der neue Tag (Dresden 
1904); Jmigfer Ambrózia (vígjáték, Berlin 1905). 

Servais (ejtsd: szervé), Adrién Francois, belga 
gordonkaművész, «a gordonka Paganini»-ja, szül. 
Halbauban (Brüsszel mellett), 1807 jún. 6., megh. 
u. o. 1866 nov. 26. 1843—48-ig hangversenyein 
Burópaszerte hangszerének legnagyobb művésze
ként ünnepelték. 1848-ban a brüsszeli konzervató
rium tanára lett. Irt 3 gordonkaversenyt és 16 fan
táziát gordonkára és zenekarra és sok gordonka
darabot. A fia és tanítványa: Joseph, szül. Hal
bauban 1850 nov. 23., megh. u. o. 1885. Ö is ki
váló mestere volt a gordonkajátéknak. Tanára 
lett a brüsszeli konzervatóriumnak. Fogadott 
testvére: Frangois Mathieu(megh. Asniéresben, 
Paris mellett lyOl jan. 14.) kiváló karmester volt 
ós tehetséges zeneszerző (operája: Jon, 1899). 

Serval (áiiat), 1. Szervál. 
Scrvaiite (franc, ejtsd: szervant, a. m. szolgáló), 

mellékasztal tányéroknak, tálaknak stb., továbbá 
állvány vagy szekrény értékes porcellán-, üveg
vagy ezüstnemű tartására, magyarul pohárszék. 

Servatius (Szervác), szent, Kr. u. a IV. sz.-ban 
tongerni püspök, az ariánusok ellensége, Maas-
trichtban temették el. A rém. kat. egyház május 
13-án tartja emléknapját; egyike a magyar gaz
dákra nézve nevezetes fagyos szenteknek. L. Fa
gyos szentek. 

Servator (lat. a. m. megtartó, megmentő), 
több isten, kivált Juppiter mellékneve. 

Serventois (ejtsd: szervantoá), ófrancia vers
forma, mely eredetileg a provencal sirveníes^ék 
(1. o.) felelt meg. 

Jük-ai NriAjy Lexikona. XVI. köt. 
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Servet Mihály, spanyol orvos és a szenthárom
ság tagadásáról híres hittudós, szül. Tudelában 
(Navarra vidékén) 1511, valószínűleg szept. 29., 
megégették Genfben 1553 okt. 27. A jogot Tou-
louseban végezte; V. Károly kíséretében, midőn 
az magát császárrá koronáztatta, Németországba 
ment, majd 1531. világ elé bocsátotta Hagenauban 
De trinitatis erroribus e. művét, melyből a baseli 
tanács több példányt megsemmisített, Bucer pe
dig akként nyilatkozott róla, hogy a mű szerzője 
méltó volna rá, hogy beleit kiszaggassák. S. az el
lene szórt vádak ellenében Dialogi de trinitate 
(u. o. 1532) c. művével védelmezte magát. A Ptole-
maios-a kiadásával mint geográfus, a vérkerin
gésről felállított új tételével pedig mint orvos és 
flziológus széles körben ismertté tette nevét. 
Christianismi restitutio (1553) címen kiadott mun
kája miatt erősösszeütközésbe jött úgy a katolikus, 
mint a protestáns egyházi hatóságokkal; Genf
ben Kálvin fellépése folytán 1553 aug. 13. a ta
nács börtönbe vettette és miután szentháromság
ellenes tanainak visszavonását határozottan meg
tagadta, a genfi tanács máglyán megégettette. 
Egy prot. bizottság közadakozásból, mintegy ki
engesztelésül, 1903. emléket állított neki Genfbon. 
V. ö. Tollin, Das Lehrsystem S.-s (3 köt., 1876— 
78, magyar átdolgozásban Simén Dom., Kolozs
vár 1879); u. a., Dr. Martin Luther und M. S. 
(1875); Melanchton und M. S. (1876); Pünjer, De 
doctrinaM. S.-i(1875); Willis, S. u. Calvin(1876); 
A. v. Linde, Michael S. (Gröningen 1890); Geij-
monac, M. S. et sesidées religieuses (Genf 1892); 
Besson, Michael S. (u. o. 1903); Bévész I., Kálvin 
élete (1846); u. a. és Szilágyi Fer., Prot. egyh. 
és isk. lap (1864). 

Sérrfű (növ.). 1. Herniaria. 
Servi (lat.), 1. Babszolgaság. 
Service (franc, ejtsd: szervisz) a. m. szolgálat, 

továbbá asztali edény. 
Servil is (lat.), szolgai, rabszolgai, csúszó

mászó; olyan ember, ki magasabb állásúak és 
hatalmasok irányában félelemből vagy haszon
lesésből emberhez méltatlan szolgálati buzgalmat 
fejt ki; servilismus, a politikai életben a túlzó 
royalista párt, az alkotmányosokkal ellentétben. 

Servilius, patrícius és plebeius ágú római csa
lád. Kiválóbb tagjai: 1. Publius S. Vatia, Kr. e. 
79. konzul, 78—74. mint prokonzul a tengeri 
kalózok ellen hadakozva meghódította KiliMátés 
Isauriát, ezért kapta az Isauricus jelzőt. — 2. 
Publius S. Bulim, Kr. e. 63. mint néptribun 
javaslatot tett a campaniai állami földeknek fel
osztására, de Cicero mint konzul az ellene tartott 
beszédeivel meggátolta a javaslat elfogadását. — 
3. Publius S. Casco, résztvett Ceasar meggyil
kolásában és ő adta az első tőrszúrást. Kr. e. 43. 
néptribun volt, a Philippi melletti csatában 42. 
elesett. 

Serville, Audinet, 1. Sérv. 
Servitus (lat.) a. m. szóigalom (1. <:>.). 
Servius Honoratus Marius, római gramma

tikus a Kr. u. IV. sz. végén Rómában; Donatus 
grammatikájához és kivált Vergilius Aeneiséhez 
becses kommentárt irt. Azt Kell adta ki a Gram-
matici Latini 4. kötetében, ezt Thilo, Leipzig 
1878-1902, 3 kötetben. 

Servius Tullius, a monda szerint Róma hatodik 
királya (Kr. e. 578—534) és a hagyomány szerint 
Tarquinius Priscus egyik rabszolganőjének a fia 
(innen a S. név eredete), kit a király neveltetett 
és utódává nevezett ki. A hagyomány szerint S. 
tulajdonkép etruszk volt, névszerint Mastarna, 
ki erőszakkal jutott a trónra s csak ezután vette 
fel a S. nevet. A latinokkal szövetséget kötött és 
elismertette velők Róma f ehhatóságát. Az Esqui-
linus és Viminalis dombot a városhoz csatolta én 
a római hét halmot falakkal vette körül. Főműve 
azonban a serviusi alkotmány volt, mely a pol
gárokat és a plebeiusokat egyaránt cenzus alap
ján 193 centuriára osztotta fel, a jogokat és kato
nai kötelességeket a vagyon szerint állapította 
meg. Elődjének idősebb fla, Tarquinius Superbus, 
ki S. leányát bírta nőül, letaszította a trónról és 
megölette. V. ö. Gardthausen, Mastarna oder S. 
T. (Leipzig 1882). 

Sérvkötő (bracherium, hamma), a sérvtarta
lom visszatartására szolgáló készülők. A lágyék
és combsérvek számára való S. legelterjedtebb 
tipusa a francia 8., melyet lényegében Campei' 
hollandi orvos vezetett be 1785., de használata 
főleg Franciaországban terjedt el: enyhe csiga
vonalban hajlott, félfordulatot képező, a test alak
jához alkalmazkodó lapos acélrugóból és a sérv
kapura illesztett háromszögalakú nyomópárnából, 
pelottából áll. A S.-n segédszijak is vannak: a 
legfontosabb a rugó folytatását képező szíj, mely a 
testen körül futva, a pelotta fölé kapcsolódik, azon
kívül szükség szerint a combok közt vezetett, 
esetleg a vállra akasztható szij is van rajta. A S. 
közvetlenül a bőrön viselendő; fekvő helyzetben, 
a beteg oldalra tesszük a rugót, a pelottát a sérvre, 
melynek tartalma előbb visszahelyezendő. S. a 
lenőtt sérvre nem alkalmazható, ha a sérvnek 
csak elenyésző kis része marad is vissza, a S. nem 
tart, a sérv ismét kicsúszik. A jó S. a sérvet min
den helyzetben, mozgásnál, nem túlnagy meg
erőltetésnél visszatartja. Az angol S. rugója nem 
csigavonalalakú, pelottája szabad golyó-izulettel 
függ össze vele s gyakran az egészséges oldalon 
fut körül. A többi sérvfajtánál a S. használata 
nagyon korlátozott ós az esethez alkalmazkodóan 
egészen más tipusu. S. állandó hordásánál a sérv 
néha meggyógyul, mert a nyomás következtében 
a sérvtömlőben gyuladás fejlődhet ki, mely a séiv-
tömlő összenövését eredményezheti. 

Sérvmetszés (hemiotomia, kelotomia), akizárt 
sérvek műtétének régi módja, mely a leszorító 
gyűrű (sérvkapu) átmetszéséből állt. A sérvek 
gyökeres, radikális műtétét is értik alatta. L. 
még Sérv. 

Sérvmetsző (herniotom). gombosvégü kés 
(hogy a beleket meg ne szúrják), amelyet azelőtt 
sérvmetszésre használtak. 

Servola, 1. Trieszt. 
Ser voinotor (segédmóto r),amelynek feladata 

rendszerint egy gépszerkezet valamely nagy erőt 
igénylő mellókmozgásának elvógzése,hogy ezáltal 
az egész gépszerkezet működése befolyásoltassék. 
Vannak kézzel hajtott S.-ok, pl. a nagy hajók gőz
gépeinek és kormánylapátjának vezérlóművét be
állító S. Kisebb gőzgépeknél t. i. a sebesség és irány
változtatás, a vezérlőmü elállítása kézzel történik. 

Amely szó S alatt nincs meg. Sz alatt keresendő I 
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Nagyobb gépeknél a kézi eró nem lévén elegendő, 
motorikus erővel, S.-ral kell e beállítást végezni 
és kézzel csupán a S. mozgását szabályozzák. Egy 
másik csoportját a S.-oknak azok képezik, melye
ket a regulátor hoz mozgásba. Ilyenek főleg a tur
bina-regulatorokkal kapcsolatban vannak alkal
mazásban. A S.-hoz tágabb értelemben sorolják 
általában a segédgépeket hajókon (gőzemelőket, 
motorikus kormányszerkezeteket, hadi hajókon 
az ágyúk, tornyok és lövedékek mozgatására 
szolgáló gépberendezést stb.). 

Sérvtömlő, a sérvet körülvevő hártya, a fali 
hashártya kiöblösödése, 1. Sérv. 

Servus (lat.) a. m. szolga. — S. humillimus, 
rövidítve: S.. alázatos szolgája. — S. servorum 
Dei (isten szolgainak szolgája), a pápák címe. 

Sesam-csontok (borsócsontok v. íncsontoJc), 
kisebb-nagyobb esontocskák, melyek az inak na
gyobb elhajlását okozzák, hogy a csontvázizmok 
akciója nagyobb lehessen; a kézen, lábon, külö
nösen a kéz hüvelyk- és a láb öregujján vannak 
kicsinyek; ilyenek a borsócsont is a kéztőn, sőt 
ide tartozik a sokkal nagyobb térdkalács is. Van
nak rendellenes S. is, melyek Röntgen-vizsgálat
nál letört csontdarabkáknak látszhatnak. 

Sesamolaj, 1. Szezámolaj. 
S e s a m n m L. (növ.), a Pedaliaceae család gé-

nusza; 16 faja közül 2 keletindiai, a többi afri
kai fű. Levelük osztatlan v. klilönféleképen osz
tott. Viráguk nagy, magános, fehér, rózsaszínű 
v. bíborpiros. Tokjuk visszás tojásdad, 4 egyenlő 
üregű, 4 éle fent lekerekített, sok maga. Legne
vezetesebb a S. indicim (S. orientale L., vanglo, 
kuntsut, szezám, keleti fehér szezám, 1. az Olaj-
és Zsiradéknövények mellékletén, 2.), ismeretlen 
származású egyéves fű. Nevezetes olaj termő nö
vény, melyet a forró övön nagyban és több fajtá
ban termesztenek, úgyszintén mediterrán vidéke
ken, mint Kínában és Japánban is. Magja lapos, 
sima, szegélye nincs. Ebből nyerik olaját, a sze
zám-olajat (1. o.), mely az olajfa olaját helyette
síti, különben a magot süteményre v. kenyérre 
szórva eszik. Afrika sok vidékén, Ázsia és Ame
rika tropikus részén ritkábban, a S. radiatum 
Sch. et Th.-t (S. occidentale Heer et Rgl., S. foe-
tidum Afzel) termesztik az előbbi helyett. Magva 
keskeny szegélyű, sugarasan sávos. 

Sesana (Svssana), falu az illír-tengerparton 
(Görz és Gradiska), a Karszt egyik katlanában, 
<19ÍO) 1913 lak. Közelében nagyszerű barlangok 
(Corgnale, St. Kanzian) vannak. Most Olaszország
hoz tartozik. 

Sesbani Pers. (AgaliDesv., uöv.), a Hüvelye
sek (Leguminosae) családban; a Coronillávál 
rokon cserje Madagaszkár és Mauritius szigetén, 
nagyon szép virágokkal, mézgás nedvvel és ehető 
magvakkal. A S. vagy régen S. grandifiora L. 
ritka virágházi disz. 

Sesenheim (Sessenheim),fd\a Alsó-Elszász ha-
genaui kerületében, (1910) 1017 lak. A falu nevét 
Goethének Briou Friederikével (1. o,) való viszo
nya tetto ismeretessé. 

Sesia (ókori Sesites), a Po 150 km. hosszú bal
oldali mellékfolyója No vara olasz tartományban. 
Keresztülhalad rajta a Cavour-esatorna. 

Ses ia (íilat). 1. Üvegszárnyú lepkék. 
Amely szó S alatt nincs i 

Sesonchis, 1. Sesonk-
Sesonk (Sesonchis), ókori egyiptomi király, a 

bibliai Sisak, akinél a Salamon elől menekülő 
Jeróbeam menedéket talált. Székhelye volt Bu-
basztisz városa, amiért is az általa megalapított 
XII. dinasztiát bubasztiszi dinasztiának szokták 
nevezni. 

Sesostris, egyiptomi király, akit II. Ramsessel 
azonosítottak; a mai egyiptológusok szerint in
kább I. Uzertezen, 12. dinasztiabeli királlyal azo
nosítandó. 

Sessa Aurunca, város és püspöki székhely 
Caserta olasz tartományban, (i9ii) 20,756 lak., 
XII. sz.-beli bazilikával, líceuma és szemináriuma 
van. S. az ókori Suessa Aimmca, régi amfiteát
rummal. 

Sesshú, Japán egyik legnagyobb festőművésze. 
Különösen tájfestményeiről híres. Szül. Akaha-
mában 1420. Családi neve Oda. Művészjelzése 
gyakran Toyo. Papságra szánták, de művészi haj
lamai miatt ellentétbe került feljebbvalóival. 
Ennek következtében Kiotóba utazott, hol a So-
kokuji templom két híres festő-papjának, Josetsu-
nak és Shubunnak tanítványa lett. 1467. Kínába 
utazott, hol a T'ien-t'ung-san templom főpapja 
lett és oly hírnévre tett szert, hogy Hsien-tsung 
császár szertartásterme számára falfestménye
ket készíttetett vele. 1469-ben visszatért Japánba 
és Amakusában (Yamaguchi tart.) telepedett le, 
hol egy kis templomot építtetett magának, melyet 
Unkokuannak nevezett s amely után Unkoku-nak 
is nevezte magát. Iskolája is Unkoku név alatt 
ismeretes. S. legtöbbnyire csak tussal festett; 
csak ritkán használt kiegészítésül néhány gyön
géd tónust. 

Sess i l i s (növ.) a. m. ülő, nyeletlen, pl. sok levél. 
Sessio (lat.) a. m. ülés; más értelemben: 1. par

lamenti ülésszak; 2. úrbéri telek. 
Sesson, japáni festő és zen-pap, a Satake her

cegi család egyik oldalágának tagja. Eredeti neve 
Chitatsugu. Szül. 1485. Több mint 80 évet élt. 
Kevés műve maradt fenn és életéről sem tudunk 
sokat. Főképen monochrom tuBfestményeket ké
szített. Sesshú legnagyobb követője volt. 

Sestao, város Biscaya spanyol tartományban, 
a Nervion torkolata közelében, (i9io) 10,230 lak. 

Sester, régebbi badeni űrmérték száraz tár
gyak részére = 10 messzely = 15 1. 

Sestert ins , 1. Érmék. 
Sestetto (olasz), 1. Hatos. 
Sestina (olasz), provencal eredetű dalforma, 

a canzone-val rokon, Arnaut Dániel troubadour 
alkotása; az olaszoknál Dante vette át és Pet
rarca és követői művelték. Az egész költemény 6 
hatsoros versszakból és 1 háromsoros zárószak
ból áll. A jellemző az benne, hogy az első vers
szak végszavai a következő szakokban bizonyos 
rend szerint ismétlődnek; egyazon strófát véve 
nincs rim, de a 6 strófa végszavai egymással 
6—6 izben rímelnek. A három soros zárószak a 
6 rimszót a metszeteken és sorvégeken ismétli. 
Nálunk nem vert gyökeret. V. ö. Casini, Sulle 
forme metriche italiane (Firenze 1884); Mari, La 
S. d'Arnaut, le terzine di Dante (Milano 1899). 

Sestine, adók. ós pk. Zágráb várm. zágrábi 
j.-ban, (i9io) 2706 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 
ieg, Sz alatt keresendő! . j9* 
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Sestini, Domenico, olasz énnész, szül. Firen
zében 1750 aug. 10., megh. u. o. 1832 jún. 8. 
Főbb müvei: Lettere e dissertazioni numis-
matiche (9 köt., Livomo, Koma, Berlin 1789— 
1806); Descriptio numorum veterum (Leipzig 
1796); Classes generales geographiae numis-
maticae (2 köt., n. o. 1797); Descrizione delle 
medaglie Ispane (Firenze 1818), melyet egy ma
gyar éremgyüjtő mágnásnak, gróf Wiczay Mi
hálynak ajánlott. 

Sestius, Publius, előkelő patrícius, Cicero lel
kes híve. Kr. e. 56. Clodius izgatására vesztege
tés és erőszakoskodás miatt bevádolva, Cicero 
védelme után egyhangúlag felmentették. 

Sesto, tó, 1. Bientina. 
Sesto, Cesare de, milanói festő, szül. 1477., 

megh. 1523. Lionardi da Vinci egyik legjobb 
tanítványa. Nevezetesebb képei: Madonna della 
Cintura (Vatikán); Madonna és a Szent család 
(Milano, Bren). 

Sesto Fiorentino, község Firenze (ettöl 7 
km.-nyíre) olasz tartományban, a Rimeggio és 
vasút mellett, (1911) 20,695 lak., szalmakalapfo
nással, olaj- és szappangyártással; a közeli Cas-
tellóban híres faience- és porcellángyárral. 

Seston, 1. Plankton. 
Sestos, ókori város a trák Chersonesoson, a 

Hellespontos legkeskenyebb részén, Abydosszal 
szemben. Közelében verette Xerxes hajóhídját és 
ott volt Hero és Leander történetének színhelye. 

Sestri Levante, község Genova olasz tarto
mányban, a Rapallói-öbölbe nyúló hegyfokon, 
(i9ii) 12,912 lak., klimatikus gyógyhely, tengeri 
fürdőkkel. S. a római Segesta Tiguliorum. 

Sestri Ponente, kikötőváros Genova (ettől 6 
km.-nyire) olasz tartományban, a Genovai-öböl 
mellett, (i9ii) 21,464 lak., hajó- és állami dohány
gyárral, acélművekkel, gépgyártással, vasipar
ral, üdülő- és fürdőhely. 

Sesvete, adók. és pk. Zágráb vmegye zágrábi 
j.-ban, (i9io) 1170 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Sesvetski Kraljevac, adók. Zágráb vmegye 
zágrábi j.-ban, (1910) 1222 horvát lak. (Tr.SzHSz.) 

Seszták, a régi ezüst hatkrajcáros szláv neve. 
Seszur (Sesüri), kisk. Hunyad vmegye brádi 

j.-ban, (1910)' 916 oláh lak. (Tr. R.) 
Set (Seth), egyiptomi isten, 1. Szét. 
Sét (Seth) patriarcha, a szentírás szerint Ádám 

harmadik fia és az özönvíz előtti emberiség egyik 
ágazatának, a setitáknak ősatyja. Ezt az ágat 
rendszerint bűntelennek tekintik és Isten előtt ked
vesnek, ellentétben a kainitákkal. A Kr. u. II. sz.-
ban az ú. n. ofiták (1. o.) közt keletkezett setita 
párt tanítása szerint S. a Krisztusban jelentkező 
szellemi principiuiimak képviselője. 

Séta (lat.) a. m. serte, de a lombos mohák ter
méstokjának nyele is. L. Mohák. 

Setabis, ókori város, 1. Jativa. 
Setaceum (lat.), fonal, melyet rövid darabon 

•A beteg bőre alá fűztek, hogy ott genyedést okoz
zon s a rossz nedveket elvezesse. Elavult gyó
gyító eljárás. 

Setálá, Emil Nesztor, jeles finn nyelvész, a 
finn-magyar összehasonl. nyelvészet egyet, ta
nára Helsingforsban, szül. 1864. A helsingforsi 
egyetemen 1887. magántanár lett. 1888—89-ben I 

Svédországban, Dániában, Németországban és Ma
gyarországon tanulmányutat tett s ez alkalommal 
magyarul is megtanult. 1889-ben a Finn-Ugor Tár
saság első titkára, utóbb elnöke, 1890. a Kotikie-
len Seura (finn anyanyelvi társaság) elnöke, 1892. 
pedig a finn nyelv és irodalom egyetemi rendes 
tanára s a Magyar Tud. Akadémia külső tagja 
lett. Mint ilyen Budapesten 1896 nov. 5. felolva
sást tartott a dentális hangokról, melyek a finn
ugor alapnyelvben megvoltak. Az utolsó éve
kig nagy szerepet játszott mint politikus a finn 
haladópárt élén. Főszerkesztője a Valvoja (Fi
gyelő) finn szemlének s társszerkesztője a ma
gyar nyelvhasonlítást is közelről érdeklő Fin-
nisch-ugrische Forschungennek. 1921-ben a finn-
magyar érintkezés szorosabbá tétele céljából 
huzamosabb ideig tartózkodott Budapesten. Egyik 
főtényezöje volt a Finnországban rendezett ma
gyar népművészeti és háziipari kiállításnak. Már 
16 éves korában kiadott egy, ma is közhasználat
ban levő, kis finn mondattant s azóta szakadatlan 
sorban következtek tudományos dolgozatai. Fon-
tosabbak a következők: Mondattani tanulmány a 
satakuntai népnyelvről (Helsingfors 1883); Zur 
Geschichte der Tempus und Modusstammbildung 
in den íinnisch-ugrischen Sprachen (u. o. 1886) ; 
Yhteissuomalainen Áannelűstoria (közfinn hang
történet,!—2. füzet, u. o. 1891). Magyar fordítás
ban is megjelent egy népszerű tanulmánya a je
lenlegi nyelvtudomány alapelveiről (Budapesti 
Szemle 1894). Csak magyarul: A Uv nép és 
nyelve (Nyelvtudományi Közlemények 1889); Lív 
nyelvmutatvány (u. o.); Egy történetelőtti ma
gyar hangviszony (u. o. 26. kötet 1896 és Magyar 
Nyelvőr 1897). Azonkívül ismertetések a Nyelv
tudományi Közleményekben. 

Setaria Beauv., muhar, mohar (nflv.), a Gra-
mineae (Pázsitfűfélék) család génusza; 10 faja 
közül a legtöbb melegebb vidéki, vagy ha gyom, 
mérsékelt vidéki is. Egyéves füvek, bugájuk tö
mött, hengeres, kalászszerű, füzérkéjük tojásdad, 
1—2 virágú, több hosszú, érdes seriétől van kö
rülvéve, mely közül az érett kalászka kiválik. 
Elterjedt gyom: a S. verticillata (L.) Beauv. (ra
gadó muhar, sertepázsit). Szára a virágzat alatt 
és levelei érdesek, kalásza és sertéi zöldek, igen 
érdesek, alulról felfelé simítva igen ragad. A 
kalász az alján meg van szaggatva. A S. Viridis 
(L.) Beauv. (zöld muhar) ésa£. glauca(h.) Beauv. 
(szénamuhar) szintén gyom. AS- Italica(h.)B&mv. 
(olasz muhar) f űzérszerü bugája kétszer összetett, 
gyakran karélyos, kalászkája vastagabb és na
gyobb, mint a kölesé, érett állapotban nem hull 
le; szemtermése nem fényes. Nagyban termesztik 
Kelet-Ázsiában, Kínában, Japánban, Transzkauká-
ziában. Európában takarmánynövény és madár
eledel. Mára cölöpépitmények embere is kultiválta, 

Seth, 1. Sét. 
Sethe, Kürt, német egyiptológus, göttingeni 

egyetemi tanár, szül. Berlinben 1869. Nevezetesebb 
művei: Das ágyptishe Verbum (3 köt, Leipzig 
1899—1902); Unterschungen zur Geschichte und 
Altertumkunde Aegyptens (nagyobb tudom, válla
lat több szakember közreműködésével 1896 óta); 
Beitráge zur áltesten Geschichte Aegyptens (Leip
zig 1905); Dio Thronwirren unter den Nachfolgern 
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Séthi — 773 — Seudre 

Kön. Thutmo8Ís I. (u. o. 1896). Több értekezése a 
Zeitschr. fiir ágypt. Spraehe o. folyóiratban jelent 
meg. 

Séthi Antal (bicskei), igazságügyi államtit
kár, szül. Bicskén (Fehér vm.) 1873 ápr. 14. Jogi 
tanulmányainak befejezése után Budapesten 
bírósági szolgálatba lépett, ahonnan 1897. az 
igazságügyminisztériumba rendelték be. Itt a 
nemzetközi, a törvényelőkészítő és a felügyeleti 
osztályban működött, később a nemzetközi, a 
bírósági, valamint a közjegyzői ós ügyvédi fel
ügyeleti osztályok államtitkára lett. Nemzetközi 
tanulmányai alapján megírta az Útmutató a 
nemzetközi jogsegély terén című kézikönyvét. 
1908-ban megbízást kapott a bűnügyi nyilvántar
tásnak országos szervezésére s az Országos Bűn
ügyi Nyilvántartó Hivatal felállítása után ennek 
igazságügyi osztályát vezette, majd e hivatal 
felügyelője lett. Résztvett a polgári perrendtar
tással kapcsolatos bírósági ügyviteli szabályok
nak s az igazságügyi szervezetet érintő számos 
jogszabálynak, köztük a birói és ügyészi státus
ról szóló törvénynek megalkotásában. 1918 május 
havától kezdve szerkesztője az Igazságügyi Köz-
löny-nek és melléklapjainak. Közreműködésével 
készült művek: Hármas mutató a magyar igaz
ságügyi irott jog forrásairól (1907); Iratminták 
a kir. törvényszékek, a kir. járásbíróságok és a 
kir. ügyészségek számára (1913); Igazságügyi 
Kezelök Kézikönyve (1915); A bírósági ügyvitel 
szabályai(l9l5); Büntetőjogi Határozatok Tára; 
Polgárijogi Határozatok Tára; Bűnügyi Körö
zések Lapja. E Lexikonnak is munkatársa. 

Sethos, 1. Széti. 
Setigern (lat.) a. m. sertések. 
Seton-Watson, Robeti William, angol poli

tikai Író, 1. Scotus Viator. 
Sette comuni p(ol., a. m. hét község), a régi 

tiroli határon, Észak-Olaszországban elterülő 
tensík, német nyelvszigetet alkotó hét községgel 
(1. Comuni), fontos utakkal és völgyekkel, miért 
is nevezetes stratégiai szerepet játszott a világ
háborúban ós sokszoros heves harcok színhelye 
volt. 

Settegast, Hermann, német gazda, tanár, szül. 
Königsbergben 1819 ápr.. 30., megh. Berlinben 
1908 aug. 12. 1847-ben a proskaui gazd. akadé
mián tanár, 1858. a waldaui gazd. tanintézet, 
1881 után a Berlinben felállított gazd. főisko
lán az állattenyésztés és a gazd. üzemtan ta
nára lett. Főbb művei: Über Thierzüchtung ete. 
(Berlin 1859); Die Thierzucht (Breslau, 5. kiad. 
1888, 2 köt.); Die landw. FUtterungslehre (u. o. 
1872); Der landw. Unterricht (u. o. 1873); Die 
Landwirthschaft u. ihr Betrieb (u. o. 3 köt., 3. 
kiad. 1885). Nagy érdekű S. önéletleírása, a né
met mezőgazdaság fejlődési időszakának jellem
zésével. 

Settembrmi, Luigi. olasz forradalmár és iro
dalomtörténetíró, szül. Nápolyban 1813 ápr. 17., 
megh. u. o. 1876 nov. 3. 1835-ben a catanzarói 
főgimnázium retorika-tanára, 1837—40-ig poli
tikai vétség miatt vizsgálati fogságban volt, a 
Bourbonok uralma ellen 1847. Európa népeihez 
névtelenül intézett Protesta del popolo delle due 
Sicilie c. röpirata következtében Máltába mene

kült. 1848. másfél hónapig nápolyi közoktatásügvi 
miniszter, 1849. elfogták, 1851. halálra ítólték.'a 
siralomházban töltött három nap leteltével örökös 
fegyházbüntetésre enyhítették ítéletét, 1859. Lon
donba menekült, 1860. a nápolyi egyetem olasz 
irodalomtanára, 1873. főrendiházi tag lett. A bör
tönben lefordította Lukianost (Firenze, 1861, 8 
köt.). Főművei, melyek több kiadást értek: Lezioni 
di letteratura ital. (Nápoly 1867, 3 köt.); Ricor-
danze della mia vita (u. o. 1879, 2 köt.); Scritti 
vari (u. o. 1879) és Bpistolario (u. o. 1883). V. ö. 
Torraca, Luigi S. (Nápoly 1877); Evelina Marti-
nengo, L. 8. (1890) és Zumbini, Studi di lett. ital. 
(Firenze 1894). 

Setter (áuat), 1. Vizsla. 
Settetto (olasz), 1. Septett. 
Settignano, olasz szobrász, 1. Desiderío da 

Settignano. 
Settle-Departi i iei i t (ang., ejtsd: szetti-dipárt 

ment), a londoni értéktőzsde leszámoló irodája. 
Set t l ement (ang., ejtsd: szettiment), 1. a. m.. tele

pitvény, gyarmat; továbbá rendelet, meghatalma
zás. 8.-nek nevezik különösen azokat a területeket 
is, amelyeket a kínai kormány letelepülés céljából 
szerződéses kikötőkben az európai államoknak 
Kínában bérleti szerződés alapján átengedett. Pl. 
a Németbirodalom és Kina közt 1895 okt. 3-án és 
30-án kötött szerződések. 

2. S., művelt, emberszerető egyéneknek sze
gény lakosságú környezetbeli letelepedése. Célja 
a nagyvárosi nyomortanyák (slum, ang., ejtsd: 
szlöm), életviszonyainak tanulmányozása és a sze
gényeknek főleg lelki felemelése. Oxfordi egye
temi körökből az 1870-es években kiindult moz
galom; forrása a társadalmi idealizmus. Megindí
tója B. Denicon (1847—1870), legnevesebb kép
viselője A. Toynbee (1852—1883). Utóbbiról ne
vezték el az első egyesületi alapon álló londoni 
S.-t, a Toynbee-Hallt, amely a legszegényebbek 
oktatásával, gyermekvédelemmel, jogsegélyadas-
sal foglalkozik. Hasonlóan működik a budapesti 
V. ker. Népház. (V. ö. Picht: Toynbee Hall u. d. 
engl. S.-Bewegung 1913 és az V. ker. Népház évi 
jelentéseit). 

Sett l ing d a j s (ang., ejtsd: szettüng déz), a lon
doni tőzsdén hivatalosan megállapított leszámoló 
napok, amelyeken a határidőre eladott értékek 
szállitandók, illetőleg az ügyletek esetleg halaszt
hatók. 

Setubal (Setuval, Saint Íves, Saint Yves. 
Saint TJbes), megerősített kikötőváros Lisszabon 
portugál kerületben, a S. öböl mellett, (191D 30,436 
lak., szőllő-, gyümölcs- és hagymatermeléssel. 
Portugáliának forgalomra nézve harmadik vá
rosa: déli gyümölcs, bor, olaj, hal, narancs és 
tengeri só kivitelével. A tengeri sót az Alcacer do 
Sálig elnyúló sós mocsarakból (marinhas) kapják. 
S. az ókori Cetobriga. Közelében emelkedik a 
Serra do Arrabida búcsújárókolostorral és cseppkő 
barlanggal. 

Setus, adók. Zágráb vm. sziszeki j.-ban, (mo) 
608 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

S. et Z., 1. Sieb. 
Seudre (ejtsd: sződr), 85 km. hosszú folyó Cha-

rente-Inférieuro francia départementban, az At
lanti-óceánba ömlik. Torkolatában sókertek (sza-
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Seuffe rt 

linák), osztrigapadok vannak, partjain teremnek 
a híres S.-borok. 

Seuffert, 1. Bernhard, német irodalomtörté
netíró, szül. Würzburgban 1853 máj. 23. A grazi 
egyetemen a német nyelv és irodalom tanára. 
Müvei: Maler Müller (Berlin 1877); Die Legende 
von der Pfalzgrafln Genovefa (Würzburg 1877) ; 
Prolegomena zu einer Wieland-Ausgabe I—VI. 
(1904—9). 

2. S., ErnstAugust, német jogtudós, S- 3. fia, 
szül. Würzburgban 1829 szept. 1., megh. München
ben 1907 jan. 6.1857 óta jogtanár volt a müncheni 
egyetemen. Fömüve: Das gesetzliche Verausse-
rungsverbot bei Singular- u. Universalvermácht-
nissen (München 1854). 

3. S.,JohannAdamvon, német jogtudós, szül. 
Würzburgban 1794 márc. 15., megh. Münchenben 
1857 máj. 8. A wUrzburgi egyetem tanára volt. 
Főműve: Lehrbuch des praktischen Pandekten-
rechts (Würzburg, a 4 kiad. fia által sajtó alá ren
dezve u. o. 1860—70). Megalapította a Blátter für 
Rechtsanwendung és az Archív für Entschei-
dungen der obersten Gerichte in den deutschen 
Staaten c. gyűjteményes munkát. 

4. S-, Lothar, német jogtudós, szül. Würz
burgban 1843 jún. 15., megh. Münchenben 1920 
márc. A müncheni egyetemen jogtanár volt. Fő
művei: Kommentár zur deutschen Zivilprozess-
ordung(Nördlingenl879,10. kiad. München 1907); 
Deutsches Konkursprozessrecht (Leipzig 1899); 
Das Autorrecht an literarischen Erzeugnissen 
(Berlin 1873); Zur Geschichte der obligatorischen 
Vertragé (Nördlingen 1881). 

Seuler Lukács Mihály, 1693-ban állított fel 
nyomdát Brassóban, a Honter-féle nyomda anya
gának felhasználásával, melyet 1702-ig Molitor 
(Müller) Miklós, 1702. Heltzdörffer (Holtzdörffer) 
Mihály, 1703-tól Müller István vezetett. 1711-ig 
52 nyomtatványa ismert, köztük 3 magyar. 

Seume, Johann Gottfried, német költő, szül. 
Posernában 1763 jan. 29., megh. Teplitzben 1810 
jún. 13. Lipcsében a teológiai tanfolyamot láto
gatta, majd Parisba indult, de útközben toborzók 
kezébe esett.akik hesseni szolgálatban Amerikába 
vitték. Hazatérve, Varsóba került és ott katona
tiszt lett. Munkái: Gedichte (Riga 1801); Spazier-
gang nach Syrakus (új kiad. Osterleytől, Leipzig 
1868); Mein Sommer im J. 1805 (u. o. 1807, 2. 
kiad. 1815); Sammtliche Werke (12 köt., u. o. 
1812, új kiad. Berlin 1879). 

Seurat (ejtsd: szOrá), Georges, francia festő, 
szül. Parisban 1859, megh. u. o. 1891. Chevreul 
vegyész festészet-optikai tanulmányainak hatása 
alatt a neo-impresszionista festők optikai-tech
nikai kísérletei sorában a pointillizmus egy nemét 
alkalmazta leginkább Szajna-menti tájakat ábrá
zoló festményein. A legismertebb közülök: Di-
manche á la Grandé Jatté (1886). 

Seuse Henrik, 1. Stiso. 
Sevcik, Otokar, világhírű cseh hegedű-peda

gógus, szül. Horazdowitzban (Csehország) 1852 
márc. 22. 1892-ben a prágai konzervatórium ta
nára, 1901. u. o. a hegedűtanszak vezetője lett. 
A legtöbb tanítványa világhírre tett szert. A leg
ismertebbek: Kubelik, Manén Joan, Colbertson, 
Kresz Géza és Kocian. Nevezetes pedagógiai al-

Severinna Kupi 

kotása hegedüiskolája. Kompozíciói: Böhmische 
Tanze und Weisen; Vierzig Variationen. 

Sevcsenko, Tárása, ukrajnai rutén költő, szlil. 
akijevi kormányzóság Morincy falujában, jobbágj 
szülőktől 1814 márc. 9. (ó-napt. febr. 25.), megh. 
Szent-Péterváron 1861 márc. 10. (ó-napt. febr. 26.). 
1832. Szent-Pétervárra került mesterséget tanulni, 
hol kitűnvén szellemi képességeivel, Zsukovszkij, 
a költő és Brülov festő közbenjárására ez utóbbi 
által fizetett 10,000 rubelért felszabadították a 
jobbágyi rendből s 1838. felvették a festő-akadé
miába. A festészet mellett különös vonzalommai 
viseltetett a költészet iránt és szorgalommal mű
velte azt anyanyelvén, az ukrajnai rutén nyelven. 
Kavkaz c. költeménye miatt a Kaukázusba szám
kivetették 8 csak 1857. kapta vissza szabadságát. 
S.amténeklegkiválóbbköltője. Az ukrajnai rutón-
ség vágyainak a leghivatottabb költői kifejezője. 
A szabad, az orosz iga alól fölszabadított Ukrajna 
volt politikai ideálja s ennek kifejezést is adott 
költeményeiben. Munkáiból sokat fordítottak ide
gen nyelvekre (magyarra Zempléni Árpád) s 
összes müveit lefordították oroszra. Összes mun
kái számtalan kiadásban jelentek meg Lemberg-
ben és Kievben. V. ö. Jensen, Bin Dichterleben 
(Wien 1917). 

Sevenoaks (ejtsd: szewenóksz), város Kent angol 
countyban, a Darent mellett, (mi) 9183 lak. Köze
lében van a szép Knole-kastély, Sackville lord 
tulajdona és Chevening, Stanhope lord lakó
helye. 

Seveutk-day adventista, 1. Adventisták. 
Seventh-day baptists (ang. a. m. heted

napi baptisták), az angol és amerikai baptisták 
egy árnyalata, kik a vasárnap mellett a szombatot 
is megülik. L. Sabbatáriusok. 

Severiánusok, a inonofiziták (1. o.) egyik pártja, 
melyet Severus antiochiai patriarcháról neveztek 
el. Azt állították, hogy az Üdvözítő teste elrot
hadt. 

Severin, adók. és pk. Belovár-Körös vm. belo-
vári j.-ban, (1910) 974 horvát és szerb lak. (Tr. 
SzHSz.) 

Severin, Ghristian, 1. Longomontanus-
Séverine, álnév, 1. Rémy. 
Severing, Wilhelm, német szociáldemokrata 

politikus, szül. Herfordban (Vesztfália) 1875 jún. 1. 
Lakatosságot tanult. 1901. a német fémmimkások 
szövetségének egyik vezetője, 1907. birodalmi 
gyűlési képviselő lett. 1912. kibukott, 1919. n 
német nemzetgyűlésbe választották. Mint biro
dalmi biztos a Ruhr-vidéken kitört nyugtalansá
got lecsöndesítette. 1920 márciusban porosz bel
ügyminiszter lett s elnyomta a középnémetországi 
zendülést. 

Severini Márk, nyomdász, Kassán állított 
nyomdát 1658., melyet 1663. bekövetkezett halá
láig ő, 1665-ig özvegye vezetett. Eddig 12 magyar 
ós 11 idegen nyelvű nyomtatványa ismert. Utána 
TUrsch János Dávidra szállt a nyomda, ki már 
1660. is nyomatott ott, a nyomdát 1668-ig vezette 
s ugyanez évben Türsch özvegyére szállt 1669-ig. 

Severinna Kupi, adóközség Modrus-Fiume vm. 
vrbovskói j.-ban, (IMO) 369 horvát lak. Régi vára 
a XV. sz.-ban a Frangepán-családé volt; 1684. 
Lipót király az Orsics-családnak adományozta; 
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1823. Orsics Károly gróf eladta a Vranyczány-
családnak, mely ma is birja. (Tr. SzHSz.) 

Severinus (magyarosan Szörény), szent, a haj
dani Noricumban (jelenleg Ausztria) hirdette Isten 
igéjét, miért is Noricuin apostolának nevezik. 
Származása ismeretlen. Bécs vidékén prédikált az 
V. sz.-ban. Megh. 482-ben. Nápolyban van elte
metve. Emléknapja január 8. Életrajzát, mely kü
lönösen az akkori idők pontos és élethű leírását 
is tartalmazza, megírta Eugippius apát, legutóbb 
kiadta Brunner (Wien, 1879) és Eodenberg (Leip-
/.ig, 1884). 

Severinus, pápa 640 máj. 28-tól aug. 2-ig. 
Sevcri tas (a lat. severus-^&l) a. m. komoly

ság, szigorúság. 
Severn (ejtsd: széwem), 1. S. (ókori Sabrina), 

Anglia egyik legnagyobb folyója; ered Montgo-
mery grófságban a Plynlimmon hegység egyik 
kis tavából, Welshpoolnál bárkákkal hajózhatóvá 
válik (275 km.). Sok kanyarulat után a Bristol-
channel nevű széles tölcsérrel torkollik az Ir-
tengerbe. A Lower-Avon torkolatáig hossza 330 
Ion., 200 tonnás hajók Worcesterig járhatnak 
rajta; szabályozni akarják, hogy Birminghamig 
mehessenek föl rajta a tengeri hajók. Számos 
csatorna köti össze a Thames, Trente, Humber, 
Mersey folyókkal. Völgye legszebb Gloucester és 
Worcester közt, ezt nevezik Vale of &-nek. — 
2. S., folyó Keewatin canadai territóriumban; 
tavakkal borított fensikon ered, tölcsértorkolat
tal ömlik S. erősség alatt a Hudson-öbölbe. 

Severus, 1. Alexander S., római császár (222— 
235), trónralépte előtt neve Alexianus, szül. 208. 
Unokatestvére, Elagabalus császár, a nép és a 
katonaság forrongásának lecsillapítása végett 
Caesarrá nevezte ki és már 14 éves korában csá
szár lett. A kormányhatalom kezdetben anyja, 
Júlia Mamaea és a kiváló jogtudós Ulpianus kezé
ben volt, kiket egy szenátorokból alakult korona
tanács támogatott. Artaxerxes perzsa király nyu
gati terjeszkedésének gátat vetett (232—233), 
de midőn a rajnai határokat akarta biztosítani, 
szigorú fegyelmével és anyjának takarékosságá
val elégedetlen légiói Mainz közelében megölték. 

2. S-, Flavius Valerius, római császár, illir 
eredetű; Diocletianus leköszönése után Galerius 
305. Caesarrá, 306. Augustusszá nevezte ki, 307. 
Maxentius császár ellen Itáliába küldte, de csa
patai elhagyták és fogságba kerülve megöletett. 

3. S-, Lucius Septimius, római császár, szül. 
146. az afrikai Leptiszben. Marcus Aurelius csá
szár szenátorrá nevezte ki, 193. az illíriai római 
sereg vezére lett, mely őt Pertinas halála után 
császárrá kiáltotta ki. Könnyen hatalmába kerí
tette Rómát, hol elődjét, Didius Julianust, egy 
katona megölte, de két versenytársát, Peseennius 
Nigert és Clodius Albinust, a saját légióik szintén 
császárokká kiáltották ki. Az előbbit 194. An-
tiochiánál, az utóbbit 197. Lugdumumiál meg
verte, mire a határok biztosítása végett a par-
thusok ellen vonult, átkelt a Tigrisen, Ktesi-
phont elfoglalta és a keleti vidékeken rendet 
csinált (197—202). Utolsó hadmenetét Britanniába 
vezette, honnan a kaledónokat kiverte. Eboracum-
ban (York) halt meg 211 febr. 4. S. uralnia alkot
mányjogilag is nevezetes, mert a szenátus hatal-
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mát megszorította, a pretoriánus tábort Rómában 
feloszlatta, Itáliát kiváltságaitól megfosztva a 
provinciákkal egy rangba sorozta. V. ö. Höfner, 
Untersuchungen zur Geschichte des Kaisers L. 
S. S. (Giessen 1872—75); Fuchs, Geschichte des 
Kaisers L. S. S. (Wien 1884); Kuzsinszky B. 
dolgozta a Mill. Magyar Tört. I. köt. 

4. S., Libius, római császár 461—465., kit a 
suévus Ricimer (1. o.) emelt a trónra és ugyan
csak 6 taszította le. 

Severus, 1. 8. Sulpicius, keresztény történet
író, szili. Aquitaniában Kr. u. 365 körül, megh. 
425 körül. Egy ideig mint tekintélyes ügyvéd műkö
dött, neje halála után remeteéletre adta magát, ké
sőbb papi pályára lépett. Müvei: História sacra-ja, 
mely a világ teremtésétől Kr. u. 400-ig terjed; 
Vita S. Martini Turonensis. Fenmaradt még három 
párbeszéd s több levél. Legjobb kiadása: Hieronym. 
do Prato (Verona, 1741). Klasszikus latin irályáért 
a ((keresztény Sallustius» dísznevet nyerte. 

2. S., monoflzita teológus, szül. Szozopoliszban 
465—470 közt, megh. Xoiszban (Egyiptom), való
színűleg 538 febr. 8. Antiochiai püspök volt 512— 
518., azután száműzték. Szir nyelven írt leveleit 
Brooks adta ki (London, 1902—4); hoiniliáitDuval 
(Paris, Patrologia Orientális, 1906). 

Sevier (ejtsd: szűvjér), folyó Utah északamerikai 
államban, a S.-tóba ömlik, amely lefolyástalan, 
erősen sós vizű, területe 112 km2. 

Sévigné (ejtsd- szevinyé), Marié de Rabutin-
Ghantal, marquise de, francia írónő, szül. Paris
ban 1626 febr. 6., megh. Grignan kastélyban 1696 
ápr. 18. Igen jó nevelésben részesült. 1644-ben 
S. Henri marquishoz ment nőül, ebből a házas
ságából származott egy fia Charles és egy leánya 
Marguerite, aki 1669. Grignan grófjához ment 
nőül. Miután 1671. veje Provence kormányzója 
lett és nejével együtt ide költözött, az anya leá
nyával folytonos levelezésben állott. E 25 éven át 
tartott levelezés, amely rövid megszakításokkal 
valóságos krónikáját nyújtja a kor előkelő és 
udvari életének, a francia levélirodalom legszebb 
terméke. Főleg az anya levelei telvék szellemes
séggel, szeretettel és élettel. Leveleinek teljes és 
tökéletes kiadását Monmerquó és Mesnadi (14 
köt., Paris 1862-67, 2. kiad. 1887) adták. 1911. 
Vitriben szobrot emeltek emlékének. 

Irodalom. Walkenaer, Mémoires touchant la vie et les 
écrits de Mme de 8., 5 köt., Paris 18Í2—52; Capmas, Let-
tres inédites de Mme de S. a Mme de Grignan, 2 köt., u. o. 
1876 ; Boissier, Mme de S., Paris 1887 ; Valléry-Rachet, Mme 
de S., 1888; Saporta, La famille de Mme 8. en province 
1889 ; Rózsaági, Madame de 8., Kölcsey-Egylet. Évk. I. 30— 
51. (1884) ; Calvet, Les idées morales de Marié de 8.. Pa
ris 1907. 

Sevilla ejtsd: szeviiiya), l. spanyol tartomány 
Badajoz, Córdoba, Malaga, Cadiz és Huelva közt, 
területe 14,063 km2, (1920) 703,747 lak. Fővárosa 
Sevilla. 

2. S., az ugyanily nevű spanyol tartomány 
fővárosa, érseki székhely, a Guadalquivir bal 
partján, kikötővel, amelyben a tengerjárás még 
érezhető, termékeny vidéken, a szemben fekvő 
Triana külvárossal (1920) 209,483 lak. Fejlett 
gyáripara van, állami dohánygyára 5000 női 
munkást foglalkoztat, ágyúöntője, lőszergyára, 
vasöntői, gépgyára és Tirana külvárosban por
cellángyártása, továbbá csokoládé-, szappan-, du-
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gógyártása van. Kereskedelme egykor sokkal 
jelentősebb volt. A folyómeder elhomokosodásá-
val Cadiz tengeri forgalma túlszárnyalta. Ujab
ban a Guadalquivir kimélyítésével forgalma na
gyon emelkedett. S. körfalait nagyrészt lebon
tották, kapui közül már csak néhány maradt 
meg, a Puerta de Perdon még az araboktól való. 
Szűk és kanyargós utcái mórstllusú házaival, 
műemlékeivel és gyönyörű kertjeivel S.-t Spanyol
ország egyik legérdekesebb városává teszik. Na
gyobb terei: a Plaza de Francisco, a del Duque 
Victoria, Velasquez szobrával, az Bncarnacion, 
a múzeum előtti tér Murillo szobrával, a Plaza 
Triunfo, valamint Paseo de Christina útvonal. 
Kiválóbb épületei: a székesegyház (1402—1517) 
a legszebb csúcsíves templomok egyike, egy mór 
mecset helyén épült, 37 kápolnája, hatalmas or
gonája van, Murillo, Velasquez festményeivel, 
gazdag egyházi kincstárral; benne állanak III. 
Ferdinánd és X. Alfonz síremlékei. A székesegy
ház mellett a Giralda 114 m. magas harangláb 
(XII. sz.) 22 harmonikusan hangolt haranggal és 
a hit szobrával, emellett az érseki palota. A 
templomtéren van a Lonja (tőzsde) Jüan de Her-
rerától (1598), a nagyértékű indiai okiratgyüjte-
ménnyel. Az Alcazar királyi palotát (1. az Arai 
művészet cikk II. képmell.) 1354—64-ig Kaszti-
liai Péter építette újjá, benne az 52 márvány
oszloppal körülfogott Patio de las Doncellas (Le
ányudvar) nagy kerttel. A Palacio Ayuntiamento 
(városháza) remek renaissance palota (XVI. sz.). 
A Guadalquivir mellett van a Tőrre del Oro 
arany torony (1220). Egyéb kiváló épületei: a vá
rosi múzeum, Murillo, Zurbaran, Herrera, Jüan 
de Castillo képeivel, a Kolumbus-könyvtár(30,000 
kötet 1600 kézirat) alapját Kolumbus fia Fer-
nando vetette meg, a Murillo alapította és mes
terműveivel díszített Caridad-kórház, a Herrera 
építette kollégiumban van elhelyezve az 1505. 
alapított egyetem ; nevezetes még Murillo szülő
háza, a Medinaceli-palota, a 12,000 nézőt be
fogadó bikaviadal-aréna. A S.-t vízzel ellátó 
római vízvezeték (Canos de Carmona) 410 bolt
ívvel részben még Július Caesar korából való. 
Közelében van a Palacio de San Telmo, a Mont-
pensier hercegeké (1682), nagyszerű mór hom
lokzattal. Ehhez csatlakoznak a Las Delicias 
pompás parkültetvények. S. kormányzóság, fe-
lebbviteli törvényszék és az andalúziai katonai 
parancsnokság székhelye. 

S. az ókori Hispalis, a rómaiak Colonia Ro-
mulensis-e. A közelben építtette Hadrián Italica 
városát. A vandálok és a nyugati gótok uralma 
alatt Dél-Spanyolország fővárosa volt. 712-ben 
az arabok hatalmába került és Isbilijahnak hív
ták. 884. a normannok feldúlták. 1026-tól kezdve 
az Abbadida mór dinasztia székhelye. 1091-ben 
az Almoravidák, 1147. az Ahnohadok kerítették 
hatalmukba. 1248 nov. 22-én III. Ferdinánd 18 
havi ostrom után elfoglalta, ekkor mintegy 
300,000 lakója vándorolt ki. 1729-ben itt kötöt
ték meg a spanyol-francia-angol békét, amely
hez utóbb Hollandia is hozzájárult. 1808-ban 
itt alakult meg a franciák elleni központi junta. 
S. Murillo, Velasquez, Francisco Herrera és Riója 
szülővárosa, V. ö. K. E. Schmidt, S. (BerUhmte 

Kunststatten 15 köt., Leipzig 1902); Calvert, 
Seville (London 1907). 

Sévres (ejtsd: SZŐTT), 1. francia département, 1. 
Deux-Sévres. 

2. S., város Seine-et-Oise francia département-
ben, a Szajna mellett, (mo) 9465 lak. Az 1745. 
Vincennesben alapított, 1766. S.-be áttett híre* 
állami porcellángyárral (1. Sévresi porcellán). 
továbbá üveggyárral és híres kerámiai mű 
zeummal. 

3. S. (ejtsd: szévr), két folyó Nyugat-Franciaor
szágban: 1. S.-Nantaise, a Loire 138 km. hosszú 
baloldali mellékfolyója; eredParttienaytőlNy.-ra, 
Nantes-tal szemben torkollik. Alsó 26 km. szaka
szán hajózható. — 2. S.-Niortaise, 165 km. 
hosszú folyó. Ered Niorttól K.-re 30 km.-nyire. 
Niorttól kezdve 71 km.-nyire hajózható. 

Sévresi békeszerződés egyfelől Törökország, 
másfelől a Szövetséges és Társult Hatalmak kö
zött a világháború befejezéseként kötött béke. 
A S. értelmében Törökország elvesztette minden 
európai birtokát, kivéve Konstantinápolyt és köz
vetlen környékét. Az európai birtokokat, vala
mint az ázsiai török területből Szmirnát Görög
ország kapta. A többi ázsiai török területekből 
Örményország és Hedzsász önálló államok lettek. 
Külön államokká alakultak még Szíria, Mezopo
támia és Palesztina, amelyeknek kormányzását 
ideiglenesen az entente-államok megbízottai in
tézik. A S.-t 1920 aug. 10. írták alá, ratifikálá
sára azonban nem került sor, mert 1923 júliusban 
Laussanneban új békeszerződés jött létre. Lásd 
Törökország. 

Sévresi porcellán, különböző poreellánfajták 
elnevezése, amelyek a világhírű franciaországi 
sévresi porcellángyárban készültek. 1752-töl 
1804-ig kizárólag lágy (fritt) poreellántárgyakat 
gyártottak itt, amelyeket művészi díszítésük tett 
híressé (Vieux Sévres, porcelaine tendre arti-
flcielle). Ezt a technikát a gyár 1847. újból beve
zette, de csak a 80 as években aratott sikert a 
porcelaine tendre nouvolle-lel, amelynek díszíté
sét a mázra festett régi lágy porcellánnal ellentét
ben a mázolás előtt festették. Ezzel egyidejűleg 
gyártották a kinai porcellánhoz hasonló porce
laine dure nouvelle-t, amelynek vörös, lángolt dí
szítését rouge flambée-nak nevezték el. 1847-ben 
kezdett a gyár a pate sur páto porcellánnal kí
sérletezni, amely itt 1871-ig virágzott s amely
nek kameaszerű domború díszítését porcellánpép
pel égetés előtt festették az alapra. A S. grosse 
porcelainenak nevezett nagyméretű edényeit 
szemcsés anyagból szabadkézzel mintázzák s ezek 
lépcsőházak, kertek stb. díszítésére szolgálnak. 
L. még Agyagipar. 

Sevuósz (héber), 1. Hetek ünnepe-
Ssvvál, 1. Savval. 
Sewage (ang., (ejtsd: szjúedzs), öntözés csőrend

szer segítségével, vagy pedig c3örgedeztetés ál
tal. L. Öntözés és Csatornázás. 

Seward (ejtsd: szjúerd), William Henry, ame
rikai államférfiú és író, szül. Floridában (New-
York) 1801 máj. 16., megh. Auburnban 1872 okt. 
10. A szenátusba 1830. választották be, 1838. 
New-York állam kormányzója lett. 1849 óta a 
rabszolgaságot ellenző republikánus-párt egyik 
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legkiválóbb vezére volt. 1861-ben Lincoln elnök 
külügyi államtitkárrá nevezte ki s rendkívüli 
tevékenységet fejtett ki a polgárháború alatt. 
1865 április 14, mikor Lincoln elnököt meg
gyilkolták, ellene is merényletet követtek el, de 
sebéből felépült s 1869-ig viselte hivatalát. Ez
után nagy utazást tett a világ körül. Művei: Life 
of John Quincy Adams (Auburn 1849, új kiad. 
1886); Diplomatic history of war f or the ünion 
1861—65 (Boston, 1883); Story of the lif e of Wil-
liam H. S. (New-York, 18913 köt.). V, ö.Bancroft, 
Life of William Henry S. (u. o., 1900, 2 köt.). 

Seward-félsziget (ejtsd: szjúerd), Alaska félszi
gete, az észak-amerikai kontinens legnyugatibb 
része, a Norton és Kotzebuesund és ; a Behring-
szoros között. 1867 óta az Egyesült-Államok bir
toka. 1898-ban fedezték fel Kap Nome ismert 
aranytermő területét. 

Sex (lat.) a. m. hat. 
Sexagenarius (lat.) a. m. hatvanéves. 
Sexagesiuia (lat. a. in. 60-ik), hamvazó szerda 

előtti második, húsvét előtti 8-ik vasárnap. Kégi 
időben e naptól fogva kezdették a nagyböjtöt. 

Sexagesimálisbeosztás, 1. Hatvanas beosztás. 
Sexaginta (lat.) a. m. hatvan. 
Sexangul i t (ásv.), galenit pszeudomorfóza pi-

lomorflt után. 
Sexangulum (lat.) a. m. hatszög. 
Sexennium (lat.), hat évből álló időköz. 
Sext a törzshangsor bármely tagjától, v. annak 

módosításától számított hatodik hang (pl. c—a, 
d—h, e—c, stb.) E hatodik hang módosításával 
nyerjük a nagy, kis, bővített és szűkített S.-eket, 
pl. c—a: nagy S., c—as: kis S., c—ais: bőví
tett és c—asas: szűkített S. 

Sexta (lat.) a. m. hatodik.—S. hora.l.Horae 
canonicae-

Sextans (lat. a. in. hatodrész), 1. a kör ha
todrésze, vagy 60°-os sector. Rendesen (tükör-S.) 
csillagászati műszert értünk alatta, mely két pont 
szögtávolságának lemérésére szolgál. A S. szilárd 
felállítás nélkül kézben is tartható. Ezen előnye 
folytán különösen a hajózásban fontos a geográ
fiai helymeghatározás szempontjából. Egy hatod
kör középpontja körül forgatható, anoniust hordó 
alhidád (kar), mely a kör középpontja felett me
rőlegesen ráerősített (ú. n. nagy) tükröt hord. A 
S. egyik küllőjén foglal helyet valamivel kisebb 
tükör, melynek azonban csak alsó fele tükrözik, 
felseje átlátszó. E kis tükörrel szemben áll a 
megerősített távcső. Ha ezen és a kis tükör nem 
tükröző felén át valamely csillagot állítunk be, 
akkor könnyű elérni, hogy egy második pont 
képe is a nagy tükörről a kicsinyre és onnan a 
távcsőbe vetve, az egyenesen látott ponttal együtt 
látható legyen. A két tükör ekkor szöget alkot 
egymással, amely félakkora, mint azon szög, 
melyet a két pont felé vont határvonal a meg
figyelő szemében képezne. A két tükör szöglete a 
kör osztott ívén leolvasható. Mivel e kis tükör 
könnyen változik, azért újabban e helyett telje
sen reflektáló prizmát, körsector helyett pedig 
egész kört alkalmaznak (prizmakör). Különben 
igen sokféle szerkezetben készül a S., van zseb
ben hordható 8. is. L. még GsiUaqászatiműszerei: 

2. S., 1. As. 

Seychelles-szigetek 

Sextarius , római űrmérték, folyadékoknál 
= '/o conguis, száraz tárgyaknál = 1jíts modius. 
Mindkét esetben = 0547 1. 

Sextental, a Dráva felső völgyének, a Puster-
talnak D.-i mellékvölgye Tirolban, az Innichen 
patak folyik végig benne. A völgyben Bad Moos 
(Sextener Bad) környékén kénes ós vasas forrá
sok vannak, s kiinduló helye a Sexteni Dolomi
tokba induló turistáknak. A S.-i dolomitok főbb 
csoportjai: a Dreischusterspitze (3162 m.), Elfér -
kofel (3115 m.), Zwölferkofel (3091 in.) s a Drei 
Zinnen (3003 ni.). 1915 szept. 1—6. az olaszok 
betörési kísérletét itt az osztrák-magyar csapatok 
véresen visszaverték. 

Sexterna, 1. Duernák. 
Sextett . hat hangszerre irt kamarazenomü. 

A vonós-S.-ben hegedűk, mélyhegedűk és gordon
kák, a fúvó-S.-ben ajak- és nyelvsípok, a zongora-
S.-ben a zongora mellett fúvó v. vonós hangszerek 
szerepelnek. 

Sextidi , a francia forradalmi naptárban a 
dekád hatodik napja. 

Sextü i s állás v. hatodfény, 1. Aszpekták. — 
S., az ó-római kalendáriumban augusztus hónap 
neve. 

Sext i l l io , milliónak a hatodik hatványa. Le
írva : 1 és harminchat 0. 

Sextius, Lucius Lateranus, 10 éven át római 
néptribun, 1. Licinius 2. 

Sextum (lat.) a. m. a hatodik, különösen a 
6-ik parancs; contra S. vagy in puncto sexti 
vétkezni a. m. parázna életet élni. 

Sextus Empiricus, görög filozófus és orvos, 
Kr. u. 200—250. Alexandriában ós Athénben élt; 
a filozófiában a szkeptikusokhoz tartozik, az or-
vostanban azonban az empirikusokhoz, vagy mint 
ő maga mondja: a módszeresekhez. Két műve 
maradt fenn: Pyrrhon. hypotyposes (3 könyvben) 
és Adversus mathematicos (libri XI.), kiadta 
Bekker (1842) és mások. V. ö. Jourdain, S. et la 
philosophie scolastique (Paris 1858); Pappenheim, 
Lebensverháltnisse des S. (Berlin 1875); Pafrick, 
S. E. and Cireek sceptieisme (Chambridge 1899). 

Sextus Pomponius, híres római jogtudós, a 
K. u. II. sz.-ból. Irodalmi munkássága Hadria
nus alatt kezdődik. Ebben az időben írta Liber 
singularis enchiridii c. müvét, mely a régi római 
irodalomtörténet főforrása. Egyébb főbb művei: 
Libri XXXV. (v. XXXVI.) ex Sabino; Libri 
XXXIX. ad Q. Mucium; VII. Libri ex Plautio ; 
Libri ad Edictum és Variae lectiones. Antoninnus 
Pius császár halála után adta ki Epistolae című 
művét (20 könyv), mely responsumokat tartal
maz. E művéből tűnik ki, hogy jogtanár is volt. 

Sexnal i s (lat.) a. m. nemi, a nemre vonat
kozó. L. Szexuális. 

Sexus (lat.) a. m. nem; S. potior, az erősebb 
nem, S. sequior, a gyöngébb nem. 

Seybertit (ásv.), 1. Holmesit. 
Seybouse (ókori Ubus v. Bubricatus, Sebusej, 

178 km. hosszú folyó Constantine algériai tarto
mányban, Afrikában. A Földközi-tengerbe tor
kollik. 

Seychelles-szigetek (ejtsd: saesei) vagy Mahé-
szigetek, kis szigetcsoport az Indiai-óceánban, 
1120 km.-nyire Madagaszkár ÉK-i végétől a d. sz. 
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4 és 5° közt, összesen 404 km2 területtel, (19Í9) 
25,000 lak. A kb. 90 szigetből álló csoportban a 
legnagyobb a Mahé-sziget (117 km2),aK.-ioldalon 
Port- Victoria jó kikötővel; azután Praslin (40 
km2); Le DigneésDenis. A korall-padból kiemel
kedő, gránitból álló szigetek legmagasabb csúcsa 
(988 m.) Mahé-szigeten van. A szigetek klímája 
egészséges, állandóan 26—29° a hőmérséklet, az 
esók gyakoriak. Érdekes növénye &Lodoicea(l.o.) 
Seychellarum. Brdeik értékes fákban gazdagok. 
Kultúrnövényei a pamut, szegfűszeg, bors, cukor
nád, kávé, dohány, vanilia, rizs, kukorica, banána 
és más trópusi gyümölcsök. A fauna szegényes ; 
minden emlős importált. A lakosok nagyobbára 
francia kreolok, négerek, hindu kulik és kinaiak. 
A kivitel főeikkei: kókuszdió-olaj, szappan és 
vanilia. Bár e szigeteket már Vasco da Gama 
is látta, igazi fölfedezőjük 1742. Picault Lázár 
francia kapitány volt, aki Labourdonnaye-szi-
geteknek keresztelte és a francia király nevé
ben birtokba is vette őket. Ezután franciák tele
pedtek meg rajtuk, elnevezvén őket Moreau de 
Séchellesről, XV. Lajos pénzügyminiszteréről. 
1794. egy kis angol hajóhad foglalta el, de az an
golok végleg csak 1814. kapták meg; ennek 
dacára a francia nyelv és szokások az uralkodók. 
1898 óta koronagyarmat s 1903 óta önálló kor
mányzóság. V. ö. Murát, Gordon 's Edén, or the 
Seychelles Archipelago; Fauvel, Bibliographie 
des Seychelles 1908. 

Seydel, 1. Max von, német jogtudós, szül. 
Germersheimben 1846., megh. Münchenben 1901 
ápr. 23. Az államjog tanára volt Münchenben. 
Főbb müvei: Grundzüge einer allgem. Staatslehre 
(Freiburg in Baden 1873); Bayerisches Staats-
recht (u. o. 1884—92). Kiadta Lucretiusnak egy 
fordítását (München 1881). 

2. S., Rudolf, német filozófiai és teológiai író, 
szül. 1835 máj. 27., megh. 1892 dec. 8. A lipcsei 
egyetemen a filozófiát és összehasonlító vallás
történetet tanította. Tanítványa C. H. Weisse-
nek, kinek életrajzát is megírta. Sehellinghez 
áll közel. Főbb müvei: Schopenhaueré philoso-
phisches System (1857); Logik (1866); Die Reli-
gion und die Religionen (1872); Ethik(1874); 
Vom Christentum Christi (1889).V.ö. Lischeivski, 
Über E. S. Eeligionsphilosophie (Erlangen 1899). 

Seydelmann, Kari, német színész, szül. Glasz-
ban 1793 ápr. 24., megh. Berlinben 1843 márc. 
17-én. 1838 óta a berlini udv. színház tagja volt. 
Mint jellemszinész kiváló volt. Főbb szerepei: 
Shylock, Polonius, Mephistopheles, Muley Hasszán 
(Fiesco) stb. Életét megírta Bötscher, S. Lében 
imd Wirken (Berlin 1845). 

Seydlitz, Friedrich Wilhelm von, porosz lo
vassági tábornok, szül. Kalkarban (Kleve mellett) 
1721 febr. 3., megh. Ohlauban 1773 nov. 8. Az 
első és második sziléziai háborúban mint lovas
tiszt tűnt ki. A hétéves háború kitörésekor 1756. 
már ezredes volt. A kolini csatában (1757 jún 18.) 
tanúsított vitézségeért tábornokká lépett elő. A 
rossbachi csatában (1757 nov. 5.) fényes lovas
támadásával ő döntötte el a győzelmet, de súlyos 
sebet kapott. A zorndorfi csatát is (1758 aug. 15.) 
az ő támadása döntötte el. A kunersdorfi szeren
csétlen csata után (1759 aug. 12) ő fedezte a sereg 

visszavonulását és súlyosan megsebesült. 1760 
őszén részt vett Berlin védelmében és utoljára a 
freibergi csatában (1762 okt. 2.) volt dicsőséges 
része. Nagy Frigyes 1767. lovassági tábornokká 
nevezte ki s 1784. Berlinben szobrot állíttatott 
emlékének. V. ö. Buxbaum, S. (Rathenow 1905, 
3. kiad); Stünkel, Friedr. Wilh. von S., der Held 
von Rossbach (Leipzig 1907). 

Seyffert, Moritz, német klasszikus filológus, 
szül. Wittenbergben 1809 márc. 19., megh. Pots
damban 1872 nov. 8-án. 1831-ben hallei tanár, 
1846—71-ig a berlini joachimsthali gimnázium 
tanára. A latin grammatika és stilisztika kiváló 
művelője. Átdolgozta, majd egészen átalakította 
Ellendt latin nyelvtanát (számos kiadás 1855-től). 

Seyfried, Ignaz, lovag, német zeneszerző, szül. 
Bécsben 1776 aug. 15., megh. u. o. 1841 aug. 27. 
Mozart-tanítvány. 1797—1828-ig Schikaneder 
színházának volt a karnagya. Reudkívül sokat 
irt. Csak színpadi zenemüveinek a száma meg
haladja a százat. Könyvei közül felemlítjük: 
Beethovens Studien im Generálhass; Kontra
punkt und der Kompositionslehre (1832) és Rück-
blick in das Theaterleben Wiens (1864). 

Seyler Károly, zeneszerző, szül. Budán 1815 
aug. 7., megh. Esztergomban 1882 dec. 10. Több 
évtizeden keresztül mint főegyházi karnagy mű
ködött Esztergomban. Nagyrészt kiadatlan klasz-
szikus ós egyházi irályú műveinek a száma több 
százra megy, köztük számos mise, miserész, 
énekkar, kamarazenei s zongoramű, dal és zene
kari mű. 

Seymour (ejtsd: szimör), angol nemesi család, 
mely magát a normann hódítóktól származtatja. 
Első nevezetes tagja Sir John S., kinek leánya, 
Jane (Janka) 1536. VIII. Henrik király felesége 
és VI. Eduárd király anyja lett (megh. 1537 okt. 
14.). A királyné bátyja, Sir Thomas S. főadmi-
rális, 1547. nőül vette VIII. Henrik özvegyét, Parr 
Katalint s 1549. összeesküvés miatt kivégezték. 
A S. család egyik ága 1703. a Lord Conway 
címet kapta, egy másik a Hertford, marquis cí
met viseli. V. ö. St. Maur, Annals of the S. Lon
don 1902, 2 köt.). L. még Somerset. 

Seymour, Edward Hobart, sir, angol tenger
nagy, szül. 1840., megh. Londonban 1920 okt. 12. 
Mint tengerészhadapród résztvett a krimi had
járatban, majd a kínai harcokban (1857—60), az 
1882-iki egyiptomi hadjáratban. 1889-ben ellen
tengernagy lett, 1895. altengernagy s 1898. a 
kinai állomás főparancsnoka, 1900 jún.-ban a 
boxerlázadás alatt Tiencinből expedíciót veze
tett a Pekingben fenyegetett európai követek 
megszabadítása végett, de gyönge csapatja ve
reséget szenvedett; csak augusztus 14-én sike
rült neki, miután nagyobb erősítések érkeztek, 
különösen egy japáni hadosztály, Pekinget be
venni s az ostromlott követségeket felszabadí
tani. 1905. tengernaggyá nevezték ki, de nem
sokára nyugalomba vonult. 

Seyne-sur-Mer, La (ejtsd: szén-sziir-mér), kikötő
város Var francia départementban, Toulonhoz kö
zel, (1910) 22,093 lak., hadi- és kereskedelmi ten
gerészeti hajógyárakkal. 

Seyo, Magyarország középkori földrajzában 
a. m. Sajó. 
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Seyssaud (ejtsd: szészó), René, francia festő, 
szül. Marseilloben 1867. Marseiíleben és Avig-
nonban tanult. Cézanne és Van Gogh nyomán 
főleg a provencei tájak megkapóan egyéni ábrá
zolásával foglalkozott. Két ily müve a párisi 
Luxembourg-múzeumban van. 

Séze, Baimond de, 1. De Séze. 
Sezze (Sezza), város és püspöki székhely Róma 

olasz tartományban, a Pontini mocsarak felett, 
(i9ii) 12.530 lak., bortermelés. S. a volszk Setia, 
Kr. e. 382 óta római gyarmat volt, egy templom, 
körfalak és amfiteátrum romjaival. 

Sf., a sforzato (1. o.) rövidítése. 
Síakia (Sphakia), város, 1. Szfakia. 
Sfax, város, 1. Szfax. 
Sforza (ej-tsd: szfordza), olasz hercegi család, mely 

a XV és XVI. sz.-ban Milánó felett uralkodott. 
Őse Muzio Attendolo zsoldosvezér volt (szül. 
Romagnában 1369 máj. 28., megh. 1424 jan. 4.), 
ki vitézségével és okosságával nagy hírnévre 
tett szert s kortársaitól a S. (leigázó) nevet 
kapta. — Pia, Francesco (szül. 1401 júl. 23., 
megh. 1466 márc. 8.), szintén zsoldosvezér, Vis-
ronti Filippo milanói herceg leányát, Biankát 
vette nőül és apósának halála után Milánó her
cege lett 1450. Az uralkodásban legidősebb 
fla, Galeazzo Maria (szül. 1444 jan. 24., megh. 
1476 dec. 26.) követte, ki kegyetlensége miatt 
összeesküvésnek esett áldozatul. Kiskorú fla, 
Giovanni Galeazzo (szül. 1469 jún. 20., megh. 
1494 okt. 21.) helyett 1481 óta annak nagy
bátyja, Lodovico il Moro kormányozta Milánót. 
Húga, Bianca, előbb Korvin János herceg je
gyese volt, 1494. pedig nőül ment I. Miksa csá
szárhoz (megh. 1510). Giovanni halála után Lo
dovico ragadta magához az uralmat, de őt XII. 
Lajos francia király 1499. megfosztotta trónjá
tól és francia fogságban fejezte be életét 1508. 
Idősebbik fla, Massimiliano (szül. 1490., megh. 
1530.) a svájciak segítségével egyidőre (1512— 
1515) visszaszerezte trónját, de I. Ferenc francia 
király legyőzte és ő is francia fogságban halt 
meg. Ennek öccsét, Francescót (szül. 1492., megh. 
1535 október 24.) V. Károly császár 1529-ben 
Milánó hercegévé nevezte ki. Benne kihalt a 
á. család férflága s Milánót V. Károly fla, Fü
löp, a későbbi spanyol király kapta (1540). Az 
1494. elhalt Giovanni leánya, Bona hercegnő, I. 
Zsigmond lengyel király második felesége és 
Izabella magyar királyné (1. Izabella 1.) anyja 
volt. V. ö. Magenta, I Visconti et gli S. nel 
eastello di Pavia (Milano 1883, 2 köt.); Rubieri, 
Francesco I. S. (Firenze 1879, 2 köt.); Busconi, 
Lodovico il Moro e la sua cattura (Novara 1878). 

Sforza, Carlo, gróf, olasz diplomata, sztil. 
Luccában 1872. Diplomáciai pályáját 1896. kezdte 
Kairóban; az algecirasi tárgyalások idején Vis
conti Venosta marchese külügyminiszter titkára 
volt. 1910—11. Budapesten működött, mint fő-
konzul. Ezután követségi tanácsos lett London
ban, majd pekingi követ; a háború alatt a Korfuba 
menekült szerb udvarhoz küldték követnek. A fegy
verszünet után főbiztosként Konstantinápolyija 
ment. 1920-ban Nitti kormányában külügyminisz
ter, 1922. párisi nagykövet lett; 1922. november
ben, Mussolini kormányra lépte után, lemondott. 

Sforzato (forzato, sforzando, olasz, rövi
dítve : sf., sfz. v. fz.), zenei műszó, a. m. erősen 
hangsúlyozva. 

Sfuniato (az olasz sfumare-bó\, a. m. el
párolog, elszáll), a festészetben a formák és vo
nalak felolvadása a levegőben és a fényben. Első 
mestere Lionardo da Vinci, a kitől a S. kifeje
zése is ered; továbbfejlesztette Correggio, mint a 
festóiség netovábbját tökéletesítette Rembrandt. 

S. G., Angliában a sollicitor generál (korona
ügyész) rövidítése. 

Sgambati, Giovanni, olasz zeneszerző, szül. 
Rómában 1843 máj. 18., megh. u. o. 1914 dec. 
14. Liszt tanítványa volt. 1877-ben a római Ce
cília-Akadémia tanára lett. Müvei: 2 quintett, 
zongoraverseny, 2 szimfónia, vonósnégyes, Re-
quiem, Te Deum, dalok. 

Sganare l le , a Moliére több vígjátékában sze
replő komikus alakról közmondásossá vált kife
jezés, amelyen becsapott, rászedett, megcsalt férfit, 
többnyire vén embert, értünk. 

Sgardelli Cézár, de, honvédőrnagy, katonai 
író, szül. Budapesten 1885 jún. 28. A hadapród
iskolát Pécsett végezve, 1903. kezdte katonai 
szolgálatát, 1921. őrnaggyá nevezték ki. Több 
éven át szerkesztője volt az Őrszem katonai lap
nak s több katonai folyóiratnak munkatársa. Ön
állóan megjelent művei: A ski a hadseregben 
(1904); Polgári céllövészet (1907); Kereszt és 
kard (1909); Bűn-e a fegyverfogás (1911); Ka
tonai zseblexikon (1915); A mi hadseregünk 
(1916); Visszatért hadifoglyok katonai tanács
adója (1918); Téli oktatások (1922); Képes 
katonai mesekönyv (1922); Párbajkódex (1923)-
Az Urániában előadott művei: A jövő háborúja 
(1910); A hadi tengerészet (Gabányi Istvánnal, 
1911); A világháború krónikája (1914). E Lexi
konnak is munkatársa. 

S. G. D. G., a francia sans garantiedugouver-
nement rövidítése szabadalmazott árúkon; a. m. 
a kormány szavatolása nélkül. 

SgrafJŐto (olasz), a vakolt falak díszítésére 
szolgáló s a XV. sz.-ban Itáliában keletkezett el
járás, amelynek hatása a (/ra/yifo-padlókra em
lékeztet. A falat sötétre festett vakolattal von
ják be, erre világosabb vakolat kerül, mely 
utóbbiba hegyes vasszerszámmal bekarcolják a 
díszítményeket, úgy hogy ezek az alsó réteg 
színében tűnnek elő. Itáliából Európaszerte el
terjedt. Nálunk a XVI.—XVII. sz.-ban a felső-
magyarországi renaissance stílű épületek díszí
tésében általános volt. Nevezetesebb példái a 
késmárki campanile s a friesi kastély. Újabban 
ismét felkarolják. 

s'Gravenhage, 1. Hága. 
Sguvium, város, 1. Gubbio-
Hh.., az angol shilling (1. o.) rövidítése. 
S. l i . , a latin salvo honore (a becsület sérelme 

nélkül) rövidítése. 
Shackleton (ejtsd: sekit'n), Ernest Henry, sir, 

angol délsarki felfedező utazó, szül. Kildareban 
(Írország) 1874., megh. 1922 jan. 5. a Quest fedél
zetén South Georgia szigetén. 1901-ben vett részt 
először délsarki expedíción, amelyet Scott (1. o.). 
a Discoveryn vezetett. Ekkor eljut a 82° 17' D. szé
lesség alá. 1907—09. a Nimrod-on második sark-
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kutató útjára indult. Hajója a Kap-Eoydsnál telelt 
át. Expedíciójának egyik csoportja 1908 rnárc. 
10. eljutott a működő Erebus kráterének pere
mére. 1908 okt. 29. Adams, Marshall és Wild 
társaival szánon elérte a 88° 23' D. szélességet a 
162° Ny. h. alatt. Az expedíció egy másik cso
portjával pedig (1909 jan. 13.) T. W. Edgeworth 
Dávid felfedezte a mágneses D.-i sarkot a 72° 25' 
D. sz. és 154 K. h. alatt. Expedíciója 1909 inárc. 
22. érkezett vissza Új-Zealandba. Útjáról a Ma
gyar Földrajzi Társaság meghívására Budapesten 
1910 jan. 11. előadást tartott. A nevezett társa
ság tiszteleti tagjává választotta. Harmadik út
jára 1914 aug. 1-én indult az Endurance hajón. 
Célja a délsarki kontinens átszelése (3000 km.) volt. 
E vállalkozás nem sikerült, hajóját a jég össze
zúzta és elmerült. Legénységét csak nagy fárad
sággal lehetett megmentenie. Erről az útjáról ké
szült remek délsarki mozgófényképfelvételek be
járták az egész földet s a sarkvidéki kutatás érté
kes eredményei közé tartoznak. Negyedik útjára 
1921 dec. 19-én indult el a Quest hajóval. Útköz
ben lelte halálát. Művei: The heart of the Ant-
arctic, being the story of the British Antarctic 
Expedition 1907—09. (London 1909, 2 köt.); ma
gyarra fordította Halász Gyula: Az Antarktisz 
szivében (Budapest 1922, S. életrajzával); South 
(u. o. 1917), magyar fordítása: Dél,Halász Gyu
lától (u. o. 1923). Életrajzát megírta H. E. Mill 
(London 1923). 

Shaftesbury (ejtsd: sattszberí), 1 .Anthony Ashley 
Cooper, gróf, angol államférfiú, szül. Dorsetshire-
ben 1621 júl. 22., megh. Amsterdamban 1683 jan. 
21. A hosszú parlamentben (1. o.) kezdetben I. 
Károly hívói közé tartozott, 1644. a polgár
háború kitörésekor a parlament pártjára állott. 
Cromwell kormánya alatt visszavonult s annak 
halála után ő is a Stuartok visszahívásán buz
gólkodott. Ezért II. Károly 1661. lorddá és kincs
tartóvá, 1672. gróffá és lordkancellárrá nevezte 
ki. 1669 óta az ú. n. Cabal-miazténvaa legbe
folyásosabb tagja volt. 1673-ban kegyvesztett 
lett és a parlamenti ellenzék élén Jakab yorki her
ceg trónörökösödóse ellen foglalt állást. 1675— 
1678-ig a Towerben volt elzárva, kiszabadulása 
után résztvett az ű. n. rozsházi összeesküvésben 
(1. Bye-house) és annak felfedeztetése után Hol
landiába menekült és ott nemsokára meghalt. 
Életrajzát megírta Christie (London 1871,2 köt.), 
ki S. emlékiratait és levelezéseit is kiadta (u. o. 
1860). 

2. S., Anthony Ashley Cooper, S. harmadik 
grófja, filozófiai író, az előbbinek unokája, szili. 
Londonban 1671 f ebr. 26., megh. Nápolyban 1713 
febr. Hollandiában megismerkedett Bayle-lel és 
filozófiai tanulmányoknak szentelte életét. Mint 
bölcsész ellenlábasa volt Lockenak és megalapí
tója a morális szenzualizmusnak és a skót erkölcs-
bölcsészi iskolának, mely az egoizimis elve ellen 
a jóban való közvetlen gyönyörködés elvét vallja 
és ezzel az altruisztikus és egoisztikus hajlamok 
harmóniáját, mint az erkölcs alapját, tanítja. Fő-
müve : Characteristics of men, manners opinions 
and times (London 1713, 3 köt., legújabb kiad. 
1900). V. ö. Gizycki (1875), Spicker (1872), Bánd 
(1900), Martin (1905) idevágó munkáit. 

3. S., Anthouy Aslüey Cooper, S. hetedik 
grófja, szül. 1801 ápr. 28., megh. Folkestone-
ban 1885 okt. 1. Mint a parlament tagja és mint 
számos közhasznú intézet vezetője a munkásság 
helyzetének javítása körül kiváló érdemeket szer
zett. Beszédei (Speeches on claims and, interests 
of labouring eláss) 1868. jelentek meg. Életrajzát 
megírta Hodder (London 1892). 

Shal iers (ang., ejted: sékersz, a. Hl. rázoga
tok, reszketők) vagy shaking quakers, észak
amerikai kicsiny vallásfelekezet, melynek ere
deti vagy inkább hivatalos neve a ((Krisztus má
sodik megjelenésében hivők egyesült társaságai) 
volt. Alapította Lee Anna nevű angol nő (szül. 
1736., megh. 1784.), ki néhány tanítványával ke
véssel 1780 előtt költözött ki New-Yorkba. Hiszik 
többek között, hogy Isten országa már elérkezett 
a földre, hogy Krisztus «Anna anya» képében 
másodszor is alászállott közénk. V. ö. Evans, 
Compendium of the origin, history, prineiples of 
the S. (New-York 1859); Mac León, Bibliography 
of Shakerliterature (Columbus, Ohio 1905). 

Shakespeare, William (ejtsd: sékszpir, Strat-
f ordban levő aláírások szerint Shakespere alak
ban is), a világ legnagyobb drámaírója, szül. 
Stratford on Avon városban 1564 ápr. 23., megh. 
u. o. 1616 ápr. 23. Születésének napja ugyan 
nein egészen biztos, de ezt állapították meg ama 
régi hagyomány alapján, hogy S. születése év
fordulóján halt meg; az, hogy ápr. 26. keresztel
ték, nem mond ellene a hagyományos születés
nap lehetőségének. Atyja birtokos bérlő volt, * 
mert állatokkal kereskedett, mészárosnak meg 
keztyüsnek is mondták; annyi bizonyos, hogy te
kintélyes ember volt, mert városi tisztségeket 
viselt, később első alderman lett. S. szülőváro
sában a nyilvános latiniskolába (grammar-school) 
járt; 18 éves korában elvette a nálánál nyolc-
évvel idősebb Hathaway Annát, akitől három 
gyermeke született, de már 1585. Londonba ment, 
egyrészt azért, hogy költői és színészi hajla
mát jobban értékesíthesse, mert a hagyomány 
szerint anyagi helyzete atyja veszteségei miatt 
rosszabbodott, más hagyomány szerint sir Thomas 
Luey birtokos üldözte volna el, akinek vadas
kertjében orvvadászkodott s akit később a "Wind-
sori víg nők békebíró alakjában kifigurázott. 
Londonban ahhoz a színtársulathoz csatlakozott, 
amely Leicester grófnak, később főkamarásnak 
védnöksége alatt 1575. Blackfriarsban színházat 
épített. 1592-ben már nagy tekintélye volt mint 
színpadi Írónak is. Kiadta az Ovidius mintájára 
írt Venus and Adonis (1593) és a Lucrece (1591) 
lírikus elbeszélő költeményeit. Részese lett a 
színháznak és 1596. a társulat olyan virágzásra 
jutott, hogy a Globe színházat is, melyet előbb 
nyári színháznak használt, berendeztette előadá
sai számára. Nyereményrészéből 1597. Strat-
fordban nagyobb házat vett, majd földeket is vá
sárolt. 1599. The passionate Pilgrim c. költe
ménykötetet a kiadója, noha S.-nak csak néhány 
költeménye volt benne, S. neve alatt adta ki, hogy 
nagyobb kelendőségét biztosítsa. Már akkor i^ 
emlegetettek voltak csak 1609. kinyomatott szo
nettjei. Melyik drámáját adták először a szín
padon, az bizonytalan. 1592-ben említik Titiis 
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Andronicust, de ugyanakkor már meg kellett for
dulnia a színpadon a VI. Henrik trilógiának is, 
ezzel áll szoros kapcsolatban III. Richárd, de 
ugyanebből az időből való A két veronai ifjú, 
Romeo és Júlia ós a Szentivánéji álom. I. Jakab 
trónralépte után, 1603., mint a «király szinészei», 
S. társulata külön szabadalmat kapott. Ez időtájt 
szerepelt utolszor a neve az előadó színészek közt. 
1611. visszavonult szülővárosába 8 darabot sem 
írt többet. írói működésének végső éveiből valók 
nagy tragédiái: Coriolanus, Lear, Macbeth, va
lamint romantikus színmüvei közül Cymbeline, 
Téli rege, A vihar. Pár héttel azután, hogy vég
rendeletét megírta, meghalt. Eltemették 1616 
ápr. 25. a stratfordi templomban. 

S. az emberi szív legnagyobb ismerője, a ne
mesebb értelemben vett realizmus legkiválóbb 
mestere, aki a szenvedélyek legtitkosabb rugóit 
is fel tudta tárni. Tárgyait a krónikák mellett 
ugyan régibb színművekből vette, de művészileg 
dolgozta fel forrásait, mélységet és igazi emberi 
tulajdonságokat, egyéniséget öntött a jellemekbe; 
a cselekvényt, ritka kivétellel, az emberi szen
vedélyek és indulatok viszik; az élet komoly és 
derűs eseményeinek, tragikus és komikus alak
jainak együttes szerepeltetésében is a való életet 
tárja föl; erkölcsileg idealista, az igazság győ
zelmének hirdetője. 

S. igazi méltatása, noha korában népszerű 
volt, csak a XVIII. sz. második felétől fogva lett 
általános. A forradalom és az izlés változása ha
zájában is már elfeledtette, midőn 1709. Rowe 
drámaíró müveinek kiadásával újra felhívta rá 
a figyelmet. Nagyobb megbecsülést Garrick szer
zett nevének, amikor főbb tragédiáit ismét szín
padra vitte. Éttől fogva lett nemzetének közkin
cse. Híre átjutott a kontinensre is; de igazi mél
tánylása Lessing érdeme. A szaporodó fordítások, 
kommentárok, színpadi előadások azután az egész 
civilizált világgal megismertették. 

Hazánkban először Bessenyey Ferenc foglalko
zott S-.rel. Az első színmű, melyet előadtak, Romeo 
és Júlia volt 1793., amelyet Kun Szabó Sándor for
dított le. Kazinczy Ferenc 1790. Hamletet fordí
totta, majd Macbethet. Döbrentei Gábor 1832. in
dította meg S. romekeinek kiadását Macbethtel. 
Lemouton Emília összes műveit át akarta ültetni, 
de csak 5 füzet jelent meg 1845. Petőfi, Arany és 
Vörösmarty 1848. egyesültek S. kiadására, Petőfi 
Coriolanust, Vörösmarty Július Caesart és Lear 
királyt, Arany Hamletet, János királyt s a Szent
ivánéji álmot fordította. 1860-ban alakult meg az 
első magyar S.-bizottság, majd a Kisfaludy-társa-
ságTomori Anasztáz bőkezűségéből megindíthatta 
S. összes 8zinmüveinekkiadását,amelyl9kötetben 
jelent meg (1868—78). Az első angol S.-társaság: 
S.-Society 1841—53. működött, 1873. FumiwaU 
megalapította a második S.-társaságot, 1864. 
Németországban alapítottak S.-társaságot, 1907. 
a Kisfaludy-társaság megalapította az újabb S.-
bizottságot, amely 1908. előadásokat rendezett, 
1916. pedig, a költő halálának háromszázados év
fordulója alkalmából, a Nemzeti Színházban ren
dezett bevezető tanulmányokkal előadásokat. A 
bizottság folyóirata a Magyar Shakespeare-tár, 
első négy kötetét Bayer József, V—IX. kötetét 
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Ferenczi Zoltán, az új S.-kiadást Alexander 
Bernát szerkesztette. 

A S.-Bacon-kérdés. Bacon Delia 1856. Putnam 
Monthly Magazinejában, 1857. külön könyvben 
is azt kezdte vitatni, hogy S. műveletlen színész 
létére nem írhatta azokat a csodálatos tudást nyil
vánító müveket, bizonyítani igyekszik külső és 
belső bizonyítékokkal, hogy szerzőjük a nagy 
tudós Bacon Francis volt, 8. szerepe legfölebb a 
müvek színpadi beigazításában állt. E kalandos 
hipotézis nagyarányú irodalmat teremtett, külö
nösen Amerikában; komoly irodalmi tanulmá
nyok ezt már megdöntötték. Legjobb összefoglaló 
vitairat C. Stopes műve: Bacon-S. question ans-
wered (London 1889). 

S. drámáit az első (1623) folio-kiadás után, de 
csak bizonytalan időrendben, következőleg cso
portosíthatjuk : 

I. Vígjátékok: 1. The comedy of errors (1623, 
Tévedések játéka, fordította Arany László, újab
ban Rákosi Jenő); 2. The two genfiemen of Ve
rona (1623, A két veronai ifjú, ford. u. a.); 3. The 
taming of the shrew (1623, A makrancos, hölgy, 
ford. Lévay József, újabban Zigány Árpád); 
4. Love's labours lost (1598, A felsült szerelmesek, 
ford. Rákosi Jenő); 5. The merchant of Venice 
(1600, A velencei kalmár, ford. Ács Zsigmond, 
Radó Antal, Rákosi Jenő, Zigány Árpád); 6. A 
Midsummer-night's dream (1600, Szent-Iván-éji 
álom, ford. Arany János); 7. All's well that ends 
well (1623, Minden jó, ha jó a vége, ford. Győri/ 
Vilmos); 8. Much ado about nothing (1500, Sok 
hűhó semmiért, ford. Arany László, újabban 
Rákosi Jenő); 9. The merry wives of Windsor 
(1602 és 1619, A windsori víg asszonyok, ford. 
Rákosi Jenő, ugyanattól újabb fordításban 1914); 
10. Twelfth-night, or what you will (A vízkereszt, 
vagy amit akartok, ford. Lévay József); 11. As 
you liké it (Ahogy tetszik, ford. Rákosi Jenő) ; 
12. Measure for measure (1623, Szeget szeggel, 
ford. Greguss Ágost); 13. The winter's tele 
(A téli rege, ford. Szász Károly); 14. The tem-
pest (A vihar, ford. u. a. és újabban Babits Mihály). 

II. Történelmi drámák: 1. King Henry VI. (tel
jesen 1623 VI. Henrik király, I., II., III. rész, 
mindhármat ford. Lörinczi [Lehr] Zsigmond); 
4. King Richárd III (1597, III. Richárd király, 
ford. Szigligeti Ede, újabban Radó Antal), 5. King 
John (1623, János király, ford. Arany János); 
6. King Richárd II. (1597, II. Richárd király, ford. 
Szász Károly); 7. King Henry IV. (1598, IV. Hen
rik király, I. rész, ford. Lévay József; II. rész, 
1600, ford. u. a.); 9. King Henry V. (V. Henrik 
király, ford. u. a.); 10. King Henry VIII. (VIII. 
Henrik király, ford. Szász Károly). 

III. Tragédiák : 1. Titus Andronicus (1600, ford. 
Lévay József); 2. Romeo and Juliét (1597, 1599, 
Romeo és Júlia, ford. Szász Károly, újabban 
Telekes Béla ós Zigány Árpád); 3. Hamlet (1603, 
1604, ford. Arany János, újabban Zigány Árpád); 
4. Othello (1622, ford. Szász Károly, újabban 
Endrei Zalán, Mikes Lajos); 5. Július Caesar 
(ford. Vörösmarty Mihály); 6. King Lear (1608, 
Lear király, ford. u. a., újabban Zigány Árpád); 
7. Macbeth (ford. Szász Károly, újabban Zigány 
Árpád); 8. Timon of Athens (Athéni Timon, ford. 
neg, Sz alatt keresendő! 
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Gregiiss Ágost, Rákosi Jenő); 9. Antony and 
Cleopatra(1623, Antonius és Kleopátra, ford. Szász 
Károly, újabban Zigámj Árpád, Hevesi Sándor); 
10. Coriolanus {tóvá.Petőfi Sándor); 11. Troilus 
and Cressida (1609, Troilus és Cressida, ford. Fejes 
István, újabban Zigány Árpád); 12. Cyuibeline 
(ford. Rákosi Jenő); 13. Pericles, prince of Tyre 
(1609, Perikies, ford. Lörinczi [Lehr] Zsigmond). 
A szonetteket lefordították: Györy Vilmos és 
Szász Károly, majd Ferenczi Zoltán, legújabban 
Szabó Lőrinc. 

A drámák közül egyesek az ú. n. quarto-
kiadásokban mái' S. életében megjelentek nyom
tatásban. 1623. jelent meg az első folio-kiadás, 
Hemings és Condell rendezték sajtó alá s ez S. 
műveire nézve fő forrásunk. 1709-ben rendezte 
Rowe az első modern értelemben vett S.-kiadást, 
amelyet később több teljes kiadás követett, az 
újabbak közül nevezetesebbek: Herford 1899; L. 
Pollard: S. Polios and quartos (London 1910). 

Irodalom. Collier, History of English Dramatic Poetry, 
1879; Jusserand, Thé&tre en Angleterre; 1881: Schelling, 
Elizáiéiban Dráma, 1908; Ward, History of English Dra
matic Uterature to the Death of Queen Anne, 1899 ; Baker, 
The development of 8. as a dramatist, 1907 ; Boas, Sh. 
and his predecessors, 1896; Méziéres, Prédécesseurs et 
•contemporains de 8.. 1863 ; Symonds, S.'s predecessors 
in the English dráma; Brandes, William S., 1898; Collins, 
Studies in 8., 1901; Dowden, 8., 1874 és a 8. primer, 
1877; Monlton, S. as a dramatic artist, 1885; Kreyssig, 
Vorlesungen über 8. und seine Werke, 1877; Bnlthanpt, 
8.,'Dramaturgié des Schanspiels 11.. 1898; Gervinus, 8., 
1872; Fr. Th. Vischer, S.-Vortrage, 1906; Wolff, 8., 1907. 
Magyarul: Greguss Ágost, 8. pályája, 1880; Alexander Ber
nát, Hamlet, 1900 és S., 1920; Raleigh S.-tanuImánya, a 
M. tud. Akadémia kiadásában, Magyar 8.-tár; Császár 
Elemér, 8. hatása a magyar irodalomra, Budapesti Szemle 
1916;Eiedl P., 8. és a magyar irodalom, 1916; Sebestyén 
Károly, 8. és az angol renaissance, 1921; Hevesi Sándor, Az 
igazi 8. és egyéb kérdések, Budapest Í919. Legjobb élet
rajzát írták: Halliwell-Phillipps, Outlines 1887; Sidney Lee 
1898. 8. nyelvtanát tárgyalja Abbott, 8. granimar, 1870; 
Frász, S.-Grammatik, 1898. Forrásait: Simrock, Quellén 
•des 8. 1870. Az apokrif drámákról: Brooke, The 8. Apo-
cripha, 1908; magyarul Heinrich G., Egyet. Phil. Közlöny ; 
Bodrogi L. a Magyar 8.-tárban. A bibliográfiák közül em
lítendők : Cambridge, History of English Literature 1910, 
V. kőt . ; Jaggard összefoglalj nagy bibliográfiája; a magyar 
fi.-irodalomra nézve Gyulai Ágost magyar S.-bibliográfiája. 

Shakespeare Cliíf (ejtsd: sekszpír kiiff), 106 m 
magas, hatalmas, meredek mészkőszirt Dover
től D.-re Kent angol grófságban a tengerparton. 
Alatta alagút vezet át. Shakespeare a Lear ki-
rály-ban említi ezt a helyet. 

S h a k e woort (növ.), 1. Cecropia. 
Shaler, Nathaniel Southgate, amerikai geoló

gus és természetbölcselő, szül. Newportban (Ken-
tueky) 1841 febr. 20., megh. Cambridgeben(Massa-
ehusetts) 1906 ápr. 10. Fő munkája: The origin 
.and nature of soils (Ann. Rep. d. U. S. Geol. 
Survey 1892), a talaj képződésével foglalkozik ; a 
talaj fiziológiáját s ennek hatását a növény-, 
állat- s embervilágra fejtegeti. Számos egyéb 
műve közül kiemelendők: Physiography of North-
America (Boston 1887); Pield geology (New-York 
1887); The story of our continent (1892); Seaand 
land (1892); Outlines of the oarth's history (1898); 
Man and the earth (Boston 1905). 

Shamokin (ejtsd: semmókin), város Pennsylvania 
északamerikai államban, (1910) 19.588 lak., gép
gyártás, vasöntés és antracitkőszénbányák. 

S l i a i U p O O i l l g (ang. , ejtsd : sempuing), a fürdő 
utáni dörzsölés; a fejbőr kefólése és mosása, 
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melyhez rendesen habzó, szappanos oldatokat, v. 
Quillaja-gyökér áztatásával nyert kivonatokat 
használnak. 

S h a n a p u m (növ.), 1. Qrotálaria. 
Shanghai, város, 1. Sang-háj. 
S h a n k l i n (ejted: sennklin), falu és fürdő Wight 

angol szigeten, a K.-i part közelében, (1911) 4751 
lakossal. 

Shannon (ejtsd: sennon, Ptolemaios Senos-&), 
Írország főfolyója. Ered TJlster tartomány Cavan 
grófságában a Legnashinna nevű forrásból Owen-
more néven s 16 km. út után a 49 m. magasban 
levő St.-AUen-tóba ömlik, ezt elhagyva Con-
naughtot elválasztja Leinstertől és Munstertől s 
kiszélesül a gyönyörű vidékéről híres Ree- és 
Derg-tavakká. Limeriek fölött Ny.-nak fordul 
és hosszú tölcsértorkolattal ömlik az Atlanti-
óceánba. Tengeri hajókkal Limerickig, kiseb
bekkel Allenig hajózható, a Grand- s a Royal-
csatorna Dublinnal köti össze. 

Shaping-gép, v. harántgyalugép, 1. Gyalugép. 
Shapira (Sápira), régiségkereskedő, 1. Ha

misítás. 
Sharakvt (családi nevén Saito, más művész

nevei : Toshusai, Kabukido Enkyo), japán raj
zoló a fametszet számára. Működött Bdóban 
(Tokió) 1785—95 k. Festményei nagyon ritkák. 
Fametszett! színész-arcképei a jellemzés különös 
erejénél fogva nagyon híresek és kedveltek 
Európában. Japánban kevésre becsülik művésze
tét. V. ö. Kurth : S. (München 1922). 

Símre (ang., ejtsd: sér) a. m. részvény; S.-hol-
áer, a. m. részvényes. 

Sharks-öböl (Sharksbay, ejtsd: sark-szbé), vagy 
Cápa-öböl, nagy és sekély öböl Ausztrália Ny.-i 
partján, a Peron félsziget két kisebb öbölre osztja, 
a K.-i Hamelinre s a Ny.-i Freyeinetre. 

Sharon (ejtsd.- sérn), község Pennsylvania észak
amerikai államban, (1910) 15,270 lak., nagy szén
bányákkal, kohókkal, vasművekkel. 

Sharpé, angol nyelvész, 1. Ellis, 1. 
Shasta, Mount (ejtsd: saszta), a Sierra Nevada 

hatalmas peremvulkánja Észak-California észak
amerikai államban; el van jegesedve, oldalán 
ásványos források vannak, Ny.-i oldalán ered a 
S. folyó s a Sacramento. Magassága 4386 m. 

Mlian (ejtsd: sao), latin növénynév után SIMW 
Thomas neve. Szül. Kendalban 1692., megh. 
mint oxfordi tanár u.o. 1751. Mint pap Afrika 
északi részét és a Keletet utazta be s evidékek 
növényzetét ismertette. 

Shaw (ejtsd: sao). 1. Ge&rge Bemard, angol író, 
szül. Dublinben 1856 júl. 26. Szüleinek szűkös 
anyagi helyzete miatt csak tizennégy éves koráig 
járt iskolába, azután Dublinben egy ügynöknél 
volt alkalmazva. 1876-ban Londonba ment, hol 
zeneleckéket adó anyja támogatta ; de nagy küz
delmek közt élt, mert bár érezte írói képességét, 
öt regénye közül egyet sem fogadtak el a kiadók; 
az első, Immaturity a mai napig kiadatlan ma
radt. 1882-ben megismerkedvén Marx és Jevons 
műveivel, a szocializmus híve lett, 1885. a Pali 
Mail Gazette munkatársa, midőn anyagi helyzete 
is jobbra fordult s később, mint a Star, majd a 
World, 1895. a Saturday Review szinikritikusa, 
nagy tekintélyre és hírnévre tett szert. Ó irányí-
ieg, 8z alatt keresendő! , 
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totta az angol közönség figyelmét Ibsenre és 
Wagnerra. 1898-ban lemondott kritikusi állásá
ról, kiadta 1892—96. irt drámáit s ezentúl telje
sen a drámaírásnak élt és egyre nagyobb nép
szerűségre tett szert. Drámái nagyrészben a mo
dern társadalom hibáinak, félszegségeinek szati-
rái; részben történelmi szatírák. Regényei: The 
irrational Knot (1880); Lőve ainong the artista 
(1881); Cashel Byron's prof ession (1882, magyarra 
ford. Benedek Marcel 1911 és 1920); An unsocial 
socialist(1883). Drámái :Widowers' Houses (1892); 
The Philanderer (1893); Mre. Warren's Profession 
(magyarul Warrennó mestersége címen 1909. 
a Magyar színházban, ford. Gholnoky Viktor); 
Arms and the Man; Candida (magyarra ford. 
Hevesi Sándor, előadták a Vígszínházban 1916) ; 
The man of destiny (magyarul A sors ember, ford. 
Hevesi Sándor, előadták a Magyar Színházban; 
1912); You never can teli (magyarul Nem lehes-. 
sen tudni, ford. Hevesi Sándor, előadták a Nem
zeti Színházban 1911). 1901-ben Three Plays for 
Puritans c. kötetében megjelent színművei: The 
devil's disciple (magyarul Az ördög cimborája, 
ford. Mikes Lajos, Budapest 1906); Caesar and 
Cleopatra (ford. Mikes Lajos, 1908, előadták a 
Nemzeti Színházban 1912); Captain Brassbound's 
Conversion(Brassbound kapitány megtérése, ford. 
Hevesi Sándor, 1909, előadták a Nemzeti Szín
házban 1910); továbbá: Man and superman (Ember 
és felsőbbrendű ember, ford. Hevesi Sándor, 1917, 
színre került Tanner John házassága címen a 
Nemzeti Színházban 1921); John Bull's other 
island (1904); Major Barbara (Barbara őrnagy, 
ford. Hevesi Sándor 1920); The Doctor's dilemma 
(Az orvos dilemmája, ford. Hevesi Sándor, 1909, 
előadták a Magyar Színházban 1910); Getting 
maiTied (1908); The Shewiug up of Blanco Posnet 
(Blanco Posnet elárultatása, ford. Hevesi Sándor, 
Magyar Színház 1912); Press Cuttings (1909); 
Misalliance (1910): The dark lady of the sonnets 
(1910); Fannys first play (Fanny első színda
rabja, ford. Hevesi Sándor, Renaissance Színház 
1922); Androcles and the Hon (1912); Groat 
Catherine (1913); Pygmalion (1913, magyarra 
ford. Hevesi Sándor, előadták a Vígszínházban); 
O'Flaherty V. C.(1916); Augustus does his bit 
(1917); How he lied to her husband (Az imádója 
meg a férje, ford. Hevesi Sándor, 1917, előadták 
a Belvárosi Színházban 1920). Heartbreak House 
(1920); Back to Methusela 1922). Magyarul 
megjelent még: Szocializmus milliomosok szá
mára (ford. Benedek Marcell, 1912); Anglia ellen 
és a cár ellen (ford. Mikes Lajos 1915); Béke v. 
háború (ford. ifj. Badó Antal, 1920); A forradal
már katekizmusa és Elvek foiuadalinárok szá
mára (ford. Hevesi Sándor, Világkönyvtár 1921). 

Irodalom. Cnestertoii, G. B. S.. 1909; Bab, B. 8.. Berlin 
1910; Henderson, G. B. 8. His life and works, London 
1911; Cestre. B. 8. et son oeuvre. Paris 1912; Hámon. Le 
Moliere du 20-iéme siécle, B. S.. u. o. 1913 ; Mc. Cabe. G. 
B. 8., London 1914: Howe. B. 8.. 1915; Renbach. G. B. 
8. als Dramatiker. 1915. Hevesi 8. 8.-breviármin, 1922. 

2. S., Henry Wheeler. amerikai humorista (ál
nevén: Josh Biliing), szül. Lanesboroughban 
(Massachusetts) 1818 ápr. 21., megh. Montereyben 
(California) 1885 okt. 14. Essay on the Mule c. 
első kísérlete nem aratott sikert, de mikor S.-nak 

az az ötlete támadt, hogy helyesírását a kiejtés
hez képest megváltoztassa (An Essa on the Mull 
bi Josh Biliing és JoshBilling'sFarmereAllminax, 
1870 óta), a legolvasottabb amerikai humoristák 
egyike lett. Művei közül említendők még: Josh 
Billing, his sayings (New-York 1866); Josh Bil
iing on the ice (1868); Everybody's Friend (1876) ; 
Josh Billing's Complete Works (1877); Josh Bil-
ling's Spice-Box (1881). 

3. S., Martin, angol zeneszerző, szül. 1876 
máre. 9. Londonban. Ugyanott zenekari igazgató. 
Irt dalokat, zongora- ós karmüveket, egyházi 
szerzeményeket, színpadi zenét Ibsen Vikingjei
hez és Shakespeare Szentivánéji álom és Téli 
rege színműveihez, továbbá a The brave little 
tailor c. vígoperát. 

4. S., Róbert Barkley, angol utazó, szül. Lon
donban 1839 júl. 12., megh. Mandalaiban 1879 
jún. 15. 1862—68. beutazta Indiát és a Himalája 
vidékét. 1871-ben a brit kormány szolgálatába 
lépett; 1876 óta brit rezidens volt a birmai udvar
nál Mandalaiban. Művei: High Tartary (London 
1871): A sketch of the Turki lansnage (Lahoro 
1875). 

5. S., William Mapier, angol meteorológus, 
szül. Birminghamban 1854 márc. 4. 1887-ben a 
cambridgei egyetem lektorja, 1900. a Meteorogical 
Council titkárja és 1907 óta a londoni Meteorolo-
gieal Office igazgatója és a nemzetközi meteo
rológiai bizottság elnöke. Főbb munkái: Practi-
cal physics (Glazebrookkal, London 1885); Hygro-
metrical methods (a Philosophical Transactions-
ban 1888); The life history of air eurrents (Lemp-
ferttel 1906); Air eurrents and the laws of ven-
tilation (1907). 

ShawI (ang.), 1. Sálkendő-
Shea dió (növ.), 1. Butyrospermum. 
Shea-vaj v. galam-vaj (nbv.j, l. Butyrosper

mum, Illipe ós Olaj- és zsiradéknövények. 
Shebecb (ang., ejtsd :sebekk), a Földközi-tenge

ren használt jármű, 1. Sebeka-
Sheboygan (ejtsd: sibojgn), város Wisconsin 

északamerikai államban, a Michigan-tó partján, 
(i9io) 26,398 lak., ásványvízforrással. 

Shed-tető (ang.), magyarul fürész-tetö.Gyár&k-
ná!, raktáraknál, barakkoknál alkalmazott, a kö
rítő falakon és belül oszlopokon nyugvó tetőszer
kezet, amelynek meredekebb hajlása üvegezve 
van s így a belső helyiséget felülről világítja. 

Sheerness (ejtsd: sírnessz), megerősített kikötő
város Kent angol countyban, (1911) 17,494 lak., 
nagy tengerészeti arzenállal, tengeri fürdőkkel, 
szép sétahelyekkel; 1881. restaurált régi, Minster 
Church nevű templommal. A város jó része cö
löpökön épült. 1914 nov. 25. kikötőjében sülyedt 
el robbanás következtében a Bulwark angol csata
hajó. A háború alatt német repülők ismételten 
bombázták a várost. 

Sheffield (ejtsd: seffiui), város Yorkshire angol 
countyban, (1921) 490,724 lak., több jelentékeny 
kulturális intézettel. S. mint iparos város Angliá
ban is kiváló helyet foglal el. A fő iparág a fém
ipar. Már a XV. sz.-ban is ismeretes volt S. a 
késeiről. Jelenleg is ez a legvirágzóbb iparág. 
S. meglehetősen komor város. Itt volt elzárva 
Wolsey és Stuart Mária. 1644-ben a várostaparla-
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ment hadserege részben lerombolta. A világháború 
folyamán 1916 febr. l.-óre, majd szept. 24-ére 
virradó éjjel német léghajók bombázták a várost 
és igen nagy kárt tettek ipartelepeiben. 

Sheffield (ejtsd: seffíid), John, angol költő és 
államférfiú, 1. Buckingham, 3. 

Shelburne (ejtsd: seiiborn), William Petty, gróf, 
angol államférfiú. 1. Lansdowne. 

Shelley,Percy Bysslie (ejted: bis seiii), angol költő, 
szül. Pieldplaeeben (Sussex) 1792 aug. 4, vízbe-
fúlt a spezziai tengeröbölben 1822 júL 8. 13 éves 
korában Btonba küldték, abol Byronhoz hason
lóan a «zsarnokság» ellen lázadt fel, amiért el
távolították. Oxfordban sem lehetett maradása 
On the Necessity of Atheism (1811) c. müve 
miatt, dacára annak, hogy nem ateista, hanem 
panteista volt. Londonban összeveszett atyjá
val ; egy korcsmáros leányát, Harriett West-
brookot vette el. Nyugtalanul vándorolt egyik 
belyről a másikra, majd nejétől elidege
nedve (aki később öngyilkos lett), Mary God-
ívinnal Parisba ment s ott 1816-ig élt. 1815-
ben meghalt nagy atyja s ö örökölte vagyo
nát. 1818-tól Olaszországban tartózkodott, fő
ként Pisában. Sűrűn érintkezett Byronnal. 
Queen Mab e. műve (1813) a világszellemről szól, 
Alastor (1815) az eszmény és valóság ellentété
ről. Önéletrajziak: The revolt of Islam (1817), a 
filozófiai Rosalynde and Helen és Julián and 
Maddalo (1819). Az aranykor visszatérését s az 
emberszeretet diadalát hirdeti a Prometheus 
nnbound (1819); remekmüve: Cenci c. drámája. 
Fantasztikus a Witch of Atlas (1820). Szatirikus 
müvei közül legjelentősebb a Mask of Anarchy 
(1819); Görögországot dicsőiti a Hellas. Legkivá
lóbb mint lírikus. Világhírűek az Adonais; To a 
skylark; Ode to the West Wind stb. Álmodozásra 
hajló, ideális, néhol szenvedélyes, a zsarnoksá
got gyűlöli. Minden müvében kifejezésre jut ter
mészetimádata. Összes müveit kiadták: Rossetti 
(1878 és 1894); Formán (1880); Dowden (1890); 
Hutchinson (1904). Életrajzát megírták: Medwin 
(1847); Middleton (1858); Dowden (1886); Sharp 
(1887). Több költeményét lefordították magyarra 
is. V. ö. Trelawney, Recollections of the last 
day8 of S. and Byron (1858); Druskowitz, Percy 
Bysshe S. (Berlin 1884); Brandes, S. und Byron 
(Leipzig 1893); A. B. Yolland, S.'s Poetry (Buda
pest 1907). 

Shenandoah (ejtsd: sennandoa), 1. folyó Virginia 
északamerikai államban; két ágból (forks) ered, 
amelyek Fort-Royalnál egyesülnek, Harpers-Per-
rynél torkollik a Potomac folyóba. Völgye K.-ről 
a Blue Mountains, Ny.-ról az Alleghany-hegy-
ség közt levő hosszanti völgy, az 1862—64. pol
gárháborúban véres csaták színhelye volt. — 2. 
8., város Pennsylvania északamerikai állam
ban a Ny. Mahanoy kerület nagy antracitkőszén 
medencéjében, (i9io) 25,774 lak. Kőszénbányászat 
és nagyarányú kereskedelem, dinamitgyártás. 

Sl iepherdia Nutt (nOv.), az Elaeagnaceae-
családba tartozó cserjék és kisebb fák, melyek 
3 faja főleg Észak-Amerika folyópartjain él. A 
S. canadensis Greene és S. argentea-fajt nálunk 
mint díszcserjét ültetik. Az utóbbinak gyümölcse, 
ha a fagy megcsípte, ízletes és honában, külö

nösen az északibb tájakon fontos táplálók. Leve
leik hosszúkásak, átellenesek, csillagszőrök bo
rítják ; virágaik kétlakúak, igénytelenek. Termé
sük húsos, sárgáspiros bogyó. 

Sheppard, Eliza Meadows,}. Hunt, 3. 
Sheppey (ejtsd: seppi, Sceapige), mocsaras szi

get Kent angol countyban, 91 km2 területtel. Fő 
helye Sheerness. 

Sherboro, sziget, 1. Serboro-
Sherbrooke (ejtsd: serrtmik), város, kat. püspök

ség székhelye Québec kanadai tartományban, 
(woi) 11,765 lak. 

Sherbrooke (ejtsd: sertruk), Róbert Lowe, vis-
count, angol államférfiú, szül. Bringhamben (Not-
tinghamshire) 1811 dec. 11., megh. Warlinghain-
ben (Surrey) 1892 júl. 27. Az ügyvédi pályára 
készült s 1842—51. Ausztráliában nagy vagyonra 
és hírnévre tett szert. Hazatérése után 1852. be
választották az alsóházba, hol a liberális párthoz 
tartozott. Palmerston első kormányában 1855 
aug.—1858 febr. a keresk. hivatal alelnöke volt, 
annak második kormányában pedig 1859—64. a 
közoktatási tanács alelnöke. Ezután az ellenzék 
élén állott 1868-ig, amikor Gladstone kormányá
ban a kincstár kancellárja lett. E hivatalát 1873 
őszén a belügyi tárcával cserélte fel. 1874 febr. 
a kormánnyal együtt lemondott. 1880-ban S. vis-
count címmel a felsőházba nevezték ki. V. ö. 
Martin, Life and letters of R. Lowe, viscount S. 
(London 1893, 2 köt.). 

Sheridan (ejtsd: serridn), 1. Philip Henry, ame
rikai hadvezér, szül. Albanyban 1831 mára 6., 
megh. Nonquittben (Massachusetts) 1888 aug. 5. 
A polgárháborúban az északiak oldalán harcolt; 
1864. a Shenandoah-hadsereg fővezére lett s több 
győzelmet vívott ki a déliek felett. 1865 már
ciusban egyesült Grant seregével s nagy része 
volt Petersburg elfoglalásában. A háború után 
Texas, Louisiana, majd Missouri államok katonai 
kormányzója lett. Az 1870—71-iki háborúban a 
német főhadiszálláshoz volt beosztva. 1883-ban 
az Unió seregeinek főparancsnokává nevezték 
ki. Emlékiratai: Personal memoirs of generál 
Ph. H. S. (New-York 1888). V. ö. Davies, Life 
of General Phil. Henry S. (u. o. 1895). 

2. S., Richárd Brinsley, angol író és állam
férfiú, szül. Dublinben 1751 szept. 30., megh. Lon
donban 1816 júl. 7. Pitt minisztersége alatt a 
parlamentben kiváló szónoki tehetségével tűnt 
ki. Vígjátékai közül megemlitendők; The rivals 
(1775), The Duenna c. víg operája. Ma is él még 
a színpadon The school for seandal (1777, ma
gyarra fordította Tóth Lőrinc, Buda 1839 és 
Slenger Károly, A rágalom iskolája, Budapest 
1880). Kotzebue egy drámáját is átdolgozta (Pi-
zarro). Különösen a képmutatást ostorozta. Mű
veit kiadták: Moore (1822); Browne (1873-75); 
Tauchnitz (1868); beszédei megjelentek 1842. Éle
tét megírták: Watkins (1817); Moore (1825); 
Oliphant (1887); Sanders (1890); L. Weisz, Ri
chárd S. als Lustspieldichter (Leipzig 1889). 

Sheriff (ang., ejted: sen-if, lat. vicecomes, angol
szász scir-geréfa) a. m. a grófság bírója, az angol 
grófságokban a király által kinevezett első hiva
talnok. A hivatallal rendes fizetés nem jár, senki 
sem köteles négy éven belül kétszer elvállalni, d& 
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el nem fogadására a törvény által meghatározott 
eseteken kivül nagy pénzbüntetés van szabva. 
Rendesen nagy földbirtokosok viselik e hivatalt. 
— Az északamerikai Egyesült-Államokban a pol
gárok által meghatározott időre választott 8. a 
eoimtyban a végrehajtó hatalom feje. V. ö. Chur
chill és Bruce, Law of the offlce and duties of 8. 
(London 1879, 2 köt.). 

Sheriff muir, csatatér, 1. Dwnblane. 
Sherlock Holmes, Doyle (1. o.) regényíró nép

szerű alakja, amelynek eredeti mintája Bell dok
tor, London egyik legügyesebb műkedvelődetek-
rivje volt. 

Sherman (ejtsd: serrmen), város Texas észak
amerikai államban, (IMO) 12,412 lak., malom
iparral és terménykereskedelemmel. 

Sherman (ejtsd: serrmen), 1. John, amerikai ál
lamférfiú, szül. Lancasterben (Ohio) 1823 máj. 10., 
megh. Mansfleldben 1900 okt. 22. A képviselő
háznak 1855., a szenátusnak 1861 óta volt te
kintélyes tagja. 1877—80-ig Hayes elnök alatt 
kincstári államtitkár volt s keresztülvitte a kész
fizetés folyósítását. 1885-ben a szenátus elnökévé 
választották s e minőségében Hendrick alelnök 
halála után 1885 decembertől 1889 márciusig 
az Unió alelnöke volt. Müvei: Selected speeches 
and reports on fináncé and taxation 1859—78 
(New York 1879) és Recollection of forty years 
in the House, Senate and Cabinet (Chicago 1895, 
2 kötet). Életrajzát megírta Burton (Boston 
1906). 

2. S., William Tecumseh, amerikai hadvezér, 
S. 1. testvérbátyja, szül. Lancasterben 1820 febr. 
8., megh. New-Yorkban 1891 febr. 14. A polgár
háború kitörésekor (1861) ezredes volt s annyira 
kitüntette magát, hogy 1864. a nyugati fősereg 
vezérévé nevezték ki. Mint ilyen elfoglalta Ata-
lanta városát (júl.) s innen merész menetben 
Georgián keresztül elértő Savannah városát az 
Atlanti-óceán mellett (deo.) Innen 1865 elején 
északra fordult és győzelmes harcok (Peters-
bwg-Bichmond) után elvágta a déliek vissza
vonulási útját, 1865 ápr. 26. előtte tette le a 
fegyvert Lee, a déliek egyik fővezére. 1868— 
1883-ig az Unió seregeinek főparancsnoka volt. 
Érdekesek emlékiratai (Memoirs, New York 
1886-89, 2 köt, 2. kiad.). V. ö. Sherman, Life 
of General Will. Tec. 8. (Philadelphia 1891); Ro-
bins, Will. T. S. (n. o. 1905). 

Sherman-bill, 1. Windombill. 
Sb.erry (ang., ejtsd: serri) vagy xeresi, világ

hírű bor, mely fehér szőUőfajtákból készül úgy, 
hogy a musthoz annak >/i5 súlyát tevő szeszt töl
tenek s ezzel együtt erjesztik ki. Az erjedés meg
szűntével a bort azonnal lefejtik s újra szeszt 
töltenek hozzá, hogy az utóerjedést meggátolják. 
Magas szesztartalma minden borbetegségtől meg
óvja s a palackban felettébb javul s hat éves kora 
után éri el toljesfejlődöttségi fokátPőleg Angliába 
szállítják. 

Sherry-Cobbler, 1. Cobbler. 
's Hertogenbosch, város, 1. Hertogenbosch. 
Sherwood-forest (ejtsd: serrwudd-forreszt), erdő

ség Worcerstershire angol countyban, Nottingham 
és Workoop között; Robin Hood kedvelt tartóz
kodási helye. 

Shetlandi pony, a világ legkisebb lova, mert 
csak 90—120 cm. magas; testalkata zömök, erős 
és igen tetszetős; üstöke, sörénye s farka sűrű, 
gazdag és hosszú, szine többnyire fakó, pej vagy 
fekete. Csendes vérmérséklete s szelidsége miatt 
a legkiválóbb gyermekló, de nálunk rendesen csak 
cirkuszban lehet látni. 

Shetland-szigetek vagy a skandináv hajósok 
elnevezése szerint Bitland-szigetek, Skócia É.-i 
végében fekvő, külön countyt alkotó szigetcso
port, 1428 km2 területtel s (i9ii) 27,911 lak. Össze
sen 117 szigetből áll, de csak 34-en laknak; leg
nagyobb Mainland (84 km. hosszú), tőle É.-ra van 
Yeli(27km.), Unst (23 km.), Fetlar (10V2 km.). 
Ny.-ra vannak a kisebb Halvera, West- és East-
Burra, Trondra, Hildasa, Vaila, Papa-Stour és 
Muckle-Rooe, távolabb pedig Poul; K.-re vannak 
Mousa, Bressa, Whalsey és a kis Out-Skerries-
csoport. A szigetek nagyobbára hegyesek. Part
jaik igen szakadozottak; valóságos kis fjordok 
nyúlnak beléjük, amelyeket itt Voesnek hívnak; 
ezek a jégkorszakban keletkeztek. Az éghajlat 
egyenletes. A föld szegény és terméketlen. Leg
fontosabb foglalkozási ág a halászat. A lakosok 
közt a norvég szokásoknak maradványai még 
máig is megvannak. A főváros Lenoick, Main
land K.-i partján. S. őslakói a piktek voltak; ezek 
építészeti maradványai közül a legérdekesebb a 
Mousa-torony. A VI. sz. vége felé a keresztény 
hittéritők már bejárták a szigeteket. 872-ben a 
normannok foglalták el; 1471-ben a skótok. V. ö. 
Cowie, Shetland, descriptive and historical (5. 
kiad., Bdinburg 1902); Gondie, Celtic and scan-
dinavian antiquities of S. (u. o. 1904); Clark, 
Story of S. (u. o. 1906). 

Shickshock-hegység, 1. Gaspé. 
Shields, angol város, 1. South-Shields. 
Shijó-iskola. Az újabbkori japáni festőművé

szet egyik legnépszerűbb ága, mely voltaképen 
ma is fejlődésben van (L. Japáni művészet). 
Voltaképen a Maruyama Ókyó által alapított na-
turalisztikusiskolaegyikelágazásának tekinthető. 
(L. ókyó). Nevét onnan nyerte, hogy szorosabb 
értelemben vett alapitója, Matsumura Goshun 
Kiotóban a Shijó iskolában lakott. 

Shikarpur, város, 1. Sikarpur. 
Shildon and East-Thikley (ejtsd: siiidn end iszt 

tMkiej), város Durham angol countyban, (1911) 
13,488 lak., szén- és kőbányákkal. 

Shi l l ing (ang., ejtsd: siiiing-), angol pénz = '/,„ 
font sterling, 1. Schilling. 

Shillong, Asszam brit-indiai tartomány Khazi-
és Dzsaintia-hegység kerületének fővárosa, a Chef 
Commissioner székhelye, 9000 lak., templommal, 
nyomdával, vízvezetékkel. 

Shin (Loch S., ejtsd: sin), 26 km. hosszú és 
0'4—2 km. széles tó Sutherland skót grófságban, 
lefolyása a S. folyó az Oykell folyóba. 

Shinto ismns , 1. Sinto. 
Shipley (ejtsd: sippii), város Yorksliire angol 

countyban, (1911) 27,710 lak., gyapjuiparral. 
Sllire (ang., ejtsd: sájr, összetételekben: sír), egy

értelmű a county-val (1. 0. és Grófság). 
Shirley (ejtsd: sőrii), James, angol drámaíró, 

szül. Londonban 1596 szept. 13., megh. u. 0. 1666 
okt. 29. 40 drámája közül 32 maradt fenn: a 
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régi Erzsébet-korhoz tartozott s mikor a puritá-
uok bezárták a színházakat, ő is megszűnt írni. 
Legjobb drámái: The Ganiester (1634), The trai-
tor, Love's cruelty és The inaid's revenge. Erkölcsi 
célzatuak különösen The Wedding és The Grate-
ful servant. Összes müveit kiadta Gifford, válo
gatott műveit Gosse (1903). 

Shirt ing (ang.), 1. Pamutszövetek. 
Shoalhaven (ejtsd: soinavn), folyó Új-Dél-Wales 

brit-ausztráliai gyarmatban, 420 km. hosszú, a 
Csendes-óceánba ömlik. 

Shocfc(ang., ejtsd: sok), ütés, rázkódás. Az ideg
rendszernek szellemi vagy testi behatásra beálló 
rázódása, így beszélünk pszichikus és testi S.-ról. 
A S. hirtelen szívbémüást és így halált is okozhat. 

Shocking (ang., ejtsd: sokiag) a. in. vissza
taszító, sértő. 

Shoddy (ang., ejtsd: saddi) féstisgyapjuszöve
tekből készült mesterséges gyapjú (1. o.). 

Sliognii, 1. Sogun. 
Sholapur, város, 1. Solapur. 
Shone-íéle rendszer, 1. Csatornázás és Ár-

nyékszékreadszerek. 
Sliorea Roxb. (növ.)., a Dipteroearpaceae csa

lád génusza; 87 faja Élő- és Hátsó-Indiában és 
az indiai szigeteken honos nagy fa, bőrnemü 
fényes, kopasz levelekkel. Viráguk füzéreket al
kot. A termésre a maradó és szárnyakká növő 
csészelevelek erősen rásímulnak. A S. robusta 
Gártn. egyike a legfontosabb fáknak Kelet-Indiá
ban. A Himalája lábánál és a Koromandel-part-
tól a Satpura hegységig délre a Nerbudda-folyó-
tól csaknem tiszta, óriási erdőállományt alkot. 
Erős, tartós fája Bengáliában, a Gangesz síkján 
és az északibb részeken a legfontosabb építőfa. 
Sötét gesztje van. A S.óbtusa Wall (thitya) Hátsó-
Indiában bír hasonló fontossággal. Nagymennyi
ségű gyantájával aS. selanicaBl. tűnik ki. Jáva, 
Szumatra, Borneo fája. Gyantája méteres, kar
vastagságú darabokban az ágakról lóg alá, sok 
van a kéreg alatt is. Az ú. n. dammara-gyantát 
a közelebbről még nem nagyon ismert S. Wies-
neri szolgáltatja. 

Shoreham by Sea (ejtsd: sórem bej szí), város 
Sussex-West angol countyban, (mi) 5731 lak., 
tengeri halászattal. 

ShorncliH (Shorne cliff, ejtsd: sornkiitf), ma
gaslat Kent angol grófságban, a doveri országút 
mellett, Folkestone és Hythe közt, mellette ál
landó katonai tábor, a S.-camp van. 

SUort (ang., ejtsd: sort) a. m. rövid. — S. dis-
tance, rövid távolság. Lóversenyeknél 900—1300 
m. — S. distance-race. rövid távolságú verseny. 

Shorthorn-szarvasmarha, 1. Angol szarvas
marha. 

Shortland-szigetek, 1. Salamon-szigetek. 
Shoshone-river, folyó, 1. Snake-river. 
Shoshonies , 1. Kígyó-indiánnsok. 
Shósoin, a Tódaiji templomhoz tartozó japáni 

császári kincstár Narában. Alapította Kómió csá
szárnő, férje Shómu halála után 756. Tartalma 
Shómu császár összes értéktárgyai és későbbi 
ajándékok. 

Shrapnel , 1. Srapnel. 
Shreveport (ejted: srivport), város Louisiana 

északamerikai államban, Texas határán, (1910) 

28.015 lak., pamutszövéssel, gépgyártással, gya
potkereskedelemmel. 

S h r e w s b u r y (ejtsd: srúszbörri v. srószberi), Shrop-
shire angol county székhelye, (1911) 29.389 lak., vá
szonszövéssel, vasöntéssel, gazdasági gépgyártás
sal, üvegfestéssel, malátakészítéssel. S. festői fek
vésű hely a Severn kanyarulatánál. A Severn 
mellett a római amfiteátrum környékét parkká 
alakították át. Az angolszászok 7 királysága ko
rában Penywern vidéknek volt fővárosa 778-ig, 
midőn Merciával kapcsolták össze. 1403 júl. 21. 
itt győzte le IV. Henrik Percy Henriket, aki a 
csatában maga is elesett. 

Shrewsbury (ejtsd].- srúsz- v. srósaberi), angol grófi, 
majd hercegi cím, melyet 1442 óta a Talbot-csa-
lád tagjai viseltek. Említendők: 

1. John Tálbot, S. első grófja, hadvezér, szül. 
1373 körül, megh, 1453 júl. 17. V. Henrik király 
Írország helytartójává nevezte ki. 1417 óta Fran
ciaországban harcolt s több izben volt az angol 
hadak fővezére. 47 csatában győzött s az «angol 
Achilles* nevet érdemelte ki. 1442-ben S., 1446. 
Waterford és Wexford grófjává nevezték ki. 
1449-ben Eouen mellett vereséget szenvedett, 
1452. Guyenne kormányzója lett s itt több várost 
foglalt el, de Gastillon mellett vereséget szenve
dett és fiával együtt elesett. 

2. George Talbot, S. hatodik grófja, megh. 1590. 
Erzsébet királynő reá bízta az Angliába mene
kült Stuart Mária királynő őrzését, kit 1569— 
1584-ig különböző váraiban nagy gonddal, de 
rangját megillető tisztelettel őrizett. 1572-ben ö 
volt az elnöke a Norfolk herceget halálra ítélő 
bíróságnak. 

3. Charles Talbot, S. első hercege, szül. 1660 
júl. 24., megh. 1718 febr. 1. A whig-párt vezérei 
közé tartozott s 1688. Orániai Vilmoshoz csatla
kozott. Ez őt államtitkárrá nevezte ki, 1694. pedig 
hercegi rangra emelte. Anna királyné alatt Íror
szág helytartója volt, 1714. pedig mint főkincs-
tartó a minisztérium feje lett és keresztülvitte 
I. György trónralépését. Utódok nélkül halt el s 
így megszűnt a S. hercegi cím. A S. grófi címet 
a Talbot-család egyik mellékága viseli jelenleg. 

Shropshire (ejtsd: sroppsír, Salop), angol county 
Cheshire, Flintshire, Denbighshire, Montgomery-
shire, Radnorshire, Herefordsliire között, 3418 
km2 területtel, (1911) 266,054 lak. A Severn két 
egymástól elütő részre osztja. Az É.-i rósz sík, a 
D.-i dombos és hegyes. Földje elég termékeny s 
bányái szénben és vasércben gazdagok. Fővárosa 
Shrewsbury. 

Shropshirei juh, 1850 óta létező középhosszú 
gyapjas angol húsjuh, melyet a southdownjuh 
segélyével állítottak elő. A S. migytestű, fekete 
fejű és fekete lábú, edzett és termékeny fajta. 
Húsát a southdownóval az összes angol juhok kö
zött a legjobbnak mondják. 

SHS állam a Szerb-Horvát-Szlovón állam. A 
régi szerb királyság az osztrák-magyar kettős 
monarchiának a világháború befejezésével be
következett felbomlása folytán területbon és la
kosságban jelentékenyen megnövekedett és mint 
az összes délszlávok (jugoszlávok), nevezetesen a 
szerbek, horvátok és szlovének szövetsége, uniója 
újjáalakult. Az új királyság megalakulását az 
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ententc az 1919 szept. 10. Saint-Germain-en-Laye-
ban aláirt szerződésben ismerte el, de egyúttal 
gondoskodott az új állam területén élő kisebbsé
gek védelméről. A S. új határait az osztrá
kokkal és magyarokkal kötött békeszerződések 
állapítják meg. Az 1921 jún. 28-iki alkotmány 
szerint a S. alkotmányos, parlamentáris, örökös 
monarchia; a törvényhozótest lilét egy kamarából 
áll. Az alkotmány erősen demokratikus színezetű; 
megszünteti a hitbizományokat, kiváltságokat, 
nemességet, eimeket; minden 21. életévét betöl
tött állampolgárnak választójoga van és minden 
30 éves képviselővé választható. Az új állam szer
kezete a nyelvi, felekezeti ós kulturális ellentétek 
ellenére is erősen centralisztikus; az egyes terü
letek (Horvátország, Szlavónia, Bosznia, Monte
negró, Krajna, Bánát stb.) történelmi különállá
sát megsemmisítve, az egész államot tartomá
nyokra osztották és az állam egész kormányzatát 
a belgrádi minisztérium kezében egyesítették. 

Shúbun (más néven Shnn-iku), japáni festő a 
XV. sz. elejéről. A Shókokuji templom gondnoka 
volt és Josetsu tanítványa volt a festészetben. 
Mint szobrász is működött. Mu-chi és Yu-ehien 
kinai festőket követte s bevitte a Sung-korszak 
művészeinek szellemét a japáni festészetbe. 

Sliuck. , zoológiai nevek mellett Shiickard 
William Bdward angol entomológus(1802—1868) 
nevének rövidítése. 

Shukowskij, orosz költő, 1. Siikovszkij. 
Shunsho, Katsukawa, japáni festő (1726—92), 

ki a színes fametszet számára sokat dolgozott és 
a művészetnek ebben az ágában a XVIII. sz. het
venes éveiben vezetőszerepet játszott. A népies 
iskolának (Ukiyo-ye) egyik legjellemzőbb műve
lője volt 8 mint ilyen színészeket ábrázoló lapjai
val vált nagyon híressé. Az ö iskolájából került 
ki Shundo, aki később Hokusai (1. o.) néven lett 
az Európában legjobban ismert japáni festő. 

Shutt l . , latin állatnevek után Shntthworth 
Róbert James angol malakológus (1810—1874) 
nevének rövidítése. 

s. h. v., szótári utalásoknál a latin sub hac 
voce (e szó alatt) rövidítése. 

Shw.. latin állatnevek után Shaw George 
angol orvos és a British Museum konzervátora 
(1751—1815) nevének rövidítése. Műve: The natu-
ralist's miscellanv (Nodder-rel eavütt London 
1789-1813, 24 köt.). 

Shylock (ejtsd: sájiok), Shakespeare Velencei kal
márjának alakja, zsidó uzsorás. Az a történet, 
hogy a hitelező az adóstól ennek egy darab húsát 
követeli, nagyon régi. Megvan a Gesta Romano-
rumban és Fiorentino János Pecoronejában is. 
Legelőször valószínűleg az 1579. említett, de el
veszett : A zsidóról, kép a földi kérők kapzsisá
gáról és az uzsorások vérszomjáról szóló darab
ban kapcsolták össze az uzsorásmondával és a 
szintén a Gesta Romanornmból származó szek
rényke-történettel. Ezt a darabot Shakespeare bi
zonyára felhasználta. 

Si, a törzshangsor francia és olasz elnevezé
sénél a h hang neve. 

Si , a szilícium kémiai jele. 
Si, a ski (1. o.) norvég kiejtése. 
Si, buddhista szerzetes, máskép Fá-Hien (1. o.). 

Sia lagoga (gör.), 1. Nyálképzö szerek. 
S i a l i d a e (állat), 1. Vízifátyolkák. 
Sia l i s (vízi fátyolkák, áiiat), 1. Becésszár-

nyúak. 
Siam, 1. Sziám. 
S i a m a n g (állat), 1. Gibbon. 
Sibac, adók. Szerem vm. rumai j.-ban, (i9io) 

785 szerb lak. (Tr. SzHSz.) 
Sibb. , latin természetrajzi nevek után Sibbald 

Róbert (1643—1720) angol természettudós nevé
nek rövidítése. Müve: Scotia illustrata, sive 
Prodromus históriáé naturális (Edenbourg 1684). 

Sibbens. Skóciának egyes vidékein hajdaná
ban dívott kifejezés, mellyel hosszú ideig tartó 
súlyos bőrbetegséget, valószínűleg a leprát ér
tették. 

Sibbern, Frederik Ghristian, dán filozófus és 
költő, szül. 1785 júl. 18. Kopenhágában, megh. 
u. o. 1872 dee. 16. A kopenhágai egyetemen 
1813—66. volt a filozófia tanára, Mint filozófus 
Schellinget követte. Fő munkája Menneskets aan-
delige Natúr og Vásen (Az ember szellemi termé
szete és lényege, Kopenhága 1819) c. lélektani 
müve. Költői munkái közül nevezetes Meddelelser 
af Inholdet af et Skrift fra Aaret 2135 (Közlemé
nyek egy 2135. évből való iratból, 1858) c. utó
pisztikus regénye. 

Sibbólet (héber), a Birák könyvének (126__„) 
elbeszélése szerint az a szó, melynek selypes ki
ejtésén a gileádbeliek az efrajimitákat felismerték. 
A nyelvhasználatban S. a. m. ismertető jel, főleg 
valamely párthoz való tartozás kifejezésére. 

Sibelius, Jean, zeneszerző, a finn faji muzsika 
egyik legkiválóbb képviselője, szül. Tawastehus-
ban (Finnország) 1865 dee. 8.1896-ban a helsing-
forsi konzervatórium igazgatója lett. Irt szimfo
nikus költeményeket és zenekari szviteket, dalo
kat, zongoradarabokat stb. Számos műve került 
előadásra a budapesti Filharmóniai Társaság és 
az Országos Szimfóniái Zenekar hangversenyein. 

Sibenik, adók. Belovár-Körös vm. grubisno-
poljei j.-ban, uoio) 417 szerb és magyar lak. 
(Tr. SzHSz.) 

Sibenik, 1. Sebenico. 
Sibic, adók. Zágráb vm. petrinjai j.-ban, (i9io) 

222 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 
Sibine, adók. Zágráb vm. glinai j.-ban, (i9io) 

402 szerb lak. (Tr. SzHSz.) 
Sibin el Kom, Menufieh egyiptomi tartomány 

fővárosa, a Nilus deltája D.-i végén, (1917) 24,604 
lak., közelében Teli elJehttdije (Ijeontopolis), egy 
régi zsidótemplom romjaival. 

Sibinj, adók. és pk. Pozsega vm. bródi j.-ban, 
(1910) 1324 horvát, szerb ós rutén lak. (Tr. SzHSz.) 

Sibmacher, Johann, rajzoló Nürnbergben, ahol 
1611. halt meg; kiadott egy címerkönyvet, amely 
mintája lett a később Hefner, Gritzner, Seyler 
stb. által szerkesztett bővített kiadásoknak (Neue 
Siebmacher, Nürnberg 1854—1906); ebben a ma
gyar részt Cseraheő Géza és Csorna József szer
kesztették. (L. Őtmeii.an.) 

Siboga-expedició, 1. Tengeri tudományos ex
pedíciók. 

Sibokovac, adók. Pozsega vmegye pozsegai 
j.-ban, (1910) 847 szerb, tót és horvát lakossal. 
(Tr. SzHSz.) 
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Sibolti Demeter, prot. püspök, születési évét 
nem tudjuk, megh. Semptén 1589 febr. 17. 1559. 
fölkereste a wittenbergi egyetemet, 1562. vissza
tért hazájába s igazgató-tanári állást viselt, mlg 
1574. jókai, 1576. nagyszombati pédikátor lett. 
Müvei: Vigasztaló könyvecske (Galgócz 1584); 
Lelki harc (u. o. 1584, 2. kiad. Gyulafehérvár 
1632). V. ö. Thury Etele, 8. D. élete és munkái 
(Protestáns Szemle 1890). 

Sibovac, adók. Pozsega vm. daruvári j.-ban, 
(i9io) 426 cseh és szerb lak. (Tr. SzHSz.) 

Sibr, zanzibári hosszmórték = 22-85 cm., ér
telme ugyanaz, mint a magyar araszé. 

Sibrik (szarvaskendi), ősrégi vasvármegyei 
nemes család, mely a Körmendtől nem messzire 
fekvő Szarvaskendben ma is birja ősi jószágát. 
Törzs ősének bizonyos Siegfriedet tartják, kitől 
a S. név is származott volna; lehet azonban, 
hogy a 8. név a Sebridus névből származott. Az 
első ismert ős az 1471—75. élt Péter, aki testvé
reivel Mátyás királytól címeres levelet nyert 
1472-ben. A család tagjai közül említendők: S. 
László, Vas vm. követe a rákosi országgyűlésen 
(1505); I. Osváth, kir. kamarai tanácsos (1527); 
Gergely, híres törvénytudó I. Ferdinánd király 
idejében; 1549. a pozsonyi helytartótanács tagja; 
Többekkel együtt ő dolgozta ki 1551. az ú. n. 
Quadripartitumot. Megh. Nagyszombatban 1553 
jul. 31.; György, Várad parancsnoka (1585); 
Miklós, II. Rákóczi Ferenc híve és udvarmes
tere, ki urát a számkivetésbe is követte; megh. 
Rodostóban 1735 okt. 7. néhány hónappal Rákóczi 
után. A rodostói gör. kat. templomban volt elte
metve Bercsényi és Esterházy Antal gróf sírja 
mellett, amíg Rákóczi hamvaival együtt 1906. az 
ő hamvait is hazahozták és a kassai dómban he
lyezték el. 

Sibth. , latin növénynevek után Sibtkorp 
John (1758—96) oxfordi botanikus tanár nevé
nek rövidítése. Flóra graeca c. művét Smith és 
Lindley folytatták (London 1806—40, 10 köt.). 

Sibylla, 1. Síbyllák. 
Sibyllák, istenektől vagy hősöktől származó 

jósasszonyok, kik Apollontól megihletve elragad
tatásukban jósoltak. Eredetük valószínűleg kis
ázsiai s nevük is keleti. A legrégebbi állítólag a 
hellespontosi Marpessosban élt, mások szerint 
Erythreában s főleg ezt tartották ősi székhelyé
nek. Az erythraeai S. Herophile nevet viselt, ván-
doréletet élt s jóslatai Cumaeig, majd Rómáig is 
eljutottak s az a hit terjedt el, hogy jósnőjük már 
ezer éve él. Varró tiz Sibyllát sorol fel, ezek a 
következők: 1. a perzsiai; 2. alibyai; 3. adelphii; 
4. a cimmeriai; 5. az erythraeai; 6. a samosi; 7. 
a cumaei (Amaltheia, v. Herophile v. Demophile 
v. Deiphobe); 8. a hellespontosi; 9. a phrygiai ; 
10. a tiburi. A cumaeiről mondja Varró, hogy 
Rómába ment és könyveit mesés áron eladta Tar-
quinius Priscusnak. Ezeket Juppiter capitoliumi 
templomában őrizték; Kr. e. 83. tűzvész áldozatai 
lettek s ekkor ázsiai és görög városokból új gyűj
teményt szereztek, melyet később Augustus Apol
lón palatinusi templomában helyezett el. A római 
történelem válságos időszakaiban gyakran fel
nyitották e könyveket, hogy tőlük tanácsot kér
jenek, így volt ez egészen Stilichóig, ki eléget

tette őket. Kárpótlást találtak a már régóta fenn
álló zsidó-keresztény Sibylla-költészetben, mely-
lyel a zsidó hellenizmus a görög hagyományt 
kiegészítette volt. A Kr. e. 2. sz. óta egész sora 
keletkezett a zsidó Sibylla-könyveknek; egy ré
szük ma is megvan. A Kr. u. II. sz.-ban pedig 
keresztény költészet csatlakozott azokhoz. Bkettő-
ből és pogány hagyományból vegyült össze a ránk 
maradt (megbízhatatlan szövegű) 14 könyv (a 9. 
és 10. elveszett). Kiadta Alexandre (2 köt. 1841— 
1856), legjobban Rzach (1891) és Geffcken (1902). 
A S. a keresztény művészetbe is behatoltak. Leg
híresebbek Michel Angelo 5 Sibyllája a Sixtus-
kápolnában és Raffael 4 Sibyllája a római Santa 
Maria della Pace falain. Említést érdemelnek még 
Giotto, van Eyck testvérek (genti oltár) s Roger 
van der Weyden festményei és a XV. sz.-ból való 
acélmetszetek. 

Sibylla-könyvek, 1. Sibyllák. 
Sic (lat.) a. m. így. 
Sicambria, 1. Aquincum. 
Sicaiii, ókori nép, 1. Siculi. 
Sicard (ejtsd: szikár), Frangois, francia szob

rász, szül. Toursban 1862. Cavelier és Barnás 
tanítványa, 1891. elnyerte a római nagydíjat. 
Művei közül Hágár és Oedipus szobrai a párisi 
Luxembourg-múzeumban vannak, Jeanne d'Arc 
emlékszobra Chinonban. Szülővárosa számára is 
sokat dolgozott. Legismertebb műve George Sand 
márványszobra (1905), amelyet a párisi Janiin du 
Luxembourgban állítottak fel. 

Siccardsburg, August von, osztrák építész, 
szül. Bécsben 1813 dec. 6., megh. Weidlingben 
(Bécs mellett) 1868 jún. 11.1844-ben tanár lett a 
bécsi akadémián; Van der Null Eduárddal (1. o.) 
együtt a nagyszerű épületek egész sorát építette, 
így az operaházat is. 

Siccativ (a latin siccus a, m. száraz szóból), 
szárító anyag, melyet lenolaj vagy flrnisz-festé-
kekbe kevernek, hogy a gyors szaradást előmoz
dítsák. Erre a célra barnakövet, cink-, ólomoxidot, 
bórsavasés oxálsavas mangánt, miniumot és ólom-
cukrot használnak. Leggyakrabban a földfostékek- • 
hez, ultramarinhoz és cinkfehérhez keverik, míg 
ólomfehérhez, rniniumhoz v. krómsárgához nem 
használják. A festőművészet se használja, miután 
utólagos bámulást okozhat. 

Sicca Veneria, ókori város. 1. Kef. 
Sicc imeter (lat.-gör.), a párolgásmérök egyik 

fajtája. L. Atmométer. 
Sice, adók. Pozsega vm. újgradiskai j.-baii, 

(i9io) 756 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 
Sichermann Bernát, jogi író, szül. Érmihály-

f alván 1860 márc. 1.1881-ben a Szóbeliség és írás
beliségről a perrendtartásban c. értekezése az 
egyetemen pályadíjat nyert. 1884-ben Kassán 
ügyvéd és városi főügyész lett. 1911-ben a Magyar 
Általános Hitelbank jogtanácsosnak hívta meg, az 
országos ttgyvédszövetségnek egyik elnöke. Az 
1910. és 1912. a váltó- és csekkjog egységesítése 
tárgyában Hágában tartott államkonferencián a 
magyar kormány egyik kiküldöttje volt; az egy
séges váltójogról szóló magyar törvény javasla
tát, valamint a biztosítéki jelzálogjogról szóló 
törvényjavaslatot készítette és a moratóriummal 
kapcsolatos számos rendelet készítésében részt 
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vett. Müvei: A cheque (Kassa 1895); Az osztrák 
cheque-törvényjavaslatról (Budapest 1897); A 
biztosítéki jelzálogról (a. o. 1914). Ezenkívül a 
jogászegylet kiadásában és a jogi szaklapokban 
számos cikke és értekezése jelent meg. 

Sicice, adók. Pozsega vm. újgradiskai j.-ban, 
(i9io) 742 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Sicilia, sziget, 1. Szicília. 
Sici l iana (ol., a. m. szicíliai strófa), a stanza 

v. ottava rima (1. o.) egy változata, abban külön
bözik tőle, hogy a két utolsó sor rímje is ab (nem 
cc). A német költészetben Rückert honosította 
meg. Nálunk már a XVI sz.-ban Balassa Bálint 
X. számú éneke «egy S. nótára» volt költve, de 
ÍI forma meglehetősén eltér a stanza-féle S.-tól. 

Siciliani (ejtsd: szicsiiiani), Pietro, olasz filozófus, 
szül. Galatina di Leccében (Szicília) 1835 szept. 19., 
megh. Firenzében 1885 dec. 28., mint a bolognai 
egyetemen az antropológia és filozófia tanára. 
A pozitivizmus híve, melynek elveit a pedagó
giára is alkalmazza. Főbb művei: Sul rinnova-
mento della fllosofla positiva in Itália (1871); 
Della psicogenia moderna (1879, 3. kiad. 1881); 
Socialismo, Darwinismo e sociologia moderna 
(1879, 3. kiad. 1885); La scienza deli' educazione 
(3. kúid. 1884); Rivoluzione e pedagógia moderna 
(1882); La nuova biológia (1885); Le questioni 
eoutemporanee e la libertá morale (Bologna 1889). 

Sici l iano (álla siciliana, olasz), régi 6/8-os 
^ritkábban 12/8-°8) ütemű nyugodt, pásztorai jel
legű tánc. A XVIII. sz. szonátáiban az andante 
helyén gyakran találunk S.-t. 

Sicilicus,régi római súlymérték = 1/4unce= 
i/48-as = 6"822 gr., mint hosszmérték = '/48 ro
mai láb = 6-2 mm. 

Sic i tur ad astra (lat.) a. m. így jutni a 
csillagokig, az égig. Lelkesítő biztatás. Idézet 
Vergilius Aeneiséből (9,641). 

Sickel, Theodor, lovag, osztrák történetbúvár, 
.szül. Akenben (Magdeburg porosz ker.) 1826 dec. 
18., megh. Meranban 1908 ápr. 21. A bécsi egye
temen 1857. rendkívüli, 1867. rendes tanár lett s 
átvette az Institutfür Österreichische Geschichts-
f orschung igazgatását. B minőségében a történelmi 
kritika európai hírű mestere volt. A Magyar Tudo
mányos Akadémia kültagjai sorába választotta. 
Jeles kiadványai: Monumenta graphiea medii 
itevi ex arehivis et bibliothecis imperii Austriaci 
(Viennae 1858—82,10. füzet); Beitráge zur Dip
lomatik (Wien 1861—82, 8 rósz); Die Urkunden 
der Karolmger(u. o. 1867., 2 köt.); Zur Geschichte 
des Konzils von Trient (u. o. 1870—72, 3 rész); 
Kaiserurkunden in Abbildungen (Sybellel együtt, 
Berlin 1881—91, 11 füzet); Das Privilégium 
Ottos I. f ür die römische Kirche vom Jahr 962 
(Innsbruck 1883); Liber diurnus Romanorum 
Pontlflcum (Wien 1889); Römische Berichte (u. o. 
1895—1901, 5 rész). 

Sickingen, Franz von, német lovag és zsol
dosvezér, szül. Bbernburg várában 1481 márc. 2., 
megh. Landstuhl várában 1523 máj. 7. Kora ifjú
ságától mint rablólovag veszélyeztette a Német 
birodalom békéjét. 1517-ben erőszakoskodásai 
miatt birodalmi átok alá esett. 1519-ben részt 
vett Ulrik württembergi herceg elűzésében, 1521. 
mint V. Károly császár ezredese Franciaország-

Amely szó S alatt nincs ; 

ban harcolt. Ezután a reformációhoz csatlako
zott és barátjával, Hutten Ulrich CL. o.) lovaggal 
a Német birodalom nagyszabású vallási ós politi
kai reformálását tervezte. Trier sikertelen os
troma után a pfalzi, hesseni, mainzi és trieri fe
jedelmek 1523 tavaszán saját várában, Land-
stuhlban támadták meg. Ostrom közben S. halá
los sebet kapott. Fia, Franz Konrád, II. Miksa 
császártól bárói címet nyert, egy későbbi utóda 
pedig 1773. birodalmi grófi rangra emelkedett. 
V. ö. Ulman, Franz von S. (Leipzig 1872); Bre-
mer, Franz von S.-s Fehde gegen Trier (Straas-
burg 1885). 

Sickler, Johann Volkmar, német pomológus, 
szül. Güntherslebenben 1742., megh. a Gotha 
mellett levő Kleinfahnernben, hol pap volt, 1820 
márc. 31. Deutscher Obstgartner (Weimar 1794— 
1804, 22 köt.) c. műve a pomológia első helye
sebb rendszerbe szedése. 

Sicolsburgum, Gsik-Szereda latin neve. 
Sicoris, folyó, 1. Segre. 
Sic transi t g lór ia mundi (lat.) a. m. így 

múlik el a világ dicsősége. A pápa koronázásának 
szertartásában előforduló mondás. 

Sicnli (lat.), ókori nép Szicíliában, melynek 
K.-i felét lakták, míg a velük rokon Sicani nép 
Ny.-on volt letelepedve. Az újabbkori latinság
ban S. néven értik a székelyeket (1. o.). 

Sicul ic idium (lat., a. m. székely öldöklés), 
egy időt jelző kronosztikon, mely nagy betűkkel 
kiírva (SIGVLIGIDIVM) s az egyes betűknek 
mint római számoknak jelentése összeadva az 
1764. évszámot adja, amikor a híres székely-, 
öldöklés, a madéfalvi veszedelem végbement. 
Mária Terézia királynő önhatalmúlag elhatá
rozta, hogy Erdélyben határőrséget szervez s en
nek végrehajtására br. Buccow Adolf erdélyi fő-
hadparancsnokot kir. biztossá nevezte ki. A szé
kelyek szabadalmaikat féltvén az állandó kato
náskodástól, elégedetlenkedni kezdettek s a fegy
vert csak kevesen vették fel. 1763-ban egy 
vegyes katonai és polgári bizottság vette kezébe 
az ügyet. Midőn a bizottság Csíkba érkezett az 
összeírás folytatására, a nép a falvakból a ha
társzéli erdőkbe, majd az Olt-melléki Madéfalvára 
vonta magát és írásban tiltakozott az erőszakos 
katonai összeírás ellen. A bizottság erre elhatá
rozta, hogy az ellenszegülést katonaerövel el
nyomja s jan. 7. hajnalban Carato alezredest a 
Madéf alván összegyülekezett székelyek ellen kül
dötte, aki a falut ágyúkkal lövette, a legnagyobb
részt fegyvertelen tömeget kíméletlenül öldökölte 
s a menekülőket a Kálnoki-huszárokkal üldöz
tetve, vágatta és elfogatta. A mészárlás áldozata 
186 halott, 34 sebesült volt, 400 székelyt elfog
tak. A Moldvába menekülteket később Hadik 
András altábornagy Bukovinába telepítette, alap
ját vetvén meg ez által az ott máig is virágzó ma
gyar-csángó községeknek. V. ö. Gr. Teleki Do
mokos, A székely határőrség története. 

Siculusok, nép, 1. Sicnli. 
Sic volo , sic iubeo, 1. Hoc volo, sic iubeo. 
Sic vos non vobis (lat.) a. m. így ti nem 

magatoknak (dolgoztok), t. i., mert más veszi 
hasznát. Donatus által Vergiliusnak tulajdonított 
panaszkodás, mikor egy fűzfapoéta verseinek el-
«ejr. Sz alatt keresendő I 
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tulajdonitásával elhalászta előle Augustus dicsé
retét. 

Sicyon, 1. Sikyon. 
Sie jos L. (növ.), a Cueurbitaceae család gé

nusza; 30 íaja Amerikában, Ausztráliában és 
csendes-óceáni szigeteken honos egyéves, felfutó 
v. a földön kúszó fű. Európában egy elvadulva 
fordul elő és pedig Déloroszországban, Galíciá
ban, nálunk főkép a Bánságban, Alsó-Ausztriá
ban. Ez a S. angulatits L. (szögletes sziciosz, 
szigormag). Levele 3—5 szögletesen karélyos. 
Virága zöldes; a porzós hosszúnyelű fürtben, a 
termős sűrű álernyőben fejlődik. A porzók egy 
oszloppá nőnek össze. Termése tojásalakú, ki
hegyezett, sárgás, szőrös, 1 magú bogyó. Észak-
Amerikából származik. Nálunk város- és falu
szélen elvadulva elég gyakori, különben ültetik 
is falak befuttatására s e célra igen ajánlatos is, 
gyorsan futja be. 

§id, adó- és politikai község Szerem vm. sidi 
j.-ban, (i9io) 5070 szerb, rutén, horvát és tót lak. 
(Tr. SzHSz. 

Sida (áiiat), 1. Sididae. 
Sida L. (növ.), a Malvaceae (Mályvafélék) csa

lád génusza; 90 faja közül a legtöbb amerikai, 
különben pedig az egész forró övön elterjedt ru-
derális növény, több faj van Ausztráliában is, 
1 pedig európai. Füvek v. félcserjék, melyek kö
zül a S. rhombifolia L. rombus alakú, felső ré
szükön fürészes leveleivel Kelet-Indiában, külö
nösen S. retusa L. (rostmályva) alakjában rost
jaiért kultivált növény. Ez alak levele csonka 
csúcsú vagy visszás-szives. Leveléből teát készí
tenek. 

Siddhártha, 1. Buddhizmus. 
Siddons (ejtsd; sziddensz), Sarah, angol színésznő, 

szül. Breconban 1755 júl. 4., megh. Londonban 
1831 jún. 8. A két híres Kem'ble nevén ismert szí
nész (Charles és John) nővére volt. 1773-ban ment 
férjhez S. színészhez. 1782-től a londoni Drurylane-
szinház tagja volt. Rendkívüli tehetségét szép 
megjelenése s csengő hangja támogatták. Sza
bad óráiban nem kis sikerrel szobrászattal fog
lalkozott. Főbb szerepei: Lady Macbeth, Katalin 
királyné (VIII. Henrik) stb. Életét megírták Camp
bell (Life of Mrs. S., London 1839) és Mrs. Ken-
nard (Mrs. S., u. o. 1887), emlékiratait kiadta 
Boaden (u. u. 1896). 

Sidduch, népies zsidó nyelven a. m. házasság. 
Side, ókori kikötőváros Pamfíliában, Kis-Ázsia 

D.-i partján. Romjai Eszki-Adalia mellett. 
Sidelhorn (Kis- és Nagy-S.), a Berni-Alpok 

2766 m. és 2881 m. magas csúcsai Wallis svájci 
kantonban. 

Sidera l i s (lat.) a. m. a csillagokra vonat
kozó. — S. fény, 1. Drummond-féle fény. 

Siderapl i th i t , 1. Szideraftit. 
Sidérat ion (fr., ejtsd: sziderasziófi), az erők hir

telen hanyatlása. 
Sider ismus (gör.), a régiek hite, hogy az 

ember megérzi a fémeket s a fémek gyógyító 
hatással is vannak rá (inetalloterápia). L. Mágne
ses kúra. 

Sideri t (ásv.), 1. Vaspát. 
Sider i t i sL. (Sármányvirág, növ.). Az ajakos 

virágúakhoz tartozik, fajai főleg a Földközi-ten

ger környékén honos füvek", cserjék v. félcser
jék. Virágjuk csészéje csöves, 5—10 erű, pár
tája ajakos, felső ajka épszélű v. két karéjú, alsó 
ajkuk 3 karéjú. A S. moniana nálunk eléggé 
gyakori. 

Sidei-o .. . . , 1. Szidero . . . . 
Siderographia (gör.), az acélmetszet tech

nikája. 
Sidcrolit , 1. Meteorit. 
Siderologia , 1. Sziderológia. 
Sideroples i t (ásv.), 1. Vaspát. 
Sideroschizo l i th , 1. Cronstedtit. 
Siderosis (gör.), vaspor belélegzése folytán 

támadt tüdőbetegség. — S. oculi, va6szilánk be
hatolása a szembe. 

Siderosthen, kékesfekete festék, melyet 
gázolaj kátrányból állítanak elő s a rozsda ellen jó 
védőszer. Tulajdonképen aszfalt oldata könnyű 
szénhidrogénekben s nem tartalmaz se ásvánvi 
festéket, se olajflrniszt. A mázolásnál a könnyű 
szénhidrogének elpárolognak, az aszfaltszerü 
anyag, mint száraz, ruganyos bevonat marad 
vissza, mely mégse kemény. 

Sideroxylon L. (növ.), a Sapotaceae család 
génusza; 80 faja az óvilág tropikus és szubtro-
pikus tájain honos fa. Levelük bőrnemű, viráguk 
apró, 5—6 tagú, pártája tágas harangalakú, 
csöve rendesen rövid, metszetei épszélűek. Ter
mésük tojásdad v. gömbölyű bogyó, a mag fé
nyes héjú, dús tápláló szövete van. Fájuk ke
mény és súlyos, vasfá-nak is hívják. Ilyenek: 
S. inerme L. a Fokföldön, a mastichodendron 
(mastic-tree, masztik-fa) a Bahama-szigeteken és 
az Antillákon, S. rugosum (Sw.) R. et Sch. (bull-
apple-tree) Jamaikán, Gujanában, Észak-Brazi
liában. A másodiknak kérge láz elleni szer. 

Siders (Sierre), falu Wallis svájci kantonban, 
(i9io) 3175 lak., kitűnő bortermeléssel, közelében 
1500 m. magasban téli gyógyhely. 

Si I>eus pro iiobis. quig contra nos? 
(lat.) a. m. ha Isten velünk, ki van ellenünk'? 
Szent Pálnak a rómaiakhoz írt leveléből (VIII. 
31.) vett kérdés, amelyet Szent István az ellene 
intézett merényletkor, Bethlen Gábor pedig hal
doklásakor idézett. A gróf Széchenyi-család jel
mondata. 

Sidgwick, Henry, angol filozófus, szül. Skip-
tonban (Yorkshire) 1838 máj. 31., megh. 1900 
aug. 28. A cambridgei egyetemen tanult, amely
nek 1876. tanára is lett. Különösen az erkölcstan 
kérdései érdekelték s ebben az utilitarista etikát 
a kantizmussal igyekezett egy szintézisbe össze
foglalni. Az ember szerinte nemcsak a saját bol
dogságát, hanem embertársaiét is iparkodik elő
mozdítani és ebbeli igyekezetében az erkölcsi 
elveket sajátos intuíció útján ismeri meg. Ennek 
előfeltétele azonban, hogy van egy erkölcsi világ
rend ; különben a kötelességnek és a világ jobbá
tétele vágyának nem volna értelme. Főműve: 
Methods of Ethics (1875, némotill 1909), mely az 
etikai irányok igen sikerült ós világos kritikáját 
tartalmazza. V. ö. T. H. Green. Prolegomena to 
Ethics (1884); Leslie Sfephen, H. S. (1901). 

Sid idae (állat), az Agascsápú rákok (Clado-
cera) egyik családja. Legismertebb faja a Sida 
crystallina Mull., mely hazánk tisztavízű folyói-

ieg, Sz alatt keresendő ! Amely szó S alatt nincs 
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ban és tavaiban mindenütt közönséges. Hossza 
3 — 4 min. 

Si di i s ( d i s ) p iace t (lat.) a. m. ha az 
isteneknek úgy tetszik. 

Sidló Ferenc, szobrász, szül. Budapesten 1882. 
s ugyanitt járt az Iparművészeti Iskolába, majd 
a bécsi akadémián Pitterlich, a münchenin Rue-
man tanítványa volt. Több évet töltött Róma
iján és Firenzében, aztán a gödöllői művészek 
közé állt s Kőrösfői Aladárral együtt készítette 
a koronázást ábrázoló színes zománcú nagy 
bronzdomborművet a marosvásárhelyi kultúr
palota számára. Tőle valók a városi mauzóleum 
fekete gránitalakjai, a mosoni és resiczai áll. isko
lák allegorikus csoportjai, több budapesti épület 
nagy diszítő-szoborművei. Az ő müve a Nemzeti Ál
dozatkészség Szobra (fából), a Deák-téri Anker-
palota előtt. Számos iparművészeti munkát (go
belin, kerámia) is készített. 

Sidlovec (Szidloiviec), város Radom volt orosz
lengyel kormányzóságban, most Lengyelország
ban ; kb. 10.000 lak. Közelében vasbányák. 

Sidmouth (ejtsd: sziddmöth), kikötőhely Devon-
shire angol countyban, szűk völgyben, (1911) 5612 
lak., látogatott tengeri fürdőkkel. 

Sidney (ejtsd : sziddni), 1. város Ausztráliában, 
1. Sydney. — 2. S-, város Ohio északamerikai 
államban, a Miami és vasutak mellett, (1910) 
6607 lak., gépgyártással. 

Sidney (ejtsd: sziddni), l.Algernon, angol politikus, 
szül. Londonban 1622., megh. 1683 dec. 7. Lei-
cester Róbert gróf második fia volt s a polgár
háború kitörése után a parlament seregében har
colt. 1649-ben az I. Károly felett bíráskodó tör
vényszék tagja volt. Cromwell idejében vissza
vonult, a Stuartok visszahelyezése után pedig 
1660—77. külföldön élt. 1678-ban beválasztották 
a parlamentbe s ott az ellenzék vezérei közé tar
tozott. A rozsházi összeesküvés felfedezése után 
őt is elfogták és igazságtalan ítélet alapján lefe
jezték. III. Vilmos trónralépése után rehabilitál
ták emlékét. 

2. S., Philip, sir, angol költő, szül. Penshurst-
ban (Kent) 1554 aug. 24., megh. Zutphennél 1586 
okt. 19. Erzsébet királyné kegyence volt. 1585-ben 
részt vett a németalföldi háborúban és a harcban 
esett el. Kiváló művei: Sonnets (kiadta Pollard 
1888); pásztorregénye A rcadia: Apology f or poesie 
(1595). Lefordította a zsoltárokat is. Költői mű
veit kiadta Grosart (1877); Arcadiáját facsimi
lében kiadta Sommer. V. ö. Lloyd, Life of Sir 
Philip S. (1862); Symonds, Sir Philip S. (1887). 

Sidó Zoltán, közgazdasági író, szül. Pancsován 
1880 nov. 4. Tanulmányait a budapesti egyetemen 
végezte, majd a londoni közgazdasági egyetemen 
dolgozott. Számos tanulmánya jelent meg főleg 
közgazdasági, szociálpolitikai és városigazgatási 
kérdésekről a napilapokban és tudományos folyó
iratokban. 1900—1908-ig a budapesti fővámigaz
gatóság tisztviselője volt, ezután a főváros szol
gálatába lépett. A Városi Szemle h. szerkesztője 
is volt. A fővárostól mint tanácsjegyző 1920. ment 
nyugalomba s a Magyar Vámpolitikai Központ 
és a Magyar Külkereskedelmi Szövetség titkára 
lett. Önállóan megjelent miinkái: A vámügytan 
rendszere (1902); Az angol városi szervezet \ 

(1912). Lefordította, Hobson G. A., Vagyon tudo
mánya (1912); Hobhouse L. J., Liberalizmus 
(1921) és Lubbock J., Az élet örömei (1920) c. 
műveket. B Lexikonnak is munkatársa. 

Sidonia-rend, szász királyi női rend, melyet 
János király 1871 márc. 14. alapított, kizárólag 
nők részére. 

Sidonius Gajus Sollius Apollinarüis. r. kat. 
költő s író, szül. Lyonban 430 körül, megh. 483. 
Mint Avitus császár veje Rómában a legmaga
sabb méltóságokat nyerte el. 472. clermonti püs
pökké lett. Költeményeit s leveleit dagályos nyel
ven írta. V. ö. Kaufmann, Die Werke des Apolli-
narius 8. (Göttingen 1864); Gaix, Saint Sidonie 
Apollinaire(Clermont 1867—68,2 köt.); Gatelain, 
Étude sur S. (Paris 1875). 

Sidrach, egy középkori francia könyv címe, 
mely kérdések- és feleletekben tárgyalja a ter
mészettudományi ismereteket. Ismeretlen szer
zője, aki 1243 után élt, keleti forrásokat is hasz
nált. A munkát több európai nyelvre is átdolgozták. 

Sidski Banovci, adók. Szerem vm. iidi j.-ban, 
(1910) 990 német és szerb. lak. (Tr. SzHSz.) 

Si duó faciunt i d e m . . ., 1. Duo si f'a-
ciunt idem. 

Sidzuoka, japáni város, 1. Sizuoka. 
Sieb. , latin növénynév után Siebold (1. 0.) tu

dósok nevének rövidítése, Siéb. et Zacc. vagy S. 
et Z. Siebold Philipp Franz és Zuccarinié, 1. Zucc. 
Sieber Franz Wilhelm prágai (1785—1844) flo-
rista nevének rövidítése is lehet (Egyiptom és 
Kréta flórája). 

Siebeck, Hermann, német filozófiai író, szül. 
Eislebenben 1842szept. 28., megh. 1920.1875-ben 
Baselban, 1883. Giessenben a filozófia tanára. 
Előbb Herbart nyomán haladt, később azúj-kantiá-
nizmus útjaira tért és igen jeles történeti munkát 
írt, a többi közt a pszichológia történetét (1. kö
tet 1880—1884). Egyéb müvei: Aristoteles (1895, 
2. kiad. 1902); Goethe als Denker (1902, 1905). 
Régebbiek: Das Wesen d. aesth. Anschauung 
(1875); Das Traumleben d. Seele (1877). Társ
kiadója volt a Zeitschrift für Philosophie u. phil. 
Kritik folyóiratnak. 

Siebenbürgen, Erdély német neve. Kézai, 
a latin Rímes Krónika, Thuróczy stb. szerint 
hét várat (septem castra) jelentett arról a hét 
várról, melyet a honfoglaló magyarok Erdélyben 
építettek volna. (Kézai Ungvárt is ide számltja.) 
A hét magyar vármegye Fejér, Hunyad, Küküllő, 
Torda, Kolozs, Doboka és Szolnok volna; a II. 
Géza idejében emelt s az elnevezésre okot inkább 
szolgáltatható hét szász vár: Szeben, Brassó, Ko
lozs, Beszterce, Medgyes, Szászsebes és Segesvár. 

Siebengebirge, a Rajnai-palahegységnek fia
talkori vulkánossággal borított része a Rajna 
jobb partján Németországban, Siegtől D-.re. Ne
vét a hét vulkáni kúptól nyerte, amelyek bazalt
ból, doleritből vagy trachitból állanak, területük 
összesen 55 km2. Ezek a csúcsok a következők: 
Ölberg (464 m.); Löwenburg (459 m.); Lohrberg 
(440 m.); Nonnenstromberg (336 m.); Petersberg 
(334 m.); Wolkenburg (328 m.) és Drachenfels 
(325 m.). Az utóbbi a leglátogatottabb, fogas
kerekű vasút visz föl rája Petersbergtől. A hegy
tetőket borító várromok, nagyobbáraaXII. sz.-ból, 

Amely sió S alatt nincs meg, Sas alatt keresendő I 
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a kölni érsekségé voltak, velük ma is igen sok 
monda foglalkozik. 

Siebenlist Ágost, író és fordító, szül. Oroszvá
ron 1849. aug. 28., megli. Bécsben 1912. Munkái: 
Schopenhauers Philosophie der Tragödie (1880); 
Beitráge zur tragischen Litteratur-Geschichte 
(1884). Németre fordította Kossuth munkáját: 
Irataim az emigrációból (1881—82., 3 köt). — 
Bátyja, S. József, szül. Pozsonyban 1847 febr. 9., 
inegh. Bécsben 1916. Madách Az ember tragé
diája c. müvét fordította le német nyelvre (1892). 
B fordításhoz S. Ágost bevezetést irt. 

Sieben-RichterdOrfer (ném.), 1. Hétbirák 
falui. 

Sieber, Ferdinánd, német énekpedagógus, szül. 
Bécsben 1822 dec. 5., megh. Berlinben 1895 febr. 
19. Mik8ch és Ronconi (az if j.) tanítványa volt. 
Nagyon sok énekpedagógiai müvet írt; főbb 
munkái: Lehrbuch d. Gesangskunst (2. kiad., 
Magdeburg 1878); Katech. d. Gesangskunst (1903). 

Siebold, német tudós-család. Legnevezetesebb 
tagjai: S- Kari Kaspar von, orvos, szül. Nideck-
ben 1736 nov. 4-én, meghalt Würzburgban 1807 
ápr. 5. Irta a Collectio observationum rnedico-
chirurgicariuin (Bamberg 1769) c. munkát. Leg-
idősb fia, Johann Georg Cristoph, szül. Würz
burgban 1767., megh. u. o. 1798 jan. 15., mint a 
szülészet és a fiziológia tanára. —#. AdamElias, 
szül. Würzburgban 1775 március 5., megh. 1828 
júl. 12. 1799-ben az orvostan tanára Würzburg
ban. Munkái: Lehrbuch der Entbindungskunde 
(4. kiad. Nürnberg 1824); Lehrbuch der Geburts-
hilfe zum Unterricht von Hebammen (Wtirzburg 
1831). S. Regina Josepha, családi nevén Henning, 
akinek első férje Heiland kormánytanácsos, a má
sodik S. Damian volt, szintén orvos; ennek leánya 
Heiland Marianne Charlotte, szülészorvos, Siebold I 
néven szerepelt, szül. Heiligenstadtban 1788 szept. I 
12., meghalt mint Heidenreich főtörzsorvos neje 
1859 júl. 8. Müve: Über die Schwangerschaft, 
ausserhalb der Gebiirinutter (Darmstadt 1817). — 
S. Kari TheodorErnst, német zoológus, S. Adam 
Elias fia, szül. Würzburgban 1804., megh. Mün
chenben 1885., mint az állat- s összehasonlító 
boncolástan tanára. Legfőképen a gerinctelen 
állatok tanulmányozásával foglalkozott; de igen 
értékes munkát írt a németországi halakról. Tan
könyve annak idején igen becses volt. Nagy ér
demeket szerzett az állatok mostani rendszerének 
megalkotásában. Megindította és szerkesztette a 
Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie című 
folyóiratot. — S., Philipp Franz von, német ter
mészettudós, S. Johann Georg Christoph fia, szül. 
Würzburgban 1796 febr. 17., megh. Münchenben 
1866 október 18. 1822-ben Bataviába, 1823. mint 
orvos és természettudós a németalföldi indiai 
társaság megbízásából Japánba ment. Munkái: 
Flóra japonica (Leiden 1836—70.); Nippon, Ar-
chief voor de beschrijving von Japán (u. o. 1841); 
Fauna japonica (u. o. 1833—51, 7 rész); Biblio-
theca japonica (u. o. 1833—41., 6 köt). 8. Japánba 
behozta a teatermesztést. 

Siéc le (franc, ejtsd : szjeki) a. m. évszázad. 
Sieg, a Rajna 130 km. hosszú jobboldali mel

lékfolyója; ered Vesztfáliában az Bderkopfon, 
(607 m.) és Bonn alatt torkollik. Siegburgig (17 
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km.) hajózható, vízterülete 2760 km2. Völgyében 
ezüst- és rézérceket bányásznak. 

Siegburg, város Köln porosz tartományban, 
(1910) 17,280 lak., lövedékgyárral; agyagárú-, bór-
és kartongyártással. A S.-i agyagkancsók egy
kor híresek voltak. 

Siegel, Heinrich, német jogtudós, szül. Laden-
burgban (Baden) 1830 ápr. 13., megh. Bécsben 
1899 jún. 4. 1862-ben Bécsben lett egyet, tanár. 
Megindította az Österreich. Weistümer (Wien 
1870—88, 1—7. köt.) kiadását. Művei: Das deut-
sche Erbrecht nach den Eechtsquellen des Mittel-
alters (Heidelberg 1853); Geschichte des deut-
sohen Gerichtsverfahrens (Giessen 1857, 1. köt.) 
Lehrbuch der Rechtsgeschichte (3. kiad. Berlin 
1895). 

Siegen, város Arnsberg porosz kerületben, (1919) 
29,020 lak., bőr-, posztó-, papiros-, gépgyártással: 
közelében gazdag vasércbányákkal és vasművek
kel. A Westerwald és Rothhaargebirge közt fekvő 
vidék egykor S. fejedelemség volt, amely 1255 
óta a nassaui hercegi családnak volt a tulajdona 
1607 óta külön szakadt Nassautól és 1806-ben 
Berg nagyhercegséghez csatolták. 1815. óta porosz 
birtok. 

Siegen, Ludwig von, német rézmetsző, szül. 
Utrechtben 1609, megh. Wolfenbüttelben 167G 
után. A grafikai művészetben az ú. n. hántoló 
eljárás (Schabkunst, mezzotinto) feltalálásával 
igen fontos újítást adott. Ilyen modorban készí
tett képmásai közül, amelyek nagyrészt fejedelmi 
személyeket ábrázolnak, III. Ferdinánd császáré 
omelendő ki. 

Siegenit (ásv.), 1. Linnéit. 
Sieger, Bobért, osztrák geográfus, szül. Bécs

ben 1864 mára 8. Egy ideig Nordenskjöld mel
lett dolgozott Stockholmban, majd a bécsi kivi
teli akadémia, 1905. a grazi egyetem tanára 
lett. Kiadta a Geographische Jahresberichte über 
Österreieh I—IU. kötetét (1897—1901). Heide-
richhel együtt újból feldolgozta és kiadta K. 
Andree alapvető munkáját: Geographie desWelt-
handels (3 köt, 1910—13.). Egyéb művei: See-
schwankungen u. Standverschiebungen in Skan-
dinavien (Berlin 1893); Die Alpen (Leipzig 
1901); Österreichische Vaterlandskunde (We-
berrel és Rauchberggel együtt, 1911); Die geogr. 
Grundlagen der österr.-ung. Monarehie und ihrer 
Aussenpolitik (1915). 

Siegescu, József (krassószékási), g. kat. pap, 
egyetemi tanár, szül. Krassószékáson 1873 aug. 29. 
A román tanítóképzőintózetek min. biztosa volt. 
1910-ben orsz. képviselővé választották, 1911. a 
budapesti egyetemre a román nyelv és irodalom 
tanárává nevezték ki; utóbb udv. tanácsosi cím
mel tüntették ki. 1915-ben pápai prelátus lett, 
1918. magyar nemességet kapott. A magyaror
szági románok ügyeinek m. kir. kormánybiztosa. 
Számos cikket és értekezést írt magyar és román 
nyelven. Önállóan megjelent müvei: Dosoftei 
metropolita mint költő' (1897); A magyarországi, 
románok szent uniója (1898); A román helyes
írás története (1906). 

Siegiried, a Nibelung-ének hőse; 1. Szigfrid., 
Siegmeth Károly, földrajzi író és barlang-1 

kutató, szül. Znaimban(Morvaország) 1845 szept, 
neg, Sas alatt keresendő! M 
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11., megh. Munkácson 1912 ápr. 21. 1869-ben 
mint gépészmérnök a tiszavidéki vasút szolgála
tábalépett, magyar állampolgár lett, a tiszavidéki 
vasútnak 1890. történt államosítása után Debre-
(izenbe helyezték, ahol 1895. Üzletvezető-helyettes 
lett. Sokat foglalkozott a Keleti-Kárpátok kifür-
készésével, megalakította a Kárpátegyestilet Ke
leti Osztályát, amelynek 1878. titkára, majd al
elnöke lett. A Mh. Földtani Társulatban 1910. 
alakult Barlangkutató Bizottságnak első elnöke 
volt. Számos turisztikai munkát irt a Kárpát-
egyesület Évkönyveibe, önálló munkákat magyar 
és német nyelven. Főbb művei: Wanderungen 
durch die Hegyalja (Igló 1880); Reiseskizzen aus 
der Máramaros (u. o. 1885);KurzgefassterFührer 
durch Kaschauu. das Abauj-TornaGömörerHöh-
lengebiet (Kassa 1886);Notes sur les cavernes 
de Hongrie (Paris 1898); Az Aggteleki cseppkő-
barlang (Eperjes 1890). 

Siejas (aűv.),l. Langsdorffia. 
Siemens, 1. Adolf, porosz tábornok és tüzér

technikus, S. 3. fia, szül. Pynnontban 1811 mára 
4., megh. Berlinben 1887 júl. 1. Előbb a hanno
veri, majd a porosz hadseregben szolgált. Felta
lálója egy villamos távolságmérőnek, továbbá 
oly szerkezetnek, mely az ágyúk elsütését vil
lamos úton eszközli stb. 

2. S., Arnold von, S. 7. legidősebb fla, szül. 
Berlinben 1853 nov. 13., megh. u. o. 1919 ápr. 29. 
1879-ben átvette a bécsi Üzlet vezetését. Ausztriá
ban elektromos vasutakat épített; az elektromos 
világítás- és erőátvitel, valamint a vasutak ré
szére különféle elektromos váltóállító- és jelző
készülékek gyártása terén szerzett érdemeket. 

3. S., Franz Ernst, német mezőgazda, szül. 
Lutter am Barenbergben 1780., megh. Listben 
(Hannover mellett) 1855. Ó vezette be a szesz
gyárakba az areométerek, a termométer és a ma
gas hőmérsékletű gőz használatát. A gőznek a 
szesz lepárolására való használatáról szóló sza
badalmát 1819. irta le. 

4. S., Friedrich, német mechanikus és fizikus, 
S. 7. testvéröccse, szül. Menzendorfban 1826 dec. 
8., megh. Drezdában 1904 máj. 26. Eleinte ten
gerész volt, aztán bátyja, Werner oldalán a 
telegraflával foglalkozott. 1856-ban regeneratív 
kályhát talált fel, melyen csakhamar lényeges 
javításokat eszközölt. Legfontosabb az üveg
gyártás körül kifejtett tevékenysége, az üveg
ipart számos találmánnyal gazdagította. Két 
üveggyárat alapított; egyet testvérétől vett át 
és rendkívül felvirágoztatta. 

5. S., Kari Georg, német technológus, S. 3. 
fla, szül. Pyrmontban 1809 jún. -4., megh. Harz-
burgban 1885 aug. 28.1837-ben állította fel Braun-
schweigban az első nagy cukorgyárat gőzgéppel; 
1838. a hohenheimi gazdasági főiskola techno
lógiai műhelyének vezetője volt; 1839. u. o. ta
nár. Iratai: Die Destillierapparate (2. kiad. Stutt
gart 1853); Anleitung znm Branntweinbrennen 
(2. kiad. Eavensburg 1870). 

6. S., Kari von, S. 7. testvéröccse, szül. Len-
thében 1829 mára 3., megh. Mentoneban 1906 
mára 21. Lübeckben és Berlinben tanult; eleinte 
kémiával foglalkozott, aután a Siemens és Halske-
cég szolgálatába állott s bátyja, Werner kíván-1 

ságára 1853. Oroszországba ment, hol az állam 
részére telegráf vonalakat épített. Megszerezte a 
cégnek a kedabegi rézbányákat a Kaukázusban 
s az üzemet berendezte. Azután Londonba költö
zött s tengeralatti kábelek fektetésével foglal
kozott. 1880-ban Szent-Pétervárra tért vissza s 
a cég már előbb ott létesített nagy elektromos 
műveinek vezetését vette át. 

7. S., Werner' von, nőmet tudós és mérnök, 
szül. Leninében (Hannover mellett) 1816 dec. 13., 
megh. Berlinben 1892 dec. 6. A gimnázium el
végzése után 1834. mint önkéntes belépett a 
magdeburgi tüzérezredbe; 1835. a berlini tüzér-
és mérnöki iskolára küldöttek tanulmányaiuak 
kiegészítésére. 1840-ben Wittenbergbe helyeztek 
át, hol párbajvétség miatt várfogságba került. 
Büntetésének idejét hasznos kémiai és fizikai 
kutatással töltötte. Ez időben találta föl, hogyan 
lehet galvánáram segítségével ezüstözni vagy 
aranyozni. A telegráf tökéletesítésére szövetke
zett Halske berlini mechanikussal, kivel később 
oly világhírű műhelyét alapította. A Siemens és 
Halske-cégből 1868-ban Halske kivált, S. ha
lála után pedig 1897. a céget részvénytársa
sággá alakították át. S. részt vett az 1848-iki 
mozgalmakban. 1849-ben kilépett a hadseregből. 
Ezután a tengeralatti kábelek fektetését ve
zette, miben öccse Wilhelm, a londoni fiókinté
zet vezetője is segítségére volt. 1856-ban fel
találta a mágnesinduktort, 1867 jan. 17. pedig 
kimondotta a dinamó-elvet, vagyis hogy a dinamó 
maga is felgerjed, ha az elektromágnesekben 
van remanens mágnesség. Megjegyezzük, hogy 
Jedlik Ányos hazánkfia már legalább tíz évvel 
előbb ugyanezen elvből kiindulva kis készülé
ket is szerkesztett, melyről azonban senki sem 
szerzett tudomást. S. 1879. állította ki s mu
tatta be üzemben a berlini iparkiállításon a vi
lág első elektromos vasútját. S. technikai mun
kássága mellett tudományos munkásságot is fej
tett ki. 1860-ban a berlini egyetem doctor phi-
losophiae címmel ruházta föl, 1874. pedig a porosz 
akadémia rendes tagjává választotta. 1888-ban 
nemességre emelték. Nagy adományával hozzá
járult a berlini Physikalisch-Technische Reichs-
anstalt alapításához 1899-ben szobrot emeltek 
neki a berlin-charlottenburgi műegyetem előtt. 
Művei: Positive Vorschlage zu einem Patent -
gesetz (Berlin 1869); GesammelteAbhandl.u. Vor-
trage (u. o. 1881); Wissensch. u. technische Ar-
beiten (2. kiad., u. o. 1889—91.); Lebenserinne-
rungen (u. o. 1895,4. kiad.). V. ö. Term. tud. Köz
löny 1917. IV. f. — L. Halske, Siemens és Halske 
részvénytársaság, Siemens- Schuckert-müvek. 

8. S. Wilhelm von, német fizikus és mecha
nikus S. 7. testvéröccse, szül. Lentheben 1823 
ápr. 4., megh. Londonbanl883 nov. 20.1858-ban 
Londonban Werner fivérével átvette a Siemens 
és Halske-cóg fióküzletét és főleg távíróvezeté
kek és kábelek gyártásával foglalkozott. Először 
alkalmazta a regenerátort a gőzgépnél. Sok ta
lálmánya közül említendő az a módszer, mellyel 
az acélt közvetlenül az ércből nyerte minden 
olvasztókemence nélkül; továbbá a regeneratív 
kondenzátor, vízmérő, pirométer, barométer stb. 
Munkái közül említésre méltók: On a new re-
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generative condenser (London 1850); On a rege-
nerative steam engine (u. o. 1856); On the eon-
version of heat intő mechanical effeot (u. o. 
1853); Einigewissenschaftlich-technischeFragen 
der Gegenwart (Berlin 1879—83); Über Erhal-
tung der Sonnenenergie (u. o. 1885). 

Siemens-egység (jele S. E.), 1. Elektromos 
és mágnesi mértékegységek. 

Siemens és Halske részvénytársaság. A Sie
mens és Halske betéti társaságból alakult 1897. 
Berlin székhellyel 35 millió márka alaptőkével. 
Elektrotechnikai nagy vállalat, mely az erős-
és a gyengeáramú elektrotechnika minden ágá
val foglalkozott. A nagy elektrotechnikai cégek 
között fellépő verseny miatt azonban 1903-ban a 
nürnbergi Schuckert & Co. céggel egyesült, főleg 
dinamógépek gyártására, vagyis az erős áramú 
elektrotechnikára és ezzel kapcsolatos üzemek 
fejlesztésére, de emellett a S. és H. társaság is 
megmaradt, mely főleg gyenge áramú elektro
technikával s műszerek gyártásával foglalkozik. 
Gyártelepe Bécsbenis van. L. Sieméns-Schwkert 
müvek. 

Siemens-féle sarkított jelfogó, 1. Átvivő. 
Siemens-induktor, Siemens Werner találta 

fel. Tulajdonképpen mágnes-elektromosgép kézi 
hajtásra. Acél (állandó) mágnesek sarkai között 
hengeres armatúra foroghat. Jelzésekre, telefon
felcsengetésre stb. használják. 

Siemens-Schuckert müvek. A berlini Sie
mens és Halske r.-t. és a nürnbergi Schuckert & 
Co. cégek 1903. egyesültek s 90 millió márka 
alaptőkével alapították. A cég Magyar Siemens-
Schuckert-müvek villamossági részvénytársa
ság cím alatt hazánkban is társaságot alapított. 
Gyártelepe van Pozsonyban és Budapesten; 
utóbbi helyen kábelművek. L. Siemens és Halske 
részvénytársaság. 

Siemering, Rudolf, német szobrász, szül. Kö-
nigsbergben 1835 aug. 10., megh. Berlinben 1905 
jan. 23. Először a königsbergi művészeti akadé
mián tanult, azután Berlinben Blasernek volt 
tanítványa. Főbb müvei: Vilmos porosz király 
márványszobra a berlini tőzsde épületében; Leib
niz szobra terrakottából a Magyar Tud. Akadémia 
palotáján; A nép fölkelése (1871, márvány dom
bormű) ; Nagy Frigyes bronz emlékszobra Marien-
burgban (1877); a kasseli Au-kapu domborművei; 
Gráfé emlékszobra Berlinben (1882); Luther 
emlékszobra Eislebenben (1883); a nagy győzelmi 
emlék Lipcsében (1888); Washington bronz lovas
szobra Philadelphiában; I. Vilmos császár szobra 
a berlini Zeughausban (1888); I. Frigyes Vilmos 
emléke a berlini Siegeralléeban (1902); Haydn, 
Mozart ós Beethoven emléke a berlini Thier-
gartenben (1904), stb. 

Siemianowitz, falu Oppeln volt porosz kerü
letben, (i9io) 18.336, többnyire lengyel lak., jelen
tékeny kőszénbányával. Közelében van a Laura-
hütte. Most Lengyelországhoz tartozik. 

Siemienski (ejtsd: szjemenyszki), Lucyan, len
gyel iró, szül. Magierovban (Galícia) 1809 nov. 
13., megh. Krakóban 1877 nov. 27. Résztvett 
1831. a lengyel szabadságharcban s egy ideig 
orosz fogságban sínylődött. Kiszabadulva, kül
földön élt, majd 1846. Krakóban telepedett meg, 

ahol megalapította a Czas (Az Idő) c. lapot. Le
fordította Horatius ódáit és Homeros Odysseáját. 
Válogatott müvei 10 kötetben (1881—82) jelen
tek meg Varsóban. Magyarul megjelent művei
ből : A visszatért. Az elveszett kézirat (ford. 
Lászlófy M. Budapest 1881); Két beszély (ford. 
Cs- Lecímer László, Győr, é. n.). 

Siemiradzki (ejtsd: szjemiraeki), Henrik, lengyel 
festő, szül. Pieczniegiben (charkowi kormányzó
ság) 1843 nov. 15., megh. Strzalkowban 1902 aug. 
23. A szt.-pétervári művészeti akadémián tanult, 
majd Franciaországban tartózkodott és München
ben Piloty tanítványa volt, később Rómában te
lepedett le. Hatásos, annak idején igen népszerű 
festményeinek tárgyait nagyrészt a klasszikus 
ókorból merítette. Említendők: Nagy Sándor és 
orvosa Fülöp (1870); Krisztus és a házasságtörő 
nő (1871); Nero élő fáklyái(187Ö, Krakói múzeum); 
Nő és korsó; Kolduló hajótörött(1879); Kardtáuc 
(1880); Krisztus Máriánál és Mártánál (1886); 
Szentjánosbogarak; Szerelmes pár Pompejiben ; 
Phryne Eleusisben (1888); Szent Jeromos a pusz
tában (1891) stb. Falfestményeket festett a 
moszkvai Megváltó-templomban. 

Siems, Margarethe, német operaénekesnő, 
szül. 1883 dee. 30. Boroszlóban. A prágai, majd 
a drezdai udvari operaház primadonnája lett. ü 
kreálta Chrysotheinist Strauss R. Elektrájában 
(1909) és a marsaimét a Roseukavalierben (1911). 

Siemuszowa-Pietruski Miciszláv lovag, osz
trák-magyar ellentengernagy, szül. 1848., megh. 
Bécsben 1905 szept. 28. Résztvett a lissai csatá
ban. Mint műszakilag igen produktív szellem, 
egész sor gyakorlati jelentőségű találmánnyal 
tűnt ki, amelyek különösen a tengeri aknákat 
tökéletesítették. Tőle származnak a mechanikai 
érintőakna önműködő lehorgonyzókészüléke, egy 
aknaburok- és gyujtókészülék, ellenaknák, ri
asztótorlaszok, a távolságmérő mikrométer, egy 
éjjeli irányhatározó-késztilék stb. 

Siena, 1. olasz tartomány Toscana comparti-
mentoban, Firenze, Arezzo, Perugia, Grosseto, 
Róma és Pisa között, területe 3812 km2 (1921) 
247,688 lak. — 2. S., S. tartománynak és érsek
ségnek székhelye, (1913) 42.138 lak., szövőipar, 
cukorgyártás, vasúti műhelyek, gépgyártás, an
timonkohászat. 1321. alapított egyeteme régente 
nagyhírű volt; van községi könyvtára (70.000 
kötet, 5000 kézirat), természetrajzi múzeuma, 
műszaki és művészeti iskolája, számos szép tem
ploma ós palotája. Nevezetesek: székesegyháza: 
Chiesa Metropolitana az ország egyik legszebb 
gótikus épülete. D.-i oldalával szemben áll az 
Opera del Duomo, alatta a San Giovanni kripta
templom. A San Domenico gót templomban 
(1293-1391) a S.-ban született szt. Katalin éle
téből vett jeleneteket ábrázoló freskók Sodomá-
tól, a 102 m. magas tornyú Palazzo Pubblioo 
(1289—1305) belsejében Simoné Martini, Sodorna, 
Ambrogio Lorenzetti, Spinello Aretino, Taddeo 
di Bartolo és Beccafumi pompás freskóival, a 
Palazzo Spanocchi (1473), most postapalota, a 
Palazzo del Governo (1469—1500), S. egyik leg
hatalmasabb épülete nagyszerű levéltárral (52.000 
pergament okirat); a firenzei Loggia dei Lanzi 
mintájára készült Loggia dei Nobili (1417). 

Amely szó S alatt nincs meg, Sz alatt keresendő! 
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S.-ban több hatalmas díszkút van. A régi város
falak és kapuik is fennállanak, a Porta Romána 
1327. épült. S.-lioz közel van a híres egykori ben
cés apátság: Monté-Olivető (1. Asciano)-

S., az ókori Sena Gallia v. Colonia Júlia 
Senensis, Augustus alatt lett római gyarmattá. 
1133-ban a nép a nemességet elűzte. Virágzása 
koráta XIV. és XV. sz.-ban érte el, 1554. Medici 
I. Cosimo 10 hónapig ostromolta, a hősies véde
lemben a S. -i nők is résztvettek, de végül is Firenze 
uralma alá került. S. szülővárosa III. és VII. Sán
dor, II. és III. Pius és V. Pál pápának, S. Sz. Kata
linnak. V. ö. Pecci, Memoire della eittádi S. (S. 
1755—1760, 4 kötet); Richter, S. (Berühmte 
Kunststatten 9. Leipzig 1901); Rusconi, S., 
íBergamo 1904); v. Ghledowski, 8. (Berlin 1905, 
2 kötet). 

Siena-föld, 1. Bolas-
Sieniawa (ejtsd: szjenyava), galieiai mezőváros, 

a jaroslaui kerületi kapitányságban, a San folyó 
mellett, ((1910) 3173 lengyel lak. 1914 októberben 
Przemysl körülkerítése után az oroszok heves 
harcok után megszállták, 1915 máj. 18. az osztrák
magyar-német csapatok visszafoglalták; de a 
hídfő körül ezután is mégjún. 12-ig véres harcok 
folytak, melyekben a város és a Czartorisky-
kastély elpusztult. Most Lengyelországhoz tartozik. 

Sienkiewicz (ejtsd: szjenkjevics), Henryk, len
gyel író, született 1846 máj. 4. Volában, a siedleci 
kormányzóságban, megh. Veveyben 1916 nov. 15. 
A varsói egyetemen filozófiát tanult. Eleinte ki
sebb elbeszéléseket írt, melyeket gazdag kép-
zelőtehetség, reális életfelfogás és keserű irónia 
jellemeznek. Csak meglett férfi korában fordult 
fi regény felé, amellyel az egész világon hír
nevet s dicsőséget szerzett. Honfitársai előtt 
nagy népszerűségét hatalmas regénytrilógiájá
val : Ognieni i mieczem (Tűzzel és vassal, Varsó 
1885), Potop (Vízözön u. o. 1886) ós Pan Wo-
todyjowski (a. o. 1887) köszöni. E három regénye 
révén a lengyelek legünnepeltebb írójává lett. 
Trilógiájában a lengyelek XVII. sz.-beli nagy vál
ságait : a kozákfölkeléseket, a svéd háborút és a 
török harcokat elevenítette meg. Müveit úgy 
fogadták a lengyelek, mint a nemzeti szellem 
megdicsőülését, a lengyel faji erő diadalhimnu
szát. A külföld előtt Quo vadis (1895) című re
gényével lett ismeretessé. A Quo vadis sikere 
leírhatatlan volt, több mint negyven nyelvre le
fordították. A lengyelség szemében S. legna
gyobb érdeme, hogy a lengyel irodalomra, amely
ről Európa már csaknem teljesen megfeledkezett, 
reá fordította a világ figyelmét. Nemzete hálá
ból 1900. S. 25 éves írói jubileuma alkalmából 
Olegorek (ejtsd: oiengorek)-ben birtokkal ajándé
kozta meg. 1906. megkapta a Nobel-féle irodalmi 
dijat. S. az 1914—915. világháborúban német
es magyarellenes álláspontra helyezkedett s a 
lengyeleket az oroszok támogatására buzdította. 
Müvei közül ismertebbek még Bez dogmata 
(Dogma nélkül, 1890); Rodzina Polanieckich 
(1994); Krzyzacy (A keresztes lovagok 1901); 
W pustyni i w puszcy (A pusztában és vadon
ban 1911). Összes müvei Varsóban jelentek meg 
1880-tól. Magyarul megjelent müveiből: Szét
forgácsolt erők (Egyetértés 1888. évfolyam); 

Ifjúság (Pesti Napló 1898. évfolyam); A harma
dik (fordította Gelsei Gyula, Szeged 1900): 
Quo vadis (ford. Szekrényi Lajos, Bpest 1901, 
továbbá Zigány Árpád, u. o. 1901. és Erényi 
Nándor u. o. Í904, újabb kiadások több ízben); 
Volyodyjovszki úr (ford. Szekrényt Lajos u. o. 
1902); A kereszteslovagok (u. o. 1902); Őt kö
vessük és egyéb elbeszélések (u. o. 1902); A kis 
ezredes (Egyetértés 1902. évf.); Morris Lillian 
(Pesti Hirlap 1902. évf.); A Poloniecki-család 
(Pesti Hirlap 1902—1903. évf.); Dráma a falun, 
Művész-szerelem (ford. Ilosvai Hugó, Bpest 1903); 
Nyomorból a halálba (ford. Róna Béla, u. o. 
1903); Kisebb elbeszélések (u. o. 1904); Vízözön 
(u. o. 1905; újabban ford. Sík Sándor, 1923); 
Polgár és nemes (u. o. 1909); A dicsőség mezején 
(ford. Bányai Károly, u. o. 1911 és 1916); A hős 
(ford. Bányai Károly, u. o. 1911); Tűzzel-vassal 
(ford. Bányai Károly, u. o. 1915); Falusi tragédia 
(ford. Tomcsányi János, u. o. 1916); Sivatagban
őserdőben (ford. Bányai Károly, u. o. 1917 és 
1922); Hánia (u. o. 1919); Forgószél (u. o. 1919); 
Monté Carlo (ford. Bányai Károly, u. o. 1919). 
V. ö. P. Chmieloivski, H. S. woáwietleniu kry-
tycznem Lwow 1901. 

Siero (Róla de S-), város Oviedo spanyol 
tartományban, a Nóra jobb partján, ((1920) 27,732 
lakossal, sósforrással, bőrgyártással ós kőszén
bányászattal. 

Sieroszewski (ejtsd: szjerosevszki), Wactaiv, ál
néven Sirko (ejtsd: szirko), lengyel író, szül. Varsó 
mellett 1858. 1878-ban politikai magatartása 
miatt Szibíriába száműzték a jakutok közé, ahol 
8 évet töltött. Száműzetésében a szibiriai ben-
szülött népeket tanulmányozta s azok életéből 
merítette első regényeinek . a tárgyát. Eleinte 
oroszul írt, újabban azonban csaknem kizárólag 
lengyelül. Ismertebb művei: Ucieczka (A mene
külés, oroszul 1906, lengyelül 1907); Na kresoch 
latów (Az erdők szélén); Powieáci chinskie (Kinal 
elbeszélések, 1903); Powrót (A visszatérés) stb. 

Sierra (spany.), a. m. fűrész, átvitt értelem
ben hegyláncot jelent, 1. Serra. 

Sierra de Cartagena, hegység, 1. Cartagena. 
Sierra de Gata, a Kasztiliai választóhegység 

egyik része Spanyolországban a Duero és Tajo 
vizei közt. Kezdődik az Alagon forrásánál Pena 
Gudina néven, legmagasabb csúcsa a Pena de 
Francia (1723 m.), Portugáliában a Serra des 
Mesas a folytatása. A hegység legvadabb része 
az ú. n. Batuecas. (Nem gyűrődött, hanem csak 
vetődéssel kiemelkedett rög). 

Sierra de Gredos, hegység, 1. Gredos. 
Sierra de Guadarrama, hegység, 1. Guadar

rama. 
Sierra del Cabo de Gata, a Baetiumi Cordil-

lerák vulkáni vonulatának egyik, a tengerbe is 
kiugró (Cabo de Gata) hegye Almeria spanyol 
tartományban, 513 m.-ig emelkedik. 

Sierra de Mérida (Cordillera de Mérida), a 
Colombiai K.-i Cordillerák egyik végső kiága-
zása Venezuela délamerikai állam Ny.-i részén 
Magasabb belső részét nevezik Sierra Nevada 
de Meridának, amely a Pic Gonchával mintegy 
4700 m.-ig emelkedik. 

Sierra de Pacaraima, 1. Pacaraima. 
Amely szó S alatt nincs meg, Sas alatt keresendő! 
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Sierra de Perijá, a délamerikai Andok leg
messzebb É.-nak nyúló ága Colombiában Santan-
der departamentóban. Ocana mellől indiü ki 
B.-nak, legmagasabb csúcsa a Cerro Pintado 
(2800 m.), s azontúl alacsony halmokká sülyed. 

Sierra Elvira, város, 1. Iliberis. 
Sierra Famatina, hegység, 1. Famatina. 
Sierra Leone, angol gyarmat és protektorátus 

Nyugat-Afrikában; francia birtokok és Libéria 
köztársaság fogják körül. Területe 80,300 km2. 
A talaj nagy obbára mindenütt termékeny ; D.-en 
különösen olajpálmák, É.-on akác és rizs a fő 
termék. Kakaó, kávé csupán az európai telepek 
körül található. Az 1919-iki összeírás szerint a vé
dett területek (protektorátus) népessége 1.450,000 
lélek. A gyarmat egyúttal kormányzóság és fővá
rosa Freelown (34,090 lak.), a nyugatafrikai brit 
gyarmatoknak egyik legfontosabb kereskedelmi 
piaca és kikötője. S.-t 1467. Pedro de Cintra por
tugál hajós fedezte föl. 1787. S. félszigetet a ben-
szülött fejedelmektől egy angol társaság vette 
meg, hogy a nyugatafrikai partokon a rabszolga-
kereskedést megszüntesse. 1807-ben a közigazga
tást az angol kormány vette át. 

Irodalom. Statistical Abstract for the Colonies, óvenkiut; 
AUdridge, 8., London 1910; Crooks, A history ol 8., Dnblin 
1903 ; Öaunt, Alone in West-Afrika, London 1912. 

Sierra Madre, 1. Mexikó. 
Sierra Mojada, (ejtsd: monada), a mexikói magas 

földből kiemelkedő hegység Coahuila és Chihua-
hua államok határán, 1600 m.-ig emelkedik, sok 
ezüstérc van benne. 

Sierra Moréna (Montes Mariani), Spanyol
országban a Mezeta nevű elkopott ősi hegységen 
fekvő kasztiliai fensík meredek pereme a Gua-
diana és Guadalquivir völgyei közt. A hegysé
get fölosztják K.-i, középső és Ny.-i részre. A 
keleti rész szilur-kori palákból áll, Murcia határán 
kezdődik, legszebb része a Puerto de Despenaperros 
nevű hágója körül van, ezen vezet át a vasút s az 
országút is Madridba. Ettől Ny.-ra van a Cerro 
Tístrella nevű része (1299 m.). A Jandula hegy
szakadékán túl van a Mancha Sierra Madrone 
nevű része (Rebollera-csúcs 1160 m.) s az ércek
benigen gazdag Sierra de Almádén (a Judio-csúcs 
1107 m.), s velük párhuzamosan a Sierra de Al-
cudia. A K.-i S.-t a rómaiak Saltus Castulonensis 
néven ismerték és híres volt gazdag ezüstbányá
szatáról. A Középső S. Guadalmez folyótól 
DNy.-ra s a Yeguastól Ny.-ra emelkedik. Rajta 
mennek át a Cordoba—La Serena és a Sevilla— 
Llerena—Badajoz vasutak. A nyugati rész a 
Viarnál kezdődik, KNy.-i irányú részekből áll, 
legmagasabb az É.-i ág, a Sierra de Tudia (Ten-
tudia) Estremadm'ában (1104 m.), D.-en pedig 
Huelva tartományban az Alta Sierra vagy Sier-
ras de Aracena 1040 m.-ig emelkedik. Legnyuga
tibb része, a Sierra Pelada a portugál határon 
folyó Chanzáig ér. Átlag 5—600 m. magas, erdős 
vidék, sok paratölgyfa- és gesztenyefa-erdővel, 
márványbányákkal. A hegység ezen részében, az 
ércekben gazdag (1. Minas de Rio Tinto) vidé
ken Huelvából Zafrába és Meridába vasút vezet. 

Sierra Nevada (a. m. «havas hegység»), 1. a 
Baetikai Cordillerák kristályos vonulatának egyik 
hegylánca Spanyolország D.-i részén Andalú

ziában. Gnájsz- és csillámpalából áll, körülötte 
leginkább az üledékes vonulat triász mészsziklái 
vannak. A hegység KNy.-i irányban húzódik, 
K.-i végét az Almeria völgye határolja; legma
gasabb csúcsa a Cerro del Almirez (2400 in.) Gra
nadában, itt a Sierra de Bazza (1901 m.) és a-de 
Gor áll vele kapcsolatban, D.-en előtte van ÍI 
Sierra de Gádor. Ny. felé egyre magasodik és a 
Gumbre de Mulhacenben (3481 m.) kulminál, 
amely az egész Pyreneusi félsziget legmagasabb 
hegye, s közelében még hat 3250 m.-nél maga
sabb csúcs van, ezek egyike, a Picaho de Veleta 
(3470 m.), hóval takart csúcsával Granada vidékét 
teszi festőivé. Ez a legmagasabb része igen mély 
völgyekkel (barancos) van bevágva, a magasabb 
részeken pedig 2900 m. fölött mély cirkuszvölgyek 
vannak, néhol tengerszemekkel, amelyek közül 
legnevezetesebb a Puerto de Bacares közelében 
levő Corrnl de Veleta. A központi tömegből még 
több ág indul ki, így Granada felé a Dornajn 
(2112 m.), DNy.-ra a Cerro Caballo (3168 in.), leg
nyugatibb része a Suspiro del Moro (999 m.). 
Ugyancsak a Baetikai Cordillerákhoz, de már a 
vulkános vonulathoz tartoznak a S.-val a parton 
párhuzamosan sorakozó hegyek: a S. Gontra-
viesa (1894 m.) és a de Gádor (2325 in.). Alpujar-
rasnak nevezik S.-nak a Guadalfeo folyó forrás
vidéke felé levő lejtőit. A S. legmagasabb hágój,! 
a Collado de Veleta (3300 m.), legmagasabb lakott 
helye a Ható de Qualchos (2427 in.). — 2. S., a 
Nagy medence (Great-Basin) meredek elvégzó-
dése Ny. felé, peremén itt-ott vulkánokkal, Kali
fornia északamerikai államban. A Csendes-
óceánnal párhuzamosan húzódik kb. 650 kin. 
hosszúságban, legnagasabb csúcsa a Mount-Whit-
ney (4404 m.), végződik É.-on a Mouut-Shastábnn. 
Legnagyobb részében archaikus kőzetekből áll, 
amelyekben kvarc- és aranytelérek vannak, erdő
vel borított. A Central Paciflc-vasút a Truekee-
hágóval (2139 m.) megy át rajta. L. még Kali
fornia. 

Sierra Nevada de Mérida, hegység, 1. Sierra 
de Mérida. 

Sierra Nevada de Santa Marta, hegység Dél-
Amerikában Colombia állam É.-i partján, Magda
léna departamentóban. Magja gránitból és gnájsz-
ből áll, de diabáz- és porflrkiöinlések is vannak 
benne, néhol pedig vörös homokkő takarja. 11 
hóval borított csúcsa van, a legmagasabb köztük 
5100 m.-ig emelkedik. É.-on meredeken lejt le a 
tengerre, a Rio Cesar választja el a Sierra de 
Perijától (1. o.). 

Sierra Parima, hegység, 1. Parima-
Sies ta (spanyol), déli időszak és a déli forró

ság, továbbá déli álom, általában pihenés. 
Sienr, 1. Seigneur. 
Sieveking, Heinrich, német j ogtudós, szül. Ham

burgban 1871 aug. 24. A marburgi egyetemen az 
államtudományok tanára. Főművei: Genuese~ 
Pinanzwesen mit besonderer Berücksichtignn 
der Casa di S. Giorglo (Tübingen 1898—99); Di 
Handlungsbücher der Medici (Wien 1905); A" 
wartige Handelspolitik (Leipzig 1905, Sammlun 
Göschen). 

Sievers, 1. Eduárd, német germanista, sz" 
Lippoldsbergben 1850 nov. 25. 1876-ban a jenai 
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1883. a tübingeni, 1887. a hallei, 1892. a lipcsei 
egyetemen lett tanár. A fonetikának legkiválóbb 
művelője, de jeles mint nyelvész és mint ó-német 
szövegek kiadója is. A Magyar Tud. Akadémia 
1912. kültagjává választotta, Főbb müvei: Grund-
züge der Phonetik (5. kiad. Leipzig 1901); Zur 
Aceent- u. Lautlehre der germanischen Sprachen 
(Halle 1878); Angelsachsische Grarnmatik (3. 
kiadás u. o. 1898); Metrische Studien (Leipzig 
1901—1907); Rytmiseh-melodische Studien (Hei-
delberg 1912). 

2. S., Wilhelm, német geográfus, szül. Ham
burgban 1860 dee. 3., megh. Giessenben 1921 
jún. 11. 1884—85-ig és 1892- 93-ig beutazta 
Venezuelát, 1886. Colombiát, 1909. Perut és 
Ecuadort. 1891-ben Giessenben egyetemi tanár 
lett. Művei: Reise in der Sierra Nevada de Santa 
Marta (Leipzig 1887); Die Cordillere von Merida 
(Pencks, Geogi'. Abhandlungen, 1888); Zur Kennt-
nis des Taimus (Stuttgart 1891); Zweite Reise in 
Venezuela (Hamburg 1896); Süd- und Mittelame-
rika(1903,3. kiad. Leipzig 1914); Die Cordilleren-
staaten (1913); Reise in Peru und Ecuador 1909 
(1914). Több szakemberrel kiadta az Allgemeine 
Landerkmide 6 kötetét (kis kiadása 2 köt., Leipzig 
1907). 

Sievers-csatorna (vagy Novgorod-csatorna), 
csatorna Novgorod orosz kormányzóságban. Ösz-
szeköti Novgorod várost a Mszte és Volhov 
segítségével a hajózható Ilmen-tóval. Sievers gr. 
létesítette 1798—1803-ig. 

Sieyés (ejtsd: szjejész), Emánuel Joseph, gróf, 
francia államférfiú, szül. Fréjusben 1748 máj. 3., 
megh. Parisban 1836 jún. 20. Egyházi pályára 
lépve, a forradalom kitörésekor a chartresi püs
pök vikáriusa volt. 1789 januárban adta ki híres 
röpiratát: Qu'est-ce que le tiers-état? (Mi a harma
dik rend ?), mely nevét egyszerre ismertté és nép
szerűvé tette. Mint Paris egyik képviselője, a har
madik rend vezéremberei közt foglalt helyet. Ő in
dítványozta 1789 jún. 17. ahárom rend egyesülését 
s a «nemzetgyülés» elnevezést, jún. 20. pedig a 
labdajáték-házi eskü letevését. 1792 szeptember
ben beválasztották a konventbe, hol 1793 január
ban a király halálára szavazott (L. Sans phrase). 
A rémuralom alatt visszavonult, de Robespierre 
bukása után ismét előtérbe lépett. 1799-ben a di
rektórium tagja volt és elősegítette a brumaire 
18-iki államcsínnyel Napóleon uralomra jutását. 
Ezután ő dolgozta ki az új konzulátusi alkot
mányt. A császárság alatt teljesen elvesztette be
folyását, s Napóleon szenátori ranggal és grófi 
címmel elégítette ki. A Bourbonok visszatérése 
után (1815) mint «királygyilkos»-t száműzték s 
1830-ig Brüsszelben élt. A júliusi forradalom után 
visszatért Parisba és a francia akadémia tagja 
lett. V. ö. Migne, Notice historique sur la vie et 
les travaux de S. (Paris 1836); Neton, S., 1748— 
1836, d'aprés des documents inédits (u. o. 1900). 

Sií, a skandináv mitológia nőalakja, Thor isten 
felesége, aki aranyhajáról volt híres. 

Sifanto, görög sziget, 1. Szifanto. 
Sí fecisti , n e g a (lat.), 1. Si quid fecisti . . . 
Siffanto, az Adriai-tengernek élénk DNy.-i 

Siffon, 1. Ghiffon. 

Siiner (Schiefner), Franc Antonij, német 
származású orosz nyelvtudós, szül. Révaiban 
1817 júl. 18. (6.), megh. Szent-Péterváron 1879 
nov. 16.(4.) A mongol, török-tatár, finn-urai nyelv
családnak, továbbá a kaukázusi és tibeti nyel
veknek kutatója volt. Nevezetesek S.-nek a kau
kázusi nyelvekről szóló munkái. Lefordította a 
finn Kalevalát németre (Helsingfors 1852) és ver
ses átdolgozást adott a minusszini tatárok hős
mondáiból (Szent-Pétervár 1859). 

Si fractns i l l abatnr orbis , i m p a v i d n m 
ferient ru inae (lat.) a. m. ha romba dől is a 
világ, ő (t. i. az állhatatos, derék férfiú) félelem 
nélkül áll a rászakadó romok között. Idézet Ho
ratius ódáiból (3, 3, 7). 

Siftelni, dunai hajósnyelven a. m. a hajó ter
hén könnyíteni avégből, hogy a hajó sekély he
lyeken v. folyamrészen átjusson. Az ekként köny-
nyített hajót anyahajónak, azt pedig, mely terhé
nek egy részét átvette, siftelő hajónak nevezik. 

Si í'ueris Roiitac, romano vivito morc 
(lat.), a. m. ha Rómában vagy, római módon kell 
élned, vagyis: alkalmazkodnod kell a helyi szo
kásokhoz. 

Sigace (Si-ka-ce, Digarcse), Cang kinai-tibeti 
tartomány főhelye Lhasszától DNy.-ra, 3871 m. 
magasban. Egyike a legfontosabb tibeti keres
kedő helyeknek, mintegy 9000 lak. Házai a hegy
oldalakban amfiteátrumszerűen épültek, leginkább 
kétemeletesek. A nagy kolostort 1447. még az 
első dalai láma építtette. Tőle 1-6 km.-nyire van 
Tasi-lumpo, székhelye a tasi lámának, aki a da
lai láma után a tibetiek legszentebb papja. V. ö. 
Hédin Sven, Transhimalaja. 

Sigatsze, helyesebbeu Sigace (1. o.). 
Sigebertus Gemblacensis. középkori króni

kás, szül. Brabantban 1030 körül, megh. 1112 okt. 
5. A metzi és gemblouxi kolostorokban működött 
mint jeles tanító és író. Fő müve a: Chronieon 
a 381—1111-iki évek történetét tartalmazza, s bár 
nem eredeti tudósításokon alapult, mégis nagy 
népszerűségnek örvendett a középkorban. Megje
lent a Mon. Germ. Hist. c. gyűjteményben (Scrip-
tores, 4. köt.). V. ö. Hirsch, De vita et scriptis 
Sigiberti (Berlin 1841). 

Sigeion (Sigeum), Trója vidékének egyik hegy
foka Kis-Ázsiában a Dardanellák (Héllespontos) 
D.-i bejáratánál. Itt fekszik S- város, a lesbosiak 
alapítása, később Athén birtoka. Közelében muto
gatják Achilles, Patroklos és Antilochos állítóla
gos sírját. A régi város helyét legnagyobbrészt 
ma Jeni-ser falu foglalja el. Nevezetes emléke az 
ú. n. sigenmi fölírás (a British museumban), a 
VII. sz.-ból. 

Sigér (állat), 1. Sügér. 
Sigerus, 1. Lerchenfeld, 1. 
Sigetec, adók. Belovár-Körös vm. kaproncai 

j.-ban, (i9io) 2279 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 
Sigeum, város és hegy, 1. Sigeion. 
Sigi l iar ia Brongn. (növ.), kihalt növény, mely

nek maradványai a középső karbon rétegeiben 
nagy számmal találhatók. E leletek szerint a S.-k 
igen elterjedt törzsű, hatalmas fák voltak és nagy 
erdőket alkottak. Villásan ágaztak el. Törzsüket 
és ágaikat ferde sorokban álló hatszögletes vagy 
kerek pecsétalakú (erre vonatkozik a S.-név), ke-
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vésse kiemelkedő levélnyomok borítják. Törzsük 
belsejében nagyobb bél és e körül másodlagos fa 
foglalt helyet. A törzs földbeli villásan elágazó 
részét, mely gyökereket viselt, Stigmaria 
Brongn.-nak hívják. Leveliik hosszú, szálas volt, 
sűrűn borította az ágakat. Spórás leveleik füzé
reket alkottak, de ezek nem voltak végállók, mint 
a Lepidodendronéi (1. o.). Heterospórás edényes 
virágtalanok voltak s a korpaf ü- és a Selaginella-
félékkel hozhatók a legközelebbi rokonságba. A 
S.-k a kőszénkori kőszén alkotásában igen jelen
tős részt vettek. 

.Sigillum (lat.) a. m. pöcsét (I. o.). — S. con-
fessionis, 1. Gyártási titok-

Sigisbuldi (ejtsd: szidzsiözbuMi), Gitittoncino, 
máskép Sinibaldi Guittone, 1. Cino da Pistoja. 

Sigl, Georg, német gyáros, szül. Breitenfurt-
bau (Alsó-Ausztria) 1811., megh. Bécsben 1887 
máj. 9. A zweibrückeni Dingler-féle gyárban 1837. 
ő vezette be a gyorssajtó-gyártást. Í840-ben Ber
linben alapított gyorssajtó-gyárat, amelynek riók-
gyára volt Bécsben, ugyanitt 1851. megszerkesz
tette az első gyors-kőnyomógépet. Később rotá-
eiósgépeket, gőzmozdonyokat és más gépeket 
gyártott. 

Sigla (a lat. sigillum rövidítése), pénzverő-
jegy, mely a pénz verőhelyet, az éremvésőnek 
vagy bányagrófnak nevét jelzi. P. 1781 óta A = 
Bécs, B = Körmöczhánya, 0 = Prága, D = 
Graz, B = Gyulafehérvár, P = Hall, G = Nagy
bánya, H = Glinzburg, S = Szomolnok, 0 — Ora-
vicza. 

Sigmaringen, az ugyanily nevű kerületnek és 
járásnak, azelőtt S. fejedelemség és grófságnak 
fővárosa, jelenleg is a Hohenzollern hercegek 
székhelye a Duna mellett, (i9io) 5440 lak., a Hohen
zollern hercegek palotájával, gazdag kép-, szo
bor-, fegyver- és régiséggyíijteményekkel. 

S i g m a t i s m u s (gör.-lat.), 1. Selypttés. 
S i g m a t i s m u s (gör.-lat.), a régibb római köl

tőknek az a szokása, hogy a szóvégi s-et (mint 
a vers tanúsítja) nem ejtették, s így a szótag meg
rövidült, pl. Catullusnál: «</7 dabi(s) supplicinm.* 

Siguioidi t i s , a vastagbél alsó részének az S. 
romanumnak v. Sigmabélnok (Colon siginoideum) 
gyulladása. 

Sygmoná.(kisenyedi és alsőszentmihály falvi), 
1. Ákos, közgazda és zeneszerző, S. 4. fia, szül. 
Kolozsvárott 1850 júl. 27., megh. 1917 máj. 26. 
Előbb jogi, majd geológiai és bányászati, vala
mint közgazdasági tanulmányokkal foglalkozott; 
a magyar kormány 1880. a dunai államok keres
kedelmi viszonyainak tanulmányozására alakított 
bizottságba mint szakembert küldte ki; két évet 
Romániában töltött s nagyterjetlelmü jelentést 
irt a Romániával szomszédos kereskedelmi és 
iparkamarák részére. Mint zeneszerző több száz 
dalt irt, amelyek közül több közkedvelt lett, egy-
részük német, francia angol szöveggel a külföl
dön is elterjedt. 

2. S. Andor, jogtanár, S. 3. íia, szül. 1875 jún. 
15. Jogi tanulmányai végeztével állami szolgá
latba lépett, 1906. a nagyváradi kir. jogakadémia 
tanárává nevezték ki, egyszersmind egyetemi 
magántanár. Müvei: A közigazgatási végrehajtás 
{Budapest 1903); ^1 közigazgatási, eljárás vezér

fonala (1904); A magyar alkotmányjog alap
intézkedései (1905); Néhány szó a magyar 
törvényhatáság önkormányzatáról (Nagyvárad 
1907). 

3. S. Dezső, közgazda és nagyipari vállalkozó, 
S. 4. íia, szül. Marosbogáton (Maros-Torda) 1844 
aug. 1., megh. 1906 aug. 6. Budapesten. A bécsi 
műegyetemet végezvén, átvette atyja szeszter
meléssel, sörgyártással, malomiparral összekötött 
mezőgazdaságának vezetését és tevékeny részt 
vett az erdélyi közgazdasági mozgalmakban. Az 
ő kezdeményezésére létesültek a kolozsvári áru-
raktárak. 1884—96-ig orsz. képviselő volt. Műve: 
A szeszmonopolium alkalmazása hazai viszo
nyainkhoz és az általa elérhető állampénzügyi 
eredmények (1887). 

4. <$'. Élek, nagyipari vállalkozó, szül. Abos-
falván 1811 márc. 27., megh. Kolozsvárott 1877 
szept. 14. Eleinte a jogi pályán működött. Miután 
az 1848-iki mozgalmakban birtokai elpusztultak, 
ipari vállalkozásokba fogott_ s Kolozsvárott ő te
remtette meg a gyáripart. Ü nyitotta meg Romá
niában a petróleumbányákat és nnomítógyárat 
állított föl. A kolozsvári kereskedelmi- és ipar
kamarának sok éven át volt elnöke. 

5. S- Elek. műegyetemi tanár, S. 3. tia, szül. 
Kolozsvárott 1873 febr. 26. Vegyészmérnöki ta
nulmányait a budapesti műegyetemen végezte, 
1898. pedig bölesészetdoktori oklevelet nyert. 
1899—1905-ig a magyaróvári orsz. növényter
melési kísérleti állomáson működött, majd a 
mezőgazdasági kémiai ipar tanulmányozásáért a 
műegyetem megbízásából két évet töltött Európa 
és az Egyesült-Államok különböző államaiban. 
1908-ban a műegyetem tanára lett. 1910óta a nem
zetközi talajvizsgálati bizottság' elnöke. 1915-ben 
a M. Tud. Akadémia lev. tagjául választotta. Nagy
számú értekezése jelent meg különböző tudomá
nyos folyóiratokban, melyek tárgya főképpen a 
talajtan, növényi táplálkozástan és trágvázástaa 
körébe tartozik. Az 1917/18. és 1918/19. tanévek
ben a vegyészmérnöki osztály dékánja, majd négy 
tanéven át prodékánja volt. 1922-ben a Szent Ist
ván Tudományos Akadémia rendes tagjául válasz
totta. Önállóan megjelent müvei: A maltose-
hydrolysis reactio-sebességéröl (Kolozsvár 1898); 
Mezőgazdasági chemia (1904); .-1 könnyen át-
sajáHtható phosphorsav jelentősége és megha
tározása talajaink Irágyasziikségletének meg
állapítása céljából (Budapest 1906). Sajtó alatt 
van a M. Tud. Akadémia kiadásában A hazai 
szikesek ismertetése és javítási módjai c, pá
lyadíjjal kitüntetett monográfiája, melyben több 
mint 20 évre terjedő tapasztalatait foglalta össze. 
E Lexikonnak is munkatársa. 

6. S. Emil. helyettes államtitkár, & 3. fla, szül. 
Kolozsvárott 1874 jan. 29. Jogi tanulmányait 
Budapesten végezvén, 1896. a kereskedelemügyi 
minisztérium szolgálatába lépett, ahonnan 1907. 
az állami munkásbiztosító hivatalhoz osztották 
be. 1921-ben a népjóléti és munkaügyi miniszté
riumhoz nevezték ki s ott 1922. helyettes állam
titkári címet kapott. A kormány megbízásából 
1907 óta szerkeszti a Mnnkásbiztosítási Közlöny 
c. hivatalos lapot. Sok közgazdasági tárgyú cik
ket írt. Önállóan megjelent tőle: Az acetylén-
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ipari rendeletek és jogszabályok gyűjteménye 
(1906). 

Sign. . v. S., recepteken a latin signetur (jelez-
ressék) rövidítése és azt jelenti, hogy a gyógy
szerész .írja fel az orvosságra azt, arai utána kö
vetkezik: pl. «3 óránként egy port». 

Signal, 1. Jelzés. 
Signan. 1. Sugnan. 
Signatarius hatalmak, 1. Szignatáritts ha

talmak-
Signatura (a latin signum-böi) a. m. jegy, 

jelzés, ismertetőjel. Az üzleti életben az árúkra, 
hordókra, fsomagokra tett jegy. (L. Jelölés). így 
nevezik a kézjegyet is (1. o.) A nyomdászatban a. 
in. ivjel (1. o.) A zenében a. m. előjegyzés (1. o.). 
A térképeken a tárgyak v. természeti viszonyok 
megjelölésére és föltlintetésére használt állandó 
és szigorúan meghatározott jelek összessége. Mi
vel más-más országokban és különböző célokra 
szolgáló térképeken ezek a jelek egymástól el
térők, a térképekhez jelmagyarázatot vagy jel
kulcsot is szoktak mellékelni. — S.justitiae: az 
igazság jegyzete; — S. temporis : az idők jele. 

Signatura grat iae , a római kúriának ha
tósága, mely az olyan kegyelmi s peres ügyek
kel foglalkozott, melyeknek eldöntése a pápa ke
gyelmének s rendkívüli hatalmának van fenn
tartva. X. Pius pápa 1908 jún. 29. Sapienti con-
silio konstitiieiójávai, mely a római kúriát telje
sen újjászervezte, a Signatura apostolica-ba, 
olvasztotta be úgy a S- gmtiae-t, mint a S. iiisli-
tiae nevű hatóságot is, mely utóbbi az eljárás alak
szerűsége felett döntött, illetve mint legfőbb 
semmitőszék működött, anélkül, hogy a per érde
mébe bocsátkozhatott volna. 

Signia, város, 1. Segni. 
Signiticatio (lat.) a. m. ismertetés, megjelö

lés, jelentés, jel; significans, jelentékeny, jelen
tős ; sziffnifikúl, jelez, tudtul ad. 

Signore (ol. ejtsd: szinyóre) a. m. úr, parancsoló: 
signora, úrnő, úrhölgy; signorina, kisasszony. 

Signoreili (ejtsd : szinnyo—), Luca, másk. Luca 
da Cortona. olasz festő, szül. Cortonában vsz. 
1441., megh. u. o. 1523 okt. 16. és dec. 8. közt. 
Arezzóban Piero dei Franeesehi tanítványa volt, 
majd a firenzei mesterek művein képezte magát. 
1480 kör. a loretói templom sekrestyéjét festi ki. 
1482—84-ben Rómában a sixtusi kápolna freskó
díszítésében vesz részt Mózes életéből vett egy 
jelenet megfestésével. 1498 körül a Monté Oliveto 
kolostorban dolgozik. 1499—1504-ben készíti fő-
müvét, az orvietói székesegyház Madonna-kápol
nájának az Utolsó ítéletet ábrázoló nagy fal
képét (1. a kép/mellékletet). Formai erő, szenve-
delmes drámaiság, az anatómia és perspektíva 
alapos ismerete, s tompa, barnás színezés jellemzi 
műveit. Nagy hatást gyakorolt Michelangelo mű
vészi fejlődésére. Illusztrálta Dantét. Legjelesebb 
függőképei a firenzei képtárakban, a cortonai és 
perugiai székesegyházban, a berlini Frigyes Mú
zeumban láthatók. A budapesti Szépművészeti 
Múzeumban egy Tiberius Gracchust ábrázoló ké
pet tulajdonítanak neki. V. ö. Mancini, Vita di 
Luca S. (Firenze, 1903). 

Signoria(ol. ejtsd: szinyoria), uraság, mint meg
szólítás (rostra s.) ; Velencében a dogé minisz

tériuma, Firenzében egy időben a céhek képvi
selete. 

Signuui (lat.), jelvény (1. o.), különösen a római 
sereg tábori jelvénye, mely a mi zászlónknak fe
lel meg. Egy légió közös S.-a a sas, de volt min
den csapatnak külön ily S.-a is, melynek póznáján 
vagy rúdján az illető zászlóaljnak kitüntetései is 
láthatók voltak. 

Signum laudis (lat. dicséret jele ; katonai 
érdemérem), Ausztria-Magyarországban alapított 
érdemjel, a legfelsőbb megelégedés vagy leg
felsőbb dicsérő elismerés jele. Halavány arany
fényű bronzéremből áll, felette koronával, béke 
idején vörös szalagon, háborúban pedig a katonai 
érdemkereszt piros-fehér szalagján szokás hor
dani. Kiváltképen háborúban szerzett érdemekért, 
de béke idején is adományozzák. A legfelsőbb 
elismerés újbóli kifejezése jeléül a S.-t a régi bronz
érmes S. mellett ezüstéremmel viselik. 1917-től 
az osztrák császári koronán kívül a magyar szent 
korona is (a kettő tölgylevélkoszorúval övezve) 
díszíti az érmet; másod- és harmadízben is ado
mányozható s ez esetben azt a szalagon egy, f 11. 
két aranypánt jelzi. 

Sigray (felső- és alsósurányi), magyar grófi 
család, melynek története még nincs kellőképen 
tisztázva. 1274-ben Sigra helységben szerepel egy 
János comes, kit ősének tartanak. A leszárma
zás S. Jánosig vihető vissza, ki Stoinfa várának 
kapitánya, ő nyert 1647. adománylevelet Felső 
Surányra. A családnak több tagja a XVIII. szá
zadban bárói, 1780. pedig grófi rangot nyert. S. 
Jakab gróf a dunántúlikerületi tábla titkára, 
később ülnöke, a Martinovics-féle összeesküvés
ben részvétel miatt 1795 máj. 20. a budai vér
mezőn lefejeztetett. 

8- Antal gróf, politikus, szül. Ivánczon (Vas 
vm.) 1879 máj. 12. A főrendiháznak 1904-től 
fogva volt tagja. A forradalom-okozta összeomlás 
után, látván, hogy a bolsevizmushoz hajló forra
dalmi kormánytól az entente minden támogatását 
megvonta, felajánlotta szolgálatát, hogy külföldi 
összeköttetései révén igyekszik kedvezőbb el
bánástkieszközölni Magyarországszámára. Svájc
ban tárgyalt is az entente-hataÍrnak több diplo
matájával, de közben kitört a bolsevizmus Magyar
országon. A kommunista rémuralom alatt tagja 
volt a bécsi ellenforradalmi komiténak. A proletár-
uralom bukása után a Friedrich-kormány 1919 
augusztusban a Dunántúl kormánybiztosává ne
vezte ki, majd 1920. Nyugatmagyarország főkor-
mánybiztosa, 1920. nemzetgyűlési képviselő lett. 
Mint főkormánybiztosnak jelentékeny része volt 
abban, hogy Sopront ós környékét sikerült meg
menteni Magyarországnak. 1921 októberben állá
sától fölmentették. Amidőn Károly király meg
érkezésekor azonnal a királyhoz csatlakozott, a 
kormány okt. 25. őt is elfogatta. 1922 jan. 4-ig 
volt vizsgálati fogságban. 1922-ben Körmenden 
újra nemzetgyűlési képviselőnek választották. 

Sigrún (a. m. a győzelmi rúnák ismerője), a 
skandináv mitológiában egy valkür-féle nőalak. 

Sigurd, a Siegfried név ősészaki alakja. 
Sigurdsson, Jon. izlandi tudós, szül. Rafnsey-

riben 1811 jún. 17., megh. Kopenhágában 1879 
dec. 7-én. 1851 óta az izlandi irodalmi társasás--

Amely szó S alatt nincs meg, Sjs alatt keresendő ! 



Sigwart 800 SikArlófű 

nak elnöke volt. Az izlandi jog mellett küzdött 
Ny Felagsrit (1841—73) c. folyóiratában, mely 
harc folytán a dán kormány 1845. az izlandi 
althinget (országgyűlést) megint helyreállította 
és 1874. törvényhozási hatalommal ellátta. Fő-
munkái : Islendinga Sögur (Islandi mondák, 1843); 
Snorras Edda (Snorra Eddája, 1848); Loosamling 
for Island (Islaudi törvénytár. 17 köt., 1853— 
1877). 

Sigwart, 1. Ghristoph Wilhelm von, német filo
zófiai író, szül. Keminingsheimben 1789., megh., 
Stuttgartban 1844. Egyetemi tanár volt Tübingen-
ben, 1841. főszuperintendcns Hallban, később pre
látus Stuttgartban. Müvei: Über den Zusammen-
hang des Spinozismus mit der Kartesiusschen 
Phil. (1816); Handbuch zu Vorlesungen über die 
Logik (1818, 3. kiad. 1839); Grundzüge der An-
ihropologie (1827); Der Spinozismus (1839); Ge-
schichte der Philosophie (1844, 3 köt.). 

2. S-, Ghristoph, von, német filozófus S. 1- fia, 
szül. Tübingenben 1830 máre. 28., megh. u. o. 
1904 aug. 5. A tübingeni egyetem tanára volt. 
Logikája (2 köt. 1873—78, 4. kiad. 1911.) egyike 
u iegkiválóbbaknak az újabb irodalomban; ide 
tartozik még: Die Impersonalien (Freiburg 1888). 
Bgyéb miivei : Kleine Schriften (1881, 2 köt.); 
Vorfragen der Ethik (1886); UlrichZwingli (1859); 
Spinozas neu entdeckter Traktat (1866). 

Sihl, a Limmat 68 km. hosszú baloldali mel
lékvize Schwyz svájci kantonban. Ered az Ober-
sihl-hegyen és Züriehnél torkollik. Áradásai 
gyakran nagy károkat okoznak. 

Si'iták (arab), ebből sí'a a. m. társaság, párt, 
azaz különösen 'Ali pártja, azok, kik ellentétben 
a közönséges mohammedán közjoggal (szunna), 
csakis 'Alit és egyenesen leszármazó ivadékait 
tartják jogos imámoknak (1. Imám), Mohammed 
utódainak az uralkodásban és az igazhitűek veze
tésében. Egymás között is számos felekezeti-e 
oszlanak (zejditák, iszmá'iliták), melyek között az 
ú. n. Tizenkettesek-^ a legelterjedtebb. Közjogi 
és némi rituális eltéréseiken kivül vannak közöt
tük dogmatikai vitapontok is az Ali és a legitim 
imámok személyéről és természetéről szóló tanaik
ban. Némelyek Ali istenitéséig mennek, ezek az 
ú. n. túlzók (gúlát). Az Ásúrát (1. o.) nagy gyász
napként ülik és Húszéin martiromságát népszerű 
színmüvekben (1. Tcízija) jelenítik meg. Szent 
búcsújáró helyeik különösen Kerbela és Meshed 
Ali. Az általuk jogtalannak tartott históriai kali
fátus elleni küzdelemben a S. évszázadokon át 
titkos propagandát fejtettek ki s egyes alida pre-
tendensek az iszlám különböző országaiban ura
lomra vergődtek és dinasztiákat alapítottak. (L. 
Fátimidák, Idriszidák.) A S. felekezete legtö
mörebben Perzsiában van képviselve; itt van a 
si'ita szkizmának valóságos fészke, mióta Iszmáil 
Szefevi sah államvallássá tette Perzsiában (1512). 
A S.-tól ágaztak el a noszairiták (1. Noszairi) és 
a druzok (1. o.). 

Irodalom. Kremer. Oesch. d. kerrschenden Ideen des 
Islams, Leipzig 1868; Goldziher, Beitrage zur Litteratur-
geschichte der Scki'a und der sunnitischen Poleniik, Wien 
1874; n. a., Előadások az iszlámról, Budapest 1913., i. 
fejezete. A 8. kánoni törvényeire nézvo: Querry, Droit 
rausulman; recueil de lois concernant les Musulmans 
schvites, 2 kStet, Paris 1871-72. 

Sijmons (ejtsd: szejmonsz), Barend, németalföldi 
nyelvész, szül. Rotterdamban 1853 nov. 18-án. 
1881-ben egyetemi tanár Groningenben. Az ősmon-
dák terén fejtett ki nagyobbmérvü kutató tevé
kenységet. Főbb müvei: Bijdrage tot de dagtee-
kening der Eddaliederen (Adalék az Edda-dalok 
előállási idejének megállapításához, 1887), ki
adta s bevezetéssel és magyarázatokkal látta el 
a Kudrunt s az Edda-dalokat. 

Sík, a legegyszerűbb geometriai felület, mely
nek keletkezését következőleg képzelhetjük. Moz
gassunk egy egyenest ügy, hogy folyvást egy 
szilárd ponton menjen keresztül és folyvást mes
sen egy szilárd egyenest, mely nem megye pon
ton keresztül, a mozgó egyenes akkor síkot fog 
leírni, még pedig az egyetlent, mely e szilárd 
ponton s az adott szilárd egyenesen keresztül fek
tethető. Ha valamely sík egy egyenesnek két 
pontján megy keresztül, úgy ezen egyenesnek 
minden pontja ama síkban lesz. Ennélfogva há
rom nem egy egyenesbe eső A, B és G ponton 
keresztül egy és csakis egy sík fektethető, t. i. 
az, melyet az AB egyenes és a C pont meghatá
roznak. 

Sík Sándor, tanár és költő, szül. Budapesten 
1889 jan. 20. Tanulmányait Budapesten végezte. 
Előbb a váczi, 1911 óta a budapesti kegyesrendi 
gimn. tanára. A vallásos költészetnek ma már 
kevesbbé művelt fajában dolgozik nem közönsé
ges sikerrel. Az érzés szokatlan heve s ragyogó, 
bár itt-ott keresettségbe tévedő dikció jellemzi 
mind vallási, mind kisebb számú világi tárgyú ver
seit. A Szent István Akadémia 1919., a Kisfaludy-
társaság 1923. tagjai közé választotta. Irodalmi 
tanulmánya: Mindszenty Gedeon élete és köl
tészete. Önálló verskötetei: Szembe a nappal 
(1910); A belülvalo'k mécse (1912); Sík Sándor 
költeményei (1915); Költemények (1916., össze
gyűjtött versei); Maradék magyqrok (1919); Ön
állóan megjelent színművei: Ébredés (1915); 
Salamon király gyűrűje (1916); Alexius (1918); 
Zrínyi (1923). Novellás könyve: Hét szép his
tória (1921.) Egyéb müvei: Zsoltárfordítása 
(1922); Magyar Cserkészvezetők könyve (1922). 
Schütz Antallal együtt az ifjúság számára írt egy 
Imádságos könyvet is (1914). 

Sikabony, kisk. Pozsony vm. dunaszerdahelyi 
j.-ban (1912) 841 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Sikabonyi Antal, kritikus, szül. Komárom
ban 1886 nov. 24. Bölcsészetdoktori oklevelet 
szerezve, 1911 óta a M. Nemzeti Múzeum tiszt
viselője. Kritikai, művészettörténeti és muzeális 
cikkei a fővárosi folyóiratokban és napilapokban 
jelennek meg, névvel vagy nevének betűivel. Ko
rábban verseket, novellákat irt. Önálló müvei: 
Komjáthy Jenő (irodalmi tanulmány, 1909); 
Könyvtári kérdésekről (1913); Az alkotó lélek 
és a Mború (1918); Az irodalom és a művészetek 
mai hivatásáról (1921); Petőfi és Arany barát
sága (1923); sajtó alá rendezte a Kisfaludy Tár
saság számára Riedl Frigyesnek Petőfi Sándor
ról szóló posthumus munkáját (1923). 

Si-ka-ce, város Tibetben, 1. Sigace-
Sikam, 1. Sikozat. 
Sikán, 1. Chicane. 
Sikárlófü (növ.), 1. Zsurló. 

Amely szó 8 alatt nincs meg, Sas alatt keresendő I 
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Sikáxos (n»v.), 1. Zsurló. 
Sikarpur (Shikarpur), az ngyanily nevű ke

rület székhelye Pendzsab brit-indiai főkormány-
zóság Szindh nevű divíziójában, (1911) 53.944 lak., 
élénk kereskedéssel. 

Sikátor, igen szűk, rövid utca, átjáró két utca 
között. 

Sikátor, kisk. Veszprém vm. zirczi j.-ban, 
(1920) 769 magyar lak. 

Siker. A gabonaszemek fehérjeszerü alkatré
szeit nevezik így, elsősorban a búza S.-fehérjéből 
vlzfel vétellel keletkező S.-t. Nevezetesen búzát 
lisztté őrölve és a lisztet tésztává gyúrva, akár 
egy szitán, akár vízcsap alatt kézzel nyomkodva, 
akár pedig iparilag gyúrógépekkel, a keményítő-
szemcsék kimosódnak (keményítőgyártás) és ru
galmas, nyújtható, gumimhoz hasonló anyag, a 
S. mai'ad vissza. A S. gliadin-bö\ és glutenin-
ból, két növényi fehérjéből áll, 25u/o és 75% arány
ban. A gliadin és glutenin mennyisége és aránya 
szabja meg a liszt minőségét. E tekintetben a ma
gyar liszt első helyen áll, mert 22—40ö/0 nedves 
S.-t tartalmaz, míg a francia liszt csak 10—30%-ot, 
az amerikai még kevesebbet. A rozslisztben a S.-
tartalom már csak 8% és a gliadin mennyisége 
a gluteninnal szemben is csökken, kevésbbé ru
galmas, belőle oly jó tészta, mint a búzalisztből, 
nem készíthető. A S. igen értékes anyag. Búza-
keményitőgyártásnál nyerik, fűtött hengerek közt 
hengerelve ellapul a rugalmas massza és szárad 
is egyúttal, majd feldarabolják és őrlik. Őrölve 
különösen tápláló készítményeket készítenek be
tegek számára, aleuronát, S.-grlz, protein, S.-
kenyér, tápleves-anyag stb. néven. Ha pedig nem 
szárítják mindjárt, hanem kádakban hagyják pár 
napig, akkor savanyú erjedés áll be, rugalmassága 
elvész, kenhető lesz. így értékes növényi enyvet 
kapnak. A sörgyártásban is szerepelhet, mert a 
feloldott fehérjék a sör tápértékét növelhetik, az 
eltarthatósága azonban csökken. 

Síkeszterga, 1. Szerszámgép. 
Siket, 1. Siketnéma, Siketség, Siketnémaság. 
Siketfajd, siiketfajd (illat), 1. Fajd-félék. 
Siketnéma az oly egyén, ki v. siketen szüle

tett, v. az élet első éveiben siketUlt meg (1. Siket
némaság) ós siketsége miatt nem tanult meg be
szélni, illetőleg, ha már tudott is beszélni (pl. 5—8 
évesek), megsiketülése következtében a beszédet 
elfelejtette. A S.-khoz számítjuk azonban azokat 
is, kik bár meghallják az élesebb, erősebb hango
kat, a hallás fogyatékossága miatt mégsem tanul
hattak meg beszélni. A S.-k elméje ép, beszélő
szerveik is rendszerint kifogástalanul működnek 
és beszélni csak azért nem tudnak, mivel nem 
hallják a hangokat s emiatt nem is tudják azokat 
utánozni. A S. külső és belső ingeitől késztetve 
és környezete által is támogatva, mutogatással, 
j elekkel igyekszik magát megértetni (1. Jelbeszéd). 
A S.-k száma hazánkban igen nagy és számuk 
aránylagosan is növekszik. Az 1910. évi nép
számlálás szerint 28,110 S. volt Magyarországon 
(10 ezer lakos közül 15), köztük 15,106 a férfi és 
13,004 a nő. A tanköteleskorban levők száma 6129. 
Az első kisérlet a S.-k oktatását illetőleg már 
1580. történt Spanyolországban, majd a későbbi 
századokban szórványosan Hollandiában, Angol

országban, Németországban és Franciaországban. 
Az első intézetet S.-k oktatására 1770. de VEpée 
abbé (1. 0.) nyitotta meg Parisban s tőle függet
lenül Heinicke Sámuel (1. o.) 1778. Lipcsében. 
A magyar siketnéma-oktatás előharcosa Cházár 
András (1. 0.). Magyarországon az első intézet 
1802. nyílt meg Váczott. Ezidőszerint kilenc 
intézet van hazánkban és pedig Váczott (alapí
tási év 1802), Budapesten (állami 1891. és izr. 
1876), Kaposvárt (1897), Kecskeméten (1900), 
Szegeden (1901), Egerben (1901), Debreezenben 
(1903), Sopronban (1903). Ez intézetek legtöbbje 
internátussal van kapcsolatban, egyrészük azon
ban externátus-rendszerű. Már a XVI. és XVII. 
században a legelsők, kik S.-kat tanítottak, a 
hangos beszédre törekedtek azokat megtanítani, 
mígnem a XVIII. sz. második felében de VEpée 
a S.-k primitívebb jeleit választotta a gondolat-
közvetítés eszközéül. Elért sikerei és nagy agi-
tációja következtében a XIX. sz. közepéig a jel
beszéd uralkodott az összes S.-intézetekben, ki
véve a németországiakat, melyekben Heinicke 
működésének hatása alatt kizárólag a hangos be
széddel, az ú. n. német módszerrel tanították a 
S.-kat. 

A két teljesen ellentétes módszer egyesíté
séből származott a bécsi vagy vegyes módszer, 
melyet főleg az ausztriai és magyarországi inté
zetekben alkalmaztak. Ma már kevés intézet van, 
még pedig csakis Amerikában, ahol a S.-kat nem 
tanítják beszélni. A beszédtanitáe, mint ilyen, há
rom fokozatra tagozódik és pedig a kiejtési gya
korlatokra, a beszédtanitásra és a leíró szemléleti 
oktatásra. A kiejtési gyakorlatok célja, hogy a 
S. a beszéd technikai részét a hallás hiánya da
cára is elsajátítsa, a beszédhangok és hangcso
portok kiejtését látó- és tapintóérzékének segít
ségével felfogja (1. Hangképzés és Hangolvasás). 
A szorosan vett beszédtanitás folyamán pedig a 
közvetlen beszélgetés, a társalgás alapján meg
tanulja a S. azokat a legszükségesebb kifejezé
seket, amelyek kívánságainak, érzéseinek, az őt 
közvetlenül környező tárgyaknak és cselekvé
seknek a megnevezésére képesitik. A leíró szem
léleti oktatás keretében a közvetlen társalgás 
mellett a nyelvalakok tudatos használatának el
sajátítására is nagyobb gondot fordítanak. Ily-
módon a S.-k kevés kivétellel elég jól megtanul
nak beszélni s nemcsak az épérzékűekkel való 
érintkezésük közben használják a hangos beszé
det, hanem ennek segélyével a legszükségesebb 
elemi ismereteket is elsajátítják. Csaknem vala
mennyi hazai intézettel kapcsolatban iparostanonc 
iskolák, Váczott és Szegeden óvoda, u. 0., továbbá 
Sopronban és Debreezenben felnőtt S.-k részére 
foglalkoztatók is állanak fenn. Középiskolák S.-k 
részére csak Amerikában vannak. A 8 évig tartó 
képzés után legtöbb S. ipari pályára lép, melyen 
általában jól boldogulnak; aránylag sok köztük 
a földmíves is. Értelmi pályára csak kevesen 
lépnek, azonban a képzőművészet terén többen 
kiváltak. V. ö. Klis Lajos, Közérdekű tudni
valók a S.-król (Vácz 1901); Scherer (Ákos) Ist
ván, A S.-oktatás és nevelés kézikönyve (Buda
pest 1895); Borbély S., Emlékkönyv a S.-k váczi 
orsz. int. 100 éves fennállásának ünnepe alkal-
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mára (Budapest 1902); u. a., Vezérkönyv a S.-k 
beszédtanításához (Vácz 1911); Klug Péter, A 
8. mint a közműveltség munkása (Budapest 1915) ; 
J. Vatter, Die Ausbildung des Talibstummen in 
derliautsprache (Frankfurt a. M. 1891); E. Walther, 
GeBchickte des Taubstunimen-Bildungswesens 
(Berlin 1882); E. Walther, Handbuch der Taub-
stummenbildung (u. o. 1895); Í.Karth, Das Taub-
stummenbildungswesen im XIX. Jahrhundert 
(Breslau 1902); B. Allén Fay, Histories of Ame
rican Sehools for the Deaf (Washington 1893); 
M. B. Thollon, M. E. Boudin, Bulletin interna-
tional de l'Enseignement des Sourds-Muets (Gre-
noble 1910—1912). 

Siketnémák gondnokság alá helyezése, 1. 
Gondnokság. 

iSiketnémák oktatása, 1. Siketnéma. 
Siketnémaság (surdomutitas), az a kóros ál

lapot, mely a fiatalkori megsiketülésnek követ
kezménye, mert akkor a beszéd nem fejlődhetik 
ki, vagy a még kevéssé kifejlett beszélőtehetség 
is elvész s a siket gyermek néma is marad. A 
korai megsiketülésnek oka valamely f Ulbaj, me
lyet a gyermekkori fertőző betegségek (roncsoló 
toroklob, vörheny, kanyaró), gyakran az agyvelő 
ós gerincvelőburokgyuladás, vagy a szülők buja
kóros fertőzése okoznak. Ritkán fejlődési rend
ellenesség az alapja. A S. ritkán öröklődik. A fül 
megbetegedése folytán a gyermekek bizonyos 
esetekben tántorogva járnak, sőt a járást újra 
meg kell tanulniok, míg felnőtt korukban ez meg
szűnik. A fülbaj esetleges kezelésével megelőz
hető a 8. keletkezése. De a már beállott S.-on vál
toztatni nem lehet. A siketnémák azonban tanít
hatók, úgy hogy embertársaikkal s egymással is 
megértethetik magukat. A siketnémák tanítása a 
gyógypedagógiának egyik fontos ága, 1. Siket
néma. 

Siketnémavakok, 1. Háromérzéküek. 
Siketsóg (surditas) alatt a rossz hallás leg

nagyobb fokát értjük. Teljes siketség ritka és oka 
lehet a központi idegrendszer (agy) bántalma 
(veleszületett siketség), avagy a hallóideg vég
készülékének különböző betegségei (szerzett si
ketség); ez különösen gyakori járványos agy-
hártyagyuladás és egyéb fertőző betegségek után. 
A dobüreg és a belső fül (labyrinth) betegségei 
majdnem sohasem vezetnek teljes siketsóghez, 
hanem csak kisebb-nagyobb fokú nagyothalláshoz, 
sőt még a látszólag teljes siketségnél is egyes 
hangok iránti fogékonyság gyakran kimutatható 
(hallásfoltok). A siketség gyógyíthatatlan. A 
nagyothallás orvosi kezelés által javítható. A 
siketen születetteknél és az élet első éveiben meg-
siketülteknél a 8. természetes következménye, 
hogy némák maradnak (1. Siketnéma); akiknél a 
8. a 10 éves koron alul állott be, ha tudtak is be
szélni, beszédjük lassanként elmosódik és előbb-
utóbb elfelejtik, megnémulnak. A 10 éven felü
liek megtartják beszédkészségüket, azonban be
szédjük hangzatosság tekintetében sokat veszít. 
Mások beszédét a siketek a beszélő egyének száj
mozdulatainak megfigyelése által érthetik meg. 
(L. Hangolvasás.) Az 1914. és 1915. évi háborúban 
megsiketült katonák részére a hazai siketnémák 
intézeteiben külön tanfolyamokat rendeztek, me

lyeken az illető katonákat megtanították mások 
beszédjének a szájmozdulatokról való megér
tésére. 

Síkgörbe, 1. Görbe vonal. 
Síkh, 1. Szikh. 
Sikimin, a csillagos ánizshoz (1. o.) hasonló gyü

mölcsben, az Illicium reliquiosum (Magnoliaceae) 
japáni fa termésében előforduló méreg, melynek 
kémiai jellege nem ismeretes. A picrotoxinhoz 
hasonló görcsokozó hatású. 

Si-king (a dalok könyve), a kínaiak legrégibb 
és legfontosabb irodalmi emlékeinek egyike, 1. 
Kinai nyelv és irodalom. 

Sikirevacko Merolino, adók. Szerem vm. zsu
pánjai j.-ban, (i9io) 42 horvát és magyar lak. 
(Tr. SzHSz.) 

Sikirevci, adók. és pk. Szerem vm. zsupánjai 
j.-ban, (i9io) 1428 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Sikkasztás (lat. defraudatio, interversio, 
ném. Unterschlagung, Veruntreuung), a tulaj
donjog ellen irányuló cselekménye annak, aki 
valamely idegen, ingó dolognak birtokában vagy 
bírlalatában van és azt jogtalanul eltulajdonítja 
vagy elzálogosítja. A lopástól csak abban külön
bözik, hogy annál nincs a bűnösnek birtokában 
a dolog, hanem másnak birtokából veszi el. 
A sikkasztó birtokának jogos címen alapulónak 
kell lenni, különben más bűncselekmény van (lo
pás, jogtalan elsajátítás, csalás). Az eltulajdoní
tás a dolog elidegenítése, elhasználása, eltaga-
dása vagy az, hogy az illető azzal úgy rendelke
zik, mint a sajátjával, pl. saját dolgával össze
keveri stb. A 8. miatt a kir. ügyész (közvádló) 
indítványa alapján lehet eljárni (hivatalból), de 
ha házastársi, rokoni, gyámi, szolgálati, közös 
háztartási viszonylatban követik el, a sértettől 
függ a bűnüldözés. A S., ha az elsikkasztott va
gyon értéke 2000 koronánál nem több: vétség, 
különben bűntett. De bűntett az elsikkasztott va
gyon értékére tekintet nélkül akkor is, ha oly 
egyén követte el, aki a törvény meghatározása 
szerint (btkv. 338.) visszaeső. A S. büntetése vét
ség esetében egy évig terjedhető fogház, bűn
tett esetében öt évig terjedhető börtön, valamint 
mellékbünteté3kép hivatalvesztés és a politikai 
jogok gyakorlatának felfüggesztése. Ha a S.-t 
közhivatalnok a hivatalánál fogva kezeihez ju
tott pénzre vagy értékre nézve követi el: hiva
tali sikkasztás forog fenn (1. Hivatali bűntettek), 
amely cselekmény szigorúbb büntetés alá esik.. 
S.-nak minősíti a törvény (359 §.) annak a cselek
ményét is, aki a tulajdonát képező és a bíróság v. 
más hatóság által zár alá vett, lefoglalt ingó dol
got jogtalanul eltulajdonítja vagy elzálogosítja 
(1878. évi V. t.-c. 355-359. és 462-464. §-ai). 

Sikkasztás elleni biztosítás, 1. Biztosítás. 
Sikló (állat), 1. Siklófélék. 
Sikló, szilárd pályatestü drótkötélvasút, 1. 

Hegyi vasutak és Drótkötélvontatás. 
Sikló (Siclaau), nagyk. Arad vmegye eleki 

j.-ban, (i9ió) 3384 román és magyar lak. (Tr. E.) 
Sikló (nsv.), 1. Zsurló. 
Sikló akna, 1. Akna. 
Siklóalakú kígyó (állat), 1. Colubríformia. 
Siklócsónak (ném. Gleitboot, franc, bateau 

glisseur), oly motorcsónak, amely alakjánál 
Amely SEÓ S alatt nincs meg, Hm alatt keresendői 
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fogva nem úszva halad a vizben, hanem felette 
siklik és csak hátsó részével ér a vízbe. A S.-ok 
szerkesztésére az a törekvés szolgáltatott okot, 
hogy a motorcsónakoknak — főleg mint a 
sport, a verseny eszközeinek — mind nagyobb 
és nagyobb sebesség adassék. Ugyanazon csónak
alaknál tehát (víz és csónakfelületközti) dörzsö
lés mellett a sebesség fokozása a motor erejé
nek a köbkitevó arányában való fokozását köve
telte, vagyis pl. 2-szer nagyobb sebességet csak 
8-szor több lóerővel lehetett kifejteni, ami a 
motorok súlyát, tehát a motorcsónakok nehéz
kességét növelte. 

A S. gondolata már a XIX. sz. 70-es évei
ben felmerült. De mai alakjában legelőször egy 
1896. Angliában szabadalmazott csónaktlpusban 
jelenik meg. 

Az első kísérleteket igen könnyű, lapos fenekű 
S.-okkal Franciaországban ejtették meg a légi 
járómüvek motorainak kipróbálása céljából; San-
tos Dwmont, a híres aviatikus is épített S.-ot, 
mely azonban nem vált be. 1908-ban Ferlanini 
építette az első sikerült S.-ot, mely felszerelésé
vel együtt 1650 kg. nehéz. É csónaknak mind
két élesre épített végén közös tengelyen egy-egy 
ötszárnyú légcsavarja van, amelyeket egy 75 ló
erős Fiat-mótor hajt. Ha a csónak nyugodtan áll, 
egész hosszában a vízen nyugszik, míg gyors 
menetnél mintegy 35 cm.-reavíz fölé emelkedik, 
úgy hogy csak az előrészen alkalmazott oldal
lemezek siklanak tova ferde lapjaikkal a víz fel
színén. A később Orocco és Ricaldoni által ki
próbált S. teljes menetnél (mintegy 70 km.) szin
tén egész hosszában 45 cm.-re kiemelkedett a 
vízből. Ez a S. 8 m. hosszú és két emberrel 1500 
kg. súlyú; mindkét végén egy-egy kétszárnyú, 
alumíniumból készült légcsavarral van ellátva, 
amelyeket egy 100 lóerős Bayard-mótor hajt. 

Nálunk igen sikerült S.-ot talált fel 1909. Kor
vin József főhadnagy. Találmányának lényege 
abban áll, hogy a S.-ok általános mintájára 
épült laposfenekű csónaknak a közepén fürész
fogalakú bevágása van s ennélfogva a csónak
test csak két élével támaszkodik a vízre, úgy 
hogy teljes menetnél a víz ellenállása annyira 
csökken, hogy az aránylag kis (60 lóerejü) motor 
120—600 lóerejű gépekkel is sikeresen veheti 
fel a versenyt. A S.-on csak egy csavar van há
tul elhelyezve. E S. főelőnye, hogy szerkezeténél 
fogva rendkívül könnyen kormányozható. 

Az 1910-ben Monacóban megtartott mótor-
csónakmeeting alkalmával a rekordot a Brasier-
Despujols S. érte el 73 km.-nyi óránkénti sebes
séggel 

A közönséges S.-nál a motor hajtotta csavar 
vízi csavar, vagyis a vízben forog, tehát kb. 
45—50 cm.-nyire a víz színe alá vezetendő, mi 
& tökéletes siklást megakadályozza. Hovatovább 
az a törekvés merült fel, a siklást repüléssé vál
toztatni át. Itt vízi csavarok használhatatlanok 
voltak, tehát az aeroplánok és siklószánok légi 
csavarait kezdték alkalmazni, valamint sikló
felületeket, szárnyakat is adtak a S.-nak, amely
ből okkép kifejlődött a víz színéről a levegőbe 
fölemelkedő, repülő járómű, a hidroplán (1. o.) 
A Hidroplán cikkhez csatolt képtáblán ábrázolt 

Amely szó 8 alatt nincs 

Donnet-Lévéque-féle repülőcsónak nem egyéb, 
mint átmenet a S.-ról a hidroplánra. 

Siklód (Siclod), kisk. Udvarhely vm. parajdi 
j.-ban, (1910) 1664 magyar lak. A helységtől D.-re 
a Szőllőbércen egy négyszögű védmü. (Tr. R.) 

Sikló-félék (Golubridae, illat), a Kígyók (1. o.) 
egyik családja, mely fajokban az összes kígyó
családok között a leggazdagabb s vegyest mér
ges és teljesen méregtelen, ártalmatlan kígyókat 
foglal magában. A többi kígyótól abban külön
böznek, hogy medence- és hátsó végtag csonkjaik 
teljesen hiányzanak, felső halántékcsontjuk van 
és hogy elülső homlokcsontjukat mindig hézag 
választja el az orrcsontoktól. Felső ós alsó áll
kapcsukban egyaránt vannak fogaik, melyeknek 
alkotása szerint szokás a S.-et csoportosítani. 
Felső állkapcsuk vízszintesen helyezkedik el 
és függélyes irányban nem mozgatható; alsó 
állkapcsukon hiányzik a koronacsont (os coro-
noideum). Fajaikat három sorozatba szokás osz
tani: 

A) sorozat: Tömörfogúak vagy Simafogúak 
(Aglypha). Csak egyfajta foguk van s ezek a 
fogak egészen tömörek, rajtuk ós bennük se ba
rázdák, se csatornák nincsenek. Mindnyájan 
ártalmatlanok. 

1. alcsalád: Igazi siklók (Golubrinae). Többé-
kevésbbé a szárazföldi életmódhoz alkalmazkod
tak és zsindelyszerüen egymásra fektetett pikke
lyekkel vannak fedve. Ezernél több fajuk isme
retes, melyek az egész földön el vannak terjedve, 
de egyik sem hágja át a sarki öv határát. Közön
ségesebb nemeik: 

a) Vízi siklók (Tropidonotus), melyeknek ná
lunk is mindenütt közönséges és ismert képvi
selője a vízi sikló (T. natrix L.). A nedves vidé
keket kedveli; ügyesen úszik; első sorban békák
kal táplálkozik. Alapszíne szürke, hátán kisebb 
fekete foltokkal; feje olajszínű; halántékán mind
két oldalon egy-egy fehéres (nősténynél), v. sárga 
(hímnél)folt van; hasoldala fehér, fekete foltokkal. 
1*80 m. hosszura is megnő. Több faj változata isme
retes, melyek közül a var. hydrus Pali. Erdélyben, 
a var. persa Pali. a Duna mentén honos. A kockás 
sikló (T. tesselatus Laur.) felül sárgásbarna v. oliv-
színü, négy hosszanti sorba rendezkedett, feketés 
foltokból álló hosszanti sávval, mely gyakran el
mosódott; alul sárga, sakktáblaszerü rajzolatot 
alkotó fekete foltokkal. Hossza 1-2 m. is lehet. 
Európa déli ós keleti részem vizek táján mindenütt 
előfordul, elterjedésének északi határa azonban 
Európában nem terjed túl Közép-Európán; azon
felül Kis-Ázsiában, Szíriában, a Kaukázusban és 
Oroszországnak meg Perzsiának a Fekete-, Azóvi-
és Káspi-tenger tájéki részén honos. Főleg halak
kal táplálkozik. A viperasikló (T. viperinus 
Laur.) az előbbi két sikló fajtól abban tér el, hogy 
törzsének pikkelyei nem 19, hanem 21 hosszanti sor
ban vannak elrendezkedve. Alapszíne felül világos 
szürke, sárgás-, barnás- v. szürkészöld, alul sárga 
v. vörösessárga; tarkóján két feketés folt van, 
melyből zeg-zúgos fekete szalag indul ki és az 
egész háton végigvonul úgy, hogy mustrázata a 
viperákéhoz nagyon hasonlít. Hossza 60—90 em. 
A Földközi-tenger melléki országokban honos. 
Halakkal táplálkozik. Észak- és Közép-Ainerika-
íeg, Ss alatt keresendő i si» 
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ban közönséges a gyíkvadász sikló (T. saurita L.) 
és a szalagos vizi sikló (T. fasciatus L.). Kana
dában és Brit-Kolumbiában (Mexikóig és Guate
maláig) gyakori a sok szín változatban ismeretes, 
élénk színű és szép rnustrázatú T. ordinatus L., 
melynek egyik változatát (var. sirtalis L.) ha
risnyakötő sikló néven az európai terrarium-
kedvelők is jól ismerik, mert gyakran importálják 
Európába. Az amerikai vizi siklófajok életmód 
dolgában megegyeznek a minálunk előfordulók
kal s különös jellemvonásuk, hogy majdnem 
mindannyian elevenszülők. 

b) Zaméniszek (Zamenis). 30-nál több fajuk 
ismeretas, melyek Európában (főleg Dél-Európá
ban), Ázsiában, Észak-Afrikában sÉszak-és Közép-
Amerikában élnek. Népiesen «haragos kígyód
nak nevezik s joggal, mert nagyon élénkek és 
harapósak. Kis emlősökkel, madarakkal és gyí
kokkal táplálkoznak. Európában leggyakoribb a 
harapós zaménisz (Z. gemonensis Laur.), mely
nek hazánkban két változata él: a) a tipikus for
mája (forma typica Blgr.) és b) subspeeies cas-
pius Iwan. További európai fajok: Dahl zamé-
nisze (Z. dahli Fitz.) és a patkós zamémisz (Z. 
hippocrepis L.). Észak-Afrika és Nyugat-Ázsia 
sivatagain honos a diadémkígyó (Z. diadema 
Schl.), Délkelet-Ázsiában &dhaman v. patkány
kígyó (Z. mucosus L.) és Amerikában, az Egyesült 
Államok déli részében a 2 m. hosszúságot elérő 
fekete sikló (Z. constrictor L.). L. még Zamenis. 

c) Fakúszó siklók (Coluber). Idetartoznak a 
maguk nemében legtökéletesebb siklók. Fajaik 
száma kb. 50. Testük hosszú, oldalról kissé össze
nyomott. Európában, Ázsiában, Észak-Ameriká
ban és Amerika trópusi részében honosak; Afriká
ból és Ausztráliából teljesen hiányzanak. Jobbára 
bokrokon és fákon élnek s kis emlősökkel és 
madarakkal táplálkoznak. Legismertebb faja a 
Magyarországban is úgylátszik mindenütt élő 
erdei sikló v. Aeskuláp kígyója (G. longissimus 
Laur.). Feje, háta és oldalai barnás szürkéssárgák, 
hasa fehéres; fejének hátulsó részén sárgás folt 
van s hátát és oldalait apró fehéres, rendesen 
X alakú foltok tarkítják. 1*5 méter hosszúra is 
megnőhet. Nagyobb nálánál (1*8—2 méter hosz-
szuságig) a Dél-Európában (Orsova környékén) és 
Ki8-Ázsiában honos szalagos sikló (G. quatuor-
lineatus Lac.); fölül hússzínbe hajlósn olaj
barnás, oldalán két feketebarna hosszanti sávval; 
alul szalmasárga. Dél-Európában gyakori a rend
kívül kecses alakú és tetszetős színű és rnustrá
zatú párduc-sikló (G. leopardinus Bonap.), mely 
90 cm. hosszúra is megnő. Spanyolországban és 
Dél-Franciaországban fordul elő, de mindenütt 
ritkán az 1*58 m.-nyi hosszúságot is elérő hegyes
orrú sikló (G. scalaris Sehinz.). 

d) Rézsiklók (Coronella). Aránylag kicsi v. 
középnagyságú siklók. Törzsük izmos, kissé zö
mök és hengeres; fejük rövid, a nyaktól kevéssé 
elkülönült; farkuk nem nagyon hosszú. Európá
ban, Nyueat-Ázsiában, Afrikában és Amerikában 
az egyenlítőtől É.-ra eső részeken élnek; csak 
egy fajuk él Indiában. 20 fajuk ismeretes. Leg
közönségesebb a sima sikló v. rézsikló (C. aus-
triaca Laur.), mely hazánkban is mindenütt kö
zönséges. (L. Mézsikló). Egyéb ismertebb fajai, 

melyek Észak- és Közép-Amerikában honosak: 
a láncos sikló (G. getula L.) és a királysikló (G. 
doliata L.). 

A kisebb fajszámú egyéb igazi sikló-nemek 
közül még megemlítendők a következő nemek: 
Drymóbius (zsombéklakó siklók, pl. tigrissikló 
\D. bifossatus Raddi]), Phrynonax (brazíliai sik
lók), Herpetodryas (erdei szípók), Dendrophis 
(fái kígyók, pl. sokári [D. pictus Boie]), Cala-
maria (törpe kígyók), Booaon (boafogú siklók), 
Leptophis (vékony siklók), Spilotes (csirkéévé 
siklók) stb. 

2. alcsalád: Varacskos siklók (Acrochordinae). 
Testük alkotásában és életmódjukban a kizáróla
gos vízi életmódhoz alkalmazkodtak. Mindössze 
öt nemük és kevés fajuk ismeretes, melyek India 
folyóiban és tengerpartjain, továbbá a szomszédos 
szigettenger összes szigetein élnek. Halakkal táp
lálkoznak. Valamennyien elevenszülők. Legszem
betűnőbb képviselőjük a két méternél jóval hosz-
szabbra is megnövő jávai varacskos kígyó (Acro-
chordus javanicus Hornst). 

3. alcsalád: Tojásevö siklók (Dasypeltinae). 
Afrika trópusi részeiben, Közép-Egyiptomban és 
Dél-Arábiában honosak. Fogazatuk fejletlen. 24 
elülső hátcsigolyájuknak alsó tövisnyujtványai 
nagyok és áthatolva a nyelőcső hátoldali falán, 
ott fogas kiemelkedéseket alkotnak, melyek az 
egészben elnyelt madártojások feltörésére valók. 
Egyetlen fajuk ismeretes, a Dasypeltis scabra 
L., mely kb. 80 cm. hosszú. 

B) sorozat: Barázdás fogúak (Opisthoglypha). 
Felső állkapcsukban levő hátulsó fogaik egyiké
nek elülső felén hosszanti barázda van, mely 
kisebb-nagyobb méregmiriggyel áll kapcsolatban, 
ezért Hátulméregfogas siklóJc-nak is nevezik. 

1. alcsalád: Szárazföldi álsiklók (Dipsado-
morphinae). Jellemző tulajdonságuk, hogy orr
likaik az arcorron mindig oldalt foglalnak helyet 
és sohasem húzódnak fel a fej felső részére. A 
szárazföldön élnek. Az egész földön el vannak 
terjedve. Ismertebb nemeik és fajaik: fiacska-
kígyók (Tarbophii), 1. Macskakígyó; Éjjeli fa
kúszó kígyók (Bőiga régi néven: Dipsadomor-
phus; ide tartozik az ulárburong [1. o.]); Holdas 
kígyók (Oxyrhopus), 1. Oxyrhopus; Gödörkés 
pikkelyű kígyók (Coelopeltis), pl. a gyíkászkígyó 
(C. monspessulana Herm.), mely a Földközi-ten
ger mellékén honos s másfél m. hosszúra is megnő; 
1 akúszó ostorkígyók (Dryophis), 1. Ostorkígyő; 
Hegyesfejü kígyók (Oxybelis), 1. Oxybelis; 
Sivatagi kígyók fPsammophis), 1. Psammophis. 

2. alcsalád: Vizi álsiklók (Homalopsinae). A 
vizi életmódhoz alkalmazkodtak. On likaik a fej 
felső részére tolódtak. Mindössze 9 nemük isme
retes, melyek Dél-Kinában, Kelet-Indiában és 
Észak-Ausztráliában honosak. Legismertebbek a 
boasiklók (Homalopsis), 1. Homalopsis. 

C) sorozat: Méregfogasok v. Elülső méregfo
gas kígyók (Protei-oglypha). A felső állkapcsuk
ban levő fogak közül az elülsők, melyek az orrlik 
és a szem elülső széle között foglalnak helyet, 
barázdával vannak ellátva. A most említett ba
rázda, illetőleg csatorna méregmiriggyel áll kap
csolatban. Az idetartozó kígyók mérgesek 8 két 
alcsaládba oszthatók be. 
neg, Sz alatt keresendői Amely sió S alatt nincs n 
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1. alcsalád: Mérges siklók (Elapinae). A szá
razföldi életmódhoz alkalmazkodtak. 170-néltöbb 
íajuk ismeretes, melyek a földgömb mindkét felén 
el vannak terjedve, de a nyugati felén nagyobb 
számban. Európából hiányzanak, ami nagy sze
rencse, mert soraikból kerülnek ki a leginérgesebb 
és legveszedelmesebb kígyók (kobrák v. pápasze
mes kígyók, párna stb.). Idetartoznak: a kor ali
siklók (Elaps), pl. a közönséges korallsikló (E. 
•corallinus Wied.), 1. Elapidae; a mirigyes kí
gyók (Doliophis, 1. Mirigyes kígyó; a bunga-
ruszok (Bungarus), pl. a párna (B. fasciatus 
Schn.) és a paraqúda (B. caeruleus Schn. = B. 
vandidus L.), 1. Fáma és Paragúda; a kalapos 
v. pajzsos kígyók (Naia), pl. a pápaszemes kí
gyó v. kobra (N. tripudians Merr.), az uréusz-
kígyó v. áspis (N. haie L.), az óriás kalapos 
kígyó (N. bungarus Schl.), 1. Pápaszemes kígyó 
és Ureuszkígyó; az álviperák (Pseudechis), pl. 
;iz ausztráliai fekete kígyó (P. potphyriacus 
Shaw.); a tövises kígyók (Acanthophis), pl. a 
közönséges tövises kígyó v. halál-vipera (A. 
umtarcticus Shaw.), 1. Tövises kígyó. 

2. alcsalád: Tengeri kígyók (Hydrophiinae). 
A tengerekben való életmódhoz alkalmazkodtak. 
Legjellemzőbb jegylík, melyről minden más sikló
félétől meg lehet különböztetni, oldalt összenyo
mott és függőlegesen állított hatalmas evezőalakú 
farkuk. Az Indiai- és Csendes-óceánban honosak. 
50 fajuk ismeretes. Közönségesebb nemeik: La-
posfarkú tengeri kigyók (Laticauda), pl. a ha
rántsávos tengeri kígyó (L. laticauda L.); Pelá-
miszok (Pelamydrus = Hydrus), pl. a kétszínű 
pelámisz (P. platurus L. = Hydrus platurus 
b.); Evezős kígyók (Distira), pl. a feketepásztás 
evezős kígyó (D. cyanoáncta Daud.). L. Pelámisz 
és Tengeri kígyók-

Sikló mozgás, 1. Kinematika. 
Siklórepülés, 1. Repülőgép. 
Siklós, nagyk. Baranya vmegye S.-i járásá

ban, (1920) 5500 magyar, német és szerb lak. Csi
nos község, szép gót stílű városházzal, langyos ás-
ványvízfttrdővel és jó bortermeléssel. Apátsága 
a Szentháromság tiszteletére a beneiekrendiekó 
volt; 1183. Péter spalatói érsek a kegyura. Vi
szont 1282. az idevaló Fábián apát követelte 
a kegyuraságot Bajcs fölött, hol Miklós comes, 
Gyula fia, a mindszentek tiszteletére egyházat 
építtetett. A kolostort Soklós v. S. vára védel
mezte, mely már 1191. a Soklósyak tulajdona 
volt, 1395—1482. a Garaiaké, ezek kihalta után 
Korvin Jánosé lett. 1543-ban a törökök elfoglal
ván, apátsága megszűnt, címét azonban világiak 
kapták. 1687-ben a keresztények kezére került 
várral a kolostor is helyreállt, de Ferencrendie-
ket telepitettek belé. Zsigmond király 1401. évi 
börtönét a siklósiak ma is mutogatják. 

Siklós Albert, zeneszerző és zeneművészeti 
Író, szül. Budapesten 1878 jún. 26. Budapesten 
jogot végzett, azután a zeneakadémián, majd 
külföldön folytatta zeneművészeti tanulmányait. 
1910-ben aa Orsz. m. kir. zeneakadémia taná
rává nevezték ki. Számos zenei és szépirodalmi 
«ikket irt. Önállóan megjelent müvei: Össz
hangzattan (1907, újabb kiad. 1912); Hangszere
léstan (1909, 2 köt.); Vezérkönyvolvasás útmuta

tója (1910); Ellenponttan (1912); Zenediktálás 
és hallás fejlesztő gyakorlatok (1913); Alaktan 
(1914); A harmonizálás kézikönyve (1923); Zene
esztétikaijegyzetek (1923). Zeneszerzői művei: 
Szimfóniák, Magyar rapszódia, Magyar szvit, zene
kari müvek (D-moll szvit, Találkozás, Perkó szó
rakozásai) ; két vonósnégyes ős gordonkaszonáta, 
kiirtszonáta, zongoratrio, zongoraötös, sextett hár
fára és f úvóhangszerekre, kisebb zongoraművek, 
dalok, kardalok, gordonkadarabok stb. A tükör 
c. zenés némajátékát 1923. a Városi színházban 
mutatták be. B Lexikonnak is munkatársa. 

Siklósbodony, kisk. Baranya vmegye szent-
lőrinczi j.-ban, (1920) 237 magyar lak. 

Siklósd (Siegles), kisk. Sopron vmegye nagy
martom j.-ban, (i9io) 1499 német és horvát lak. 
(Tr. A.) 

Siklósi csata, 1687 aug. 12. Lotharingiai Ká
roly herceg a török nagyvezérrel Siklós és Har
sány között vívta a döntő ütközetet, melynek 
eredménye Verőcze, Szerem és Pozsegamegyék 
visszafoglalása lett. 8000 török esett el s körül
belül ugyanennyi veszett el az üldözés alatt a 
Karasica mocsaraiban a vert had alatt lesza
kadt eszéki hídnál. Mintegy 5 millió forint értékű 
martalék esett a győzők kezébe. 

Siklósi hegység, helyesebben Villányi hegy
ség, a Dunántúli szigethegység egy része Bara
nya vmegye D.-i részében, Siklós községtől É.-ra. 
Magasabb kiemelkedései: a Tenkes-hegy (400 m.) 
és a Harsányi-hegy (442 m.), triász- és jurakori 
rétegekből áll. A Harsányi-hegy flórájáról neve
zetes. A S. déli részén van Gyüd (1. 0.) község, 
amelynek márványbányáiból került ki az ország
ház díszlépcsőcsarnokában az oldalburkolat ós 
ballusztrád többféle gyönyörű márványa. Beha
tóan ifj. Lóczy Lajos tanulmányozta. 

Siklósnagyfalu (azelőtt: Nagy falu), kisk. 
Baranya vmegye siklósi j.-ban, (i9So) 436 ma
gyar lak. 

Siklóssy, 1. Gyula id. (perneszi), szemorvos, 
szüL Osztopánban (Somogy vm) 1839 máj. 19., megh. 
Budapesten 1901 jún. 18. Orvosi tanulmányait a 
bécsi egyetemen végezte. 1867-ben Budapesten 
a Rókus-kórház szemészeti osztályának főorvosa 
lett, 1868. a szemészeti műtéttanból magántanári 
képesítést nyert. Irodalmi dolgozatai gyakorlati 
kérdésekre vonatkoznak. Nagyobb tanulmánya: 
Helmholtz «-A szem dioptriájá>-ban foglalt 
képletek levezetése és könnyű műszerekkel való 
kidolgozása (1871); A conjunctivitis gonorrhoi-
cáról (1897). 

2. S. László, esztétikus, ügyvéd, S. 1. fla, szül. 
Budapesten 1881. Jogi tanulmányai végeztével 
ügyvédi oklevelet szerzett, 1909. kezdeménye
zésére alakult meg a Szent György-Céh, Magyar 
Amatőrök és Gyűjtők Egyesülete, melynek 
ügyvezető igazgatója. 1912-ben megalapította A 
Gyűjtő e. folyóiratot. Önállóan megjelent müvei: 
Egy kötet vers (1901); Róma (1908); A modern 
magyar érem- és plakettművészet és művelői 
(1910); L'évolution de la médaille moderné hon-
groise (Bruxelles 1911); Bayros Ferenc marquis 
(1913); Az ex-libris Magyarországon és külföl
dön (1913); A világháború és a művészet (1917); 
A magyar keramika története (Holics, Tata, 
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Stomfa [1917]); Kuny Domokos, egy budai kera
mikus a XVIIL században (1918); Aprógyüjtés 
(1918); Műkincseink vándorútja Bécsbe (1920); 
A régi Budapest erkölcse I—III. (1921—22). 

Siklus, 1. Sékel. 
Sikmértan a geometriának az a része, mely 

az egy síkban fekvő alakzatokkal foglalkozik. 
Ezzel ellentétben a térmértan a térbeli alakza
tokat tárgyalja. 

Síknyomás, 1. Grafikai művészetek. 
Sikó Miklós, festó, szül. Sepléren 1816.,inegh. 

Marosvásárhelyt 1900. 1849-ben Romániába me
nekült, ahol Ghika herceg támogatásával dolgo
zott. Nemsokára Kolozsvárit telepedett le, ahol 
számos olaj- és akvarellareképet festett. 1896-ban 
Maros-Torda vmegye számára megfestette a ki
rály arcképét. 

Sikoku, Japán négy főszigetének legkiseb
biké, Nippontól keskeny tengerszorosok, Kiusiu-
tól a Bungo-Nada választja el. Területe 18,708 
km2, (1920) 3.065,679 lak. Főbb városai: Toku-
sima, Tamakatsza, Kochi. 

Sikorski, Vladiszlav, lengyel államférfi, szül. 
Tuehowban (Galícia) 1881. Tanulmányait a lem-
bergi műegyetemen végezte. A világháború ele
jén Pilsudskival együtt részt vett a lengyel lé
giók szervezésében ós harcaiban. Mikor az orosz 
vörös hadsereg 1920. megtámadta Lengyelorszá
got, a 3. lengyel hadsereg parancsnokságát vette 
át, azután hadügyminiszter lett. 1921-ben a len
gyel hadsereg vezérkari főnökévé nevezték ki. 
1922 dec. 16. miniszterelnök és belügyminiszter 
lett, de 1923 májusban lemondott. 

Síkozat (franc, glacis), a fedezékek (sáncok) 
egyik fő része; igen lapos, háromszög kereszt
metszetű földtest, mely a külső árok széléhez csa
toltatik, hogy a holttér, mely magas mellvédek
nél, valamint csekély oromesésnél is előfordul
hat, kiküszöböltessék. Hogy a S. fentebbi céljának 
tökéletesen megfeleljen, kell, hogy külső rézsúto-
zata a meghosszabbított oromsikba jusson, v. leg
feljebb 0'50 m.-rel maradjon ez alatt. A S.-ot ren
desen befásítják. A fák azután vagy fedező lepel 
gyanánt szolgálnak, v. pedig kivágatnak s mint 
fatorlaszok szerepelnek. L. még Fedezett út. 

Síkság, 1. Alföld és Prairie. 
Sikszárnyúak (állat), 1. Planipennia. 
Síktükör, 1. Tükrözés. 
Sikula (Sicula), kisk. Arad vm. borosjenői 

j.-ban, (i9io)v3616 román és magyarlak., akik ki
tűnő almát termelnek. (Tr. R.) 

Síkverseny, a síkpályán rendezett lóverseny, 
szemben az akadály- és gátversenyekkel. 

Sikyon (ugorkavárvs), ó-kori nevezetes vá
ros a Peloponnezosz E.-i részén, az Asopos folyó 
mentén, a Korinthosi-csatorna szomszédságában. 
Az Orthagoridák alatt virágzásnak indult, híres 
uralkodója Kleisthenes (Kr. e. 590—560.). Híres 
vázagyárairól és fontos szerepet visz a görög mű
vészet (1. o.) történetében. Romjai Vasziliko falu 
mellett. 

Sikyonia, az ó-korban tartomány a Pelopon
nezosz É.-i részén, fővárosa Sikyon (1. o.). 

Sil, a Minho (Mirio), 200 km..hosszú baloldali 
mellékfolyója Spanyolország ÉNy.-i részében. 
Régóta aranyat mosnak a vizéből. 

Sila (La S.), erdős hegység Calabria olasz 
compartimentóban, Cosenzától K.-re, tölgy-, gesz
tenye- és fenyőerdőkkel. Legmagasabb hegye a 
Botte Donato (1930 m.). 

Silabizálás (sillabizálás, a görög aúXXajSrj, 
azaz szótag után), régebben az elemi iskolákban 
a betűztető olvasásmód, amelyet ma már nem 
használnak. 

Silage (franc, ejtsd: sziiázs), 1.Besavanyüás.2. 
Silaraya, sziget, 1. Saleijer. 
Silarus, a Sele (1. o.) és Sillaro (1. o.) olasz 

folyók ó-kori neve. 
Silberberg, város Boroszló porosz kerületben, 

(i9io) 1139 lak., egykor jelentékeny ezüstbányá
szattal. 

Silbermann, híres szászországi zongora- és 
orgonakészítő család. Nevesebb tagjai: 1. An-
dreas (1678—1734.); 30 orgonát gyártott Strass-
burgba, Baselbe, stb. — 2. Gottfried (1683-
1753.), a legnevesebb tagja a családnak. Első 
müve, a freibergi dóm orgonája méltán feltűnt 
korában. Legjelesebb müvei: a drezdai Frauen-
kirche és Sophienkirche 4 manuálos orgonái. 
Mint zongoragyáros a kalapácsok tökéletesítése 
körül szerzett érdemeket. Feltalálta továbbá a 
Gembal d'amourt. Ennél az érintőket a húrok 
közepére helyezte. — 3. Johann Andreas (1712— 
1783.) Strassburgban született; szülővárosának 
23 orgonát készített. 1775-ben írta Geschichte der 
Stadt Strassburg c. kitűnő munkáját. — 4. Jo
hann Friedrich (1762--1817.), mint zeneköltő is 
jó nevet szerzett (Hymne á la paix, német dalok, 
orgonamüvek). 
.. Silberstein, 1. Adolf (magyar írói álneve 

Ötvös Adolf), újságíró, kritikus, tárcaíró, szül. 
Budapesten 1845 júl. 1., megh. u. o. 1899 jan. 12. 
Egyetemi tanulmányai elvégeztóvel a hirlapirói 
pályára lépett, sok németországi és magyaror
szági német lapba irt, mig 1880. a Pester Lloyd-
hoz került, hol haláláig nagy hivatottsággal szol
gálta főleg a magyar irodalom ügyét. Önálló 
müvei: Die Strategie der Liebe (Ovidius Ars • 
amandija mintájára); Die Bibel der Natúr (angolra 
Bradlaugh fordította, Oroszországban betiltották); 
Egy pesti Don Jüan, regény (1878: németül is); 
Dramaturgiai dolgozatok (1894). Összegyűjtött 
müvei 1895. jelentek meg hét kötetben (4 német, 
3 magyar nyelven). 

2. S., August, író és költő, szül. Budán 1827 
júl. 1., megh. Bécsben 1900 máre. 7. Bécsben 
eleinte a kereskedői pályán működött, de aztán 
az egyetemre iratkozott be s az 1848-iki forra
dalom alkalmából az akadémiai légió jegyzője 
volt, emiatt Ausztriából menekülnie kellett. Midőn 
1854. visszatért, a haditörvényszék öt évre el
ítélte. 1856-ban szabadon bocsátották s ettől fogva 
mint író élt Bécsben. Művei: TrutznachtigalL 
Lieder aus dem deutschen Wald (Leipzig 1859, 
4. kiad. 1886); Dorfsehwalben aus Oesterreich 
(2 köt., München 1862—63); Dorfsehwalben. Fri-
scher Flug (2 kötet, Breslau 1881); Deutsche 
Hochlandsgeschichten (2 köt., Stuttgart 1875); 
Neue Hochlandsgeschichten (Leipzig 1888); Laní-
lauflge Gesehichten stb. (2 köt., u. o. 1886); Dorf-
musik (Stuttgart 1892); Die vom Dorf (Berlin 
1895). 
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Silcher, Friedrich, német dalköltő, született 
Schnaithban, Schorndorf mellett (Wurttemberg) 
1789 jün. 27., megh. Tübingenben 1860 aug. 26. 
Számos ma is népszerű német dal és kar szer
zője. Legnevezetesebb müve: Sammlung deut-
scher Volkslieder (12 füzet). 

Silencer (ang., ejtsd: szaiienszer), a. m. hang
tompító. Lövéskor a hangot az kelti, hogy a 
tűzifegyverben fejlődött robbanógázok nagy se
bességgel érnek a nyilas előtti nyugvó levegő
tömeghez s ezt hullámszerű mozgásra bírják. 
Olyan lövedéknél, melyek sebessége nagyobb, 
mint a hangé, amelyekhez tehát az összes mo-
dern|gyalogsági fegyverek és ágyúk lövedékei tar
toznak, a löveg előtt még egy lökésszerű hullám 
képződik, mely tovaterjed és mint éles, csattanó 
hang hallatszik. Ezt alig lehet megszüntetni, de 
a gázok okozta hang tompítását többféleképen 
próbálták meg. így megkísérelték a gázok feszítő 
erejét a nyílástól 20—30 mm.-nyi távolságban 
alkalmazott, a csőbe vájt kivágásokkal gyengí
teni, de ez csak a ballisztikai hatásképesség rová
sára történhetett. Egy másik mód az, hogy a 
csőre hangtompítót alkalmaznak. A nagyfeszült
ségű, egyenes vonalban előretörő gázokat nagyobb 
átmérőjű kamrába vezetik, melynek belső beren
dezése mozgásukat örvénylővé teszi, miközben 
feszültségükből veszítenek. Újabban Hiram Maxim 
szerkesztett ezen elven alapuló S.-t. Ez a csőre csa
varható nagyobb átmérőjű csőből áll, melyet acél
lemezek több kamrára osztanak. Minden lemeznek 
közepett nyilasa van a lövedék átbocsátására, 
azonkívül olyan hajlásuak, hogy a kiáramló gáz 
gyűrűszerű utat talál. Kísérletekből kitűnt, hogy a 
hangtompítás jelentékeny. 800 m.-en túl a hang 
már nem volt hallható. Hátránya a berendezés
nek, hogy a cső súlypontja előre kerül és hogy 
a fegyver csöve erősebben melegszik föl, mint 
rendes lövéskor. 

Silcne L., Sziléne (növ.), a Caryophyllaceae 
(Szegfüfélék) család génusza; 300 faja van, el
terjedésük f őterülete a Földközi-tenger környéke, 
egyes fajok innen délre vagy északra messzebb 
is elhatolnak. Füvek, ritkán félcserjók, igen vál
tozatos termetűek. A csészéjük forrtlevelű, 10, 
20, 30, v. 60 erű, az 5 szirmon többnyire mel
lékszirom is van, porzó 10, bibeszál 3. Tokjuk az 
alján 3—5 rekeszű, ha felreped, 6 fogú; számos 
apró magot szór ki. A S. acaulis L. (törpeszárú 
Sziléne) havasainkon és az Alpokban sűrű gye
pet alkotó rózsaszín virágú, szálas levelű, ked
ves növényke, törpe v. csaknem hiányzó szárral 
(1. a Havasi növények tábláján, 7.). Ezenkívül 
hazánkban havasokon, dombokon, réten, homo
kon, mészen, parlagon számos S.-faj van. A S.-k 
közé nagy számmal tartoznak igen szép kerti 
növények is, egyévesek v. évelők. Gyakori a 
S. armeria L., melynek szép élénk piros, ritkán 
fehér virágai sűrű, majdnem sátorozó virágzatot 
alkotnak. Hazánkbau K.-en vadon fordul elő. Egy 
másik a S. pendula L., rózsaszínű v. fehér virá
gokkal. A S. venosa Gilib. (hólyagos sziléne, del
eiké, szunyogvirág), mely nálunk is közönséges, 
fiatal hajtásaival a svédeknél főzelékül szolgál, 
nemkülönben a S. italica (L.) Pers. az olaszok
nál, az előbbinek gyökere a Moringa igazi behen-

gyökere helyett orvosság volt. V. ö. Rohrbach, 
Monographie der Gattung S. (Leipzig 1888). 

Si leno ideae (növ.), 1. Caryophyllaceae. 
Silenos (Seilenos), eredetileg kisázsiai jós, 

erdei és forrás-daemon. A görögök Hermes (vagy 
Pan) és egy nimfa fiának mondták s Dionysos 
nevelőjének és állandó kísérőjének, aki néha be
csípve szamárháton követi urát. Köpcös, kedé
lyes, hasas öreg kopasz fejjel, pisze orral, szőrös 
mellel és lábszárakkal. A művészet vagy boros 
tömlővel ábrázolta, vagy amint a kis Dionysost 
gyöngéd szeretettel dajkálja. Efféle híres ábrá
zolásoknak régi utánzatait látjuk a müncheni 
glyptothekában, a Louvreban s a Vatikánban 
Fején repkénykoszorú, mellette thyrsosbot, ivó
edény, lábainál néha párduc. Általában hasonló a 
Satyrosokhoz s Euripides Kyklopsában a Satyros-
flak atyjaként szerepel. Mint Papposilenost a 
kisebb Silenosok atyjának is tekintették s egészen 
szőrös, állatias testtel ábrázolták. 

Silentiui i i (lat.) a. m. hallgatás, figyelem, 
Silentiarius, hallgatásra kötelezett szerzetes 
(trappista). — S.-ot kapni a. m. az ügyvédi jog
gyakorlattól való eltiltás. L. Hallgatás. 

Si lent l eges in ter aruia (lat.) a. m. hall
gatnak a törvények a fegyverek zajában. Köz
mondásos idézet Cicero Pro Milone (4, 10) beszé
déből. 

Silenus, 1. Silenos. 
Silesia, Szilézia latin neve. 
Silesius, 1. Scheffler. 
Silesius Minor, 1. Marbach 2. 
Silex (lat.) a. m. kovakő, kvarc, tűzkő. 
Silfverstolpe, Carl von, svéd történettudós, 

szül. Stockholmban 1840 márc. 31., megh. u. o. 
1899 jün. 3. Először huszártiszt, azután a svéd 
állami levéltár tisztviselője, később svéd főudvar
mester volt. Számos történelmi munkát írt. Leg
nevezetesebb: Sveriges iidderskaps och adels 
riksdagsprotokoll 1734-1747 (1888—99, 8 köt.) 
c. svéd országgyűlési adattára. Sokat fordított 
oroszból is. 

Silheti firnisz, 1. Semecarptts. 
Si lhouet te (franc, ejtsd: sziiaet)) a. m. árnyék

rajz (1. o.). 
Silhouette-nyirás, 1. Arcél. 
Sil ic ispongia (Kovaszivacsok, állat), h 

Szivacsok. 
ftilicium, 1. Szilícium. 
Si l i comagnes ioűuor i t (ásv.), 1. Sziliko-

magneziofluorit. 
Si l icu la (növ.) a. m. becőke v. táska, 1. Becö 

és Táskatermés. 
Si l iculosae , becőkések (növ.), a Cruciferae 

(Keresztesek) családban azoknak a fajoknak a 
csoportja, melyeknek termése becőke, míg a Si-
liquosae, becösek termése becő (1. o.). 

Si l iqua, 1. Érmek. 
S i l i q u a (növ.) a. m. becő (1. o.). — S. lomen-

tacea, 1. Gikkes becö. 
Si l iqua dulc i s (növ.), 1. Ceratonia. 
Si l iquae l i i r su tae (növ)., ]. Mucuna. 
Si l iquar ia (állat), az Elülkopoltyús csigák 

(Prosobranchiata) rendjébe tartozó csiga-nem. 
Csőalakú héja szabálytalanul csavart és egész 
hosszában vagy hosszanti réssel, vagy nyilás-
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sorral van ellátva. Húsz faj ismeretes, melyek a 
Földközi- és a meleg keleti tengerekben élnek. 
Leggyakoribb a 7—8 eni. hosszú kígyócsiga (S. 
anguina L.), mely az Indiai-óceánban honos. 

Si l iquosae (növ.), 1. Siliculosae. 
Silius Italicns, római epikus költö,Kr. u. 26— 

101-ig, Nero idejében konzul, Vespasianus alatt 
kisázsiai prokonzul, Punica címen 17 könyvben 
terjengős eposzt írt a 2. pun háborúból Livius nyo
mán, Virgiliust utánzó hibátlan, de többnyire egy
hangú versekben. Kiadta újabban Bauer (Leipzig 
(1890 - 92). 

Siljakovina, adók. Zágráb vm. nagygoriczai 
j.-ban, (1910) 543 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Siljan, tó Dalarne svéd tartományban, le
folyása és tápláló folyója az Ost-Dalelf. A tó 165 
m. magasban fekszik, hossza 40, szélessége 25 
km., 120 m. mély, szép erdős környéke miatt so
kan felkeresik, gőzhajók járnak rajta. 

S i l k (ang., ejtsd: sziik) a. m. selyem. 
Silka, az Amur (1. o.) 490 km. hosszú É.-i for-

rásfolyója Transzbajkália orosz-szibírai tarto
mányban ; ered az Ingoda és Ónon egyesüléséből, 
Neresinszktől kezdve hajózható. 

Si lk-cot ton-tree (ofir.). 1. Ceiba. 
Silkeborg, Jtitland dán szigeten fekvő város 

az aar-husi közigazgatási kerületben, tavakban 
gazdag vidéken, (1910) 8792 lakossal. 

S i l k g r a s s (QÖT.), angolul a. m. selyemfü s igy 
nevezik első sorban a Bromelia fajok leveleiből 
nyert rostot, valamint a sisal kendert, a pitét és 
egyéb rostot. L. Agaverostok és Karatas. 

S ü k - k a t t o n (n6v.), 1. Bombax. 
Sillabizálás, 1. Silabizálás. 
Sillaro (Silarus), a Po di Priinaro 70 km. 

hosszú jobboldali mellékfolyója; az Etruszk-Apen-
ninek lejtőjén ered és Ferrara tartományban tor
kollik. 

Sillerbor, 1. Bor. 
Sillery, falu Marne francia départementban, 

Eeims közelében, (1911) 620 lak., hires pezsgő
gyártással. 

Sillian, fürdőhely, 1. Pustertal. 
Silliman, 1. Benjámin, amerikai természet

tudós, szül. Trumbullban (Connecticut) 1779 aug. 
8., megh. 1864 nov. 24. A Yale kollégiumban a 
kémia tanára volt, alapítója az American Journal 
of science and árts- (S. Journalénak. Munkái: 
Blements of chemistry (2 köt., Newhaven 1831); 
Consistency of discoveries of modern geology 
with the sacred history of the creation and de-
luge (London 1837); Narrative of a visit to Európa 
in 1851 (2 köt., Newhaven 1853, 6. kiad. 1858). 

2. S., Benjámin, fia az előbbinek, szül. New-
havenben 1816 dec. 4., megh. u. o. 1885 jan. 14. 
Szintén kémia-tanár volt a Yale kollégiumban. 
Művei: First principles of chemistry (Philadelphia 
1847, sok kiadást ért); First principles of physics 
(u. o. 1858); The progress of science and mecha-
nism(1854); American eontributions to chemistry 
(1875). Danával egyetemben a Journal of science 
and árts kiadója volt. 

Sillimanit (ásv.), az andaluzit- és diszténnel 
azonos összetételű aluminiumszilikát: ALSiOj. 
Eombos rostozott prizmák, többnyire rudas, ros
tos v. nemezes halmazok. Égy irányban kitűnően 

hasad; kemény ásvány (6—7), színtelen, sárgás, 
szürkés, zöldes, barnás, zsír- v. üvegfényű, át
látszó v. áttetsző. Nem olvad, savak meg nem tá
madják. A kristályos palák, ú. n. gnájszok, gra-
nulitok és csillámpalák járulékos elegyrésze; 
másrészt kvarccal átitatott önálló nemezes-rostos 
gumókat ós lencséket alkot (ú. n. fibrolit és 
Bucholzit, pl. Bodenmais Bajorországban); to
vábbá a kontaktmetamorf-palákban, ahol több
nyire kordierit kiséri; végül a Siebongebirge ba
zaltjaiban zárványok gyanánt. Ide tartozik még 
a monrolit (Monroe New Yorkban), a barulit 
(Bamle Norvégiában), a xenolit és wörthit. 

Sil loi (gör.), különösen költők ós filozófusok 
ellen írt görög gúnyversek; Kolophoni Xeno-
phanes írt először ilyeneket; később legfőbb mű
velője a phliusi Timon rhetor és bölcselő volt 
(Kr. e. 280—190), akinek S. című főműve a böl
cseleti iskolák merev dogmatizmusát gúnyolta ki. 

Silluk (egyes számban Silkavi), a szudáni né
gerek u. n. nilotikus ágának tagja, a dzsur, dinka, 
bari stb. négerek nyelvrokonai. Sajátos művészi 
hajlamaik, főleg híres faragványaik (Bénin) indo
néziai rokonságát Frobenius és Ankermann igye
keztek kimutatni. 

Siló (a siló spanyol szóból) vagy takarmány-
torony, oly épített toronyszerű, kör- v. sokszögű 
alappal biró helyiség, melybe a besavanyítandó 
takarmányt nagy nyomás alatt elhelyezik. Ujab
ban nagyon elterjedtek, kivált Németországban s 
Amerikában. Több rendszer szerint épült és alkal
mazott silók vannak használatban s legújabban 
a takarmányok gyorsabb s tökéletesebb erjeszté
sére azok oltását bizonyos bacilluskulturákkal, 
valamint a villamos áramnak keresztülvezetésót 
is igénybe veszik. A besavanyításról 1. Besava-
nyítás. 

Siloti, Alexander, orosz zongoraművész és 
karmester, szül. Harkov közelében 1863 okt. 10. 
Rubinstein, Nicolai, Csajkovszkij és Liszt voltak 
mesterei. 1880—90-ig a moszkvai konzervató
riumon volt tanár, 1901—902-ig Moszkvában, 
1903 —904-ig Szent-Pétervárt karnagy. Az újkor 
egyik kiváló zongora- és orkeszter-művésztehet-
sége. 

Silovic (ejtsd: siiovics) József, horvát jogtudós, 
szül. Praputnjakon 1858 okt. 8. A zágrábi egye
temen a büntetőjog tanára, országgyűlési kép
viselő, udvari tanácsos. Büntetőjogi tanköny
vet (Zágráb 1908. III. kiad.) és számos szakba-
vágó dolgozatot írt. A Mjesecnik című jogi folyó
iratnak szerkesztője volt. Művei közül kiválób
bak : Orazvoju krivnje v hrv. kazn. pravo (A vét
kesség fejlődéséről a horv. bűnt. jogban, Zagreb 
1912, a délszláv akadémia kiadása); Uzroroi 
zlocina (A bűntett okai, u. o. 1913). 

Si lpha (dögbogár állat), a Dög-bogarak (Sil-
phidae) családjába tartozó bogárnem. Az idetar
tozó fajok legtöbbje élettelen állati testből (dögből) 
él, de vannak fajok, melyek mind kifejlődött, 
mind lárva-korukban élő növényi részekkel is 
táplálkoznak és emiatt igen kártékonyak is lehet
nek. A dögbogarak (Silphidae) lapos tostüek, szé
les hátúak és a hazai fajok logtöbbnyire fekete szí
nűek is, bál- vannak köztük más szinezetüek is. 
Legismertebb a közönséges dögbogár vagy kapu-
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cinusbogár (S. v. Phosphuga atrata L.), amely 
valóban dögevő és más hiányában beéri a házikós 
csiga testével. Mint kártékony említendő a szőrös 
fejű dögbogár (Blitophaga opaca L.), a ráncos 
szárnyú dögbogár (B. undata M. v. S. reticulata 
Pb.) és a hosszúbordás dögbogár (S. obscura L.), 
amelynek lapos, keskeny és hosszú fekete, v. 
szennyes fehér lárvái olyan alakúak, mint a pin
cebogár (ászka). Mind bogár-, mind lárva-koruk-
bau tavasszal a cnkor- ós a takarmányrépában 
nagy kárt tehetnek. Az erdei dögbogár (S. quadri-
punctata L.) mellkasa fekete, szárnyfedője szeny-
nyos-sárga és négypontos; a virágzó tölgyfákon 
igen gyakori, ahol különböző hernyókra vadászik. 
~ S i l p l U d a e (állat), 1. Silpha. 

S i l p h i n m L- (növ.), a Compositae (Fészkesek) 
család génusza; 12 faja magas, évelő fű az Egye
sült-Államok K.-i részén. Levelük váltakozó vagy 
átellenes vagy 3 - 4 tagú örvöt alkot. Egyes 
fajok levéllemeze KNyi. irányba helyezkedvén, 
a kompasznövényekhcz (1. o.) tartoznak. Ilyen a 
S. laciniatum L., S- perfoliatum L. Ezek és a S-
terebinthaceum L. tömjónszerü gyantát is szol-
arái tatnak. 

.Si lpl t ium c y r e n a i c u m (növ.), 1. Thapsia. 
Sils, több falu Svájcban, nevezetesebb S. im 

Engadinv&gy Segl,fíúu Graubünden svájci kan
tonban és klimatikus gyógyhely a 7 km. hosszú 
Silsi tó mellett. 

Silt, 1. Sylt. 
S i l u r i d a e (illat), 1. Harcsa-félék. 
.Nilnrns L. (állat), 1. Harcsa-félék. 
Si lva (lat.) a. m. erdő; silva caedua vagy csak 

caeduae a. m. vágás. 
Silva (Kilva), tó, 1. Sírva. 
Silva, 1. Antonio Jósé da, akit «o Judeo»-nak 

ta zsidó) is neveznek, portugál színműíró, szül. Rio 
de Janeiróban 1705 máj. 8., megh. Lisszabonban 
1739 okt. 19. Egy megkeresztelkedett zsidó gyer
meke volt; 1737. az inkvizíció börtönébe került 
és az autó da f én ünnepie3en megégették. Operái
ban a mitológiai anyagot parodizálta. 

2. S., Antonio Diniz da Grúz e S., portugál 
költő, l.Diniz, 1. 

3. S., Jósé Aa, portugál költő, 1. Mendes Leal. 
4. S., Jjiiis Augusto Bebello da, portugál tör

ténetíró, 1. Bebello da Silva. 
Silva Carvalho, Joséda, portugál államférfiú, 

1. Carvalho. 
Si lvae (lat., a. m. «erdők»), gyűjteményes 

művek címe. L. Statius. 
Silvanus, az erdők (silvae), legelők és nyájak, 

határok és majoraágok ősitáliai istene, kit falun 
minden házban tiszteltek, de titkos hatalmától 
féltek is (1. Deverra). Eendesen három szobrot 
állítottak neki, egyet a házban, egyet a mezőn s 
egyet a birtok szélén. Ősszel aratóünnepét ülték 
s a gyümölcs zsengéjét neki áldozták. A költők 
néha Pannái és Silenosszal is azonosítják és több 
8.-ról is beszélnek. Pannoniában nagy tiszteletben 
állott, mint S. Domesticus; egy aquincumi em
léken pedig három Silvana is szerepel. V. ö. 
Kécsey, Pannónia ókori mythológiai emlékeinek 
vázlata. Többnyire szakállasán ábrázolják, bal-
vállán állatbőr, fején fenyőkoszorú, jobbkezében 
kacor, balkezében fenyőgaly. 

Silvanus, igazi nevén Erdélyi György XVII. 
sz.-beli magyar származású orvos, aki London
ban telepedett le és ott több görög klasszikust 
adott ki. 

Silvaplana (Silvaplauna), falu Graubünden 
svájci kantonban, (i9io) 374 lak., klimatikus gyógy
hely. 

Silver, Charles, francia zeneszerző, szül. Pa
risban 1868 febr. 16. Massenet tanítványa volt a 
Conservatoire-on. 1891-ben megnyerte a római 
díjat. Müvei: La belle au bois dormant (1895); 
Le clos (1906); Neigilde (balett 1902); Tobia (ora
tórium 1902). 

S H v e r b o o m (növ.), 1. Leucadendron. 
Silver City (ejtsd: szilver szitti), város New 

Mexico északamerikai államban, a Bear Peak 
közelében, (1910) 3217 lak., ezüstbányával. 

Silves, város Portugália Faro kerületében, 
(1910) 9638 lak., mór várkastéllyal és régi falai
nak maradványaival, szép templommal. A mór 
uralom idején Algarve királyainak székhelye volt. 

Silvester pápák, 1. Sylvester. 
Silvestre (ejtsd: szil veszti-), Paul Armand, fran

cia író, szül. Parisban 1837 ápr. 18., megh. Tou-
louseban 1901 febr. 20. Első verskötete: Rimes 
neuves et vieilles, George Sand előszavával 
(1866), melyet késóbb vagy egy tucat más kö
vetett, valamennyi pompás technikával készült. 
Irt továbbá Rabelais modorában mintegy 30 kö
tet sikamlós regényt és novellát, melyek előbb a 
Gil Blas, Journal és Echó de Paris e. lapokban 
jelentek meg. Verses drámái közül legkiválóbb a 
Grisélidis (1891), melyből 1901. Massenet operát 
írt. Parisban 1906. szobrot állítottak emlékének. 
Magyarul megjelent müveiből: Pünkösdi rózsa 
(ford. Mignon, Budapest 1890). 

Silvestri, Orazio, olasz geológus, szül. Firenzé
ben 1835., megh. Cataniában 1890 aug. A cataniai 
egyetemen a geológia tanára és az etnai obszer
vatórium igazgatója volt. Számos munkát írt az 
Étna kitöréséről s ennek ásványairól. Nagyobb 
müvei: Le nodosarie fossili nel terreno subappen-
nino italiano e viventi nei mari d'Italia (Catania 
1872); Un viaggio all'Etna (Torino 1879); Biblio
gráfia generálé riguardante la vulcanologia (Bo
logna 1881); Sulla esplosione eccentrica dell'Etna 
awenuta il 22 marzo 1883 (Catania 1884). 

Silvin (ásv.), 1. Sylvin. 
Silvius, Aeneas és Lavinia fia, Ascanius (1. o.) 

után Álba Longa királya. 
Silvretta v. Selvretta, a Süvretta masszí

vumnak (1. Alpok) gleccserekkel borított köz
ponti tömege Alsó-Engadinban, Graubünden svájci 
kanton és Tirol határán, legmagasabb része a 
Silvrettahorn (3283 m.), nevezetesebb még a 
Grosslitzner (3124), a Piz Linard (3416 m.), a 
Kis- és Nagy Piz-Buin (3204 és 3313 m.) meredek 
sziklapiramisa s a szakadozott Fluchthorn (3408 
m.). Vízválasztó hegység az 111, Inn, Trisanna és 
Landquart közt, nevezetesebb hágói: a Silvretta-
joch (3026 m.), Verstanklathor, Futschöl-hágó 
(2767 m.), Fermunt-hágó (2806 m.) és a Kloster-
hágó. 

Si l jb iuni Gártn., Máriabogácsi^v), a Com
positae (Fészkesek) család génusza; 2 faja tövi
ses fű. Levelük fehér foltokkal tarkázott. Fósz-
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kük bókoló, a fészekvacok húsos, a fészekpik
kelyeken tövises függelék van, a virágok mind 
2-ivarúak, bíborpirosak. A S. marianum (L.) 
Gártn. (Máriatövis, Boldogasszony teje, tarka-, 
ezüst-, kerti bogáncs) 130 cm. magas, csinos nö
vény. Levele nagy, bodros, kopasz, tüskés szélű 
sárga tüskékkel, fehérpettyes. Hazája a medi
terrán vidék a Kanári-szigetektől Perzsiáig; Dél
amerika pampaszain behurcolás folytán óriási 
mértékben elterjedt. Nálunk kertben ültetik, itt-
ott elvadul (Keszthely). Magva lépfájás és sárga
ság ellen officinális volt, ma csak házi szer. Fiatal 
és gyenge tőlevelőt néhol elkészítik főzeléknek. 
A S. eburneum Cosson Algir és Spanyolország 
növénye. 

Sima, kisk. Abaúj-Torna vm. gönczi j.-ban. (1920) 
199 magyar lak. 

Simába Aubl. («cv.), a Simarubaceae család 
génusza; 19 faja fa, cserje v. félcserje Gujaná-
ban és Braziliában és Dél-Amerika más tropikus 
vidékein. Több faj kérge nagyon keserű. Levelük 
többnyire bőrnemú, páratlanul szárnyas 1—20 
szárnnyal. Virágzatuk gazdag virágú buga. Ter
mésük hosszúkás, többé-kevésbbé lapos, csonthéj
szerű, 4—5 magú. A S. ferrigunea St. Hill. és 
a S- salubris Engl. (kalungá) gyökerének és 
(törzs)kérgének főzetővel v. porával lázat, emész
tési zavarokat, hasmenést gyógyítanak; míg a 
S. cedron Planch. (cedronfa) szíkleveleinek pora 
borszeszben feloldva és friss sebbe beledörzsölve 
kiváló és híres szer a kígyómarás gyógyítására. 
Magvait az utazók e célból magukkal viszik. A 
növény főzete kitűnő szer a növénygyűjtemény
ben garázdálkodó rovarok távoltartására. A két 
első faj brazíliai, az utolsó középamerikai és 
kolumbiai. 

Simabara, város Kiusiu japáni sziget Ny.-i 
partján a S.-i öböl mellett, azUnzentake működő 
vulkán közelében, kb. 20,000 lakossal. Itt verték 
le végleg a XVII. sz.-ban az utolsó japáni ke
resztényeket. 

Sima fenyő (Pinus strobus), 1. Fenyő. 
Simafogúak v. Tömörfogúak (állat), 1. Sikló-

félék. 
Sima gyapjú, 1. Göndóröde's. 
Simaháza, kisk. Sopron vm. esepregi j.-ban, 

(1920) 52 magyar lak. 
Simái Kristóf (eredetileg Sima Márton), szín

műd és szótáríró, szül. Komáromban 1742 nov. 8., 
megh. Selmeczbányán 1833 júl. 14. Mint piarista 
sokfelé tanított, legtovább, 38 évig, Körmöczbá-
nyán. Már mint tanuló megkedvelte a szinielőadá-
sokat, melyeket szerzetes iskoláink nagyban ápol
tak, s tanár korában maga is írt két iskolai drá
mát Plautus nyomán, a Mesterséges ravaszságot 
(megj. 1775) és a Váratlan vendéget (1788). A 
fővárosi első szinésztársulat megalakulása foko
zott munkásságra ösztönözte s az iskolai dráma 
teréről a világi dráma müvelésére tért. Első ilyen 
műve, a németből magyarosított Igazházi, tör
téneti nevezetességű: ezzel kezdte meg Kelemen 
László színtársulata 1790 okt. 25. a fővárosi ma
gyar előadásokat. Sikerültebb többi drámája, 
melyek jó magyarságukkal a XVIII. század 90-es 
éveinek leghatásosabb színmüvei közé tartoz
nak. Ezek a németből dolgozott Házi orvosság 

s két Moliére-átdolgozása, A fösvény és a Gyapai 
Márton. Ez utóbbit olyan ügyesen tette át ma
gyar földre, magyar viszonyok közé, hogy a 
legutóbbi időkig eredetinek tartottók. A pesti 
színészet elhallgatásával S. is búcsút mondott a 
drámaírói pályának. Későbbi éveiben szótórirás-
sal foglalkozott; készítette a Végtagokra szedett 
szótárt (1.1809, II. 1810), mely a maga idejében 
rímtárul szolgált, de főjelentősége a rokon-, táj-
és régi szavakban való gazdagsága, és az, hogy 
mintegy a szóképzés példatára. Nagyméretű Gaz
dag szótára, mely nyelvünk teljes szókincsét 
akarta összegyűjteni, kéziratban maradt. Az Aka
démia 1832. megválasztotta levelező-tagjának s 
halála után Toldy Ferenc tartott róla emlék
beszédet. V. ö. Ernyei I., S. élete és munkái (1898) 
és Bayer J., A magyar drámairodalom tört. I. 

Sima mívelés, a kukoricának töltögetés nél
kül való mívelése. Nálunk egész a legutóbbi 
időkig a tengeritő körül a földet felhalmozták 
(töltögették) s utána a legjobb terméseredménye
ket látták. Az újabban ajánlatba hozott S.-nél a 
töltögetést kapálással kell helyettesíteni. L. Ku
korica. 

Simancas (az ókorban Septimanca), kis spanyol 
város Valladolid tartományban, 1100 lak., régi 
római híddal, egykor erős várral, amelyben 1563 
óta a spanyol állami levéltár van elhelyezve, 
mintegy 33 millió darab okirattal. II. Ramiro, 
León királya, itt győzte le 934 aug. 8. a III. Abd 
ur-Jihaman vezérelte arabokat. 

Simanovci, adók. és pk. Szerem vm. zimonyi 
j.-ban, u9io) 2002 szerb lak. (Tr. SzHSz.) 

Simaorrú denevérek (Vespertilionidae, állat) 
a Denevérek rendjébe, a kis denevérek (Micro-
chiroptera) alrendjébe tartozó denevér-család, 
melynek tagjait régen Gymnorhina néven fog
lalták össze a rendszerezők. Fajaira jellemző, 
hogy az arcorr végén lévő orrlyukaik félhold-
alakúak vagy kerekdedek és nincsenek bőrf Ugge-
lékekkel körülvéve. Idetartozik a hazánkban élő 
denevérfajok zöme, nevezetesen 18 faj. Nemeik : 
Nystactes, Romicia, Eptesicus, VespeHilio, 
Nydalus, Plecotvj*, Synotus, Miniopterus. 

Sima őrlés, 1. Őrlés. 
Sima part, oly partrész, mely ment omlástól, 

gyökértől avagy egyéb, a víz lefolyását gátló 
akadályoktól. 

Simar, Hubert Theophil, kölni érsek, szül. 
Eupenben 1835 dec. 14., megh. Kölnben 1902 
máj. 24. 1865-ben Bonnban a teológia rendkívüli, 
1880. rendes tanárává nevezték ki, 1891-ben pa-
derbomi püspök lett. 1899 okt. 24-én megválasz
tották kölni érsekké. Több teológiai munkát irt, 
mint: Theologie des h. Paulus (1883, 2. kiad; 
Lehrbuch der Moraltheologie (3. kiad. 1893); 
Gewissen- und Religionsfreiheit (1894, 3. kiad.); 
Lehrbuch der Dogmatik (4. kiad. 1899); Lehre 
vom Wesen des Gewissens in der Scholastik 
des XIII. Jahrhunderts (1. köt. 1885). 

Siniaruba Atihl. (uöv.), a Simarubaceae csa
lád génusza; 6 faja Floridától ós Nyugat-Indiától 
Brazília közepéig van elterjedve. Keserű kérgü 
fák. Levelük váltakozó, bőrnemü, páratlanul 
szárnyas 2—10 szárnnyal. Viráguk apró v. egy 
kissé nagyobb, a vacok többé-kevésbbé félgömb, 
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gyapjas; a virágzat gazdag ágazatú buga. Ter
mésük tojásdad, olykor összenyomott, csont
héjas. A S. offiánalis Macf. 1—25 m. magas fa, 
levele 5—9 szárnyú, termése akkora, mint az 
olajbogyó, fekete, egyik oldalán éle van. A S-
amara Aubl. 20 m.-nél magasabb fa, kérge szür
késbarna, fája fehér, levele 3—10 szárnyú, ter
mése ferdén tojásdad. Mindkettőnek keserű gyö
kérkérge a cortex simarubae volt, mellyel a 
hasmenést és a vérhas utóhatásait gyógyították. 
1 m. hosszú, összegöngyölt darabokban került a 
kereskedelembe részint Gujanából, részint Ja-
maikából. A S- versicolor St. Hill (páráiba) 4—5 
m. magas fa, levele 5—7 szárnyú, termése szé
lesen és ferdén tojásdad, lapos. Braziliai. Kérgé
nek (cortex paraibae) és levelének főzetével 
kígyómarást, bujakóros kiütéseket gyógyítanak, 
bélfórgeket űznek ki; poralakban rovarirtó szer. 
A S. excelsa (keserűfa, Jamaikai [keserű] sima-
rubafa v. quassiafa) kérge szintén használatos. 

Simarnbaceae (oSv.), a szabadszirmú két
szikűek családja a Geraniales sorozatban. 125 
faja a tropikus és szubtropikus tájak növénye, 
főkép Amerikában. Cserjék és fák. Virágzatuk 
rendesen gazdag, buga, viráguk többnyire apró, 
sugaras, 3—7 tagú. Termésük száraz v. húsos, 
csonthéjas s vagy termőlevelenkint alakul meg 
v. az egész termőből 1 termés alakul. Jelen
tős génuszok: Simába, Simámba, Picrasma, 
Quas&ia. Fájuk v. kérgük hasznos. Nálunk e 
családból gyakori ültetett fa az Ailanthus. 

Sima sikló (állat), 1. Sikló-félék. 
Simay, 1. Gergely, örmény műfordító, szül. 

Szamosújváron 1823 júl. 2., megh. Kolozs
váron 1909 jan 28. 1848-ban a pesti hongyű
lésre képviselővé választották. Később a Deb-
reczenbe, innen Szegedre menekült országgyű
lésen is részt vett; a szabadságharc lezajlása 
után Kolozsváron hadi törvényszék előtt állott. 
1861-ben szülővárosa polgármesterré választotta. 
Midőn az 1868-iki országgyűlés az unió részletes 
szabályozását tárgyalta, az ő indítványára sza
vazta meg a Ház azt a pontot (XLIII. t.-c. 16. §), 
melyben az erdélyi örtn. kat. egyház közjogi 
állásának biztosítása foglaltatik. A keleti örmény 
költészet remekíróiból magyarra átültetett költe
ményei nagyobbára az Armenia és több fővárosi 
és vidéki lap hasábjain jelentek meg. 

2. S. Imre, festő és szobrász, szül. Buda
pesten 1874 dec. 16. 1892-ben a bécsi akadé
mián kezdte művészi tanulmányait. 1899-ben 
Münchenbe ment Zügelhez. 1903-ban a Műcsar
nokban Kutyatanulmányok című müvét a Wahr-
mann Mór-díjjal tüntették ki (Szópműv. Múzeum), 
1904. megkapta az Andrássy Dénes-ösztöndijat 
s most már inkább szobrászattal foglalkozott. 
Munkáinak tárgyához, az állatok ábrázolásához 
továbbra is hü maradt. 1905-ben Családi öröm 
c. bronzcsoportjára megkapta a Műcsarnok Eáth-
diját, Mama meg a fia c. szoborművére a kis 
állami aranyérmet. 1911-ben kinevezték az Ipar
művészeti iskola tanárává; 1922. megkapta a 
m. kir. kormánytanácsosi címet. 1923-baii díjat 
nyert a milanc-monzai iparművészeti kiállításon. 

Simbabye (Symbabje, Simbabve, Zimbave, 
a. m. kőépítmény), romváros az afrikai Masona-

földön, 1871. fedezte föl Mauch; némelyek szerint 
ez lenne a Salamonkori Ophir, mások szerint 
ó-szemita v. újabb egyiptomi eredetű. V. ö. Bent, 
The ruined cities of Mashonaland (London 1892); 
Peters, lm Goldland des Altertuns (München 
1902); M. Iver, Mediáéval Rhodesia (1906). 

Simbach (S. am Imi), falu a bajorországi 
Niederbayern kerületben, az Inn balpartján, (1910) 
4339 lak., sörgyártással, mechanikai műhelyekkel. 

Simcoe (ejtsd: szimkú), tó 215 m. magasban 
Ontario canadai tartományban. Területe mint
egy 1440 km2, több erdős sziget fekszik benne. 

Simén Domokos, unitárius teol. tanár és hit
tudós, szül. Tarcsafalván (Udvarhely vm.) 1836 
júl. 30., megh. Kiskadácson 1878 szept. 9. Székely
keresztúron tanár, majd igazgató, 1866. kolozs
vári lelkész és teol. tanár lett. Legtöbb tanulmánya 
az unitárius Keresztény Magvető, majd a Prot. 
Tudom. Szemle, az Egyházi Reform, a Prot. Egyh. 
és Isk. Lap hasábjain s a magyarországi prot. 
egylet évkönyveiben jelent meg, de vannak önálló 
alakban megjelent művei is, mint A nagyváradi 
disputádé, melyet 1870. Nagy Lajossal együtt 
adott ki; A szentháromság eredetének és kifej
lődésének a története (1872); Az evangéliumi 
csudák. A Ker. Magvetőnek 1874-től haláláig egyik 
szerkesztője volt s az amerikai unitárius hittudós, 
Channing művei közül többet lefordított ma
gyarra. Hátrahagyott kéziratai között számos, 
teljesen kidolgozott imádság, egyházi beszéd és 
agenda van. 

Siménfalva (Simene$ti), kisk. Udvarhely vár
megye székely keresztúri j.ban, <i9io) 915 magyar 
lak. (Tr. R.) 

Simeon, 1. Jákob ésLea második /m,aPalesz-
tina déli részében lakó és róla elnevezett törzs őse. 

2. S. (Symeon), a Szirus, vagy S. Stylites, 
szül. Sisanban (Sziria) 390 körül, korán kolostorba 
ment és azután mint remete élt; 420. az aszkézis 
egy új nemét találta fel, amidőn Antiochia mel
lett 80 láb magas oszlopon (stylos) élt, ahol 459. 
meg is halt. Utánzóit oszlopszenteknek (stylites) 
nevezik. 

Simeon, bolgár cár (893—927), Borisz Mihály 
fejedelem ifjabbik fia a Mortagonidák (1. Omor-
tag) családjából. Atyja, ki 888. kolostorba vo
nult, idősebbik fia, Vladimír letétele után S.-t 
helyezte a trónra. Mindjárt uralkodása elején 
háborúba keveredett VI. (Bölcs) Leó görög 
császárral. Ez az Etelközben letelepedett magya
roktól kért és kapott segítséget. A magyar sereg 
Árpád fejedelem fia, Liuntin (Levente) vezetése 
alatt végig pusztította Bulgáriát. S. erre gyor
san békét kötött a görögökkel és tönkre verte a 
magyar sereget. Ezután a bessenyökkel szövet
kezve, feldúlta a magyarok etelközi szállásait s 
azokat új haza keresésére kényszerltette (895). 
Ezután újra a görögök ellen fordult s 917. Me-
sembria mellett teljesen tönkre verte a bizánci 
sereget. Ekkor vette fel a «bolgárok cárja és a 
görögök uralkodójaa címét. A cári koronát a 
pápától kapta s birodalma a Fekete-tengertől a 
Száváig és az Égei-tengerig terjedt. Ezután le
győzte Péter szerb nagyzsupánt és annak utó
dát, Pált hűbéresévé tette. A horvátok ellen 
indított hadjárata elején halt meg 927 máj. 27. 
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S. Bulgária egyik legkiválóbb uralkodója volt, 
ki nemcsak a harctéren tűnt ki, hanem a bolgár 
nép műveltségének emelésével is érdemeket szer
zett. Mivel legidősebb fiát, Mihályt kolostorba 
záratta, a trónon második fla, I. Péter cár (927— 
969) követte. 

S i m e t i t , 1. Borostyánkő. 
Simeto (Giarretta, az ókori Symaethus), Szi

cília 148 km. hosszú, legjelentékenyebb folyója; 
ered a Monte-Sorin, a Jóni-tengerbe ömlik Cata-
niától D.-re. 

Sírnia (állat), általában majmot jelent, de tulaj
donképen a csimpánz nemi neve (1. o.). 

S i m i a e (állat), 1. Majmok. 
Simias (Simmias), rhodosi görög költő és 

grammatikus Kr. e. 300 táján; mesterkélt (to
jás-, balta-, szárny- stb.) alakú verseket irt. V. ö. 
Bergk, Anthologia lyrica (5. kiad. Leipzig 1897); 
Wiíamowitz, Bucolici Graeci (1905). 

Simicu, kikötőhely Japánban, Nippon szige
tén, kb. 12 000 lakossal. 

S i i n i i d a e (állat), 1. Emberszabású majmok. 
Niiuiiua (állat), az emberszabású majmok (1. o.) 

gyűjtőneve. 
Similaun, az Ötztali Alpok 3607 m. magas, 

eljegesedett csúcsa Tirolban. 
S i m i l i g r a v u r e (franc, ejtsd: szimiiigravttr), a 

párisi Petittől föltalált módszer fotográfiai föl
vételekből a könyvnyomó-sajtón nyomható olyan 
cink-vagyrózlemezeknyerésőre, amelyoknéla po
zitív árnyalatainak pontokká vagy vonalcsopor
tokká kell változniok. Finom és erősen szemcsés 
karton kell ehhez, a melyet már előbb negatív 
alatt megvilágított, az üveglapról leoldott s fe
kete festékkel behengerelt zselatin-pozitivra saj
tolnak. Az így nyert képet még egyszer fotogra-
fálják, átviszik cinkre s domborúra maratják. 

Sirai l ia, simüe (lat.) a. m. hasonló, egyenlő; 
S. simili gaudet, közmondás, hasonló a hozzá 
hasonlónak örlll; simüiasiműibiis curantur, ha
sonló hasonlóval gyógyítandó: a homeopátia 
alapelve. 

Kii i i i l i ludo Dei (lat.), 1. Isten képmása. 
S i m ü o r , 1. Mannheimi arany. 
Siminhan, bányaközség DolnjaTuzla boszniai 

kerületben, (i9io) 127 lak., nagy sóbányával. Most 
a Szerb-Horvát-Szlovón kirilysighoz tartozik. 

Simítás, a papirosnak nyomás előtt vagy után 
való simává tétele. A S. simítógéppel történik. 
Ennek fő alkotó része két forgatható 8 egymástól 
különböző távolságra állítható vashenger, ame
lyek közt a még azután csiszolt cinklemezek közé 
tett papirost keresztülvezetik. Újabban a pa
pirosgyárakban 3—4 pár hengerből álló simító
gépekkel simítják a közvetlenül a papirosgép 
hengeréről csavarodó papirost. Simított színes 
papirost (tapétát) úgy állítanak elő, hogy a fes
tékhez iszapolt talkkő-port kevernek s a papi
rosra nyomott s közben megszáradt mázolatot 
kézi erővel vagy külön e célra alkotott gépekkel 
lekefélik. — S. a gépiparban a megmunkálásnak 
az a módja, mikor a munkagép a tárgyon az 
utolsó finom forgácsot veszi le. (L. Nagijolás.) — 
S. evezésnél, ha a lapát nem merül eléggé a vízbe, 
csak a felületet éri. — S. a szövő-, fém- stb. ipar
ban, 1. Gsinozás ós Fényezés. 

Amely stb S alatt nincs 

Simítógép, 1. Simítás, Gsinozás és Fényesítő 
gép. 

Simító pala a. m. csiszoló pala (1. o.) és Dia-
torna-föld. 

Siiuk., növénynevek után Simonkai (Simko-
vics) Lajos (1. o.) nevének rövidítése. 

Simkovics Lajos, 1. Simonkai Lajos-
Simla (Sumla, Dzsimla), város Pendzsab brit

indiai főkormányzóság Ambala nevű divíziójá
ban, a Himalája egyik ágán 2159 m. magas
ban, 14,000 lak., az alkirály nyári palotájával, 
számos európai külsejű házzal, anglikán tem
plommal és egy meteorológiai obszervatórium
mal. S. híres klimatikus gyógyhely; a forró év
szakban lakói 30,000-re is felszaporodnak; a for
róságtól megbetegedett brit katonák és tiszt
viselők itt csakhamar kigyógyulnak. A kilátás 
az É.-i oldalon elnyúló Himalájára és a D.-en el
terülő Gangesz-lapályra nagyszerű. 

Simljana, adók. Belovár-Körös vm. gareánicai 
j.-ban, (i9io) 956 horvát és szerb lak. (Tr. SzHSz.) 

Simme, két kis folyó Bern svájci kantonban. 
A Nagy-S., melynek pompás vízesése a Simme-
sturz, átfolyik az Alsó-Simmentalon és 51 
km.-nyi folyás után a Kanderbe torkollik. — 
A Simmental vagy köznyelven Siebental, kes
keny, hegyekkel szegélyezett alpi völgy, amely
ben virágzó marhatenyésztés van (1. Simmen-
tali maríia), legfontosabb helységei Boltigen, 
Weisenburg ós Erleribach. 

Símmel, Georg, német filozófus, szül. Berlin
ben 1858., megh. Strassburgban 1918 szept. 26. 
Berlinben előbb magán-, majd rendkívüli tanár, 
1914 óta a strassburgi egyetem rendes tanára. 
Kantból indul, de pszichológiai módon értelmezi és 
már 1895. James előtt pragmatisztikus eszméket 
hirdet. Igen érdekesen alkalmazza ezeket az esz
méket a történetre, mely szintén a szellem alko
tása a históriai apriori-nak formáló funkciója 
által. S. újabban előbbi relativista álláspontját 
módosította. Azok közé tartozott, kiknek nagy 
jelentősége még csak most kezd érvényesülni. 
Főbb müvei: Binleitung in die Moralwissenschaf-
ten (1892); Die Probl. der Gesehichtsphilosophie 
(1892, 3. kiad. 1907); Philosophie des Geldes 
(1900); Kant (1903, 3. kiad. 1913): Schopenhauer 
und Nietzsche (1906); Sociologie (1908); Haupt-
probl. der Philosophie(1913); Phil. Cultur(1911); 
Goethe (1913); Rembrandt (1916) és sok tanul
mány folyóiratokban. 

Simmental, 1. Simme. 
Simmentali marha (frontosus), Svájc marha

állományának felerószót kitevő, Délnémetor
szágban és Oroszországban is tenyésztett, ná
lunk pedig legfelkapottabb szarvasmarhafajta. 
A frontosus marhák e főképviselője mindenek-
szerint a burgundokkal az V. sz.-ban került 
Svájcba Skandináviából. Régebben több válto
zata volt ismeretes, minők pl. a saanentali, 
berni, frutigi, adelbodenl stb. tájfajta. Újabban a 
svájci vöröstarka marhákat a legnemesebb S. 
segítségével egyöntetűvé tették. A S. nagytestű 
állat, a mar magassága átlagban 135—160 cm. 
között ingadozik: a tehenek átlagos súlya 650 
kg., de 800—1000 kg.-ot is elér, öregebb bikák 
pedig 1200—1300 kg.-ot nyomhatnak. Színe sza-
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bálytalan vöröstarka ; a fej, a törzs alsó része, a 
lábvégek és a farokbojt rendszerint fehérek; a 
test többi részén fehér alapon világos fakósárga, 
egészen sötét barnavörös foltok váltakoznak 
egymással. A szutyok hiísszínű, a szarvak és a 
csülkök szarutokja viaszsárga. A S. középgyor-
san fejlődik, növekedési esélye aránylag sokáig 
tart. A bikákat l1/,,—2, az üszőket pedig l'/4— 
2l/2 éves korban veszik a tenyésztésbe. Haszno
sítása vegyes. A tejelőképesség változó ; az évi 
átlagos tejhozamot 2400 l.-re lehet becsülni, de 
vannak tehenek, melyek évenként 5000—7000 1. 
tejet is adnak. A tej tartalomdús, 3'8—4"1% zsirt 
tartalmaz. A hizóképesség igen jó, a vágósúly 
kedvezően alakul és a hús minősége kiváló. Ki
fejlődött ökrök 5—6 havi hizlalás alatt átlagban 
750—800 kg. élősúlyt érnek el, de kivételesen 
1200 kg.-ot is nyomhatnak. Az ökrök, noha las
súbbak és kevésbbé kitartók, mint a magyar ök
rök, igázásra alkalmasak. A S. nálunk legelter
jedtebb külföldi fajta, melyet kedvező takar
mányozási viszonyok esetén igen eredményesen 
lehet tenyészteni. Igen jól bevált hazai marhánk 
nemesítő keresztezésére. Szarvasmarhaállomá
nyunk kb. Vs részét kitevő vöröstarka tájfajták 
a S. vérének hatására állottak elő. 

Simmern, város Koblenz porosz kerületben, 
(1910) 2668 lak. 8. az egykori S. hercegségnek 
volt fővárosa, amelyet 1-410. a pfalz-zweibrückeni 
család egy ága alapított és későbben Pfalz vá
lasztó-fejedelemséggel egyesítettek. 1815. Porosz
országhoz csatolták. 

Simmi, eredeti néven shimmy shake (ang., 
ejtsd : simmi sek), délamerikai eredetű divatos tánc. 
Négy negyedes ütemű, syncopákkal teli. Eredeti 
formájában szaggatott, pattogó lépésű, vállrázá-
sokkal. Jellegzetes lépése a «kacsázás» és a «két 
lépés» (twostep). Európában elvesztette nyugta
lanságát és simább, csendesebb lett. Legújabb for
mája a blues, melynek lényege a test homorú test
tartása, hosszú, lomha mozdulatok, fordulatokkal. 
A two step lépés kimarad belőle. 

Simmias. 1. Simias. 
Simms, Wüliam Gilmore,északamerikai iró, 

szül. Charlestonban (Dél-Carolina) 1806 ápr. 17., 
megh. u. o. 1870 jún. 11. Mint regényírónak nagy 
sikere volt. Főbb művei: Yemassee (1835); Count 
Julián, The Damsel of Darienc. Legjobb költői 
műve: Atlantis, a tale of the sea (1832). 

Simó Ferenc, festő, szül. Székelyudvarhelyen 
1801 ápr. 11., megh. Kolozsvárott 1869. Nyolc 
évig tanult Bécsben, ahol Döbrentei arcképét is 
megfestette (1824). Az utóbbi 1826-tól, mikor S. 
Budára költözött, pártját fogta s egy sor megren
deléshez juttatta. 1832-ben Kolozsvárott telepe
dett le, ahol négy évvel utóbb rajztanára lett a 
líceumnak. Főképp arcképeket festett, így Ber
zsenyi, Virág, Kisfaludy Sándor, Mednyánszky 
Alajos br., Teleki József gr. stb. képmásait (ezek 
egy részét rézbe metszette Ehrenreich); két élet
képéről is tudunk, az egyik egy gerlét tartó leány 
magyar öltözetben, amihez az eszmét Döbrentei-
től kapta, a másik egy leány, aki tükörrel kezé
ben a fürtjeit igazítja. V. ö. Erdélyi Múzeum, 1915. 

Simoeis, Homeros Iliászában szereplő fo
lyócska, mely az Ida-hegyen eredt és Trója alatt 

a Skamandrosba (ma: Mendere) ömlött. Ma: 
Dumbreh. 

Simogatás (effleurage), 1. Massage. 
Simon apostolok: 1. előneve volt Péternek 

(1. o.), Jézus egyik tanítványának. — 2. Jézus egy 
másik tanítványa, a Kánából származott S. Zelo-
tes (a. m. a túlbuzgó) is ezt a nevet viselte, kit az 
őskeresztény hagyomány részben egynek vesz 
a Klopas fiával, de másrészt a hagyomány ezt 
Egyiptomban, Líbiában és a brit szigeteken sze
repelteti mint az evangélium buzgó hirdetőjét. 
Emlékünnepe okt. 28. — 3. S. volt a Klopas vagy 
Kleofás fia, ki nagybátyjának (mások szerint test
vérének) Jakabnak halála után a jeruzsálemi ke
resztény gyülekezet püspöke volt és Traján csá
szár alatt 120 éves korában feszíttetett keresztre. 
Emléknapja febr. 18. 

Simon, 1. (cyrenaei), aki az Üdvözítőnek segí
tett a keresztet hordozni (Máté 27, 32; Márk 15, 
21; Lukács 23, 26). Az afrikai Cyrenaeből való 
izraelita vagy pogány volt s Jézusnak talán tanít
ványa. Több bizonyosat nem tudni róla. A legenda 
szerint később Arábiában bostrai püspök lett és 
vértanúi halált Szenvedett. 

2. S. Mágus, ki Fülöp által Saamriában meg
kereszteltette magát, de akit később Péter apos
tol, mivel pénzért akarta tőle az isteni kegy aján
dékát, a csodatevő erőt megvásárolni, kiátkozott 
(Apóst, cselek. 8, 18). Az egyházi atyák szerint 
Gittonban született, Heléna nevű egykori ked
vesével bebarangolta a római birodalmat, minden
felé csodákat téve és gnosztikus tanokat hirdetve, 
melyeket azután követői, a Simoniánusok (helé-
niánusok) bővebben kifejtettek. A Clementinae c. 
őskeresztény iratban ez a S. van feltüntetve a 
pogánykeresztény gnózis szerzőjeként; ezért sokan 
úgy vélekednek, hogy a Clementinák szerzője S. 
Mágus alatt Pál apostolt értette. Ennek a hevéről 
nevezte el VII. Gergely pápa aa egyházi hivata
loknak pénzért való osztogatását és vásárlását 
simoniának (1. o.). 

Simon, három előkelő úr neve II. Endre ko
rában. Egyik közülük Péter ispánnal v. (Katona 
tragédiája után ismertebb néven) Petur bánnal 
együtt a halálos csapást mérte Gertrodra, beregi 
birtokos s Bánk bán veje volt. A másik volt S. 
bán, kinek a királyné megöletésében való rész
vétele miatt II. Endre elkobozta birtokait. A har
madik S. a Benedek herceg vagy bán (Bánk bán) 
feleségének, aragoniai Totának volt a testvére, 
ennek azonban nem volt része az összeesküvésben. 
Az aragoniai bojóti grófok családjából származott. 
Spanyol származása miatt okleveleink S. Latinus 
néven említik; 1232—34-ig győri főispán volt; 
1241. Esztergomot megvédte a tatárok támadásai 
ellen. Nővére után a Sopron vm.-i Nagy-Martont 
kapta II. Endrétől s alapítója lett a XV. sz. köze
pén kihalt Nagymartom- és Fraknói-családnak. 

Simon {bori/ácsi), Mosón vármegyei, máskép 
Barbócsy néven nevezett nemes család, melyből 
vitézvári Simonyi József báró (1. o.) származott. 
A nemességet Benedek 1637. III. Ferdinándtól 
kapta. A család S. Józsefben 1804. osztrák, 1805. 
pedig magyar báróságot nyert. 

Simon, 1. Antal, pedagógus, kegyesrendi tanár, 
az első magyarországi siketnéma-intézetnek első 
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igazgatója (1802), szül. Újfaluban (Győr mellett) 
1772., inegh. Váczon 1808. Az írás-olvasás tanítá
sára új módszert dolgozott ki, az írva-olvasás 
módszerét, mely félszázaddal későbben az ország 
összes népiskoláiban is alkalmazást nyert. A siket
némák számára módszertant irt. 

2. S. Ferdinánd, 1. Schimon. 
3. S. József Sándor, filozófiai író. szül. Fan-

csikán (Ugoesa vm.) 1853 márc. 11., megh. Buda
pesten 1915 dec. elején. Több helyen, végül Buda
pesten gimnáziumi tanár volt. Platón néhány 
müvét (Az állam, Theaitetes, Entyphron, Sophista, 
Apológia, Kriton, Phaidon) fordította. Ónálló 
müvei: Az egységes és szaki természet-filozófia 
alapvonalai (1895); A Kant utáni ismeretelmé
letek alapgondolatainak kritikája (1897); Az 
egységes érzet filozófia rendszere (1904). Az utób
bit németül is kiadta. Sajátságos panaisthesist 
tanított; az érzet fogalmát szokatlan módon értel
mezi. 

4. S. Vilmos, hírlapíró és hadiíró, szül. Nagy-
klopotiván (Hunyad vm.) 1876 máre. 8. Mint egy
évi önkéntes aktiváltatta magát s a 38. gyalog
ezredben szolgált. 1899-ben Afrikába ment s az 
angol-búr háborúban beállt a búr hadseregbe, részt 
vett a natáli és transvaali nevezetesebb ütközetek
ben, Helpmavaar szorosnál súlyosan megsebesült; 
rövid idő múlva parancsnok lett. A háború után 
visszatért Magyarországba s újra katonai szolgá
latra jelentkezett az 1. honvéd huszárezredben, 
de már 1902. kilépett a hadsereg kötelékéből. 
Ekkor az Egyetértés munkatársa lett, 1910-től 
pedig a Pesti Hirlap munkatársa. Mint haditudó
sító részt vett a török-bolgár és a szerb-bolgár 
háborúban. 1914 augusztustól az osztrák-magyar 
sajtóhadiszálláson teljesített szolgálatot, mint a 
Pesti Hirlap haditudósítója. Önállóan,megjelent 
müvei: Az angol-búr háború (1901); Élményeim 
az angol-búr háborúban (1902); A török harctér 
(1913); Hadak útján (1916). 

5. S. Vince, a esornapremontrei kanonokrend 
prépostja, szül. Keszthelyen 1813 jul. 14., megh. 
Csornán 1883. Pappá szenteltetvén, Szombathelyen 
tanároskodott, 1856. a csornai prépostság javait 
kormányozta, azután a rend prépostjává válasz
tották. Önálló müvei: Szerény szózat a szöllő-
szet érdekében (1856); őszinte tanácsok a szöllö-
mívelést tárgy azólag (1864); Szöllömívelés és 
gyümölcstenyésztés (Győr, 1874). 

Simon (Simon), kisk. Fogaras vm. törcsvári 
j.-ban, (i9io) 1189 román lak. (Tr. R.) 

Simon (etftsd: saimon), 1. Antoine. franoia szüle
tésű zeneszerző, szül. 1851. A párisi Conserva-
toire-on tanult. 1897. Moszkvában a császári szín
ház zenekarának intendánsa lett. Nevezetesebb 
operái: Rolla (1892); A győzelmes szerelem dala 
(1899); A halászok (1900). Balettjei: A csillagok 
(1898); Esmeralda (1902). Nagyon sok kiváló ze
nekari ós kamarazenemüvet irt, továbbá dalokat. 

2. S., Jules Francois Suisse, franoia bölcsész 
és államférfiú, szül. Lorientban 1814 dec. 31., 
megh. Parisban 1896 jún. 8. A filozófia tanára 
volt a Sorbonne főiskolán, 1848. beválasztották 
a nemzetgyűlésbe, hol a mérsékelt köztársasá
giakhoz tartozott. 1851 dec. 2. után megtagadta 
a hódolatot Napóleontól s ezért elvesztette állá-
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sát. 1870 szept. 4. a nemzeti védelem kormányá
ban közoktatásügyi miniszter lett s e tárcáját 
Thiers kormánya (1871—1873) alatt is meg
tartotta. 1876 dec. 12. Dufaure visszalépése 
után ő állott az új kormány élére. A monarchisták-
tól befolyásolt Mac Mahon elnök azonban már 
1877 máj. 16. sértő formában elbocsátotta. Ez
után a szenátusban a túlzó radikálisok ellen fog
lalt állást. 1903-ban Parisban szobrot állítottak 
emlékének. Müvei: Histoire de l'école d'Alexan-
drie (1844—45, 2 köt.); Le devoir (1902, 17. 
kiad.); L'ouvriére (1891, 9. kiad.); L'école (1894, 
12. kiad.); Le travail (1877, 4. kiad.); Souvenirs 
du 4 septembre (1876, 3. kiad.); Le gouvernement 
de M. Thiers (1878, 2 köt.); Dieu, patrie, liberté 
(1883); Thiers, Guizot, Rémusat (1885); Nos hom-
mes d'État (1887); Victor Cousin (1887); Mignet, 
Miehelet, Henry Martin (1889); La femme du ving-
tiéme sióele (1891); Quatre portraits (1896): Le 
soir de ma journée (1901). 0 adta ki Arnauld, 
Bossuet es Descartes bölcseleti műveit. V. ö. 
Séché, Jules S. (Paris 1898, 2. kiad.) és Jules S., 
ses dernieres années, ses origines paternelles (u. o. 
1903). 

3. S., Lucien, francia festő, szül. Parisban 1854. 
Mint az impresszionista irány önálló folytatója, a 
falusi életből, főleg Bretagneból merített képeivel 
mind hazájában, mind a külföldön nagy sikereket 
aratott és pl. a nagybányai festők törekvéseire is 
befolyást gyakorolt. Komoly, mély felfogású fest
ményei hosszú soraiból kiemelendök: A Hajóvon
tatók ; Falusi cirkusz Finistöreben (1903. Budapes
ten állami aranyérmet nyert); A birkózók (1899); 
a művész családjának csoportképe, mely az 1900. 
évi párisi világkiállításon feltűnést keltett; Egy
házi körmenet Bretagneban; Aggastyánok mene
dékháza (1903); Bretagnei mise (1904); Nyári nap 
(1906) stb. 

4. S., Richárd, kat. teológus, oratoriánus, 
szül. Dieppeben 1638 máj. 13., megh. u. o. 1712 
ápr. 11. Noha a Szentírás magyarázatában az egy
házi hagyomány tekintélyének uralmát követelte, 
kutatásaiban olyan megállapításokra jutott, hogy 
mind kat., mind protestáns részről elítélték köny
veit. Müvei: Histoire eritique du texte du vieux 
testament (Paris 1678); Histoire oritique du nou-
veau testament (1689); Nouvelles observations 
sur le texte et les versions du nouveau testament 
(1695). 

Simon ben Jókhaj, híres tannaita a II. sz.-ból, 
akinek nevéhez Mózes IV. ós V. könyvének mid-
rása fűződik. Személyét sok legenda veszi körül 
és a monda szerint ő írta a Zóhart (1. o.). 

Simon-bíró, a népnyelvben a. m. kardos asz-
szony, kivált aki férjét papucs alatt tartja. (Ma
gyarázata Szarvastól a Magyar Nyelvőrben.) 

Simoné (S. Martini), olasz festő, szül. Siená-
ban 1283., megh. Avignonban 1344. A sienai festő
iskola fő mesteréül tekinthető. Müvei közül neve
zetesebb Madonnája a szentekkel a sienai Accade-
miában, falfestmények sorozata a sienai Palazzo 
pubblicóban, Assisiban Szt. Ferenc altemplomában, 
Orvietóban az Opera del Duomóban. Avignoni tar
tózkodása idejéből több falképe maradt fenn az 
ottani pápai kápolnában; egyes müvei találhatók 
Antwerpenben, Berlinben, Parisban. 
leg, Sm alatt keresendí I 
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Simonfa, kisk. Somogy vm. kaposvári j.-ban, 
(1920) 620 magyar és német lak. 

Simonfiy Kálmán, dalszerző, szül. Tápiószelén 
1823., megh. Budapesten 1889. Az 50-es években 
cigánybandával beutazta az országot. 1860-ban 
európai utazásokat tett, 1861. Pest vm. jegyző
jévé választotta. Mint zenei író lelkes tevékeny
séget fejtett ki a magyar zeneügyek érdekében. 
Az 1872—76-iki országgyűlésen mint képviselő 
buzgón agitált az Országos Magyar Zeneakadé
mia felállításáért. Zenei ösztöndíjakat is alapí
tott. «£&'••»&-:£; 

S i m o n i a (lat.) a. m. szentségárulás, egyházi 
és lelki javakkal való üzérkedés, vagyis ilyenek
nek anyagi javak árán megszerzése vagy árúba 
bocsátása. A kánonjogban a szorosan vett egy
házi bűntettek (delicta mere ecclesiastica) közé 
tartozik. Az árnak (munus) nem kell szükség
kép pénzben állania, lehet egyéb ajándék, ellen
szolgáltatás, avagy nemérdemelt pártfogás, hízel-
kedés, kegyvadászat, az egyházi javadalom ado
mányozójának terrorizálása stb. Ehhez képest a 
kánonjog az árnak három nemét különbözteti 
meg, ú. m . : munus a manu, azaz S. pénzért, 
munus a lingua pártfogásért, munus ab őbsequio 
teljesített szolgálatokért. A S. lehet: a) men
tális, mely akkor forog fenn, ha csak a szán
dék irányul nyerészkedésre, de előre kötött alku 
nincs; b) conventionalis, ha már az alku is létre 
jött; c) reális, ha a teljesítés megtörtént; A) púra, 
ha még egyik fél sem foganatosította; e) mixta, 
ha még csak az egyik fél foganatosította. Ha 
valaki javadalmáról egy harmadiknak ellenérték 
mellett lemond, ezt 8. confidentialisnak nevezik. 

SimoiúdesfSetnonidts), 1. Amorgoszból, görög 
iambosziró, Számosz-szigetén szül. és Kr. e. 650 tá
ján gyarmatot vezetett onnan Amorgosz-szigetére. 
Két hosszabb töredéke maradt, pesszimizmussal 
rajzolja egyikben az ember szomorú sorsát, a 
másikban az asszonyok hibáit ostorozza, melye
ket egyes állatoktól származtat. V. ö. Bergk, 
Poetae lyrici Graeci, 2. köt.). 

2. S.,agörög líra kiváló mestere, szül. Juliszban, 
Keosz-szigetén, Kr. e. 556., megh. Szicíliában 468. 
Vándoréletet élt, fejedelmi udvarok fényében süt
kérezett, busás dijakért, megrendelésre irta leg
több költeményét. Költői versenyeken 56 győzel
met aratott. Irt himnuszokat, paeanokat, elégiá
kat, epigrammákat, threnosokat (gyászdal) stb. s 
első müvelője a győzelmi dalnak (epinikion), 
melyet aztán Pindaros emelt tökélyre. Töredékeit 
kiadta Bergk a Poetae lyrici Graeci-ben. Magyar 
fordítói: FabcMch (1804), P. Theivrewk Emil, 
Szabó József és Fináczy Ernő. 

Simonides János, evang. tanár, szlil. Olaszi-
ban, a XVII. sz. közepe körül, megh. Besztercze-
t>ányán 1708. Broznóbányai tanító és igazgató 
volt. 1674-ben a pozsonyi rendkiviili bíróság elé 
idézték, Lipótváron töltött 9 havi fogsága után 
ii nápolyi gályákra hurcolták. Innen megszaba
dulván, 1676. Wittenbergbe ment s több tudomá
nyos értekezést irt. 1681 után visszatért hazájába 
és a beszterezebányai szláv ajkú egyház lelkésze 
lett. Munkái: Exul praedicamentalis (Wittenberg 
1679); Gotteskraft u. Gnade, die sich an innen 
reichlich und bestandig erwiesen (u. o. 1681, 

Masnitiussal együtt). Számos kéziratban maradt 
munkája közül legnevezetesebbek a Fabó András 
által a Monumenta Evangelicorum (1865) c. 
gyűjteményben kiadott Galéria omnium sancto-
rum, mely a nápolyi gályarabság történetéhez 
igen becses forrás. 

Simonis, Eugéne, belga szobrász, szül. Lüttich-
ben 1810.,megti. Brüsszelben 1882 júl. 11. Rómá
ban tanult. 1836-ban a lüttichi müv. akadémia 
tanára, 1863. a brüsszeli müv. akadémia igazga
tója lett. Főművei: Bouillon Gottfried lovas
szobra Brüsszelben (1848); Dumont Andró és 
Marius Philippe szobra Lüttichben; I. Lipót belga 
király emlékszobra Monsban. 

Simonka, az Eperjes-tokaji vulkánikus hegy
sor egyik (1092 m.) csúcsa Sáros ós Zemplén vár
megyék határán. 

Simonkai (Simkovics) Lajos, botanikus, szül. 
Nyíregyházán 1851 jan. 9., megh. Budapesten 
1910 jan. 2.1872—1875-ig a budapesti egyetemen 
Jurányi asszisztense volt, 1875. középiskolai tanár, 
1892. egyetemi magántanár lett. S. a magyar flóra 
kutatásában és ismertetésében egyik legjelentő
sebb botanikusunk, aki növónyföldrajzi, rendszer
tani és kritikai müveivel alapvető munkásságot 
végzett. 154 botanikai müvében feldolgozta a 
Retyezát, Nagyvárad, Arad, Fiume, Budapest, 
Tokaj, Bánság, Kolozsvár, Bihar, Pancsova, Po
zsony vidékének flóráját és több növénynemzetség 
monográfiáját. Értekezései a Magyar Tudományos 
Akadémia kiadványaiban és természettud. folyó
iratokban jelentek meg. Megbízást kapott 1891. 
a magyar dendrológia megírására, de ezt már 
nem fejezhette be, csak egyes génuszok feldol
gozása jelent meg. Legnagyobb müvei: Erdély 
edényes flórájának helyesbített foglalata (Buda
pest 1886); Hazánk tölgy fajai és tölgyerdei (u. 
o. 1890); Aradmegye és Arad sz. k. város ter
mészetrajzi leírása (Arad 1893, 10 táblával; 
Növényhatározó (Budapest 1882, 3. kiad.). Több 
tankönyvet is írt. Herbáriuma a Magy. Nemzeti 
Múzeum növénytárában van. 

Simonmajor, kisk. Tolna vm. központi j.-ban, 
(1920) 1369 magyar lak. 

SiraonoBzeki (Bakan,9.'íA()ti:Akamagaszeki), 
kikötőváros Ilondo japáni sziget DNy.-i csúcsán a 
S.-tengerszoros mellett, (1920) 72,287 lak. 1864-ben 
az angol, francia, hollandus és északamerikai ha
jók bombázták, 1889. megnyitották az idegen ke
reskedelemnek. 1895 ápr. 17. a japánok itt kötötték 
meg a békét Kínával. 

Simons, Walther, német államférfi, szül. Elber-
feldben 1861 szept. 24. Jogi tanulmányai végez
tével állami szolgálatba lépett, előbb a bíróságnál 
működött, 1911. a külügyminisztérium jogügyi 
osztályának vezetője lett. 1918 november 9. a 
forradalmi kormányzat alatt a külügyi hivatalban 
a béketárgyalások előkészítésével bízták meg s a 
vorsaillesi béketárgyalásokon a német békedele
gáció főbiztosa volt, de a békeszerződés általa 
ellenzett aláírása miatt kilépett a külügyi hivatal
ból. 1920 júniusban meghívták külügyminiszter
nek, mely tisztet 1921 májusig viselte. Az 1921 
márciusban a jóvátétel dolgában a londoni érte
kezlet elé terjosztett javaslatait a legfőbb tanács 
elfogadhatatlanoknak jelentette ki, miért is május-
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ban lemondott. 1922 júliusban a birodalmi törvény
szék elnökévé nevezték ki. 

Simonsfeld, Henry, német történetíró, szül. 
Mexikóban 1852 okt. 15., megh. Münchenben 1913 
ápr. 6. A müncheni egyetemen 1898. rendkívüli, 
1912. rendes tanár. Művei: Andreas Dandolound 
eeine Geschichtswerke (München 1876); Jahr-
bücher des Deutschen Reiches unter Friedrich I. 
(Leipzig 1908,1. köt.); Der Pondaco deiTedeschi 
in Vénedig und die deutsch-venetianischen Han-
delsbeziehungen (Stuttgart 1887, 2 köt.). 

Simonswalder Tal, vadregényes fekvésű szép 
völgy a Schwarzwaldban a Kandel, Brend. Brig-
lirain, Rohrhardt és TafelbUhl hegyek között, 
melyeknek lejtőin terül el a három Simonswald 
falu. 

Simontelke (§imontelnic), kisk. Besztercze-
Naszód vm. besenyői j.-ban, (1910) 406 román lak. 
(Tr. R.) 

Simontornya, nagyk. Tolna vm. S.-i j.-ban, 
(ennek székhelye Gyönk), (1920) 3205 magyar lak.; 
van bőrgyára, vasúti állomása, posta- és táviró-
hivatala és telefonállomása. S. régi várának Simon 
al országbíró vetette meg alapját 1270 körül. Később 
a Laczkflak és Gaiák (Garayak) birták; a vár 
donjonja Garay László országbiró idejéből való. 
S. történeti szereplése a Rákóczi-háborúk óta, 
amikor Rabutin ostromló hadát a kurucok elvonu
lásra kényszerítették, megszűnt; de tornya ma is 
fennáll. 

Simontsits Elemér, politikus, szül. Bölcskén 
(Tolna vm.) 1869 jan. 1. Tolna vármegye 1895. 
főjegyzőjévé, 1907. alispánná választotta, 1912. 
főispánná nevezték ki, 1913. orsz. képviselő, 1914 
ápr.-ban a képviselőház alelnöke lett. A háború 
kitörése óta az orsz. hadsegélyző bizottság ügy
vezető alelnöke volt, 1917. v. b. t. tanácsossá ne
vezték ki. Ugyanez év elején a központi hatal
mak parlamenti elnökeinek berlini tanácskozásán 
részt vett a magyar képviselőház elnökségének 
képviseletében. 

Simony (Simunovany),V.isk.'BB,rs vm. oszlányi 
j.-ban, (1910) 458 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Simony, Friedrich. osztrák geográfus és geo
lógus, szül. Hrochowteinitzon (Csehország) 1813 
nov. 30., megh. a stájerországi St. Gallenben 1896 
júl. 20. 1840 óta az Alpok tanulmányozásának 
szentelte életét, 1848-ban a klagenfurti múzeum 
őre, 1850. a bécsi geológiai intézet osztálygeoló
gusa, 1851. a bécsi egyetemen a földrajz tanára 
lett. Főmunkája: Das Dachsteingebiet (Wien 
1889—1895); ismert müve még : Wandtableau 
der Gletscherphánomene (Wien 18N2). Részt vett 
a Hölzel-féle Földrajzi képek kiadásában és szá
mos földrajzi értekezést irt a különféle német és 
osztrák folyóiratokba. 

Simonyi-csatóá (simonyi és varsányi), csa
ládi hagyomány szerint ez a család, úgy mint a 
Szemere-család, Huba magyar vezértől származik 
le, kinek leszármazója Hubebaivus de Vossyan 
1160. élt. Az újabb korban a család tagjai közül 
a legnevezetesebb szerepet játszotta S. Ernő, 
politikus, szül. Zsámbokréton 1821 dec. 18., 
megh. Budapesten 1882 márc. 28. Mint a privigyei 
kerület képviselője, tagja volt az első népképvi
seleti országgyűlésnek, utóbb azonban lemondott 

s mint nemzetőr és honvéd küzdötte végig a 
szabadságharcot. Komáromi amnesztiával kül
földre ment Klwpka kapitulációja után, egy ideig 
Londonban élt, majd 1853. nevelőséget vállalt egy 
előkelő angol családnál, utóbb a párisi egyetemen 
vegytani előadásokat hallgatott. 1866-ban meg
látogatta Kossuthot, 1868. hazatért, 18n9. minta 
függetlenségi párt tagja nyert mandátumot. Mint 
történetbúvár is figyelemreméltó tevékenységet 
fejtett ki : angol levéltárak adatai alapján 3 kö
tetben közrebocsátotta Angol diplomáciai iratok 
11. Eákóczi F. korára (1872—76) és Magyar 
történelmi Okmánytárát londoni könyv- és 
levéltárakból 1521—1,17 (1873). V.ö. Vasárnapi 
Újság 1882. 14. sz. 

Simonyi (vitézvári), 1. József báró, huszár
ezredes, az I. Napóleon elleni háborúk tüne
ményszerű alakja, a jSijnoM-családból (1. o.) szár
mazott. Atyja, Pál, mészárosmester volt. Való
színűleg 1771 márc. 18. született Nagykálióban. 
(V. ö. Déri Gyula cikkeit: Egyetértés 1894 dee. 
12. és 1896 ápr. 14-én, Kállay Ubul cikkével: 
Turul XXII. 185). Megh. az aradi várban 1832 
aug. 3. 1787-ben Pesten katonának csapott fel 
a Grefen-huszároknál. Atyja kiváltotta, a fiú 
azonban nem akart tovább tanulni, hazaszökött, 
majd Böszörményben beállt az ott verbuváló 
"Wurmser-huszárokhóz. 1789-ben már részt vett 
a török elleni táborozásban s Pancsova mellett 
egy éjjeli csatában átesett a tűzkeresztségen. 
Hőstetteinek sorozatát, melyek Toldy Miklóshoz 
hasonló legendaszerű alakot alkottak belőle, a 
francia háborúkban vitte véghez. 1796 máj. 2. 
Salónál a Garda-tó mellett Gvozdanovics osztrák 
altábornagyot a franciák bekerítették és 30 
ágyúját elvették. S., mint őrmester, egy szakasz 
huszárral a franciákra rontott, az ágyúkat vissza
vette, sőt a hadtest hátvonalát is teljesen sza
baddátette. 1797. lett alhadnagy, 1800. mint dzsi-
dás-főhadnagyUlmenheimnál és Neubergnól tün
tette ki magát. Ezután a Plankenstein-huszá-
rokhoz került s 1802. megkapta a Mária-Terézia
rendet, melynek alapján 1804. vitézvári előnévvel 
bárói rangra emeltetett. 1807. megjelent a Bu
dára egybehívott országgyűlésen mint főrend. A 
háború 1809. újra kitörvén, S. mint őrnagy vett 
részt a szerencsétlen 'wagrami ütközetben s két 
nappal később vitte végbe legnagyobb hőstettei 
egyikét, a Thaya hidjánál, melyet maroknyi se* 
regével órák hosszant védelmezett; azután fel
gyújtotta a hidat, Így az ellenség a túlparton reked
vén, a sereg visszavonulása biztosítva lett. 1809-
1811. Magyar- és Lengyelországban állomáso
zott. Az 1812. kitört háborúban ismét részt vett. 
A lipcsei csatában a mellébe golyót kapott, 
de a zsebében levő tárca felfogta. 1814 febr. 17. 
az áradásban levő Rhöneon éjnek idején átúsz
tatta seregét s a franciák visszavonuló vonalán 
oly zavart csinált, hogy a franciák Lyont fel
adták s Viennebe hátráltak. Ekkor kapta az 
osztrák Lipót-rend commandeur-keresztjót, de 
kitüntették az orosz, a porosz és a hesseni ural
kodók is. A napóleoni háborúk után Bécsben, majd 
Nagyváradon állomásozott, s itt Íratta meg élet
rajzát Nagy Pállal. Ebbe az életrajzba sok hibás 
adat csúszott be, melyek mai napig sincsenek 
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tisztázva. Ezredét 1819. Tamopolba helyezték, 
hol nőül vette Leiner Ferenc tábornok leá
nyát, Terézt, kire az anyja után nagy va
gyon maradt. Házasságukból született fia Lajos 
«í. aiább: S. 2.). S.-t 1828. egyszerre föl
függesztették az ezredparancsnokságtól, rendel
kezési állapotba helyezték és vizsgálatot indí
tottak ellene. A vizsgálat négy évig húzódott s 
az Ítéletet 1832 ápr. 23-án hozták meg. Elvesz
tette rangját, érdemjeleit, bárói címét, összes 
méltóságait, s ezenkívül több évi várfogságot ka
pott. Az aradi várban volt bezárva, s félév múlva 
ott meghalt. Hamvait az aradvármegyei Vadá
szon, saját uradalma parkjában temették el, hon
nét 1913 ápr. 24. Budapestre, a kerepesl teme
tőbe hozták. Hogy mi volt S. ezredes bűne és bu
kásának az oka? mindeddig nincs ugyan hitelesen 
kimutatva, de több jel arra vall, hogy ennek oka 
semmi fegyelmet nem tűrő jellemében s rakon
cátlan brutalitásában keresendő. 

2. S. Lajos báró, politikus, S. 1. fia, szül. Tar-
uopolban 1824., megh. Budapesten 1894 dec. 12. 
Jogi tanulmányait megszakítva beállt honvédnek 
s végigküzdötte a szabadságharcot. A világosi 
fegyverletétel után várfogságra ítélték. Az 1861. 
országgyűlésen a határozati párthoz csatlakozott 
s mint Tisza Kármán híve később egyik előkészí
tője volt a balközép- s a Deák-párt összeolvadásá
nak, mely után földmívelés-, ipar- és kereskede
lemügyi miniszterré nevezték ki. 1878-ban le
mondott s a magánéletbe vonult vissza. 1885-ben 
a főrendiház tagja lett. 

Simonyi, 1. Jenő, tanár ós földrajzi író, szül. 
Veszprémben 1860 máj. 12. Egyetemi tanulmá
nyait Budapesten végezte. 1888 óta a kereske
delmi akadémia, 1898 óta a kereskedelmi iskolai 
tanárképzőnek is tanára. Számos kisebb dolgo
zata jelent meg a Budapesti Szemle, Földrajzi 
Közlemények, Természettud. Közlöny s más 
folyóiratokban és lapokban. Földrajzi tankönyvei 
a bírálat részéről a legnagyobb elismerésben ré
szesültek. Önállóan megjelent művei tankönyvein 
kivül: A sarkvidéki fölfedezések története (Buda
pest, 1890); Az új világ (1892); A világkeres
kedelem (2. kiad. 1899); Idegen népek közt (3. 
kiad. 1905). Fordításai közül említendők : Eatzel 
Anthropogeografiája(1887); Bért Paul, Utazások 
és vadászkalandok (2. kiad. 1909); Leroy-Beaulieu 
Anatol, A zsidóság és az antiszemitaáramlat(1894). 

2. & Zsigmond, kiváló nyelvész, szül. Vesz
prémben 1853 jan. 1., megh. Budapesten 1919 nov. 
23. A gimnáziumot Veszprémben, az egyetemet 
Budapesten végezte, azután tanult Lipcsében, Ber
linben és Parisban. 1877-ben egyetemi magán
tanár, 1877—85. helyettes, 1885—89. rendkívüli 
tanár, azóta rendes tanár. A M. Tud. Akad. 1879. 
levelező, 1893. rendes tagjává, aPhilol. Társ. 1913. 
tiszteletbeli tagjává választotta. Tagja volt a finn 
irodalmi és a helsingforsi finn-ugor társaságnak. 
Egészen a tudománynak szentelt élete körében S. 
sokoldalú irodalmi és tanító tevékenységet fejtett 
ki, négy évtizeden át a magyar nyelvészek új nem
zedékeit nevelte s tudományos munkássága szinte 
a nyelvtudomány minden ágában alapvető volt. A 
mondattan terén pedig módszere, eredményei 
nemcsak nálunk, hanem egész Európában első 

helyen állanak. Főbb munkái: A magyar hatá
rozók (2 köt., 1888—1895); A magyar kötő
szók (3 köt., 1881—1883); A magyarnyelv (2.kiad. 
1905), a magyar nyelvtudomány legnépszerűbb 
kézikönyve, ugyanennek bővített német kiadása 
megjelent Strassburgban Die ungarische Sprache. 
Geschichte und Charakteristik címen (1907); Tü
zetes magyar nyelvtan (1896, Balassa József 
írta bele a hangtani részt); A magyar szórend 
(1903); A jelzők mondattana (1913); 1916. a 
Magyar Tud. Akadémia történeti alapon készülő 
teljes Magyar Mondattan-áX megjutalmazta s 
neki a kivitelre a megbízást megadta. Szerkesz
tette Szarvas Gábor társaságában a Magyar 
Nyelvtörténeti Szótárt (3 köt.); a Nyelvtudo
mányi Közleményeket (1892—95) és Szarvas 
Gábor halála után 1895 óta a Magyar Nyelvőrt, 
melynek kezdettől (1872) fogva dolgozótársa volt, 
végül a Nyelvészeti Füzetek c. monograflagyüj-
teményt (1917-ig 77 füzet jelent meg). Szintén 
alapvető S. munkássága a nyelvtudomány gya
korlati és tanügyi feladatainak terén is. 1900— 
1902-ben német-magyar szótárt adott ki Balas-
sával, 1903-ban megalkotta a közoktatásügyi 
minisztérium megbízásából az új iskolai helyes
írást, melyet csaknem az egész irodalmi élet is 
elfogadott; 1906. jelent meg Középiskolai Ma-
szótára. Kezdettől fogva foglalkozott a nyelv
helyesség kérdéseivel s enemű munkásságánaK 
betetőzése Helyes Magyarság c. műve, melynek 
3. kiadása 1914. jelent meg. Tudományos mun
kásságát a M. T. Akadémia számos pályadíjjal, 
a székesfőváros 1898. a Ferenc József koronázási 
díjjal, hazai és külföldi szaktársai számtalan mél
tatással koszorúzták meg. Munkatársa volt e 
Lexikonnak is. 

Simonyifalva, nagyk. Arad vm. kisjenői 
j.-ban, (i9io) 2484 magyar ós német lak. (Tr. K.) 

Simonyi-Semadam Sándor, politikus, szül. 
Cseszneken (Veszprém vm.) 1864 márc. 23. 
Egyetemi tanulmányait Budapesten és Német
országban végezte, azután ügyvéd lett Buda
pesten, egyszersmind több lapnak politikai cikk
írója. 1901-ben néppárti programmal Németúj
váron orszgy. képviselőnek választották s tagja 
volt az országgyűlésnek az összeomlásig. A 
Károlyi-kormány alatt visszavonult a politikai 
élettől; csak a keresztény nemzeti egyesülés 
pártjának megalakulása után foglalkozott ismét 
politikával. 1920-ban nemzetgyűlési képviselőnek 
választották s a nemzetgyűlésnek egyik alelnöke 
lett. Huszár Károly lemondása után 1920 március 
16. miniszterelnökké nevezték ki, de jul. 19. kor
mányával lemondott. Az 1922. választáskor nem 
lépett föl. 

Simonyit (ásv.), 1. Blödit. 
Simor János, bíbomok, hercegprímás, eszter

gomi érsek, szül. Székesfehérváron 1813 aug. 23., 
megh. Esztergomban 1891 jan. 23. A hittudomá
nyokat a bécsi Pázmány-intézetben hallgatta, 1836. 
szentelték pappá és Budapest-Terézvárosba küld
ték káplánnak, de fényes szónoki tehetsége nagy 
feltűnést keltvén, 1839. az egyetemi hittanári és 
hitszónoki hivatalra nevezték ki; 1840. a bécsi 
Pazmaneum tanulmányi felügyelője lett. 1846-ban 
teol. tanár Esztergomban, 1847. hercegprimási 
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titkár, 1850 január elején pedig meghívást ka
pott a bécsi szent Ágostonról nevezett hittani in
tézetbe tanulmányi kormányzónak; 1851. az osz
trák közoktatásügyi minisztériumban osztálytaná
csossá nevezték ki; majd székesfehérvári kanonok 
lett s 1857 febr. 20. győri püspök. Életre keltette 
a győri kisebb papnevelőt; az irgalmas nővérek
nek zárdát, kisdedóvót, kórházat, Sopronban leány-
nevelőintézetet alapított. 1865-ben v. b. t. tanácsosi 
méltósággal tüntették ki. Scitovszky János halála 
után 1867 jau. 20. hercegprímássá nevezték ki. 
Alig egy hónappal székfoglalása után 1867 ji'in. 8. 
ö koronázta meg a királyt. Részt vett 1869—70. 
a vatikáni zsinaton mint a hittani bizottság tagja. 
Az 1848-iki XX. t.-c. 3. §-ának szentesítése foly
tán olyképen változott meg a kat. egyház hely
zete, hogy az alkotmányos élet visszaállítása után 
minden oldalról sürgették az autonómia életbe
léptetését. A mozgalmat leginkább Eötvös József 
bárónak 1867 júl. 20. kelt s a prímáshoz intézett 
irata indította meg. S. ez iratra 1867 szept. 18. 
kelt terjedelmes válaszában adta meg a feleletet. 
Az 1868 okt. 28. és 1870 okt. 1. megindított ta
nácskozásokban készült szervezetet 1871 jan. 12. 
terjesztette fel a királynak. De az autonómia nem 
valósult meg. 1873 dee. 22. a pápa bíbornokká 
nevezte ki. Í886 okt. 28. megtartott aranymiséje 
országos jelentőségű ünnep volt s maga a király 
is elment Esztergomba üdvözlésére. Mint muharát 
rengeteg összegeket áldozott a templomokra ; em
léket állított Szondy Györgynek, Hunyady János
nak, Pázmánynak; ő állította fel az első üveg-
festészeti miitermet; az új primási palotában 
könyvtárt, képtárt és muzeumot létesített. Jóté
kony célra is tetemes összegeket áldozott és szá
mos iskolát állított. Pásztorlevelei összegyűjtve 
megjelentek Epistolae pastorales stb. (Esztergom 
1882) címen. Egyházi beszédeit csak halála után 
adták ki (u. o. 1892). V. ö. Emlékkönyv (u. o. 1886); 
Walter Gyula, S. János bíbomok hercegprímás 
emlékezete (u. o. 1891); ZelHger Alajos, Egyházi 
írók csarnoka. 

Simor-kódex, írott nyelvemlék a XVI. sz. elejé
ről. Kis nyolcadrétü hártyakódexnek 7 levélnyi 
töredéke. Tartalma: részletek assisi szt. Ferenc 
életéből, azonos a Virginia-kódex egy részével. 
Simor János bíboros prímás ajándékából (innen 
neve) a Nemzeti Múzeum tulajdona (15. Duód. 
Hung. jelzet alatt). Kiadta és ismertette Volf 
György (Nyelvemléktár (VII. köt.). 

Simóze, japáni robbanószer lövedékek tölté
sére. Lényegileg pikrinsav-vegyület. 

Simpla . 1. Simphtm. 
Simplex (lat.) a. m. egyszerű, nem összetett, 

igénytelen, együgyű. 
Siiuplicia, 1. Galenim gyógyszerek, 
Simpl ic identata (állat), a Rágcsálók (Ro-

ilentia) egyik alrendje. L. Rágcsálók. 
Simpliciss iuius. XVII. sz.-i német kalandor 

regény '(megj. 1670.), szerzője Grimmelshausen 
(1. o.); a harmincéves háború képét adja. Mintájára 
különböző S. regények keletkeztek. Legérdekesebb 
a magyar S., melynek elme : Ungarischer oder 
Daciánischer S., vorstellend seinen wunderlichen 
Lebenslauf und sonderliche Begebenheiten getha-
ner Reisen. Nebenst wahrhafter Beschreibung 

des vormals ím Klór gestandenen und öfters vei-
unruhigten Ungerlands, sodann dieser Uugarischen 
Nationihrer Sitten, Gebráuch, Gewohnheiten und 
führenden Kriege. Denkwürdig und lustig zu le
sen. Herausgegeben vom gedachten Dacianisclieii 
Simplicissimo, 1683 (újra kiadta Seiz K., Leipzig 
1854) és ennek folytatása: Türkischer Vagant 
(1683). A két munka szerzője ismeretlen. Részle
tekben gazdag korrajzában, mely az 1652—60. 
évekről szól, sok a történeti és földrajzi tévedés. 
S.hatása alatt írta Jókai a Szép Mikhál c.regényét. 
V. ö. Groch Román, A magyar S. (Egyet. Philo-

i logiai Közlöny IV. 1880); Trosztler József, A 
magyar S. és Török kalandor forrásai (Egyet. 
Phil. Közi. 1914); Kölcsevre gyakorolt hatására 
vonatk. 1. Weber Arthur'írod.'tört. 1915, 238. J. 

Siinpl ic iss i inns, szabadelvű, szatirikus né
met élclap. 1896-ban alapította A. Langen mün
cheni könyvkiadó. Főszerkesztője Tlioma Lud-
wig volt. A S. versben és prózában kérlelhetetlen 
ostorozója minden politikai és társadalmi maradi-
ságnak és kinövésnek. Ismert rajzolói: Heine 
Th., F. v. Reznicek, Thöny E. és Paul Br. 

Siiiiplicitas. egyszerűség, igénytelenség, 
szellemileg: együgyűség'. 

Kimpliciter (lat.), egyszerűen, keresetleniil. 
Simplicius (Simpíikios), Kilikiából, peripa

tetikus, a görög filozófia végső korszakában, Kr. 
u. a VI. sz.-ban élt. I. Justinian alatt Perzsiába 
ment, hol Chosru barátságosan fogadta. Számon 
magyarázó müvet írt Aristoteles müveihez, me
lyek a XVI. sz.-ban nyomtatásban is megjelentek. 

Simplicius, pápa. szül. Tivoliban. 468-ban vá
lasztották meg pápává, megh. 483. Uralkodása 
alatt Keleten a monofiziták oílen kellett küzdenie, 
lümléknapja márc. 2. 

Simplon (ejtíd: ssenpiou: ol. Sempioiie), alpi 
hágó a Pennini- és Lepontini-Alpok közt, Wallis 
svájci kantonban: a Rhone völgyét a Toce völgyé
vel köti össze. A rajta átvezető utat 1800-1806. 
építették I. Napóleon parancsára Brieg-Domod'Os-
sola közt (66'/2 km.). A hágó a Sohienhorn 
(2643 m.) ésSchönhorn (3202 m.) közt van, 2010 
m. magas. A hágó alatt 2005 m. magasban van 
a menedékház, amelyet 1825. építettek, évente 
mintegy 16.000 utas látogatja s ezek közül a sze
gények ingyen ellátáshan részesülnek. A posta 
az utat rajta át 81/.. óra alatt teszi meg. Alatta 
1898—1905. alagutat építettek 78 millió frank 
költségen. Az alagút Brieg és Iselle állomások 
közt 19.731 m., tehát a föld leghosszabb alag-
útja. Az alagútépítés igen nehéz volt a váratla
nul előtörő melegforrasok miatt, a szükséges 
pénzösszeget Bern kanton s a feísőolaszországi 
városok adták össze, a munkák vezetői Brandt, 
Sulzer és Locher mérnökök voltak. Az alagút 
1906 jún. 1. nyílt meg. Már eredetileg-úgy ter
vezték, hogy 17 in. távolságban második alagutat 
fúrnak, ha a forgalom növekedése szükségessé 
teszi; egyelőre csak szellőzötárnát készítettek az 
alagúttal párvonalosan. 1908-ban szükségessé 
vált a második alagút fúrása, de ennek munkála
tait a háború megakasztotta; a svájci részen 
8 kilométert mégis elkészítettek 1917-ig. 1919-ben 
teljes erővel folytatták a munkát s 1922 végén 
befejezve átadták a forgalomnak a második alag-

Amely szó S alatt nincs meg. S«s alatt keresendő! 
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utat is. A vasúti forgalmat villamos erőre ren
dezték be. 

Irodalom. Schardt, Die wissenschaftlichen Ergebnisse des 
Ö.-Burchstiches : Roseumund, Űber die Anlage des S.-Tuu-
uels und dessen Abstecknng (Jahrb. der geogr.-ethn. Ges. 
in Zürich 1901—905): Rechenschuss, Der 8,-Dnrchstich 
iWien 1906): Möhring, Die S.-bahn (Bern 1907): Schmidt: 
Die Geologie des S.-Oebirges (Basel, 1908): Schmidt és 
Preiswerk, Geolog. Karte der S.-gruppe (1: 50,000, Bern 
1908, szöveggel.). 

SiiiipIuiH (Int., többese simpla} a. m. egy
szerű. 

Simpson (ejtsd: szimpsz'n), 1. ElizabethA. Ineh-
bald. 

2. &'., Janaes Yoiiuy, angol orvos, szül. Bath-
gateban 1811 jnn. 7., megh. Edinburgban 1870 
máj. 6. Mint edinbnrgi egy. tanár 1847. elsőnek 
alkalmazta a kloroformot a sebészetben és szü
lészetben. Nevezetesebb munkái: Essay on an-
aesthesia (Edinburg 1849); Obstetric memoirs con-
tributions (London 1856); Gynaecological works 
(u. o. 1871); Clinieal leetures on diseases of women 
(1872). 1877-ben Edinburgban szobrot állítottak 
neki. 

Simpson szabálya határozott integrálok (1. o.) 
közelítő kiszámítására szolgál s a következő: Az 

b 

$f(x)dx 

kiszámításánál osszuk fel az ab számközt 2n 
egyenlő részre, az 

XQ -— a, x1} x a , . . . , X2U_lt x«n — o 
osztópontokban legyen y = f(x) értéke rendre 

Yo, y i , y2, • • •, ysa-i, y-2n. 
akkor a keresett integrál értéke közelítőleg 

J.(A + 4B + 2C) 
hol , b—a 

h = - i r , A = y„ + yta 
B = y, + y, + . . . + y2„_„ 
C — y, -f y* + • • • + y»»-s. 

Simpson szigetek, 1. Gilbert-szigetek. 
Miuipuliim (lat.), merítő-edény, inerítő-kauál. 
Simrock, Kari Joseph. német költő és ger

manista, szül. Bonnban 1802 aug. 28., megh. u. o. 
1876 júl. 18. 1826-ban porosz állami szolgálatba 
lépett, melyből 1830. elbocsátották, mert egyik 
költeményében a júliusi forradalmat lelkesen 
üdvözölte. 1850-ben a bonni egyetemen lett tanár. 
Kő működési köre a felnémet és közép felnémet 
költemények modem műfordítása volt. Ide tar
toznak : Nibelungenlied (Berlin 1827. 58. kiadás 
1906); Der arme Heinrich von Hartinann v. Aue 
(Berlin 1830); Gedichte Walthers von der Yogel-
weide(u. 0.1833); Parzival und Titurel von Wolf
ram v.Esehenbaeh(Stuttgart 1842): üieEdda(u.o. 
1851); Heliand (Blberfeld 1856); Beowulf (Stutt
gart 1859) stb. A középkor elbeszélő költeményei 
alapján készült Heldenbuehja (Stuttgart 1843— 
1849, 6. k.). Eredeti eposza : Wieland der Schmied 
(Stuttgart 1835). Tudományos müvei: Die Quel
lén des Shakespeare in Novellen, Marciién und 
Sagen (Berlin 1831, 3. r.); Italienisehe Novellen 
(u. o. 1832); Deutsche Yolksbüoher (u. o. 1839— 
1843, Frankfurt 18íí—1867, 13 kötet); Hand-
buch der deutsehen Mythologie (Bonn 1853— 
1856). 

Amely szó S alatt nincs 

Siins , lat. növénynév után Sims John lon
doni orvos és botanikus (1792—1838) neve. A Bo-
tanical Magaziné 14—42. kötetét adta ki. 

Sims, Marion, amerikai nőorvos, sz. Lancas-
terben (Dél-Karolina állam) 1813 jan. 25., megh. 
New-Yorkban 1883 nov. 13. Nagy sikert ért el 
a róla nevezett méhtükörrel. Főmunkája : Clini
eal notes on uterine surgeiy (New-York 1866, 
új kiad. 1885); németül: Klinik der Gebármutter-
ehiiurgie (Stuttgart 1873); magyarul: Kórodai 
jegyzetek a ínéhbántalinak sebészete felett (ford. 
Bátort/ István, Budapest 1868). 

Simson, Bemhard von, német történetíró, 
szül. Königsbergben 1840 febr. 9.. megh. 1915 
aug. 15. A freiburgi egyetem tanára volt 1874— 
1905. Müvei: Jahrbticher des frankischen Reichs 
uuter Ludwig dem Frommen (Leipzig, 1874—76, 
2 köt.): Jahrbticher des frankischen Reichs unter 
Kari dem Grossen, 789 bis, 814 (u. o. 1883, Ábel 
munkájának folytatása). Ü adta ki GiesebrecM 
(1. o.) nagy művének (Geschichte der deutschen 
Kaiserzeit) 6. kötetét (u. o. 1895). 

Siinulatio(lat.), színlelés; simulans, színlelő. 
S imul iu = Simnlium (állat). 1. Kolumbácsi 

légy és Sinndiiifie. 
S i r a u l ü d a e (Púpos szúnyogok, állat), a Két

szárnyúak (Diptera) egyik családja. Az idetar
tozó fajok zömök termetükkel már a legyekhez 
hasonlítanak. Feltűnő jellemvonásuk, hogy tonik 
púposán kiemelkedik. Szájrészeik szúrok. Csáp
jaik viszonylag- rövidek és finom pillével fedet
tek. Pontszemeik nincsenek; összetett szemeik 
nagyok. Szárnyaik meglehetősen szélesek. Lábaik 
rövidek és erősek; első lábtőizük nagy, a többiek 
többnyire rövidek. Lárváik folyóvízben élnek és 
testük hátsó részén szívókoronggal vannak el
látva. Nőstényeik vérszívók. Szúrásuk, ha nagyobb 
számban éri a házi állatokat, súlyos megbetege
dést, sőt halált okoz. Az északi sarktól a déli 
sarkig az egész Földön el vannak terjedve és a 
tengerszínétői 2200 méter magasságig is fel
hatolnak. Általában kicsinyek; a legnagyobb 
fajok sem nagyobbak 4-5 ram.-nél. Hazánkban 
8 fajuk él, melyek közül az állattenyésztőknek 
legnagyobb károkat okoz a kolumbácsi légy 
(Simxlinm columbafzenseSc)iönh.,].Kolmnbácsi 
légy), továbbít a S. maculatitm Mg., reptaus L. 
és az aryyreatmn M. Ujabban egyes orvosok a 
pellagra terjesztésében is nagy szerepet tulajdo
nítanak a púpos szúnyogoknak. 

S i imi l inm (állati. I. Kolmnbácsi légy és 
Simtiliidai'. 

S í i n i i l t a n e u n i (lat), két egyén által egy
idejűleg igénybe vett, megszállva tartott dolog, 
az állami egyházjogban jelentette régebben több 
vallási társulatnak a nyilvános vallásgyakorlat 
szempontjából való egyenjogúsítását valamely 
területen. Mai értelmében pedig jelenti azon szer
ződés vagy törvény által rendezett jogviszonyt, 
mely az istentiszteleti v. egyéb vallási célra 
szolgáló egyugyanazon tárgynak több felekezet 
által való használhatására nézve az illető feleke
zetek között fennáll. A közös használat joga kü
lönösen a templomokra szokásos, de a teme
tőkre s harangokra — ritkábban a lelkészi la
kokra — is vonatkozhatik. 

meg, Sz alatt keresendő 
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Ni inul taneus (lat.) a. ni. egyszerre történő, 
egyidöbeli. — Simultan iskola az olyan iskola 
(pl. községi), amelybe felekezeti különbség nélkül 
járhatnak a tanulók. 

Simunich Boldizsár báró, osztrák altábor
nagy, szül. Novigrodban (Horvátország) 1785 
ápr. 25., niegh. Weinhausban (Bécs mellett) 1861 
júl. 9. 1848 elején, mint altábornagy, had
osztályparancsnok volt Nyugat-Galiciában. Innen 
tört be pár ezer íőnyi seregével Trencsén me
gyébe és Kosztolna mellett 1848 okt. 28. meg
verte Ordódy őrnagy nemzetőrcsapatát. Ezután 
megszállotta Nagyszombatot, de novemberben 
Morvaországba kellett visszavonulnia. Mint Win-
dischgratz főserege balszárnyának parancsnoka 
1848 dec. 16. Nagyszombat mellett megverte 
Gruyon ezredes dandárát. Ezután Lipótvár ostro
mához fogott s azt 1849 febr. 2. kapitulációra 
bírta. Innen Komárom alá vonult, de sikertelenül 
ostromolta. A magyar felmentő sereg ápr. 26. 
megverte, mire fölmentették a parancsnokságtól. 
A szabadságharc leveretése után a Mária Terézia
rendet kapta bárói ranggal s 1849 nov.—1853 
márc. Komáromvár parancsnoka volt. Emlékirata: 
Memoir desK.K.Feldmarschall-Jjieutenants Bal-
thasar Preiherrn von S. etc. (Wien, 1861). 

Sin., a latin sinus rövidítése. L. Trigonomet
riai számok. 

Sin. A vasúti vágány alkotórésze. Jellegzetes 
alakjait az 1—8. ábrák tüntetik fel. E sinek kö
zül a lapos sin, a nyeregsin, a gombafejű és az 
összetett sin elavultak és ma már csak szórvá
nyosan alkalmazzák őket. Jelenleg az európai 
szárazföldön a széles talpú sint, Angolországban 

1. ábra. Lapos sin. 

pedig a kettős fejű sint használják. A széles talpú 
sint, melyet feltalálójáról Vignoles-sinnek is ne
veznek, közvetlen v. alátétlemezzel az aljakra 
erősítik meg; a kettős fejű sint sarukba helye
zik. A széles talpú sin felső gömbölyű része a 
sinfej; széles alsó része, mellyel az aljakon 

3. ábra. Gomba-
fejű sin. 

5. ábra. Széles talpú 
(Vignoles) sin. 

felfekszik, a sintalp. A sinfej és a sintalp közötti 
függélyes részét singerincnek nevezik. A sinek 
folyóméterenkénti súlya és hosszúsága változó. 
Hazánkban a legnehezebb sinnek, melyet nagy 
méretei miatt góliát-sinnek is neveznek, folyó
métere 42*8 kg. és rendes hossza 12 m., de ki
vételesen nagyobb, egész 24 m. hosszúságú sí

neket is alkalmaznak. A sinek anyaga régebben 
vas, jelenleg acél. Az előbbinek megengedett 
igénybevétele 800 kg., utóbbié 1000 kg. Helyi 
érdekű vasutakon kivételesen acélsíneknél egész 
1270 kg.-ig terjedő igénybevétel is előfordul. A 

8. ábra. 
6. 7. 8. Összetett sinek. 

síneket általánosságban a Winkler-féle képlet 
alapján méretezik, mely szerint 

r _ 0-189 G1 

p a fellépő igénybevétel kg.-okban, G a legna
gyobb keréknyomás kg.-okban, 1 az aljaknak egy
mástól mért legnagyobb távolsága cm.-ekben, \Y. 
a sinszelvény ellenállási nyomatéka cm.-ekben. 
E képlet alapján kiadódó igénybevétel a fent 
megadott határokat nem lépheti túl. 

Amely szó S alatt nincs meg, S« alatt keresendő! 

2. ábra. Nyeregsin. 

i. ábra. Kettős 
fejű sin. 
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Sina, latin Írásokban a. m. Kina. 
Sina.(hodosi és kizdiai), görög eredetű osztrák-

magyar bankár- és nagybirtokos-csaZáci, mely ké
sőbben bárói rangra is emelkedett és S- Simon 
báróban, aki csak leányokat hagyott maga után, 
rövid virágzás után 1876. kihalt. A család kivá
lóbb tagjai: György Simon, szül. 1782 nov. 
20., megh. Bécsben 1856 máj. 18., igazi keres
kedői lángész volt. A külfölddel, különösen a Ke
lettel való összeköttetései, a hazai kereskedés 
előmozdítása, az ipar, nevezetesen a pamutfonás 
és szövés ápolása, a dohánymívelés időszerű eme
lése ós sok egyéb tényező által kitűnő érdemeket 
szerzett a hazai érdekek terén. Ezt már 1818. 
méltányolva ismerte el I. Ferenc császár és király, 
ki S. György lovagnak s féltestvérének magyar 
nemességet adott hodosi és kizdiai előnévvel, 
1822. pedig már magyar báróságot kapott. Ma
gyarország tekintetében főleg azáltal emelt magá
nak nagyszerű emléket, hogy Széchenyi István 
gróffal kezet fogva, lényegesen hozzájárult a 
budapesti lánchíd felépítéséhez. Egyetlen fiára 
Simonra hozzávetőleg 80 millió forintnyi öröksé
get hagyott. — Simon báró, előbbinek és Derra 
Katalinnak fia, szül. Bécsben 1810 aug. 15., 
megh. u. o. 1876 ápr. 16. Mindenütt szerepelt bő
kezű adományokkal nemzeti intézeteink létesíté
sénél : a magyar földhitelintézet s a magyar bizto
sító társaság felállításánál, avasúti s gőzhajózási 
ügy előmozdításánál, folyóink szabályozásánál, 
mezőgazdasági állapotaink s iskolai, népneve
lési patronátusi viszonyaink emelése s javításá
nál; a Köztelek, a Nemzeti Múzeum, a gyermek
kórház s egyéb kórházak, bölcsődék, árvaházak, 
vakok intézete, Kereskedelmi Akadémia, Nemzeti 
Színház, zenede, tűzoltási ügy, Nemzeti Kaszinó, 
lipótvárosi bazilika, a képzőművészet háza, s 
mindenekfelett a Magyar Tud. Akadémia palo
tája hirdetik nevét mint alapítóét. Az athéni 
görög akadémiának egy milliót túlhaladó teljes 
költségét viselte. Nyilvános működésének körében 
fő helyet foglal nyolc éven át folytatott diplomá
ciai szerepe is, mely idő alatt Ottó görög király 
kormányának képviselője volt a bécsi, berlini 
ós müncheni udvaroknál. Buda, Arad, Szeged 
díszpolgára. Rappoltskirchenben, Ausztriában, a 
(jsaládi sírboltban helyezték örök nyugalomra.. A 
Magyar Tud. Akadémiában, melynek legnagyobb 
összeggel volt alapítója, s igazgató tanácsának 
tagja, Tóth Lőrinc tartott fölötte emlékbeszédet. 
Désánfalvi Ghyka Szilárd földbirtokos leányával 
kötött házasságából egy fia és öt leánya született, 
fia korán elhalt, életben maradt négy leánya közül 
Anasztázia Wimpffen Viktor grófhoz, Iréné 
Mavrokordato görög herceghez, Ilona Ypsilanti 
Gergely görög herceghez, Ifigenia De Castris 
Búgén francia herceghez ment nőül. 

Sinac, adó- és pk. Lika-Korbava vm. otocsáci 
j.-ban, (1910) 1852 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Sinagava, Tokió (1. o.) D.-i külvárosa Nippon 
szigetén, kb. 20,000 lak. 

Sinai, hegy, 1. Szinai. 
Sinai Miklós, 1. Sinay. 
Sinaia (Szinaja), város és látogatott nyaraló

hely az ugyanily nevű, 1695. alapított kolostor 
alatt, Prahovaromán kerületben, a Bucses lábánál, I 

Amely szó S alatt nincs r 

igen szép vidéken, (1912) 3902 lak., hidegvízgyógy-
intézettel, számos villával. S. keletkezésére és föl
lendülésére alkalmat adott Károly román király
nak Peles nevű kastélya, melyben a királyi csa
lád a nyarat szokta tölteni. A világháborúban az 
osztrák-magyar-német csapatok 1916 dec. 5. el
foglalták. 

Sinalátétlemez, az a lemez, melyet a sin talpa 
alá helyeznek, hogy az aljakat a sintalp beraga
dásától megóvják. Oly vágányokban, ahol gyors
vonat közlekedik, valamennyi aljon alátétlemezt 
helyeznek el. Az alátétlemez a sinszegek vagy 
sincsavarok számára ki van lyukasztva. Egy-egy 
alátétlemeznél 2—2 v. 3—3 sinszeget v. sin
csavart alkalmaznak. Az alátétlemezek eleinte 
sima lemezből készültek. Később, hogy a sin tal
pát jobban megerősíthessék, a sin külső oldalán 
vagy pedig a sin mindkét oldalán az alátét
lemezt bordával látták el (bordás alátétleme
zek). Az alátétlemezek alatt azonban a talp
fákat — hogy a sinnek a szokásos 1:16, ül. 
1:20 hajlást megadhassák — rézsútosra kellett 
megfaragni, ami által azok tetemesen meggyen
gültek. Ezt elkerülendő, újabban a bordás alátét
lemezeket ékalakúra készítik olykép, hogy azok 
a sin talpa alatt 1:16, ül. 1: 20 hajlással bírja
nak. Ezek az ú. n. ékalakú alátétlemezek. 

Sinaloa (Ginaloa), meocikói állam a Calif or-
niai-öböl, Sonora, Chihuahua, Durango és Jalisco 
között, területe 71,380 km2, (1921) 333,459 lak. Az 
indiánusok külön törzsekben élnek, de fogynak. 
Őskőzetekből alakult emelkedéseit, melyek fen-
síkokba mennek át, eruptív kőzetek, főleg porfir 
törik át. Jelentősebb folyói: a Culiacan, Sinaloa és 
a Rio Puerte. Éghajlata oceánikus, enyhe, partjain 
az esős évszakban sárgaláz uralkodik. Az erdőkben 
számos az épület- és festékfa: mahagóni-, tölgy-, 
brazilfa stb. A főtermékei 600 m. magasságig 
kukorica és trópusi gyümölcs, 1200m. magasságig 
cukornád, dohány, kávé és narancs; majd európai 
gabonafélék. Ércekben gazdag (arany-, ezüst-, 
ólom- és rézércek). Fővárosa: Culiacan (1. 0.). 

Sinalunga (azelőtt Asinalunga), város Siena 
olasz tartományban, (1910) 9M3 iák., üveg- ós olaj
gyártás. 1867-ben itt fogták el Garibaldit az olasz 
kormány parancsára. 

Sinapis L., mustár (QÖV.), a Cruciferae (Ke
resztesek) család gónnsza; 5 faja felálló, elágazó 
fű a Földközi-tenger környékétől Középeurópáig. 
Viráguk sárga v. fehéres és erei ibolyaszínüek. 
Becőjük többé-kevésbé hengeres, laposan csőrös. 
A magvak 1 sorban állanak. Legismeretesebb a 
S- álla L. (fehér, kerti, angol mustár, fehér 
repce), egyéves. Levele lantalakú, szárnyasán 
karélyos. Termése akkora, mint sarlós, serte-
szőrű csőre, kopácsa 5 erű. Vetésben fordul elő, 
különben világos sárga, gödrösen pontozott mag-
váért, melyből a mustár (1. 0.) készül, termesz
tik, így bőven Német-, Angolországban és Hol
landiában. A S. arvensis L. (mezei mustár, erdei 
v. vetési repce, hangafü v. hangarepcsény) igen 
közönséges, elterjedt, egyúttal ártalmas gyom
növény. Szintén egyéves. Levele tojásdad vagy 
hosszúkás, csak a legalsók csaknem lantalakúak. 
Kopácsa 3 erű. S. nigra L. (fekete mustár) a. m. 
Brassica nigra 'L.) Koch, 1. Káposzta. 
íeg, 8z alatt keresendő! 



Sinapismus 822 — Sine ira et studio 

Minapismus(lat., Siuapisa. in, mustár). Mus
tárlisztnek, vagy ily liszttel bevont papirosnak, 
esetleg vizes vagy szeszes kivonatoknak alkalma
zása a bőrre, vérelvonás, fájdalomcsillapítás, 
gyuladáscsökkentés céljából. 

Sinapius. cseh-tót író, 1. Horcicka. 
Sinászi efendi, török író és költő, a modern 

török irodalmi nyelv megreformálója. A XIX. sz. 
hatvanas éveiben kezdte meg működését. Első 
összegyűjtője a török közmondásoknak és első 
drámaírója Törökországnak, aki népies és modern 
elemeket vitt be a török irodalomba. Kemál bég
gel egyetemben a török nyelv egyszerűsítésén 
fáradozott ós nemzetivé igyekezett tenni a török 
nyelvet, megtisztítván azt az arab és perzsa sal-
langoktól. Ezt célozta török lexikális gyűjtemé
nye is, melynek jórésze a Magy. Tud. Akadémiá
nak jutott birtokába. Francia költeményeket is 
fordított törökre. L. Török irodalom. 

Sinay Miklós, ref. püspök, szül. Hajdubagoson 
1730., megh. Debreezenben 1808 jún. 27. Tanul
mányait Debreczenben végezte, honnan 1755 őszén 
külföldre ment s a bécsi, oxfordi, gröningoni és 
franekeri egyetemeket látogatta. Hazatérvén, 1759 
inárc. a kunrnadarasi egyház lelkésze, 1760 ápr. 
pedig a debreczeni főiskola tanára lett. Tudomá
nyos téren különösen a magyar prot. egyház tör
ténetének buvárlására fordította figyelmét. Sok 
üldözést kellett szenvednie, mert lankadatlanul 
küzdött a világiaknak az egyházi kormányzatban 
való részvétele ellen. 1791-bena megüresedett püs
pöki állásra őt választották meg a lelkészek. Csak
hogy ebbe a világiak egyáltalában nem akartak 
belenyugodni s két hónappal később más püspö
köt választván, öt nemcsak a püspökségtől, hanem 
tanári állásától is elmozdították. Csak annyiban 
kapott elégtételt, hogy a helytartótanács 1803. 
nyugdíjban való részesítését rendelte el. Művei 
közül néhány klasszikus író iskolai célú kiadá
sán kívül csak (így jelent meg nyomtatásban: 
Syllogc actorum publicorum. quae pacificationis 
Viennensis históriám illustrant (Pest 1790, Cho-
rebo álnév alatt). A többi kéziratban maradt. 
Egyháztörténeti művét Xicolans Sitiaij, Praelec-
tioues Pnblicae in Históriám Ecclesiasticam 
Seculi XV]'..azaz Közönséges Előadásoka tizen
hatodik század egyháztörténetéről, latinul, és 
magyar fordításban kiadta Herpai/ Gábor. Előszó
val ellátta S. Szabó József (Debreczen 1911). V. ö. 
Révész Imre, S. M. és tételei a magyar ref. egy
ház alkotmányára vonatkozólag (Sárospatakitűze
tek, 1868) és S. M. magyar töiténetbuvár emléke
zete (Századok, 1868) fCsűrösVerem; S. M. (Irod.-
tört. Köziem., 1908). 

Kinceritas (lat.) a. m. őszinteség. 
Sinclair, Upton, északamerikai regényíró, szül. 

Baltimoreban 1878 szept. 20. Nagy feltűnést kel
tett The Jungle (1906) c. regényével, melyben a 
húströszt visszaéléseit leplezte le. Egyéb művei: 
Manasses (1904); The money-Changers (1908). 
Magyarul megjelent: A posvány (The Jungle, f ord. 
Baross Károlyné, 1907); Az iparbáró (ford. u. a., 
1908 ésSárossiBella, 1915,1919); Kutató Sámuel 
(ford. Schöner Dezső, 1913 és 1919); Parázna pénz 
(ford. Halasi Andor 1918); Szén őfelséae I—II. 
(ford. BodóVM és Sas László, 1920). 

Sinclair-féle magtár, 1. (-íalwnatorony. 
Sincsavar (tyrefond). A fontosabb vonalakon 

a síneknek az aljakhoz való megerősítésére siti-
szegek helyett újabban nagy vascsavarokat al
kalmaznak, melyek fölül négyszögletes fejjel bír
nak. A S. hossza szabványos nyomtávú vonala
kon 165—180 mm., orsójának átmérője 20—26 
mm., súlya pedig 043—065 kg. A S.-t külön a 
csavarfejre feltűzhető kulcscsal csavarják be a 
talpfába. 

Sindaco (oi., ejtsd : szindákó) a. ni. községi elöl
járó, polgármester. 

Sinding, l.Christia-H, norvég zeneszerző,szül. 
Kongsbergben 1856 jan. 11. 1921-beu a new-
yorki Rochester-egyetem meghívta a zeneszerzés 
tanszékére. Nevezetesebb művei: zongoraötös, 
vonóshatos, zongoranégyes, zongoraverseny, 3 
hegedűszonáta, 2 zongoratrió, 2 szimfónia, he
gedűverseny, violaverseny, dalok (Heimfalirt-
ciklus). 

2. S-, (.Mi), norvég festő, szül. Throndhjeui-
ben 1842 dec. 16., megh. Münchenben 1909 nov. 
22. Krisztiániában Eckersbergnél, Karlsruhébuii 
Gudenál és Riefstahlnál, Münchenben Pilotynál 
tanult. 1880-ban Olaszországba utazott, 1886. Ber
linben, utóbb Krisztiániában telepedett le, miután 
többször meglátogatta Skandináviát, amely fest
ményei egy részének tárgyait szolgáltatta. Neve
zetesebb művei: Hullámverés; Civódás a paraszt-
lakodalmon ; Temetés a Lofoti szigeteken; Taraii-
tellatáncolók (1883, Budapest, Szépművészeti 
Múzeum): Lofoti halászok kikötője; Lappok üd
vözlik a nap visszatérését. 1895-ben festette a 
lipcsei népek csatája körképet. Xansen északsarki 
utazásáról írt müvéhez illusztrációkat készített. 

3. S., Stepli.an. norvég szobrász, szül. Tluond-
hjemben 1846 aug. 4., megh. Parisban 1922 
jan. 23. A krisztiáuiai egyetemen jogot végzett, 
azután Berlinben Albert Wolff szobrásznak volt 
tanítványa. Felváltva Parisban, Rómában. Krisz
tiámában és Kopenhágában élt. Művészetének 
fejlődésére a modern francia szobrászat gyako
rolta a legnagyobb hatást; míg a régiebbek (Bai-
bárcsoport, A fogoly anya, Szerelmes pár, A férj 
halála, valamennyi a kopenhágai Ny-Carlsberg 
Glyptothekban) még a klasszicizmussíd állnak 
összefüggéslxm, a későbbiek (A nemzetség atyja, a 
Valkür, Hy las, Az Ej, Anyaföld, Imádás, stb.)inkáhh 
realisztikus-festíii jellegűek. 

Sindri, 1. Brock és Sindri. 
Sine anno (lat., röv. s. a.) a. m. év nélkül. 
Sinear, Babiloniának héber neve a szent

írásban. 
Sine Cerere et Bacclio fríget Venus 

(lat.) a. m. Ceres (= kenyér, étel) és Bacclios 
(= bor, ital) nélkül Venus fázik; «bor, búza nél
kül didergős a szerelem». Idézet Terentius Eu-
nuchusából (IV., 5.). Magyar közmondás: Hidey 
konyhán meghűl a szerelem. 

Sine cura (lat., a. ni. gond nélkül), oly java
dalmazás, melyért nem kell szolgálatot tenni; 
általában olyan hivatal, hol kevés munkáért sok 
fizetés jár. 

Sined, bárd, 1. Denis. 
I Sine ira et studio (lat.) a. m. harag (el-
I lenszenv) és részrehajlás nélkül, azaz pártatla-

Amely szó R afatt nincs megr, Sx alatt keresendő! 



Sine loco et anno — 823 — Singer és Wolfner 

nul. Tacitus jelszava (Annales I., 1.), melyhez 
azonban ő sem volt mindig hü. 

Sine loco et anno (lat., rövidítése s. I. e. 
a,.) a. in. hely és év nélkül; oly könyvekről, me
lyek címlapján sem a nyomtatás helye, sem éve 
nincs kitéve. 

Sine obligo (lat., röv. s. a.) a. m. kötelezett
ség nélkül. 

Sine qua non (lat.), elengedhetetlen (feltétel). 
Sinéstra. Val, az Alsó-Bngadinnak Remus f a-

l unál az Inn felé nyíló balparti mellékvölgye 
' iraubünden svájci kantonban. Újabb időhen ar
zéntartalma vasas forrásairól lett híressé. 

Sinfalva (Corucsti). kisk. Torda-Aranyos vm. 
tordai j.-ban, (i9io) 814 magyar és oláh lak. (Tr. R.) 

Sinfej, 1. Sin. 
Sinforrasztás. A sinillesztések tökéletlensé

gei miatt a sínek végeinek összeforrasztásával 
kísérleteznek. Városi vasutakon a S. jobban el 
van terjedve, mert ott a sinek be lévén ágyazva, 
a sinkiterjeszkedés okozta vágányvisszavetődé-
sektől nem kell tartani. Az elektromos S.-nál a 
sinek talpához és a sinek fejéhez egy-egy aeól-
tuskót szorítanak és azt a rajta átvezetett áram
mal a hegesztési hőfokra hevítik. A Falk-féle 
kötésnél öntőmintával veszik körül a síneket és 
abba folyó vasat öntenek. A öoldschmidt-féle el
járásnál szintén öntőmintát tesznek a sinek vé
gére, abba termitet, alumínium ós vasoxid 
meggyújtott keveréket folyatnak és a síneket 
erősen összeszorítják. Az autogénhegesztósnél a 
hidrogén, acetilén és oxigén gázkeverék meg
gyújtott lángjával hevítik fel a sinfejet, illetve 
sintalpat, valamint a hozzáforrasztandó vastus-
kót v. hevedert. A forrasztást finom vaspálcák 
hozzáömlesztésóvel segítik elő. 

Sing, Erdélyben használatban volt hosszmér-
rék = 0622 m. 

Singapore, 1. Szingapúr. 
Singapore-kaucsuk (nőv.) a. in. asszam-kau-

i;xuk, 1. Kaucsuk-növények. 
Singcsont íulna), az alkar kisujji oldalán levő 

'•sönt. Felső vége képezi a könyököt és félkör-
: dakú bevágásával a köny ökiziiletben a felkarcsont 
hengeralakú bütykét fogja, alsó, keskeny végével 
- a háromszögletű porc közbeiktatásával — a 

kéztöesontokkal Ízesül (1. Végtagok.) 
Singer, 1. Artúr (János Pál), hírlapíró, szül. 

Budapesten 1870 ji'ü. 15. Egyetemi tanulmányát 
Bécsben végezte. Hírlapíró volt több külföldi vá
rosban, 1900 óta Budapesten a Neues Budapestéi-
Aliendblatt főszerkesztője, 1923 óta a Berliner 
Tageblatt levelezője és a Rudolf Mosse r.-t 
elnök-igazgatója. Több regényt és kisebb szín
müvet írt. Önállóan megjelent művei: Mahn-
worte (Wien 1903); Die Máramaros (Budapest 
1907); Lasst die Kroaten reiten (Wien 1908); Bis
marck in der Literatur (I. r. Würzburg 1910, II. r. 
Wien 1912); Neues Bisinarck-Jahrbuch (1912); 
tüesehichto des Dreibundes (Leipzig 1913); Von 
Bismarck bis Hindenburg (Leipzig 1915). 

2. S. Ödön, hegedűművész, szül. Tatán 1830 
okt. 14., megh. Stuttgartban 1912 jan. 23. Ridley 
Kohne ós Böhm tanítványa volt. 1846-ban a 
pesti Nemzeti Színház magánhegedűse lett. Nagy 
sikerrel hangversenyzett Burópaszerte (1851. a 

lipcsei Gewandliausban), 1854—-56. Weimarban, 
1856. Stuttgartban lett hangversenymester és 
konzervatóriumi tanár. Kiváló pedagógus volt. 
M. Seifritz-cel írt egy Grosse theor.-prakt. Violin-
schule-t. 

3. S. Zsigmond, hírlapíró, szül. Pápán 1850 
okt. 22., megh. Budapesten 1913 jún. 27. Buda
pesten és Bécsben végezvén egyetemi tanulmá
nyait, már ezidőben munkatársa volt több bécsi 
lapnak, majd a NeueFreie Presse kötelékébe lépett, 
amelynek később budapesti levelezője lett és sok 
szolgálatot tett politikai cikkeivel a külföldön a 
magyarság ügyének. Falk Miksa halála után 1906. 
a Pester Lloyd főszerkesztője lett s a lapot a fej
lődés magas fokára emelte. A sajtó humanitárius 
intézményeinek lelkes támogatója volt, nagy része 
volt a többi közt a hírlapírók betegpénztára intéz
ményének megteremtésében. 1912-ben a magyar 
főrendiház tagjává nevezték ki. 

Singer, 1. Paul, német szociáldemokrata politi
kus, szül. Berlinben 1844 jan. 16., megh. u. o. 
1911. jan. 31. Kereskedelmi, majd ipari pályán 
működött ós a szociáldemokrata mozgalomhoz 
csatlakozott. Bebel mellett nagj szerepet ját
szott a pártóletben ; több ízben elnöKölt a párt-
üléseken ós 1890 óta a szociáldemokrata párt el
nöke volt haláláig. 

2. S., Péter, Ferencreudi szerzetes és zene
szerző, szül. Háselgehrbeii (Salzburg) 1810 júl. 18., 
megh. Salzburgban 1882 jan. 26. 101 misét, 600 
offertoriumot és sok zongoradarabot írt; Salz
burgban szobrot emeltek emlékének. Irt zene
elméleti munkát is, valamint feltalált egy pan-
szimfonikonnak nevezett zenélő müvet. 

3. S., Wilhelm. hírlapíró, szül. Biseiizben 
(Morvaország) 1847 nov. 26., megh. 1917 okt. 10. 
Hírlapírói pályáját Budapesten kezdte, 1868. 
Bécsbe ment, ahol több lapnál dolgozott, majd a 
Neue Freie Pesse párisi levelezője lett. 1891 óta a 
Neues Wiener Tagblatt főszerkesztője volt és el
nöke a nemzetközi sajtóegyosüTetnek, amelynek 
működését a háború félbeszakította. Ifjúkorában 
több elbeszélést és regényt is írt. 

Singer és Wolfner budapesti könyvkiadó cég, 
alapították 1885. Singer Sándor, Wolfner József 
és iá. Wolfner József, a cég tulajdonosai, akik a 
legelőkelőbb lap- és könyvkiadó céggé fejlesztet
ték. A fősúlyt a magyar szépirodalomra és a gyer
mekirodalomra fordították. 1885-ben megindítot
ták az Egyetemes regénytárt (1917-ig több mint 
500 köt.)'; 1889. Az én lijsúgom c. gyermeklapot, 
1895. az Vj Idők képes hetilapot, ugyanaz évben 
a Magyar Lányok leánylapot, 1902. a Művészet 
folyóiratot, 1911. a Magyar Figyelő heti folyó
iratot, 1915. a Milliók könyve ('.Vállalatot. Gyűj
teményes kiadványaik: Biró Lajos, Bródy Sán
dor, Farkas Imre, Farkas Pál, Gárdonyi Géza, 
Herczeg Ferenc, Krúdy Gyula, Lövik Károly, 
Lőrinczy György, Pósa Lajos, Szabolcska Mihály, 
Szomaházy István összegyűjtött munkái; Tóth 
Béla hatkötetes Anekdotakincse, Gáspár Ferenc
től A fíild körül c. népszerű magyar geográfiai 
munka. Az 1889. megindított Filléres könyvtár 
ifjúsági könyvtárból 350 kötet jelent meg. Ezen
kívül kiadtak mintegy 200 más ifjúsági iratot, 
továbbá számos művészeti és iskolakönyvet. 

Amely szó S alatt nincs mez. Sí alatt keresendő! 



Singeti — 824 — Sinkopá3 

Singeti (Singit), város ós fontos kereskedelmi 
hely Nyugat-Szahara berberektől lakott oázisán, 
kb. 3000 lakosa és jelentékeny kősókivitele 
van. 

Singidegbénulás (paralysis nervi idnaris), 
aránylag gyakran fordul elő, legtöbbször ideg-
gyuladás (neuritis) következtében. Tünetei: a be
teg az ujjainak alappercét behajlítani, végperceit 
pedig nyújtani nem bírja (a csontközti és giliszta
izmok bénulása miatt), továbbá a hüvelyket nem 
bírja a mutatóujjhoz szorítani. Később az anta-
gonista izmok zsugorodása folytán az ujjak jel
lemző helyzetet vesznek fel (karomállás, main 
de la griffe); a kisujji párna a tenyéren elsorvad, 
hasonlóképen feltűnik az első csontközti hézag (n 
hüvelyk- és mutatóujj között) behorpadása. A S. 
gyógyítása az alapbetegség gyógyításán kívül 
szakszerű villamozás- és másságéból áll; mint ál
talában a környéki idegek bénulása, aránylag jó
indulatú. 

Singidunum. ó-kori római telep, a mai Bel
grád helyén. 

Sing-Ring (Söng-Gsing, Kuan-tung, Feng-
tien), kinai-mandzsuriai tartomány, Koreától a 
Jalu-folyó választja el. Területe mintegy 142,000 
km2, leginkább hegyes vidék, főfolyója, a Liau-ho 
100 km. szóles síksága két részre osztja: a 
Ny.-i része a Liau-hszi, a K.-i része a Liau-tting. 
Lakossága (1910) 10.312,241, fővárosa Mukden, 
nevezetesebbek még Jen-den, Liau-jang, Tie-ling 
és Kai-juen, továbbá Niu-esuang. A Liau-tung-
félsziget legdélibb része Port-Arthur (Lu-szun) 
kikötővel az oroszoké volt, de a japáni-orosz há
ború után Japán birtokába ment át. 

Singlér (Singliar), kisk. Sáros vm. kisszebeni 
j.-ban, (1910) 384 tót lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Singletou (ang., ejtsd: szingit'n), kártyajáték
ban, különösen a whistben, az a kártyaszin, mely
ből valamelyik játszónak csak egy lapot osz
tanak. 

Sing Sing (uj hivatalos neve : Ossining), vá
ros New York ószakamerikai államban, (1910) 
11,480 lak., nagy állami fogházzal. Közelében 
vannak a Chappaqua gyógyforrások. 

Singu, az Amazon mellékfolyója, 1. Xingu. 
Singulae l i t t e rae (lat.), 1. Jelény. 
Singularis (lat.) a. m. egyes, egyedüli a 

maga nemében, kitűnő; singularitas, kitűnőség. 
S. hagyományok (legata et fldeicommissa singű-
laruni rerum), a római jogban az egyetemleges 
hagyomány (fldeicommissum hereditatis, legatum 
partitium) ellentéte, tehát oly hagyomány, amely
nek tárgyát nem az egész örökség vagy annak 
hányadrésze képezte. — Jus singulare a. m. 
kivételjog, ellentétben a szabályjoggal (jus com-
mune). L. Jus 

Singule Rudolf, osztrák-magyar sorhajóhad
nagy, szül. 1883 ápr. 8. Pólában; a fiumei hadi
tengerészeti akadémiából 1901. avatták fel teng. 
hadapróddá; 1911. sorhajóhadnagy lett. A világ
háborúban kitűnt mint rendkívül ügyes tenger
alattjárónaszád-parancsnok. 77— 4 jelzésű naszád
jával 1915 jún. 9. San Giovanni di Medua albán ki
kötő közelében elsülyesztett egy Liverpool-típusú 
angol cirkálót, dacára, hogy körlll volt véve tor
pedónaszádoktól ; ugyanazon év júl. 18., midőn 

Amely szó S alatt nincs 

egy olasz vérteshajóosztály lődözte a Ragusa és« 
Cattarói öböl közti partot, torpedólövéssel elmerí
tette a vezérhajót, a 7350 tonnás Giuseppe Gari
baldi vértes cirkálót. Hadi tetteiért számos kitün
tetést kapott. 

Singultus (lat.), 1. Gsuklás. 
Sínhegesztés, 1. Sinforrasztás. 
Sinibaldi, Ouittone v. Guittonciito, 1. Giiio 

da Pistoja. 
Sinigaglia, olasz város, 1. Senigcdlia. 
Sinigaglia (ejtsd .• szinigáiya), Leone, olasz zene

szerző, szül. Turinban 1868 aug. 14. Nevezeteseid 
művei: dalok, karok, hegedű- és gordonkadara
bok, vonósnégyes (op. 27.), Danze Piemontesi, 
Rapsodia Piemontese. 

Sinillesztés. Két szomszédos sin egymással 
való összekapcsolását S.-nek v. siniitközémiek 
nevezik. Régebben a sinek összekapcsolását az 
alj fölött eszközölték, újabban a sinek kapcsolását 
az aljak között eszközlik, ez a lebegő sinillesztés. 
A sinek illesztését a hevederek és hevedercsava
rok segélyével eszközlik (1. Heveder). 

Sinis, mesés szörnyeteg, Poseidon fia, félelmes 
útonálló a korinthosi földszoroson, ki az utasokat 
két lehajlított fenyőfához kötötte s úgy szakít-
tatta szét, míg Theseus hasonló módon meg nem 
torolta gazságait. 

Sinistra m a n ó (olasz, rövidítve: s. m.) a. 
m. balkézzel. 

Sinj (Sign), az ugyanily nevű dalmát kerületi 
kapitányság székhelye, mint politikai község, 
(1910) 2384 lakossal. Most a Szerb-Horvát-Szlovén 
államhoz tartozik. 

Sinkai György, román történetíró és nyelvész, 
szül. Sámsodon 1753., inegh. Szinérváralján 1816. 
1773-ban Balázsfalván tanár volt, 1774. Rómába 
került a Propaganda flde-intézetbe, ahol a teológia 
mellett lankadatlan buzgalommal gyűjtötte az 
adatokat későbbi híres krónikájához. Hazatérve. 
1782. a balázsfalvi iskolák főigazgatója lett. De 
meghasonlott püspökével, mire nevelősködött, 
majd 1803. Budára költözködött és könyvrevizoi 
lett. Ez állásában 1812-ig maradt, amikor megint 
Balázsfalvára került. Mint történész első rajongó 
védelmezője a románság dáciai-római légionáriu
soktól való származása tanának. Legtöbbet króni
káján dolgozott, mely három vaskos kötetet tesz 
ki. Címe: Cronica Románilor (Románok króni
kája), melynek egyes töredékeit 1807-től kezdve 
a budai román naptárban közölte, de összefog
lalóan 1856. Iasiban adták ki 3 kötetben, míg végre 
1887. a bukaresti Román Akadémia adta ki latin 
betűkkel. Ez a munka 84-től kezdve 1739 végéig 
közli a románok történetét, nagy szorgalommal 
összegyűjtött adatok alapján. Klein (Micu) Sámuel
lel együtt 1780. Bécsben adta ki az első latin be
tűs román grammatikát. Egyéb munkái kevésbbé 
fontosak és részben kéziratban hevernek. V. ö. 
HunfalviP.,S. krónikája és élete (Századok, 1878). 

Sinkeresztezó'dés, helyesebben vágánykeresz-
teződés (1. o.). 

Sinking fund (ang.) a. m. törlesztési alap. 
Sinkopás. A vasúti sinek fejét a kerókkoszo-

rúk súrlódása koptatja; az ívekben a kerekek 
nyomkarimája a sinfejek belső oldalfelületét fer
dére koptatja. A hevederek a sinkamarákat ki-

meg, Sz alatt keresendő! 
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koptatják, a sinszegek, lemezek a sinek talpát 
berágják. Legnagyobbmérvű a kopás az éles ívek
ben és a tolatási szakaszokban. A kopás mértéké
nek megállapítására az ú. n. sinkojmsméróket 
használják. 

Sinközlemez. A sinek fektetésekor az ugyan
azon sinszálban egymás mellé fektetendő sinek 
végei között hézagot kell hagyni, hogy a sinek 
szabadon terjeszkedhessenek. A sinek végére e 
célból ideiglenesen a hőmérsékletnek megfelelően 
különböző vastagságú vaslemezkéket: S.-eket 
tesznek. 

Sinmegerősítés alatt a sineknek az aljazatok-
hoz és egymáshoz való erősítését értjük. Az al-
jazatokhoz úgy kell leeröslteni a síneket, hogy 
azok egymástól való távolsága és dőlése bizto
sítva legyen és az aljakról fel ne emelkedjenek. 
Egymáshoz úgy kell kapcsolni a síneket, hogy a 
sinvégek egymáshoz képest keresztirányban el ne 
mozduljanak és hogy mogterhelésük idején át-
hajlási sugaruk lehetőleg ugyanaz legyen. A szé
lestalpú síneket a talpfákra sinszegek, síncsava
rok, kampó v. sima lemezek foglalják le, a vas
aljakra pedig csavarok, kampók és ékek. A kettős-
fejű síneket sinsaruk és ékek segélyével erősítik 
meg. A sinvégeket egymáshoz hevederek és 
szöghevederek, hevederesavarok, áthidalóleme
zek kapcsolják. 

Sinméretezés, 1. Sin. 
Sinn (Breite S.), a frank Saale jobboldali 

mellékfolyója Unterfranken bajor kerületben, 
mellékvize a Schmale, S. 

Sínnélküli vasút. így nevezik a németek az 
olyan elektromos üzemű autóbuszt, iüetőleg motor
kocsit (1. o.), mely az országút fölött feszített 
kettős munkavezetékből (1. Elektromos vasút) 
különleges szerkezetű olyan áramszedő útján kap 
áramot, mely lehetővé teszi a többi közúti jár
művek elkerülését. Ha az áramvezeték «egy vá
gánya)), két autóbusz találkozásakor az áram
szedőket felcserélik. 

Sinn l e in (kelta a. m. ami magunk»), annak 
az ir forradalmi szervezetnek a neve, mely Íror
szág függetlenségét tisztán az ir nemzet erejével 
s nem az angol parlament engedményéből akarja 
megvalósítani. Azért az angol parlamentben he
lyet foglaló «ir nemzeti párttal)) határozott ellen
tétben áll. A S. mozgalom végső célja egy ((füg
getlen ir köztársaság felállítása)) s e céljának el
érésére minden eszközt (bojkott, fegyveres zen
dülés) helyesnek talál, ami az angol uralom gyen
gítésére szolgálhat. A S.-ek támasztották a dub
lini nagy felkelést, mely 1916 ápr. 23—28. nagy 
és pusztító harcokban tört ki s a szomszédos gróf
ságokra is kiterjedt. A mozgalom leverése után 
az angol katonai parancsnokság a S.-ek néhány 
vezérét (Pearce, Clarké, Gonnolly, Moddermoth) 
kivégeztette. A S. mozgalom támogatására Sir 
Eofjer Gasement 1916 ápr. 21. egy fegyverrel 
megrakott hajóval kötött ki, de nyomban elfog
ták, s miután a londoni esküdtszék jún. 29. ha
lálra ítélte, aug. 3. felakasztották. A háború be
fejeztével a S. mozgalom még nagyobb hevesség
gel terjedt s egész Írországot megrázta; számos 
középületet felgyújtottak v. felrobbantottak, a 
kormányesapatokkal sok összeütközés történt. 

Még 1916. kikiáltották a független ir köztársasá
got s az 1917. egybehívott konvent, amely De 
Valerát választotta elnökül, ezt végérvényesnek 
jelentette ki. 1919-ben az angol kormány French 
tábornagyot küldte Írország megfékezésére, aki 
az országot ostromállapotba helyezvén, a S. egye
sületet feloszlatta, a S. párthoz tartozó angol 
parlamenti képviselőket elfogatta. De a nyugal
mat így sem állíthatta helyre. Midőn 1920. Mac 
Swiney Terence corki polgármesterletartóztatása 
után a brixtoni fogházban éhségsztrájk következ
tében hosszú, kínos szenvedéssel meghalt, a zavar
gások már nemcsak Írországban fokozódtak, ha
nem gyujtogatásokat és merényleteket szerveztek 
Liverpoolban és Londonban is, s a S. mozgalom 
még azután is tovább tartott, mikor Írországnak 
1920. megadták az autonómiát. Az új alkotmány 
szerint Írország két külön autonóm ország, az 
egyik, Ulster tartomány, a hat északi, túlnyomóan' 
protestáns grófságból alakult; a másik a kath. 
írek lakta Dól-Irország. Az angol koronatanács 
úgy intézkedett, hogy 1921 ápr. 19. Ulster, máj. 
3. Dél-Irország homeruleja, azaz autonómiája 
lépjen életbe. A S.-ok Valera vezetése alatt nem 
ismerték el az új alakulást, hanem még hevesebb 
polgárháborút indítottak. 1921 év nyarán Lloyd 
George több sikertelen kísérletet tett, hogy Vale
rát és megbízottait, valamint az ulsterieket az 
angol kormánnyal leendő tanácskozásra birja, de 
egyfelől a már megalakult ulsteri kormány nem 
akart tudni egy egységes Írországról, másfelől 
Valera ragaszkodott Írországnak mint független 
köztársaságnak elismeréséhez és csak ez alapon 
volt hajlandó szerződésre lépni Nagybritanniá
val. A S.-ok országgyűlése 1921 aug. 26. bere
kesztette üléseit, de ugyanakkor újra az ir köz
társaság elnökévé választotta Valerát. Végre szep
tember 30-án Valera elfogadta a közös tanács
kozásra való meghívást; okt. 24. pedig Lloyd 
George ultimátumot intézett a S.-hoz, hogy a 
béke csak azon az alapon jöhet létre, ha elisme
rik Írországnak a brit birodalom keretén belül 
való helyzetét. 1921 decemberben létrejött a 
S.-okkal a megállapodás, amelyet dec. 29. az ir 
parlament elfogadott s 1922 január 7-ón ratifi
kált ; de Valera és közvetlen hívei tiltakoztak s 
nem vettek részt a határozatban. Az új ir kor
mányt Grifflth Arthur elnöklete alatt megválasz
totta az ír országgyűlés; a júniusban végbement 
új választásokon Valera hívei nagy kisebbségben 
maradtak, de folytatták elkeseredett harcukat 
gyilkosságokkal és gyújtogatásokkal, most már 
az ir kormány ellen. A bandaharcokat szervező 
Valera egy évnél tovább folytatta az ellenállást, 
míg az ir kormány csapatainak sikerült őt végre 
1923 augusztusban egy csetepatéban megszorí
tani és elfogni. 

Sinni, 80 km. hosszú folyó Poteuza olasz tar
tományban. A S. ókori neve Siris, partján győzte 
le Pyrrhos a rómaiakat 280. K. e. 

Sinningia Nees (növ.), a Gesneraceae család 
génusza; mintegy 20 faja Braziliában honos gu
mós növény, szára rövid, néha csaknem fás, le
vele átellenes, viráguk többnyire nagy, levélhón-
alji csészéje összenő a magház alapjával, pártája 
harangtöleséralakti v. hengeres, karimája széles, 

Amely szó S alatt nincs meg, Sr. alatt keresendő! 
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többnyire fehér v. ibolyaszínű, porzója 4. Igen 
elterjedt szobai növény a ,S'. speciosa (Lődd.) 
Bonth. et Hook.,de (floxin-ia néven ismerik. Min
dig alacsony marad, felemelkedő szára nincs. 

SimiiíisriH. 

Világa nagy és pártája több színváltozatú lehet. 
Üvegházi növény, ahol nyáron fejleszti ki pom
pás virágait. 

Sinnius, a Senio (1. o.) folyó ókori neve. 
Sinortor. 1. Ecetsavas magnézium. 
Sinologus, a kínai nyelvvel foglalkozó tudós. 
Sinon, Odysseus rokona; ravasz tünetessel 

rávette a trójaiakat, hogy húzzák be városukban 
görögöktől otthagyott (s fegyveresekkel meg
töltött) óriási falovat s ezzel Trója vesztét idézte 
elő. (Vergilius, Aeneis II. ének). 

Si non caste , tauien caute (lat.) a. in. 
ha nem is tisztán, legalább óvatosan, t. i. a lát
szatot megőrizve. 

Sinope, város, 1. Szinope. 
Sinopit iásv.), 1. Szinopit. 
Sinpróba. A sinek kellő minőségéről a vas

utak az átvétel előtt főképen hajlító-, ütő- és 
szakítópróbák útján szereznek meggyőződést. A 
hajlító kísérletnél a sint két, kb. egy méter tá
volságban fekvő éken támasztják alá és középen 
terhelik meg. A súly megállapítása akként tör
ténik, hogy a sin szélső szálának igénybevétele 
az elaszticitási határt érje el vagy a szakltási ha
tárt. Az első esetben a sinnek nem szabad mara
dandóan meggörbülni, a második esetben nem 
szabad törnie. Az ütökisérleteket mintegy 500 kg. 
súlyú kossal végzik 4—9 in. magasságból ejtve, 
hasonló sinalátámasztás mellett. Á szakítópróbát 
legtöbbnyire a sin fejéből kiesztergályozott próba-
páieán végezik és előírják a próbapálcán elérendő 
szilárdságot, nyúlást és keresztezel vénycsökke
nést. Egyes vasutak alkalmaznak még golyó
nyomópróbát, továbbá a sinanyag egyenletessé
gének megvizsgálása ((óljából a sin keresztszel
vényének savakkal való maratását. 

Sinsheim, város Heidelberg badeni kerületben, 
(1920) 3327 lak., sörgyárra], 1674 jún. 16-án Tu-
renne eldöntetlen ütközetet vívott itt Bournon-

ville császári tábornokkal. 1689-ben a franciák a 
várost földúlták. 1799 nov. 16. Ney francia vezér 
az osztrákokat visszavetette, de S'dáiw/ tábornok 
már dec. 2. elűzte őket. 

Sinszál, 1. Vágány. 
Sinszeg. Hazánkban a vasúti sinek függőleges 

irányban való megerősítéséhez túlnyomóan nagy, 
négyszögletű vasszegeket használnak, nielyekmé-
retei a megerősítendő sinek szelvényével változ
nak. A S. feje-újabban horogalakú, olykép, hogy 
a horog hosszabb ága a sintalpat lenyomja, míg 
másik ága a szeg kihúzásánál támpontul szolgál. 

Sintenis, Kari Friedneh Ferdinánd, német 
jogtudós, szül. Zerbstben 1804 jún. 25., megk. 
Dessauban 1868 aug. 2. Előbb ügyvéd volt. 1829-
ben többekkel együtt elkészítette a Corpus juris 
civilis első teljes német fordítását (Lcipzig 1830— 
1834, 7 kötet), majd a Corpus juris canonici ki
vonatos fordítását (u. o. 1834—39). Handbuch des 
géniemen Pfandrechts (Halle 1836) c. munkája, 
méltatásaként meghívták a glesseni egyetemre 
rendes tanárnak. Főműve: Das praktische ge-
meine Zivilrecht (Leipzig 3 kiad., 1868-69). 

Sintér. 1. Gt/epiitester. 
Sinthgunt tSinthgiwlh). a német mitológia 

egy alakja, női istenség, az ú. n. Merseburgi rá
olvasásokban (l.o.) a nap testvérének van mondva. 

Sinto, sintoizmus (shiutoismus), a japániak 
régi nemzeti vallása. S. kínaiból átvett szó, mely 
a. ni. istenek útja, japáni nyelvre fordítva Kami no 
Michi. Eredetileg, mint a legtöbb magasabbrendű 
néphit, a sintoizmus sem volt egyéb a természeti 
erők imádásánál. Mint legfőbb lényt az istenített 
eget tisztelték a sintoisták. Tisztelet tárgyai vol
tak még az isteni lény részeit alkotó égi testek, 
köztük első helyim a. nap. lirkölcstana olyan, 
mint a többi vallásé: a jók mennyországba, a 
gonoszok pokolba mennek haláluk után. Az ősök 
tisztelete is lényeges eleme a sintoizmusnak. A 
S. fejlődésében 3 korszakot szokás megkülön
böztetni: 1. az őskor, mely a buddhizmus lievite-
léig, azaz a Kr. u. VI. sz. közepéig terjed; 2. a 
buddhizmussal való egybeolvada-s; 3. az újraébre-
dés kora. kb. 1700-tól napjainkig. A ö. századokon 
át élet-halál harcot vitt a buddhizmussal, mígnem 
a XIX. sz.-ban hivatalos államvallássá lett s bár 
1889. e jellege megszűnt, ma is a nép és a csá
szári udvar vallása. V. ö. Die orientalisehen Reli-
gionen (Kultur der Gegenwart, Teil 1. Abt. III. 1.). 
L. még Japáni mitológia és vallás. 

Sintörés. A sinek törése előállítási hibáknak 
vagy a túligénybevételnek következménye. A sin-
anyagban maradó salakos részek, hólyagok, belső 
és külső hajszálrepedések idővel törést idéznek 
elő. A túligénybevételt meg nem engedett terhe
lésű jármüvek közlekedése v.az alátámasztás töké
letlensége okozhatja. Gyakori az egyenetlen fek
vés fagykúpok, a fagy kiengedése idején. Nagy
számú S.-t okozhat egyes laposkerekű járművek 
ütése is,áltaiában egymilliókocsitengely kilométer 
áthaladása után átlag 0*5 darab S. fordul elő. 

Sint, ut sünt, aut non sint (lat.) a. ni. 
legyenek, amint vannak, v. ne legyenek. Állítólag 
e szavakkal utasította vissza XIII. Kelemen pápa 
(és nem Eicci Lőrinci jezsuita, rendfőnök), hogy 
módosítsák a jezsuita-rend szabályait. 

Amely szó S alatt nincs meg. Sz alatt keresendő! 
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Sinupal l iata (Öblösköpenyszélű kagylók. 
.iii;it). ;iKagylók egyik alrendje. L. Kagylók. 

Sinus (lat.) ;i. in. görbülés, öböl, kebel, mell; 
neometriai értelemben I. Trigonometriai számok-

Sinus (lat.), az anatómiában 1. az ar(!ko))onya 
levegőtartalmú üregeinek neve (S. maxiUaris, 
az arcöböl, S. frontalis, a Uomloköböl stb.); 2. a 
kemény agy veíöburok gyüjtőereinek neve (1. Agy-
hártya-S.-ok). Egyéb üregeket, réseket is így 
neveznek az anatómiában. 

Sinus (lat.), tengeröböl. gyakori az ókori föld
rajzi nevekben, így: 

iS'. Aelaniticus, Akaba-öböl (Vörös-tenger); S. 
Alcyonius, Aegosthenai-öböl; S. Adramyttmus, 
Adrainytii- v. Edremidi-öböl(Kis-Ázsia); S. Auli-
tes, Adeni-öböl; S. Arabicus, Arab-öböl v. Vörös-
tenger; S. (Jodmms, Kattegat; ,S'. Coriuthiacus, 
Korintusi-öböl; .S". Cumanus, Nápolyi-öböl; S. 
Cylipenus, Rigai-öböl; S. Doridis, Symii-öböl; 
>>'. h/anaticiis. Quarnero; & Ferinus és The-
riod.es, Dólkinai-tenger és Fo-kien út; S. Galli-
ms, Lyoni-öböl; S. Gangeticus, Bengál-öböl; S. 
Hermaneiis v. Herminus, Szmiriíai-öböl; S. He-
rospoüticus, Szuezi-öböl; S. Laconiois, Ma-ra-
thoni-öböl; S. JÁyesticm, (íenuai-öböl; S- May-
,ius, Délkinai-tenger ; S. PerimuMois, Sziámi
öböl; S. Pliíithinites. Arab-öböl (Egyiptom); .S'. 
RMzmúcus, Boeche di Oa-ttaro; <S'. Saronicus, 
Bginai-öböl; S. Scythicus, Kara-boghasz (Kaspi-
íenger); 5. Singiücus, Hagion-orosz öböl (Chal-
kidiké félsziget); S. Strymonwus, Orfani- vagy 
h'endina-öböl (Makedónia); S. Syrtis maior és 
minor, Sidrai-öböl s a Gabes-öböl; ,S'. Thermai-
rm, Szalonikii-öböl; 8. Tomnuicus, Kasszandra
öböl (Chalkidiké félsziget); S. Venedirus. Dan-
zigi-öböl. 

Sinusinduktor, indukciós elektromos készü
lék; oly áramot fejleszt, melynek ingadozásait 
sinusgörbével tüntethetjük fel. L. még Divamo-
t'/rki romosgépek. 

Sinusifis . az arckoponya sinusainak gyula-
(lása. 

Sinusmanométer. ferdén felállított roiyadék-
manoniéter, melyen a nyomást nem a két folyadék
oszlop felszínének távolsága méri, hanem ez, szo
rozva a hajlásszög sinusával, mivel esak a két 
felszín magasságkülönbsége mérvadó. 

Sinusoid, síkgörbe, melynek x, y derékszögű 
koordinátákban van kifejezett egyenlete : 

x 
y = ;i sin , . 1) 

ahol a és b állandó értékeket jelentenek. 
Sinusoidális áram, 1. ^Elektroterápia 
Sinustl iromuosis . így nevezzük az agy 

vivöeres sinusaiban a vérnek fokozatos megal-
vadását, mely a sinusok környékében levő szer
vek súlyos genyedö vagy egyéb gyuladásos fo
lyamataihoz társul. Gyakori szövődménye a ge-
nyes középfülgyuladásnak (a S. sigmoideus), elő
fordul a homloküreg és iköböl genyes gyulladá
sainál is (sinus longitudinális, sin. eavernosus); 
elég sokszor társul orbánchoz is. A baj helyes 
műtéti beavatkozás nélkül majdnem mindig ha
lálos. A betegek a, különböző helyi tüneteken kí
vül a súlyos vérmérgozés (sepsis) tüneteit mutat

ják, sokszor szövődve agyi tünetekkel (agyhártya-
gyuladás, agytályog). 

Sinus-vonal. Hullámszerű vonal, mely az 
y = sin x függvényt ábrázolja. 

Sinütközés, 1. Sinilleszt.es. 
Sinvándorlás. A vasúti vágány sinszálai üzem

közben idővel lassanként hosszirányukban el szok
tak tolódni. E jelenség okát nem ismerjük. Egy
vágányú pályán legtöbbnyire a bal sinszál ván
dorol előre. Kétvágányú pályákon és esésben levő 
pályarészeken legtöbbnyire mindkét sinszál előre, 
ill. lefelé vándorol. Különösen nagy a vándorlás 
ívekben. A vándorlás a forgalmat veszélyezteti, 
mert a hézagok záródása folytán vágánykivető-
dést idézhet elő. A fentartást igen megnehezíti, 
mivel az illesztési talpfák rázósakká válnak és 
repednek, ésuyomtávszűkülésekállanakelő. A ván
dorlás akadályozására a sineket minél több talpfá
hoz támasztják. A S.-t gátló szerkezetek legtöbb
nyire a sintalphoz kapaszkodó ékek, ill. csavaros 
szerkezetek, amelyek a talpfához támaszkodnak. 
Használnak támhevedereket is; a gátlószerkezetek 
számát a szükséghez képest kell megállapítani. 

Sió, tavak, mocsarak, vízfolyások természetes 
ám pásztó ja. Innen ered a Balaton árapasztójának. 
a Siónak neve, 1. Sió-csatorna-

Sióagárd, nagyk.. Tolna vm. központi j.-ban. 
(íüüo) 1925 magyar lak. Közelében Leányvár és 
Battivár romjai. 

Sióberki társulat, alakult 1847. a siómenti 
mély területek ármentesítése és lecsapolása cél
jából. Árterülete 6069 kataszt. hold. Az 1897. 
megkezdett munkálatok a Sió medrét másod-
percenkint 24 m» víz levezetésére tették alkal
massá. A Sró csatornázásával (hajózhatóvá téte
lével) kapcsolatban az állam 1914. megkezdte a 
meder bővítését. 

Sió-csatorna, a Balaton fölös vizét a Dunába 
levezető csatorna. Siófoknál ágazik ki a Balaton
ból, Ozoránál a Kapóssal egyesül; innen kezdve 
neve Sió-Kapos, amely a Fejérvár felől jövő 
Sárvíz-csatornával párhuzamosan D. felé folyik, 
Ezek Agárdnál egyesülnek és Sárvíz néven öm
lenek Szekszárdnál a Dunába. A S. állítólag a 
rómaiaktól ásott leesapolócsatornából keletkezett. 
Siófoknál zsilipje van. amelynek segítségével a 
lefolyó vízmennyiség és így a Balaton vízszine 
szabályozható. L. Balaton, Kapós és Sárvíz. 

Siófok, nagyk. Veszprém vm. enyingi j.-ban. 
(ÍÖÍO) 3132 magyar lak. S. a Balaton partján s a 
Sió-csatorna torkolata mellett fekszik. Már régibb 
idő óta sokan nyaraltak ós fürdőztek ott. 1891 óta 
a S.-i Balaton-fürdő részvénytársaság a modern 
igényeknek megfelelő nagy fürdőtelepet létesített 
35 ha. terjedelmű parkkal, díszes szállókkal s 
nyaralókkal. A Balaton taván gőzhajók közve
títik a közlekedést Balaton-Füred felé. Van igen 
élénk forgalmú vasúti állomása, posta- és távíró-
hivatala-, telefonállomása. Lóversenyeket is szok
tak itt tartani. 

Sió-Kapos-csatorna. 1. Kapós. 
Siómaros, kisk. Veszprém vm. enyingi j.-ban, 

(IMO) 598 magyar lak. 
Sión (helyesebben: Gion), Jeruzsálem (1. o.) 

magaslata, eredetileg annak a dombnak és hegyi 
erődnek a neve, melynek bevétele által Dávid a 
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jebuzitákat és Jeruzsálemet meghódította. A Kr. u. 
IV. sz. óta a legújabb időkig S. névvel jelölik té
vesen Jeruzsálem legmagasabb DNy.-i dombját 
(a hagyományos S.-t). L. még Hermon. 

Sión (ejtsd: szion, ném. Sitten), város Wallis 
svájci kantonban, (1910) 6566 lak., antracit- és 
márványbányákkal. Templomai, több kolostora és 
régi épületei középkori jellegűvé teszik. 

Sión György, román író, szül. Hirsova község
ben (Moldva) 1821., megh. Bukarestban 1892. 
Iasiban hivatalnok volt, nagy nyelvtudása folytán 
sikerült fordításokkal gazdagította az akkor még 
szerény román irodalmat. így Fotino: Istoria 
Daciei (Dácia története, görögből, 3 köt., Buku-
resti, 1860); Moliére, Racine és Corneille művei
ből több kötet. A 40-es évek szabad eszméi ő benne 
is követőre találtak, szatírái miatt üldözték is. 
1848 és 1856 évek közt Erdélyben bolyongott. 
Hazájába visszatérve, részt vett még a Moldva és 
Havasfelföld egyesülésére megindított és 1866. 
sikerült mozgalomban, azután megvált a politi
kától és az irodalomnak élt. 1868-ban a Román 
Akadémia tagjává választotta., később titkárává. 
Önálló verskötetei mellett színdarabjai is vannak, 
de különösen becsesek emlékiratai. írásainak 
nyelve keresetlen és tiszta, kerül minden latin 
és francia kifejezést és szólásformát. 

Sioniak (sioniták, ronsclorfi szekta), Eller 
Blias (1690—1750) alapította Bberfeldben, az oda
való ref. lelkész, Schleiermaclier Dániel (a híres 
teológus nagyatyja) és egy pék leánya, Buchel 
Anna társaságában, akit Eller később feleségül 
vett. Ennek jelenései voltak, melyeket Eller, mint 
a «8ion atyja» hirdetett. 1741-ben Ronsdorfban, 
Eller szülővárosában külön gyülekezetet szervez
tek, melynek prédikátora Schleiermacher lett, aki 
azonban később visszavonult a szektától, amely 
Eller halála után 1765. végleg feloszlott. V. ö. 
Krug, Gesch. der Schwarmerei im Grossherzog-
tumé Berg (1851). 

Sionisták, sionizmus, 1. Cionizmus. 
Sioule (ejtsd: sziúi), az Allier 160 km. hosszú bal

oldali mellékvize Franciaország közepén; ered az 
Auvergneben a Mont-Dore É.-i oldalán, partjai 
számos várrommal f estőiesek. Allier département-
ben St.-Pourcain alatt torkollik. 

Sioux-City (ejtsd: sziú-szitti), város Iowa észak
amerikai államban, (1920) 71,227 lak., kocsi-, tégla-, 
eke- és keményítőgyártás; nagy húsvágóipar. 

Sioux-Falls (ejtsd: sziú-faiisz), város South-Da-
cota északamerikai államban, (1910) 14,094 lak., a 
nagy Sioux folyó vizi erejének felhasználásával 
virágzóvá tett gyáriparral; van siketnéma-inté
zete, nagy fegyháza. 

Sioux-indiánusok, 1. Sziú-indiánusok. 
Sip, 1169 m. magas hegy az Árva-liptói mészkő

hegységben, a Vág és Árva összefolyásában. 
Síp, 1. Fúvóhangszerek, Ajaksíp és Nyelvsíp. 
Sipacki-Breg, adók. Zágráb vmegye samobori 

j.-ban, (1920) 207 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 
Sipahi, 1. Spáhi. 
Siparium, a római színpadon a vígjátékok 

jelenetközeiben használt kis függöny, a nagy füg
gönytói (aulaeum) különböző. 

Sí parva l icet componere magnis (lat.) 
a. m. ha szabad kis dolgokat a nagyokkal egybe

vetni. Idézet Vergilius Georgica-jából (IV., 176), 
ahol a méhek építő munkáját a kyklopsokéval 
hasonlítja össze. 

Sípcsont (tibia), az alszárt egybetevő két csont 
erősebbike, amelynek felső tömegesebb részéhez 
(a bütykén) a combcsont alsó végén levő bütykük 
támaszkodnak. Lent a lábtőcsontokkal Ízesül és a 
belső bokát alkotja. Elülső élét a bőrön át könnyli 
kitapintani. 

Sípcsonti jelző, a. ni. platyknem jelző, a síp-
csont lapultságának kifejezésére szolgál. L. 
Platyknemia. 

Sipeiro v. sipiri (nsv.) a. in. Greenheart-fa 
(1. 0.). 

Siphnos, sziget, 1. Szifanto. 
Sipho (n6v.), 1. Embryophyta. 
Siplion (gör.), I. Szifon. 
Siphonia elast ica Pers. (UÜV.J. I. Hevea. 
Siphoniata v. Siphonea (állat), a szifós 

kagylók gyűjtőneve. L. Kagylók. 
SipUonogamae (uüv.), 1. Phanerogamae. 
Siphonophorae (Állat), 1. Hólyagos medúzák. 
Siplionops annulatus (állat), 1. Goedlia. 
Siphonoptera (állat). 1. Bolhjík. 
Siplionostoinata (állat), 1. Élősdi rákok és 

Evezölábúak. 
Sipiri (nüv.) a, in. Greenheart-fa (1. 0.). 
Sipista, hamis kártyajátékos. 
Sipjagin, 1. Szipjagin. 
Sipka-hágó (v. Sipka-szoros), 1308 m. ma

gas igen fontos hágó a Nagy Balkán gerincén, 
rajta megy át a Grabovóból (Bulgária) Kazan-
likba (Keletrumélia) vivő keskeny ós néhol elég 
meredek országút. D.-i kijáratában van S. falu. 
1877 júl. 17. az oroszok É. felől támadták meg 
a S.-t, de visszaverettek; júl. 19. Gurko tábor
nok sikerrel megújította a támadást. Az orosz 
S.-i állásokat később (aug. 20—27.) Szulejmán 
pasa ostromolta s már-már elfoglalta, de az oro
szok szívósan védekeztek. Végre az orosz főhad-
erő átkelt a Balkánon, megkerülve a törököket, 
Vesszei pasát heves küzdelmek után arra kény
szeritette, hogy Sejnovonál megadja magát 32,0(10 
emberrel és 93 ágyúval. 1902 szept. 28. a véres 
csaták emlékére a 8.-n fogadalmi templomot és 
kórházat állítottak föl II. Miklós cár ajándéká
ból. V. ö. Schróder, Der S. im Jahre 1877. (Ber
lin 1880). 

Sipkapárt, 1. Hattar. 
Sípláda, 1. Kintorna. 
Sípoló réce (Anaspenelope L., állat), a Réce

félékhez (1. 0.) tartozó réce-faj. Észak-európai és 
észak-ázsiai madár, mely átvonulása alkalmával 
tavasszal és ősszel Magyarországot is megláto
gatja. Hossza 43, szárnyh. 26, farkh. 11 cm. 
A hím nászrahája: homloka és fejtetője okker-
sárga, nyaka rozsdaveres, szeme mellett fekete
zöldes fémfényü folttal; hamuszürke háta fekete 
hullámvonalakkal, hasa fehéres. Tükre fényes
zöld. Fekete hegyű csőre kékes-szürke, lába 
hamuszürke. A tojó és a him nyári ruhájában 
rozsdaveres, feje feketés-zöld, szürke foltokkal, 
háta rozsdabarna, fekete foltokkal. 

Sipoly (fistula), rendellenes járatcsatorna, 
amely 1. a test természetes üregeinek vagy üre
ges szerveinek valamelyikét a testfelszínnel vagy 
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2. valamely szomszédos üreges szervvel köti 
össze, 3. avagy a test belsejében folyó genye-
dés, gyuladás váladékát vezeti a testfelszínre. 
Eredete szerint a sipoly lehet: a) világra
hozott, amikor hibás fejlődés folytán marad 
vissza, vagy fejlődik ki a fent említett összeköt
tetés; b) sérüléses S., amidőn valamely sérü
lés kapcsán nyílott meg egyszerre két üreges 
-̂zerv, vagy nyílott meg a felszín felé valamely 

üreg, hogy azután ez a nyílás állandósuljon; c) 
kóros S-, amidőn valamely gyuladásos fo
lyamat (genyedés), vagy pusztító daganat (rák) 
marja keresztül valamely üreges szerv falát, 
avagy a folyamatot borító szöveteket. A S.-okból 
kiömlő váladék szerint megkülönböztetünk bélsár-, 
vizelet-, epe-, nyál-, tej- vagy genyes S.-okat. És 
végre különbséget teszünk, a S.-ok között asze
rint, hogy hova vezetnek. így vannak húgycső-, 
végbél-, hüvely-, hólyag-, bél-, gyomor-, mellüii-, 
légcső-, nyál-, csont- stb. S.-ok. A S., legyen bár
milyen eredetű, mindig nehezen gyógyul; egyik 
esetben nehéz a gyógyulás, mert a megnyílt 
üregből folytonosan váladék nyomul belé s ez a 
begyógyulást meg nem engedi; máskor azért 
nem gyógyul be, mert az üreges szerv falában 
lévő izomzat a S. falait folytonosan vongálja s így 
a gyógyuláshoz szükséges nyugalom hiányzik; 
ismét máskor lehetetlen a begyógyulás azért, 
mert a S. járata, a S. falai behámosodtak, a hám 
pedig ösBzegyógyulásra képtelen; végre pedig 
nem gyógyul azért, mert a S. fenekén valamely 
begyógyulásra képtelen fertőzött idegen test (el
halt csontdarab, lövedékrész) fekszik. A gyógyítás 
elve mindenkor az, hogy a gyógyulást akadályozó 
tényezőt megszüntessük. Ott, ahol a folyadék ál
landó csurgáea a gyógyulás akadálya, a S. be
gyógyulhat, ha a folyadék átörnlését egy időre 
meggátoljuk; ott, ahol a S. hámosodása az ok, a 
hámbélés egész hosszában kiirtandó. Ott, ahol a 
S. falait a szomszédos izomzat vongálása gátolja 
a gyógyulásban, az izomzatot át kell metszeni, 
pl. végbél-S.-nál. Ott, ahol a S. fennmaradásának 
oka valamely idegen test, a S. csakis az utóbbi
nak eltávolítására gyógyulhat. 

Sipontum, ó-kori város Apuliában, 1. Manfre-
donia. 

Sipos, 1. Árpád, jogtudós, szül. Horgospatakon 
1843 nov. 1., megh. Nagyváradon 1901 febr. 9. 
Jogi tanulmányai végeztével 1868. megindította 
a Nagyváradi Lapokat, melyet két évig szerkesz
tett. 1870-ben a kassai kir. jogakadémiához ta
nárrá nevezték ki, 1873. Nagyváradra helyezték 
át. Önállóan megjelent müvei: A magyar bánya
jog (Nagyvárad 1872); Házassági vagyonjogmik 
átalakulása; A szénbányászat joga és a föld
birtok (Budapest 1893); A bányatörvényjavaslat 
(u. o. 1895); A törvénytelen gyermek és az örök
lési jog; Avisszkereseti jog a nemzetközi váltó
jogban (magyar jogászgyülés évkönyve). 

2. S. Elek, szinész, 1. Sólymost. 
3. S. Pál, ref. lelkész és tanár, szül. Nagy-

enyeden 1759 okt. 16., megh. Tordason 1816 
szept. 15. Előbb a szászvárosi gimnáziumban volt 
tanár, innen 1805. a sárospataki ref. főiskolához 
hivták meg; ismeretes volt mint költő, még in
kább mint egyházi szónok: egyik mennyiségtani 

müveért a berlini tudóstársaság aranyéremmel 
tüntette ki. Pataki tanárkodása idején Kazinczy 
Ferenccel szoros baráti viszonyban ólt. Kazinczy 
számos levelet írt hozzá. 1810-ben Tordas lel
késze lett. V. ö. Kazinczy Ferenc levelezése 
(Budapest, közli Váczy János, Akad. kiad.). 

Siposs Antal, zongoraművész és zeneszerző, 
szül. Ipolyságon (Hont vm.) 1839., megh. Rév
fülöpön 1923 jím. 18. Zenetanulmányait Buda
pesten végezvén, 1858. nagy sikerrel hangver
senyezett, Liszt magával vitte Weimarba. 1861-ben 
visszatérve hazájába, a Doppler testvérpárral 
hangversenykörutat tett az országban, s a 
magyar zene mesteri előadásával a külföldön is 
nagy elismerést aratott. 1874-ben Budapesten 
megalapította magán-zeneakadémiáját. S. mint 
zeneszerző is a legkitűnőbbek közt foglal helyet, 
eredeti s átiratos zongoramüveit valódi magyar 
zamat s hatásos kidolgozás jellemzik. Egyik meg
alkotója az orsz. magyar daláregyesületnek és 
elnöke volt a Zenetanárok nyugdijegyesületének, 
amelynek megalkotásában főrésze volt. 

Sipovka, szénsavtartalmú gyümölcsbor Orosz
országban. 

Sipó'cz, l.i/eííö, Budapest székesfőváros polgár
mestere és helyettes főpolgármestere, szül. Buda
pesten 1878 szept. 19. Tanulmányait a budapesti 
egyetemen végezte, ahol jogi doktorrá avatták. Pá
lyáját apest vidéki kir. törvényszéknél kezdte, majd 
ügyvédi gyakorlatot folytatott. 1906-ban a főváros 
szolgálatába lépett, 1911-től mint tiszti ügyész 
működött; 1920 máre. 24. Budapest kormánybiz
tosává és helyettes főpolgármesterré nevezték ki: 
1920 szept. 1. polgármesterré választották. 

2. S- Lajos, kémikus, szül. Budapesten 1850 
febr. 24., megh. u. o. 1921 jún. 27. Egyetemi 
tanulmányait Bécsben végezte, itt középiskolai 
tanári, Grazban fii. doktori oklevelet is szer
zett. 1880 óta Karlsbadban városi vegyész és 
a sófőző igazgatója volt. Főleg ásványok kémiai 
vizsgálatával foglalkozott; a M. Tud. Akadémia 
megbízásából 14 magyar lelőhely ásványait vizs
gálta meg. Vizsgálatainak leírásai Tschermak's 
Mineralogische Mittheilungen és a Math. és Ter
mészettudományi Értesítő folyóiratokban, vala
mint a budapesti nemzetközi közegészsógi és 
demográfiai kongresszus jelentésében jelentek 
meg. Önállóan megjelent műve: Karlsbad for
rásai és forrástermékei (1893). 

3. S. László, jogi író, szül. Budapesten 1848., 
megh. u. o. 1916 okt., 16. 1886-ban a fővárosi 
árvaszék elnöke lett. O dolgozta ki a fővárosi 
árvaszék szervezeti szabályzatát; 1882. megjelent 
a gyámsági törvény magyarázatát tárgyaló mun
kája; 1891. Szilágyi Dezső igazságügyminiszter 
a polgári törvénykönyvnek a gyámságot tárgyaló 
része kidolgozásával bízta meg, 1894. a polgári 
tkv. előkészítése végett az igazságügyminiszté
riumban szervezett állandó szerkesztőbizottság 
tagjává nevezte ki. Az örökösödési eljárásról szóló 
törvény előkészítésében is részt vett. A Fodor-féle 
Magyar Magánjog c. munkának Szülök és gyer
mekek közti jogviszonyok, továbbá a Gyámságéi 
Gondiiokság részeit ő írta. 

Sippe, a germán népeknél a nemzetség neve, 
vagyis a rokon családok összessége. Az egy vér-
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Béghez tartozók szervezeti köre. Akik egy S.-hez 
tartoznak, véd- és dacszövetségben élnek. Ugyan
azt a területet tartják megszállva a nomád élet 
korában, egy falu birtokában vannak a letelepe
dés után. A S. hadba is mint külön zászlóalj vonul. 
A S.-tagok vérboszúra kötelesek. 

Sipulusz. Rákosi Viktor (I. o.) írói álneve. 
Sipunculns L. (állat), a Csillagférgek (Ge-

phyrea) osztályába tartozó féreg-nem. Újjforma 
vagy lapított tapogatói szájnyílását koszorú-
formán körítik. Teste és orrmányának hátulsó 
része hosszbarázdás, gyűrűs. Orrmányának csak 
elülső része húzható vissza. Mintegy 15 tengeri 
faja ismeretes. Az európai tengerekben legközön
ségesebb a «S'. nifdiis ÍJ., mely 15 cm. hosszúra is 
megnő és az európai tengerekben is honos. 

Sipylit (ásv.t. lényegében erbiuniniobát: ErNbO, ; 
tökéletlen négyzetes piramisok, amelyek a íergu-
sonithoz hasonlítanak. Gyanta- vagy félig fémes 
fényű, barnásfekete, barnás-narancsszínű, szilánk
jai vörösbarnák, karca szürkebarna, átlátszó. Lelő
helye : Little Frían Mts. Virginiában. 

Si quid fecisti , nega! (Fedsti,vega!. lat.) 
a. m. ha tetted, tagadd! 

Sir (ang., ejtsd: szSr), Angliában nemesi és lovagi 
cím ; a mi nyeivinikön körülbelül a. m. úr, mindig 
a keresztnév elő teszik. Megszólításnál a vezeték
nevet esetleg elhagyhatják, de a keresztnevet soha. 
Maga a S. a keresztnév nélkül alattvalóktól fölebb-
valóikkal szemben, vagy a fiútól atyjával szemben 
használatos. Közönséges életben a S. minden tisz
tességes embert megillet. 

Sir, 1. Sírbolt, Síremlék. Katakombák, Temetés. 
Sirac, adók. éspk. Fozsega vm. daruvári j.-ban, 

(íaio) 1249 horvát, szerb és német lakossal. (Tr. 
SzHSz.) 

Sirach, tulajdonkép Jézus, Siraeh fia, jeruzsá
lemi zsidó, aki Kr. e. 200 körül élt és az erkölcsi 
mondatok egy gyűjteményét összeállította, amely 
vallási tártalináná 1 és a bölcs életszabályok gazdag
ságánál fogva kiváló helyet foglal el a zsidó iro
dalomban és a görög korszakion élő zsidóság val
lási fejlődésének fontos emléke. 

Siracusa, olasz tartomány és város, 1. Szira-
kíiza. 

Sirak (Sirákov). kisk. Hont vm. ipolynyéki 
j.-ban, (1910) 301 magyar lak. (Tr. Os.-Szl.) 

Sirak-steppe, füves pusztaság Tiflisz orosz-
transzkaukáziai kormányzóságban az Alasan és 
Jóra folyók közt; a daghesztáni hegyilakók télen 
itt legeltetik nyájaikat. 

Sir Ali (v. Ser Ali), afgán emir (1863—78.), 
szül 1825., megh. 1879 feni-. 21. Doszt Moliain-
med emir fia volt s trónját csak testvéreinek 
végleges legyőzése után (1868) szilárdította meg. 
Először az angolok barátjának mutatkozott s pénzt 
és fegyvert kapott tőlük, 1877. azonban valláshá
ború ürügye alatt Kelet-Indiára támadt. De vál
lalata nem sikerült, mire orosz védelem alá he
lyezkedett. Mikor 1878 végén az angol-indiai csa
patok átlépték Afganisztán határát, fiának, Jakab 
khánnak (i. o.) engedte át az uralkodást, ő maga 
Turkesztánba menekült. 

Siralmak könyve, 1. Jeremiás siralmai. 
Siralmas (észt.), ami lelki okokból sírásra kész

tet. Néha csak a szomorú, sajnálni való, szána-

Sirály-félék 

kozást keltő értelmében használjuk. Pl. S. hely
zet, sors stb. 

Sirály (illat). I. Sirat'//-felék. 
Sirály-félék (Lariilae. állat), a Lilealakúak 

(üharadriiforvies) rendjének egyik családja. Tes
tük erős, inkább zömök, mint karcsú. Nyakuk 
rövid. Fejük meglehetősen nagy. Csőrük közép
hosszú, oldalról lapított, éles kávájú. egyenesen 
hegyesedő v. átkampósodó. Szárnyuk nagy. hosz-
szú, széles, de vége keskenyedő s benne az első 
evezőtoll a leghosszabb. Tizenkét kormánytollból 
álló farkuk közepes bosszú, széles és egyenes, 
ritkábban mérsékelten kimetszett v. ékalakú. Tol
lazatúk tömött, lágy, szine évszakok és kor sze
rint különböző. Lábuk közepes, hosszú, csűdjtik 
karcsú. Ujjaik száma majdnem kivétel nélkül 
négy; az elülső ujjakat úszóhártya köti össze. 
Nagyságuk különböző. A legkisebbek alig nagyob
bak a csókánál, a nagyok pedig a sasok nagysá
gával vetekszenek. Körülbelül 1 lüfajuk ismeretes, 
melyek az egész Földön el vannak terjedve. Édes
vizeken és tengereken tartózkodnak s mint ilye
nek kitartó repülők és jó úszók. Igazi tartózkodási 
helyük a partvidék, ezért megjelenéslik hajósok
nak a partot jelzi. Sok fajuk a vándormadarak 
közé tartozik: tavasszal északi hazájukba térnek, 
költenek és ősszel elvonulnak; mások táplálkozás 
céljából ide-oda vándorolnak és csatangolnak. 
Kedvelt táplálékuk a hal; de a rovarokat és a 
különböző tengeri állatokat, sőt a dögöt sem vetik 
meg. A szárazföldön járásuk gyors, a vízben ki
tűnően úsznak. Hangjuk kellemetlen. Látásuk és 
hallásuk éles. Sziklákon, földön v.a vizeken elte
rülő növényzeten egyenkint v. kolóniákban fész
kelnek. Fészkük kezdetleges szerkezetű, v. egy
általában nincs is fészkük, hanem tojásaikat a 
puszta földre rakják. Rendesen 3 tojást tojnak, 
melyek színre és mustrázatra a lile-félék tojásai
hoz hasonlítanak, alakra azonban eltérnek, mert 
kevé8bbé körtealakúak. Fiókáik a tojásból kibújva 
sűrű pelyhekkel vannak borítva s néhány nap 
alatt a fészket elhagyva már futni tudnak. Ott. 
ahol a S. nagy mennyiségben élnek, tojásaik fon
tos kereskedelmi értéket képviselnek. A fiatalok 
húsát eszik. 

A S. családja három alcsaládra tagolódik: 
A) alcsalád: Igazi sirályok (Lminae). A má

sik két alcsalád fajaitól abban különböznek, hogy 
csőrük nyúlánk, egyenes, felső és alsó kávájuk 
egyenlő hosszú s farkuk többé-kevésbbé villás. 
Nagyszámú nemeik és fajaik közli) említésre 
méltók: 

1. csoport: Hal farkasok vagy Habié sirályok 
(Megalestris és Stercorarius)- Ragadozó mada
rak módjára élnek s ennek megfelelőleg szerve
zetükben is sok ragadozó madárra jellemző saját
ság van. Földünknek kivált B.-i hidegebb övét 
lakják. Közönségesebb fajaik : sima v. vagy bal-
farkas (Megalestris catarrhactes L. = régi né
ven: Stercorarius skua Brün.); délsarki hal-
farkas (Megalestris autarctica Less.); széles-
farka halfarkas (Stercorarius pomoitorhhms 
Temm.); ni/ílfarkú Italf'árkos (Stermrarixs pa-
raxitims L-). 

2. csoport: Sirályok (Larus). Jellemző tulaj
donságuk, hogy csőrükön nincsen viaszhártya és 

Amely szó S aiatt nincs meg, SB alatt keresendő! 



Sirá ly- fé lék 

hogy farkuk egyenesen elvágott. Ez a csoport a 
legnépesebb az összes S. között, mert ide kb. 45 
faj tartozik. A hazai fajok közül leggyakoribb a 
kacagó sirály vagy csiillő fL. ridilmndits L.), 1. 
Kacagó sirály. Régente az Al-Duna mocsaraiban 
gyakori volt, most azonban csak a vonulás alkal
mával jelenik meg nálunk a feketefejii sirály 
(L. melauocephalns Natt). Kéje fekete (szeme 
fölött és alatt fehér folttal). Háta, dereka és szár
nya szürke, egyébként teste tiszta fehér; esőre és 
lábai vörösek. A, Köldközi- és Kekete-tenger part
vidékén honos. Átvonulás idején tavasszal (május) 
és ősszel (szept.) a Kertén és a Yelenczei tavon 
gyakori a Délkelet-Európában és Közép-Ázsiában 
élő törpe sirály (L. niiniihis Pali.), melynek feje 
fekete, szárnyai világos hamuszürkék, testének 
többi része fehér, mellén és hasán gyenge rózsa
színű árnyalattal, csőre és lábai nász idején vörö
sek. Hasonlóképpen az őszi és tavaszi vonuláskor, 
sőt néha télen is előfordul a szürke sirály vagy 
viharsirály (L. cawns L.), melynek szárnya ké
kes hamuszürke (elsőrendű evezni feketék), tes
tének többi része fehér, sárga hegyű csőre tövén 
zöldes, lábai sárgás szürkék. Ugyancsak átvonu
láskor jelenik meg hazánkban a ló-sirály (L. ca-
rhimians Pal I.), a keleti sirály (L. aff'inis Reinch.) 
és a feketehátú sirály (L. fitscus L.). Köldünk 
északsarki tájain honos a jeges sirály (L. glaiwus 
Bri'mn.) és a sarki sirály (L. leucopterúsVeih.). 
Észak-Európa tengerein közönséges s még Észak-
Franciaország és Németország partvidékén is költ 
az ezüstös sirály (L. argevtatns Brünn.), mely 
körülbelül galambnagyságú. Háta ezüstszürke, 
hasa és feje nyáron fehér, télen hamuszürke; a 
fiatalok tollai fehérszinüek, szürkebarna pettyek
kel tarkázva ; csőre sárga ; lábai bússziniiek; az 
Európai tengereken közönséges. A nagyobb termetű 
sirályok közé tartozik a hollónál nagyobb dolmá-
vyos sirály (Larus warinus L.), mely Izlandtól 
íí.-re a Pecsora folvamie s délfelé az É. sz. "rflMg 
költ. 

3. csoport: Hósirályok (Pagophila). Testük 
karcsú; szárnyuk és farkuk hosszú; lábuk ala
csony; úszóhártyájuk kicsi. Európa, Ázsia és 
Amerika sarki tájain élnek. Legismertebb fajuk 
a hősirály (P. eburnea Phipps = Garia álba 
Gunn.); színe egyszínű hófehér; csőre sárga; lábai 
feketék; csak valamivel nagyobb a kacagó sirály
nál ; Eiu'őpa legészakibb részein, Grönlandon és 
Észak-Amerika sarki tájain fészkel. 

4. csoport: Csiillök (Tlissa). Szembeötlő bé
lyegük, hogy lábukon a hátulsó ujj csökevényes 
vagy hiányzik. Leggyakoribb és átvonuláskor, sőt 
néha télen nálunk is előforduló fajuk a közön
séges csüllö v. háromujjú sirály (R. tridactyla 
L.): körülbelül varjú nagyságú; tollazata fehér, 
szárnyai szürkék, csőre világossárga, csüdje fe
ketés, lábujjai sötétbarnák; az Északi-Sarkkörön 
honos; télen délebbre húzódik s ilyenkor Közép-
Európába, a Földközi-tengerre, sőt a Kanári
szigetekig és a Káspi-tóig is eljut; társasán fész
kei; az északi madárhegyek népességének leg
nagyobb része ebből a sirályfajból toborzódik. 

n. csoport: Fecskesirályok (Xema = Chema). 
A többi sirályctsoportokhoz képest legjellemzőbb 
rájuk, hogy farkuk kissé kimetszett és hogy nagy, 

Sirá ly - fé lék 

hosszú szárnyuk van. Leggyakoribb az és/.aksarki 
tájakon honos fecskesirály (Xema sabinei Sa-
bine), mely csak valamivel nagyobb a nálunk i.s 
honos kis sirálynál (Lanrus minntxs Pali.) L. 
Fecskesirály. 

6. csoport: Rózsasirályok (Rhodostethia). Leg
szembetűnőbb jellemvonásuk, hogy farkuk ék-
alakú s farkukban a két középső toll 2 cm.-re 
kinyúlik a többiek közül. Legszebb fajuk a rózsa
sirály ÍR. rosea Maequill); 1. Rózsasirály. 

jByalcsalád: Halászkák vagy Hálászcsérek 
(Sterninae). Az igazi sirályokkal ellentétben cső
rük inkább vaskos, felső kávájuk hegye az alsó 
káva hegyére kampóban hajlik s farkuk egyenesen 
levágott. Főbb nemeik és fajaik: 

1. csoport: Csérek vagy Halászkák (SternaJ. 
Karkuk szárnyuknál legalább félszer, többnyire 
félszerte többel hosszabb. Az egész Köldön el van
nak terjedve. Fajaik száma kb. 40. Hazánkban két 
fajukéi; ezek: a közönséges halászka ÍS. ftu-
viatilis Naum.) és az apró v. törpe halászka (S. 
•minuta L.), 1. Halászka. A többi fajok közül em
lítésre méltók: a sebes halászka (8. bergei Licht.), 
a kenti halászka (S. cantiaca Gmel.j, a sarki 
halászka (S. macrura L.) és a rózsás halászka 
ÍS. dougalli Mont. 

2. csoport: Lócsérek (Hydroprogne). Kajáikat 
régebben az előbbi nembe sorozták, azonban az 
újabb vizsgálatokból kiderült, hogy az előbbiek
kel egy nembe nem egyesíthetek. Legközönsége
sebb a nálunk is ritkán észlelhető közönséges 
lőcsé, r v. nagy halászka (H. caspia Palk), mely 
Közép-Európától lefelé Dél-Afrikáig. Ázsiában 
kelet felé Kínáig, dél felé a Maláji-szigetekig, 
Ausztráliáig, Új-Zélandig, Amerikában Kalifor
niától Mexikóig található. L. Halászka. 

3. csoport: Szerkök y. vízi fecskék (Hydro-
chelidon). Négy fajuk ismeretes, melyek közül 
hazánkban a következő H faj honos: a fekete 
szerkő v. fekete halászka (H. nigra L.), a fehér
szárnyú szerkő v. fehérszárnyú halászka (H. 
lencoptei -a Meis. et Schinz) és a szürkehasú szerkő 
v. szürkehasú halászka (H. hybrida Pali. = 
H- leifcopareia Natt.). L. Halászka. 
} 'n. csoport: Kacagó csérek (Gelochelidon). 
Életmódjukban és szokásaikban eltérnek a csérek
től és a sirályokkal egyeznek meg. Legelterjedtebb 
fajuk a kacagó csér v. kacagó halászka (G. 
angli-ca Mont), mely hazánkban régen nagyon 
gyakori madár volt s az ország-több helyén fész
kelt is; most csakis a Fertő keleti és déli part
jain található. L. Halászka. 

A felsorolt csoportokat kiegészítik a Cseudes-
és Indiai-óceán területén honos tündér csérek 
(G-ygisJ és a déli félteke melegebb övének szige
tein és partjain élő totyacsérek ÍAnons). L. 
Tündércsér és Totyacsér. 

0) alcsalád: Oilóscsöriiek iRhijucliopinaeJ. 
Legszembeötlőbb jellemvonásuk csőrük alkotása. 
Csőrük alsó kávája tövétől kezdve feltűnően kes
keny, késpengéhez hasonlít és a felső kávánál 
hosszabb. Szái-nyaiknagyon hossznak. Éjjeli életet 
folytatnak. Egyetlen nemük (R.hynchops) isme
retes öt fajjal, melyek Dél-Ázsiában, Közép-
Afrikában és Amerikában (Georgiától ós Floridá
tól Buenos Aires-ig) honosak. Leggyakoribb fajuk 

Amely SÜÓ S alatt nincs meg. Sz alatt keresendő! 
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az afrikai ollóscsőrü (R. flavirostris Vieill.). L. 
Ollóscsörüek. 

Sirályhojsza (állat), 1. Fulmarus és Hojsza-
f'élék. 

Sirani, Andrea (tkp. Giovanui Andrea), olasz 
festő, szül. Bolognában 1610., megh. u. o. 1670. 
Cavedone és Guido Reni tanítványa volt s főként 
ez utóbbi modorát követte. — Leánya: Elisábetta, 
szül. Bolognában 1638., rnegh. u. o. 1665. Atyjá
nál tanult. Szelíd kifejezés és gyöngéd színezés 
jellemzi a fiatalon elhunyt, szép tehetségű festőnő 
imivészetét. Neki tulajdonítják az esztergomi pri-
mási képtár egy képét: Bemutatás a templomban. 

Sírás, testi fájdalmak v. lelki indulat folytán 
előálló könnyelválasztás. Mások szenvedésének 
látása is S.-ra indíthat. így művészi hatás is jö
het léke. Vannak költői müvek, melyek egyene
sen a megríkatást célozzák. Ez hiba. Egyes kor
szakokban (1. Érzelgés) sokat sírtak az embe
rek. — A nők és gyermekek hajlandóbbak a S.-ra, 
de nagy okokból sírni a férfiúra sem lealacso
nyító gyöngeség. A S.-tól megenyhül a fájdalom 
kínzó feszültsége. 

Sirásó bogár (állat), 1. Temetóbogár. 
Siratás (képzőművészet), 1. Piéta. 
Sirató, Szarvashoz tartozó népes puszta Békés 

vmegye szarvasi j.-ban, (IMO) 1112 tót és magyar 
lakossal. 

Siratok, azok a nők, akik haláleset alkalmá
val a halottas háznál gyászdalokat énekelnek, 
melyekben az elhalt erényeit magasztalják és 
kimultát siratják. Magyar vidékeken csak itt-ott 
találhatók még a S., a szláv és finnugor népek
nél ez még nagyon elterjedt szokás. Erdélyben 
sok helyen siratót v. sirató-estét tartanak meny
asszonyos házaknál, az esküvőt megelőző napon, 
néhol nagy lakoma, másutt táncest alakjában; 
eimek pendantja a vőlegény legénybúcsúja. 

Siraz, Parzisztán perzsa tartomány fővárosa, az 
Iszpahánba vezető karavánúton, hegyektől kör
nyékezett termékeny fensíkon, 1550 m.-nyi ma
gasban, 50 km.-nyire a régi Perszepolisz romjai
tól, (1920) 50,000 lak., pamut-, selyem-, gyapjú
szövéssel, bőrgyártással, arany-, ezüstárú- és fő
képen rózsaolajkészítéssel. Mivel a Perzsiát átszelő 
fő karavánúton fekszik, a kereskedelme élénk. A 
kivitel cikkei: ópium, gyapjuáruk, nyers pamut, 
gyümölcsök és zöldség. S. ezenkívül szép asszo
nyairól, rózsaligeteiről s gránátalmakertjeiről is
meretes. S. legjobban virágzott a XIII. sz.-ban 
Hulagu mongol császár korában; a virágzásnak 
Timur vetett végett, aki a várost 1387. és 1392. 
foglalta el. Virágzása korában a perzsa tudomány
nak és költészetnek is székhelye volt. Itt szület
tek Hafiz és Szadi, kiknek sírjai a város közelé
ben máig is láthatók. 

Sírbolt, boltozott üreg, melybe az elhunytat 
temetik. Tágabb értelemben magát a kisebb mau-
zoleumszerü épületet is S.-nak hívjuk. 

Síre (franc, ejtsd: szír), a sieur, seigneur (úr) 
rövidítése; e címet eredetileg némely régibb te
kintélyes francia főnemesi nemzetség használta, 
pl. S. de Joinville, S. de Coucy stb.; a XVI. sz. 
óta azonban kizárólag a francia király megszólí
tása lett; ennek mintájára más országokban is S. 
megszólítással illették az uralkodót. 

, Sire, 1. az abessziniai magasföld egy része 
Északkelet-Afrikában, a Takazzé és Mareb folyók 
közt. 

2. S., a Zambezi 600 km. hosszú baloldali mel
lékfolyója Angol-Közép-Afrikában. Fontos viziút 
a Nyassza-tó s az Indiai-óceán közt. 

Sire (ejtsd: szír), Etienne Georges, francia fizi
kus, szül Besanconban 1826 jún. 4., megh. u. o. 
1906 szept. 13. Eleinte szobrásznak készült, de 
aztán főleg a fizika tanulmányozására adta ma
gát ; tanár, majd az órás-szakiskola igazgatója 
lett. Vizsgálatai főleg a hidrosztatikára vonat
koznak s ezekről sok értekezést tett közzé. S. 
azonkívül meteorológiával is foglalkozott, több 
műszert is készített s az órák szerkezetének ja
vításával is érdemeket szerzett. 

Siredou p isc i fonuis (állat), ]. Axolotl. 
Sir Edward Pellew-szigetek (ejtsd: —peiiyú—), 

a délauszti'áliai gyarmathoz tartozó szigetcso
port a Carpentaria-öböl DNy.-i részében. 

Síremlék, a holtak sírjai fölé emelt épület, 
szobor, emléktábla (epitattuin), sírkő v. egyszerű 
fejfa, rendesen a halott nevével és reá vonatkozó 
egyéb feliratokkal. A S. ősidőktől fogva a holtak 
iránt való kegyelet látható jele és a művészet fej
lődésének gyakran hathatós rugója volt s törté
nete az őskori sírhalmokon (tumulusok) és kő
rakásokon (dolmenek) kezdve napjainkig a mű
vészet- és művelődéstörténet legérdekesebb feje
zeteinek egyike. A régi Egyiptom óriási piramisai, 
maeztabái, sziklába vájt barlangjai S.-ek. A görö
gök kezdetben földhalmokkal jelölték hőseik sír
jait, majd boltozott kamrákban temették el őket 
(mykenaei sírok) s a halott nevét, érdemeit többé-
kevésbbé díszes oszlopon (stólé) örökítették meg. 
Később külön épületek, templomok szolgáltak S.-
nek. A legpompásabb S.-eket a kisázsiai görög 
fejedelmek s a római császárok emelték (Halikar-
nasszoszi mauzóleum, Hadrián császár emléke 
Rómában). A szobrászatnak az ókori S.-en kezdet
ben csak alárendelt szerep jutott. A görög sarko-
phag köböl, márványból az egyiptomi mumiakopor-
sók mintájára készült. Az etruszkok sirkamraiban 
a halott égetett agyagból készült alakja, gyakran 
párosával díszíti a sarkophag fedelét. A rómaiak 
az utak mentén sorakozó sirok fölé a legváltoza
tosabb S.-eket emelték. Az elégetett halottak ham
vát a columbariumokban őrizték. Az őskeresztény 
korban a katakombákban a vértanuk S.-ei a fal
képekkel díszített sírkamrák (cubicula). A bizánci 
stílű mauzóleumok példája Nagy Teodorik S.-e 
Ravennában. A keresztény templomok eredetileg 
voltaképen szintén S.-ek, amelyeket szentek, vér
tanuk sírja fölé emeltek. A tulaj donképeni S. a 
padozatba v. a falba foglalt sírkő, majd a sarko
phag v. tumba, fedelén a halott domborművű alak
jával. A csúcsíves építészet korában a ravatal
alakú S. is szokásos. Az előkelőbbek sarkophagja 
fölé díszesen faragott mennyezet is kerül (Scaliger 
S.-ek Veronában, királysírok Krakkóban). A re-
naissance korában a pápák ós a fejedelmek egy
mással versenyezve még életükben állíttatnak föl 
pompás S.-eket. Ezek hol sírkápolnák (Mediciek 
S.-e Pirenzé-ben Michelangelótól), hol mennyeze
tes sarkophagok a halott fekvő v. imádkozó alak
jával (francia királyok S.-ei St.-Denisben, Miksa 
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császár S.-e Innsbruckban), de főleg a templom 
falához simuló s hol diadalívszerű, hol gyámköve
ken nyugvó építmények (Dogé S.-ek Velencében, 
pápák S.-ei Rómában), amelyeket a XVII—XVIII. 
szóban túláradó díszítéssel párosítva a barokk és 
rokokó is fölkarol. A XIX. sz. dereka táján a 
templomok megszűnnek köztemetkező helyek 
lenni. A S.-eket külön temetőkben állítják fel. Már 
a régi temetőkben is gyakoriak a kovácsolt vas
kereszt alakú S.-ek. A XVIII. sz.-ban s a XlX.-ben 
özek különböző alakú kőemlékekkel (oszlopok, 
obeliszkek, urnák) együtt szerepelnek. Az egyes 
sírok fölött álló díszesebb S.-ek szoborművek, 
amelyek újabban olasz és francia példára mind 
nagyobb pompával készültek. Magyarországon a 
rómaiak korából sok és igen változatos S. maradt 
fönn s a magyar királyság megalakulását meg
előző időből díszes keresztény sarkophagokra is 
van példánk (Nemzeti Múzeum). XI. sz.-beli a 
tihanyi kolostor altemplomának apáti keresztet 
ábrázoló S.-e, amelyet Endre király S.-ének tart 
a hagyomány. Királyaink S.-ei Székesfehérvárott 
ós Nagyváradon mind elpusztultak. Legszebb kö
zépkori S.-eink Cudar László apát S.-e Pannon
halmán (XIV. sz.), Szentgyörgyi gr. S.-e Pozsony-
szentgyörgyön (XV. sz.), Schomberg Györgyé 
Pozsonyban, a főpap fülkében álló alakjával (1470), 
jenaissance síremlékeink sorában a Szapolyai 
testvéreké Szepeshelyen (XV. sz.). Sírkápolnának 
épült a Bakócz-kápolna Esztergomban (1507). Ki
váló példája a tumba-alakú S.-eknek Serédy 
Györgyé Bártfán (XVI. sz.) s Apafi György akna-
keréki S.-e a Nemzeti Múzeumban (XVII. sz.). Az 
epitáfiumok legszebb XVI—XVII. sz.-beli példá
nyait az erdélyi szász városokban, Pozsonyban és 
Lőcsén láthatjuk. Újabb S.-eink legszebb példái
val a budapesti Kerepesi-temetőben, sok fényes 
mauzóleummal, s a rákoskeresztúri új izr. temető
ben találkozunk. V. ö. Beöthy Zsolt, A művésze
tek története I—IV. (Budapest 1906—1917); Ger-
lach, Alté Grabmalkunst (Wien 1909); K.Wüde, 
Grabmalkunst (Frankfurt a, M. 1910). 

Siren (állat), 1. Apodia és Sziréngöte-félék. 
Sirenia (állat), 1. Szirénák. 
Sirenidae (állat), 1. Sziréngöte-félék. 
Sirex (állat), 1. Fadarazsak. 
Sírfű (IIÜV.), 1. Sedum. 
Sír haiuaalót, 1. Hamaalót. 
Siriasis (gör.), 1. Hőguta-
Siricius, szent, pápa (384—398), Theodosius 

császár segítségével megfékezte a manicheuso-
kat és priscilliánusokat, de tiltakozott az ellen, 
hogy a császár a főbbeket halállal büntette. Ő 
használta, először a «pápa» címet. Emléknapja 
nov. 26. 

Sírin, perzsa királyné, 1. Chyryn. 
Sirinci, adók. Pozsega vm. újgradiskai j.-ban, 

(I9ip) 193 szerb lak. (Tr. SzHSz.) 
Sirinec, adók. B9lovár-Körös vm. cazinai 

j.-ban, (i9io) 1246 horvát és szerb lak. (Tr. 
SzHSz.) 

Siringő a. m. forgó, örvény, víztölcsér, folyó
víznek körben mozgása. 

Sirissa (növ.), 1. Albizzia. 
Sirius (v. Ganicula, Sothis, Kutyacsillag), a 

Nagy Kutya csillagképének fő csillaga. (L. (Janis 

maioris). Az ég legragyogóbb álló csillaga. Színe 
tiszta kékesfehér és a Vogel-féle I. a) csillagtlpus 
kitűnő képviselője. S. parallaxisa 038 ívmásod
perc, s e szerint 543,000-szer távolabb áll tőlünk, 
mint a Nap, úgy hogy a fény 8 évig van úton, míg 
a S.-tól hozzánk leér. S. kettős csillag; kísérőjét 
elméleti líton Bessel találta azon eltérésekből, 
melyeket saját mozgása tüntet fel. Auwers szá
mította pontosan pályáját, melynek befutására 
494 év szükséges. 1862-ben Clark megtalálta 
a 9-ed rendű kisérőt. A két csillag közepes távol
sága 3000 millió km.; S. tömege 2-2-szer, kísérőjéé 
1'04-szer nagyobb, mint a Napé. Az egyiptomiak 
szorgalmasan észlelték a S. heliakus keltét, mely 
az egyiptomi év tartamánál fogva (pontosan 365 
napnyinak vették fel) 1460 év múlva a naptár 
ugyanazon napjára esett. E periódust a S. egyip
tomi sopt vagy soth neve után a Sothis perió
dusnak nevezték. S. fontos szerepet játszott a 
Nilus áradásának előre jóslásában s a kutya
napok is tőle vették nevüket. A Horatiusnál Ga
nicula rubrának nevezett csillag Schiaparelli 
szerint valószínűleg a Prokyon, úgy hogy nem 
valószínű az, hogy a S. régebben vörös színben 
tündökölt volna. 

Sirjon, hegység, 1. Hermon. 
Sirko (ejtsd: szírko), lengyel író, 1. Sieroszewski. 
Sírkő, 1. Síremlék és Emléktábla. 
Sírleletek, a legősibb időktől fogva szokásban 

volt az elhunytak lehetőleg díszes temetése, va
lamint sírjaiknak felszerelése különféle mellék
letekkel. E szokás nyilván egy túlvilági életben 
való hit folyománya, melyet legtöbb esetben úgy 
képzeltek el, mint a földi élet folytatását. Épp 
azért a régi sírokban találjuk régmúlt korok ru
házati darabjait, fegyverzetét, házi és nyilvános 
életének szükségletét alkotó tárgyakat, érmeket 
stb. A S. fontossága más egyéb leletekkel szemben 
abban van, hogy a kevésbbé jellegzetes tárgyak 
korának meghatározását lehetővé teszik, v. meg
könnyítik. A S. tulajdonképen csak a későbbi kő-
korban (neolit-, csiszoló kőkor) kezdődnek. Az ezt 
megelőzött korábbi kőkorszakból (paleolit) csak 
egy-két vitás eredetű koponyarészietet ismerünk. 
A neolit-kőkor sírletétei már számosabbak s ettől 
fogva nem is szűnnek meg egészen addig, míg 
a kereszténység fel nem lép, mely a halotti mellék
letek szokását mint pogány szokást ki nem kü
szöböli. 

Sírliliom (növ.), 1. Hemerocallis. 
Sirmione, félsziget, 1. Garda-tó. 
Sirmium (Syrmium), római város Alsó-Pan

nóniában, a Száva balpartján, a mai Mitrovicza 
helyén. Fontos szerepet játszik a Kr. u. III. sz. 
óta, falai közt többször és szívesen időztek a ró
mai császárok; hajóhadállomás, volt fegyver
gyára és pénzverdéje. Attila koráig S. Illyricum 
fővárosa. Az őskereszténység történetében is ne
vezetes hely, mint Pannónia legrégibb egyháza 
és püspöki székhely. A feliratok közt sok a ke
resztény vonatkozású. 

Sirmond (ejtsd: szirmon), Jacques, tudós Jézus
társ, atya, szül. Riómban (Auvergne) 1559 okt. 12., 
megh. Parisban 1651 okt. 7. 1590-ben Aquaviva 
generális titkára lett Rómában. 1608-ban vissza
tért Parisba és 1610-től haláláig addig nyomta-
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tásban meg nern jelent egyházi írók munkáit adta 
ki; főbbek: Goffridi abb. Vindocin. opera; Ennodii 
ep. Tic. o.; S. Pulgentii ep. Rusp. de veritate 
proedest. et gratiae 1. III.; Apollinaris Sidonii o.; 
Paschasii Radberti abb. Corb. o.; Anastasii Bibi. 
collect.; Eusebii Coes. op. opnscula, stb. Ezeken 
kívül maga is irt sok teol. értekezést és egy 3 
kötetes munkát a gall zsinatokról (Paris 1629). 
V. ö. Wetzer-Welte, Kirchenlexikon X. k. 

Sirnea (Sirnea), kisk. Fogaras vm. törcsvári 
j.-ban, (1910) 948 román lak. (Tr. R.) 

Sirocco, 1. Sirokkó-
Sírógörcs, idegesek hirtelen kitörő oknélküli 

zokogása, görcsös sirása. 
Sirok, nagyk. Heves vm. pétervásári j.-ban, 

(1920) 2020 magyar lak. L. még Sirok vára. 
Sir oka, a Magas-Tátra egyik jelentékeny 

csúcsa, mely a hegység E-i oldalán, Javormától 
D-re, a Javorinka és Poduplaszki patakok völgyei 
közt emelkedik; magassága 2221 m., csúcsáról 
igen szép kilátás nyilik. V. ö. Magyar Kárpát-
egyeslilet Évkönyve (XIV. évf. 1887). (Tr. Cs.-Szl.) 

Siroka (Siroké), kisk. Sáros vm. kisszebeni 
j.-ban, (1910) 983 szlovák lak. Régi átépített temp
loma kőfalában van Sirokay renaissanee-kori 
síremléke. Innen vezet az országút a Branviszkó-
hagóra. (Tr. Cs.-Szl.) 

Siroka Kula, adók. Lika-Korbava vm. gospiéi 
j.-ban, d9io) 4192 szerb és horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Sírok állatvilága (sírfauna), 1. Temetők állat-
vitfiga. 

Siroka Rijeka, adók. Modrus-Piume vm. voj-
nici j.-ban, (1910) 584 szerb lak. (Tr. SzHSz.) 

Sirokay, régi magyar család az Aba-nem sza-
lánczi ágából. Őse Dávid Péter országbíró idő
sebb fia Petöcs (1303—1333), aki 1330. osztozott 
testvérei, Lőrinc, a Vitézy-család ősének és Mi
hály, a Berthótyak ősének ivadékaival; ugyan
ezen évben Drugeth Miklós nádorral Szaláncz vá
rát Sáros vármegyei birtokáért cserélte el; 1333. 
a Sáros vármegyei Siroka nevű birtokot üai: 
Miklós, János és György között osztja fel, míg 
a másik három fiának, Lászlónak, Mihálynak és 
Péternek Hedri és Prics nevű birtokokat adja. 
A hat fiú közül Györgytói és Lászlótól szárma
zott a S.-család, amelynek emlékét Sirokán S. 
László püspök művészi márványsiremléke őrzi; 
Jánostól az idősebb Frichy-, Pétertől az ifjabb 
Frichy- és Hedry-cs&\&&; Miklós, ki szintén a S. 
nevet viselte, 1341—42-ig főajtónálló, 1342— 
1344-ig erdélyi vajda volt, 1344. Lajos király 
Jobbágy és Püspöki birtokokban pallosjogot ado
mányoz neki; fia Péter (1375) a Jobbágyi nevet 
vette föl. V. ö. Döry Ferenc, A Sirokai, Pricsi, 
Hedri ós Berthóti családok címere 1456-ból (Turul 
XXI. évf. 133.). 

Sirokkó (ol.: scirocco), tikkasztó, páradús 
szél az adriai parton és Olaszországban, mely 
DK.- v. D.-ről fú és rendszerint az eűűt megelőzi. 
Meleg nedves voltával teljes ellentéte a bórának 
(1. o.). Eredete a tengeren van, a honnan a meleg
séget és nedvességet a partra hozza. A S.-t ne
héz, sötét, alacsonyan járó felhők jellemzik, 
melyek bő esőt hoznak. Ereje nem oly nagy, mint 
a bóráé és ha elcsendesedik (scirocco marzo, rot-
hadt-S.) még fullasztóbbá lesz. Meteorológiai fel

tétele, hogy az Adriától É.-ra barométeres de
presszió legyen, mely a tengeri levegőt É. felé 
szíjjá; hogy viharos legyen, arra nagy nyomási 
különbség is kell. Van a S.-nak egy másik félel
metesebb neme Olaszország déli csúcsán, Szicília 
É.-i partvidékén, az Algir-parton, ahol felette 
száraz, forró (a hegyről lecsapó) szél, mely a nö
vényzetet megperzseli, a levegőt finom porral 
tölti meg és a napot is elhomályosítja. Egyéb
ként a S. szó a közhasználatban manapság min
denféle forró szél megjelölésére szolgál. 

Sirokkó Polje, adók. Verőcze vm. diakovári 
j.-ban, (i9io) 769 horvát, magyar és német lak. 
(Tr. SzHSz). 

Sirok vára, Heves, vármegyében, a hasonnevű 
falu (1. Sirok) felett ÉK.-re egy magas kősziklán 
fekszik. A nép Darnő várának hívja, A XIV. sz.-
ban királyi vár. 1372-ben Lajos király kijavít
tatja, de mivel ennek költségeit Domoszlai Miklós 
hevesmegyei ispán viselte, az egész vár zálogul 
az ő kezén maradt. 1389—1472-ig a Kompoltinké. 
A XVI. sz.-ban az enyingi Török-család birtoka. 
1596—1687-ig török hódoltság. Ekkor Caraffa, 
Eger várát ostromolván, S.-t is elfoglalta, mely 
azóta rom. 

Sirola Ferenc, magyar-olasz költő, szül. Fiú
méban 1870., megh. u" o. 1920 ápr. 15. Már fel
sőbb gimnazista korában foglalkozott magyar 
költőknek olaszra való fordításával. Az egyete
met Budapesten végezve, a fiumei áll. főgimná
ziumhoz került tanárnak. Lefordította Petőfinek, 
Tompának, Szász Károlynak több költeményét 
és Arany balladáit (1914). 

Sirova Katalena, adók. Belovár-Körös vm. 
gjurgevaci j.-ban. (1910) 882 horvát lak. (Tr. 
SzHSz.) 

Sirrah, a legfényesebb csillag (a) az Andro-
meda (1. o.) csillagképben. 

Sirsa (n5v.). 1. Albizzia. 
Sirting (bélésvászon), 1. Pamutszövetek. 
SirupuK (lat.) a. ni. szörp v. szirup, az orvosi 

recepteken használatos latin szó. L. Szörp. 
Sirva (Silva. Kilva), sós tó Portugál-Kelet-

afrika Ny.-i határán, 65 kin. hosszú, 30 km. szé
les ; területe 1640 km3; 595 m. magasan fekszik, 
1903 óta nagyrészt kiszáradt és csak apró tócsák 
maradtak helyén, de újabban ismét telni kezd. 

Sírván, híres selyemtermelő vidék Baku orosz-
transzkaukáziai tartományban Az ókorban az Al
bánia nevű vidék D.-i része volt, nevét Choszni 
Anusirvan perzsa király idejében (531—579) 
nyerte, a X. sz.-ban a kalifák uralma alatt állott, 
a XV. sz.-ban Perzsiához került, 1805 óta orosz 
birtok. Fővárosa Semacha volt. 

Sir ve khursid a. m. az oroszlán és a nap, Per
zsia címere, mely a középületek homlokzatán és 
a perzsa katonáknál a tisztek sapkáján (kulah) dí
szeleg. — A Naszreddin sah alapította Nap- és 
Oroszlán-rend perzsa neve. 

Sirventés. eredetileg a provencal költészet
ben kifejlődött műfaj, mely politikai v. erkölcsi 
kérdést tárgyal. A politikai S. legfőbb mestere 
Bertrand de Bora volt. Az elnevezés a sirvent a.ni. 
szolga szóból származik s eredetileg az lír szol
gálatára szerzett költeményt jelentett. — A fran
cia serventois a XVI. sz. óta a boldogságos Szüzet 
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dicsőítő költemények megjelölésére szolgál. Az 
olasz sirventese 3—5 soros strófákból álló költe
mény, melyben az egyik strófa rímei a másik 
strófára is átmennek s igy bensőbb kapcsolatot 
teremtenek közöttük. V. ö. Witthöft, 8. joglaresc. 
(Marbnrg 1891): Nickel, S. und Schprachdichtung 
(Berlin 1907). 

Sisacka Odra, adók. Zágráb várin. sziszeki 
j.-ban, (1910) 930 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Sisak, a fej védelmét szolgáló készség, amely 
minden korban, a támadó fegyver mi voltához al
kalmazkodott, így a kökorban, a parittyatámadás 
ellen, az állatbőr keményebb fejrésze is már meg
felelő védelmet nyújtott. Az érc fegyverré dol
gozása óta a S. is ércből készül. A hallstatti korból 
származó bronz S. még a kétféle anyag (bőr vagy 
nemez és bronz) együttalkalmazásából keletkezett. 
Jellegzetessége, amelyet az ókori keleti S.-okkal, 
valamint egész a vaskor elejéig a középeurópai 
S.-okkal is megoszt, az, hogy tisztán a fejtető és 
a tarkó védelmét szolgálja,: az arc maga szaba
don marad. Az arcnak érccel való elfedését az 
ókori görögség kezdi meg, s ezentúl ez az arc
védővel ellátott S. marad — különböző változa
tokban — egészen a népvándorlás koráig általá
nos érvényben. Dunapenteléről, a római határt 
védő katonaság egyik laktanyájából származó S. 
tarajjal, nyak- és arcvérttel van ellátva. A kelet
római birodalom hatása alatt álló korai népván
dorláskor is még folytatja e típust, még olyan 
esetben is, amikor a S. inkább fejedelmi díszül, 
semmint védő készségül szolgált., A fejlődés e 
menetében szakadást jelent az Ázsia szívéből 
Európába törő, gyorslovú nomád népek feltűnése, 
akikkel ismét az arcot fedetlen hagyó S., v. érc
abronccsal körülvett böraüveg lép fel. A Ny.-on a 
Karoling-korszak (VIII—X. sz.) ú. n. vaskalap-
tipust kedvel, amelyet valamivel később (XI. sz.) 
germán területen orrvédővel (nasal) látnak el. A 
XII. sz. vége felé Ny.-on az ú. n. csöbör-sisakok 
(Topfhelm) jöttek divatba, amelyek az egész fejet 
eltakarták, csupán a szem irányában volt egy-egy 
keskeny rés, valamint az orr és száj táján lélegző-
nyilasok. A fej teljes eltakarítsa ezentúl százado
kon át alapelv volt, s csupán szerkezetileg alkal
mazott változtatásokkal iparkodtak ,o S.-tipus al
kalmazását többé-kevésbbó javítani. így a XIV. sz. 
vége felé kifejlődik a nehezebb csöbör-sisakból a 
könnyebb pikonhog (Beckenhaube), amelynél az 
álarcszerű arcvéd (visier) egy sarkon fordul a 
homlok fölé. Ez az álarc a XV. sz. folyamán 
rostéllyá alakul át és jellegzetessége, hogy a két 
halánték táján alkalmazott forgó sarok körül csap
ható fel s a lélegzőnyilások szaporításával a szá
zad vége felé rács-szerű szerkezetté válik. E ne
héz S.-ok nyomásának enyhítésére a S. alatt 
bőrből v. nemezből való sapkát hordottak, amely
nek mintájára már a XVI. sz. elején vasból való 
salapot vagy soapot (ném. Schlappe) készítettek 
s ez egy időre háttérbe szorítja a nehéz S.-ok 
divatját. Az utóbbi ezidötájt már csak a kelet
ről beszüremkedett lovagi tornákon maradt hasz
nálatban, amelyeken a nehéz lándzsa-döfések ki
védésére, lehetőleg egy darabból készült és az 
arcot teljesen eltakaró tornasisakok voltak hasz
nálatosak. Az arcnak ez az elfedése szükségessé 

tette a S.-on alkalmazott ismertetőjelek, S.-
diszek (rossz néven S.-címer) teremtését, ame
lyek vagy egyszerűen bizonyos színű és számú 
tollból álló tollbokréta felfűzéséből keletkeztek, 
vagy pedig heraldikai címerképeknek plasztikus 
ábrázolásából állottak elő (ilyen pl. az aacheni 
magyar kápolna Anjou-címerén lévő S. dísze: 
a csőrében patkót tartó strucc-fej). A XVI. sz. 
utáni ny.-i S.-ok között legáltalánosabb haszná
latúvá lett a spanyol eredetű mórion, amely a vas
kalapnak karimával ellátott változata, míg Ma
gyarországon a homlokellenzővel, orr- és nyak-
véddel ellátott rákfarkas S. jött divatba, amely 
onnan vette a nevét, hogy a nyakvért a rák pán
céljára emlékeztető mozgó-tagolású érclemezek
ből készült. A 30 éves háború után a lőpor foko
zottabb használata fölöslegessé tette a S.-ot, amely 
ezentúl — pl. Napóleon vérteseinél és az osztrák 
vérteseknél — inkább csak reprezentatív szerepet 
játszott. Ilyen minőségben maradt fenn a porosz 
hadseregben is, Pickelhaube néven. A világhábo
rúban azonban a repülők tevékenysége újra ki
váltotta a S. szükségletét, amely e céljának meg
felelően lehetőleg csak a fejtető védelmét szol
gálja. A világháború végefelé már minden had
seregben általánosan használták. 

S. a tűzoltóknál vékony sárgaréz- v. cinkpléh-
ből, de leginkább marhabőrből készül, elül és 
hátul ernyővel van ellátva, fölül a nyakig el
vonuló taréj díszíti; elül gyakran címer van 
rajta, felcsatolásához pedig rohamszíj szolgál. 
Az amerikai tűzoltók S.-ja inkább kalapformáju 
s hátsó ernyője az egész nyakat borltja. A bőr-S. 
előnyösebbnek mondható a fémsisaknál, mert 
ruganyosabb és a hőt sem vezeti úgy. 

S-, a heraldikában a címernek második fő 
alkotó része, amelyet szabály szerint csak ama 
címeres pajzs fölé lehetett helyezni, amelynek 
birtokosa S.-ot viselhetett, tehát csak nemes sze
mélyek pajzsa fölé. Eleintén ennek a szabálynak 
megfelelőleg testületek, valamint polgári szemé
lyek címeres pajzsa fölé S.-ot nem tettek, kivéve 
Franciaországot, hol a párisi polgárok már a 
XIV. sz. közepén megkapták a jogot, hogy címe
res pajzsukra S.-ot tehetnek. Olaszországban ós 
Németországban a városi polgárok csak a XVI. 
sz.-ban kezdték a S.-ot használni. Heraldikai S.-nak 
csak az tekinthető, amely a fejet és az arcot teljesen 
födi és amelyre oromdiszt, S.-dísztlehetalkalmazni. 
Ennélfogva a heraldikai S. alakjai a következők: 
I. Csata-S., amelyet helytelenül zárt S.-nak ne-
neznek és amely háromféle, ú. ni. csupor-, csö
bör- és csőrös-S. II.Torna-S., melyet helytelenül 
nyilt-sisaknak neveznek és amely kétféle lehet, 
ú. m. pántos és rostélyos S. 

S., növénytani étielemben a virágtakaró le
veleinek különleges alakulása. így az Orchideák 
lepellevelei közül a külső páratlan lepellevél a két 
belső páros lepellevéllel összetapad és kupolásala
kot formál,amely a S.-nak nevezett részt adja. A 
S.-virág (Aconitum) öt sziromszerű lepellevele kö
zül a hátulsó a kupolás S., amely a mézfejtőket 
takarja. 

Sisak, város, 1. Sziszek-
Sisak (Su§ca), kisk. Krassó-Szörény vra. új-

moldovai ].-ban, (1910) 725 oláh lak. (Tr. R.) 
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Sisak, egyiptomi fáraó, 1. Sesonk. 
Sisakbab (nBv.), 1. Dolichos. 
Sisakdísz, a sisaknak lényeges kiegészítő ré

sze, mely a heraldikai sisaknak jellegét megadja, 
s vele szorosan összefügg. Összefüggésben van a 
címerrel magával is, úgy színe, alakjai, mint for
mája által is. A XIII. sz. óta jött divatba. Rende
sen a címerben előforduló egyik v. másik alakot 
ábrázolja plasztikai alakban és pedig v. a cirner-
beli alaknak egy része, v. az egész alak. Főleg 
emberi és állati alakok ábrázoltatnak fél alakban 
a sisakból kinövőleg. A S.-ek gyanánt használt 
díszítmények alakja úgyszólván korlátlan; ki
válóbb alakok a szarvak, szárnyak, vánkosalakok, 
kalapok, tollak, tegezek, zászlók, végre állati v. 
emberi alakok. Egy sisakon gyakran két S. is elő
fordul. A sisak és a S. egymástól elválaszthatatlan 
s mindig igy ábrázolandók. Segéd-S.-eknek neve
zik az olyanokat, melyek egy S.-t kisérnek, így 
pl. a vánkosok. A S. a sisakkal v. közvetve, v. 
valamely közbeeső alak által függ össze. Ez utób
biak közé tartoznak a sisakkoronák, melyek egy
szerű, kis liliomban v. levélalakban végződő ko
ronák, melyekből a S. kinő (különböznek tőlük a 
rangkoronák), továbbá a tekercsek, a vánkosok, 
végre a takarók. 

Sisakfedél, tornyokra alkalmazott magas sá
torfedél, 1. Fedél. 

Sisakos gyík (Gorythophanes, állat), a Leguán-
félék családjába tartozó gyík-nem. Mindössze 3 
faja ismeretes, melyek Közép-Amerikában honosak 
és melyekre jellemző, hogy nyakszirtjükön cson
tos, sisakalakú nyujtványuk van. Legismertebb 
faja a közönséges S. (G. hernandesiiGmy); alap
színe változó, rendesen az olajbarna, sárga, fekete 
és fehér szinek kellemes hatású keveréke; kb. 
40—45 cm. hosszú; tölgyerdőkben rovarokra 
vadászik. 

Sisakos kazuár (állat), 1. Kazuár. 
Sisakos kolibri (Oxypoqon, állat), a Kolibri

félék egyik neme, melyre jellemző sisakszerű he
gyes bóbitája, nagyon rövid csőre és fénytelen 
tollazata. Legismertebb faja az Oxipogon lindeni 
Parz.; tollazata fölül és alul bágyadt zöld, feje 
fekete, bóbitájának középső tollai fehérek, fehér
szárú, ácélfényü farktollainak alsó része barnás
ibolyaszínű ; Venezuelában honos; hossza 14, 
szárnya 8, farka 7 cm. 

Sisakos madár (Geph alopterics ornatus Geoff., 
állat), a Verébalkatúak (Passeriformes) rendjébe, 
a Kotinga-félék (Gotingidae) családjába tartozó 
madárfaj. Fején sisakos tollas bóbitája és nyakán 
lecsüngő, tollas bőrlebernyege van, mely 7-5— 
15-5 cm. hosszúra is megnő, ezért ernyős madár-
nak is nevezik. Tollazata fekete, bóbitája feke
téskék, lábai szintén feketék. Hossza 51, szárnya 
26, farka 18 cm. Perutól K.-re a Kordillerák 
lankásain, az Amazon folyam felső felén a Eio-
Negróig és D.-en Chile határáig honos. Hangja 
bikabőgéshez hasonlít, ezért hazájában bikamar 
dórnak is hívják. 

Sisakrostély, a lovagsisakon alkalmazott ros-
télyzat az arc védelmére szúrás és vágás ellen. 

Sisakrostozat, az agykocsány sisakjában futó 
pólyák Összege. Sisak az agykocsánynak a Soem-
mering-féle fekete állomány és a Sylvius-féle 

agycsatorna fenekét alkotó szürke szemizom-
inagvak között fekvő részlete. Belé van ágyazva 
a középvonaltól jobbra-balra egy-egy ú. n. vörös 
sisakmag, melynek idegsejtjeihez belép a sisak
rostok egy része és innen a középvonalon át ke
reszteződve a túloldali köteggel a kisagyi kötő
karon át a kisagyba merül. A rostok más része a 
lencsemagból ered, a harmadik (az ú. n. kéreg
hurok, mely állítólag az izomérzést vezeti) az 
agykéregből. L. még Agyvelő. 

Sisaktakaró, 1. Takaró. 
Sisakvirág (Aconitum L., nOv.), a Ranuncu-

laceae (Boglárkafélék) család génusza; 60 faja 
az É.-i félgömb hegyein van elterjedve. Kórok. 
Levelük különbözőképen osztott, többnyire tenye
resen hasogatott. Virágzatuk ágtetőző, egyszerű 
v. összetett viráguk csészéje 5 levelű, színes, pár-
taszerü, a legfelső (páratlan) levél felálló sisakot 
alkot, a felső (mézfejtó levél) teljesen a sisakban 
van, hosszúnyelű, csuklyaalakú, fent sarkantyúja 
van. Valamennyi mérges, különösen gumójuk és 
levelük. A S.-mérgezés tünetei: rosszullét, émely
gés, hányás, hasmenés, bizsergés és zsibbadásérzé* 
a fejben, nyelvben és végtagokban; szédülés, bor
zongás, pupillatágiüás, pulzuslassubbodás; nehéz, 
hörgő lélegzés. Később f uldoklás, görcsök, pupilla-
szűkülés ; kicsiny, elmaradozó pulzus. Gyógyítás: 
hánytatás, gyomormosás 2°/o tanninoldattal, szív-
erősítők, mesterséges lélegzés stb. Legnevezete
sebb az A.napéllus L. (Katika S., farkasölő fű.far-
kasrépa, farkasfű, kék tetűfű, 1. a Mérges Növé
nyek cikk színes képmellékletén: II. tábla 5.), em
bermagasságúra megnő, virágzati tengelye és ko-
csányai szőrösek, virága sötétkék. A földben 2 
rópaalakú, szürkésbarna gumója (napellus a. m. 
répácska) van, az egyik a virágzó szárat hajtja, 
azután összezsugorodik, a másik a jövő évi hajtás 
rügyet viseli. Magas hegyvidéken seregesen nő. 
Minden része, de különösen gumója igen mérges, 
hatóanyaga az akonitin (1. o.), egy másik alkaloi
dája a pseudakonitin. Ugyanilyen gumót (tubera 
aconiti) szolgáltat az A. variegatum L. (tarka S.), 
melynek virága kétszínű: lila és fehér, meg az A. 
Stoerckianum Rchb., gumója hármas. Mind a 
három kerti virág is. Az A. vulparia Rchb. 
(farkasölő, rókaölő S.), virágzata laza összetett 
fürt, virága sárga, sisakja felfelé megnyúlt. 
Gumó helyett többfejű szótrostozódó tőkéje van ; 
nagyon bódító. A hegyi lakos farkas, róka, vad
macska elpusztítására a csalogató hús közé ke
veri, patkányt meg egeret is irtanak vele. Kü
lönben gumója és füve officinális. Az A. anthora 
L. (szelíd S., sárga S.) virága élénk sárga, gu
mója (több) répaalakú. E részei offlcinálisak. Az 
A. heterophyllum Wall. kelet-indiai; gumója 
(atee), mint más fajoké is, lisztes, nem mérges, 
Indiában eszik. Az A. ferox Wallich. himalájai 
faj a legborzasztóbb erejű mérget szolgáltatja 
(bikh, bish), amelyet az indiaiak nyílméregnek 
használnak. Egyes fajait kertekben szegélydísz
növények gyanánt használják. Erre a célra te
nyésztik a következő fajokat: A. Napellus L., 
kék virágokkal, A. Lycoctonum L., világos sárga 
virágokkal, A. Stoerkeamim Rchb., sötét-ibolya 
virágokkal, A. variegatum L., fehér, kékcsíkos 
vagy elmosódottan tarka virágokkal. Eléggé ed-
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zett természetű növények, amelyek a nyirkos és 
táplálékban dús kerti talajt kedvelik. Szaporítá
suk magvetéssel történik őszkor, vagy pedig 
gumószétosztással. 

Sisal-kender (aOv.), 1. Ágave-rostok. 
Sisatovac, adók. Szerem vm. mitroviezai 

j.-ban, (i9io) 319 szerb lak. — S- monostor aSze-
rémségben, a Fruska hegység lábánál, két órá
nyira Mitrovicától, gyönyörű vidéken fekszik. 
Építtette az utolsó szerb deszpota, a szentnek tar
tott Stiljánovics István. A deszpota testét Siklós
ról 1543. az általa alapított S.-i kolostori tem
plomba vitték. (Tr. SzHSz.) 

Siscani, adók. Belovár-Körösvm.éazmai j.-ban, 
<Í9ÍO) 1129 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Siscia, római város Felső-Pannoniában, a mai 
Sziszek helyén, melyet Octavianus Kr. e. 35. fog
lalt el. Régebbi neve Segesta v. Segestica. A 
nagy pannóniai háborúban, Kr. u. 6—9. S. Tibe-
riusnak főhadiszállása. A Kr. u. IV. sz.-ban pénz
verő hely. 

Sisenna, Lucius CorneUas, történetíró, szül. 
Kr. e. 119., 78-ban prétor volt, megh. Kréta szi
getén 67., mint Pompeius alvezére. Históriáé c. 
történeti művében főleg Sulla korával foglalko
zott, azonkívül lefordította Aristeides Milesiaka 
című erotikus novelláit. Históriai töredékeit v. ö. 
Péter. Historicorum Románomul reliquiae I. köt. 
és Historicorum Rom. fragmenta (Leipzia-1870, 
1883). 

Sisic (ejtsd: sisics), Nándor, horvát történet
író, szül. Vinkoycén 1869 márc. 9. A zágrábi 
egyetemen az Árpád-kori magyar-horvát törté
nelem magántanára, 1902. pedig nyilv. rendes 
tanára lett. 1910—12-ig tagja volt a magyar or
szággyűlésnek is. Számtalan kisebb dolgozatán 
kívül jelentékenyebb művei: Zadar i Venecija 
(Zára és Velence) 1159—1247., a délszláv aka
démia Rad c. 142. sz. kiadványa); Miha Madijev 
sin od plemena Barbezanis (Madijev Mihály fia a 
Barbezanis-nemzetségből, Rad 153. sz.); Hrvoje 
Vukcic-Hrvatinié (Zagreb 1902); Povijest Hrvat-
ska (Horvát Történelem, I—III. köt, u. o. 1904— 
1912); Prirucnik izvora hrvatske historije (Hor
vát történelem kútforrásainak kézikönyve, I. 
köt., u. o. 1914); Hrvatski saborski spisi (Horvát 
országgyűlési iratok, 3 köt. 1526—77., u. o. 1910— 
1916). A Nándorfejérvár név jelentéséről irt 
dolgozata a Századok 1915. december havi füzeté
ben és külön lenyomatban is megjelent (Budapest 
1916). 

Sisinacka Gracenica, adók. Zágráb vm. gli-
nai, j.-ban, (1910) 513 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Sisinec, adók. Zágráb vm. pisarovinai j.-ban, 
(i9io) 330 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Siska (IIÖT.), 1. Galamagrostis. 
Siskin, Iván Ivanovics, orosz festő, szül. Jela-

imgában 1831 jan. 13., megh. Szentpéterváron 
1898 márc. 26-áu. A moszkvai müv. akadémián, 
azután Münchenben, Genfben, Zürichben és Düs
seldorfban tanult, főleg Koller és Calame hatása 
alatt. 1873-ban a moszkvai müv. akadémia tanára 
lett. Tősgyökeres orosz jellegű tájképeiből több 
van a moszkvai Tretjákov-kép tárban, a szent
pétervári Sándor cár-muzeumban, az akadémiai 
képtárban. Jó rézkarcokat is készített. 

Siskovci, adók. Szerem vm. vinkovcei j.-ban, 
(i9io) 646 horvát lak. (Tr SzHSz.) 

Sisley, Alfréd, francia festő, szül. Parisban 
1840 okt. 30., megh. Moret-sur-Loingban 1899 
jan. 29. Eredetileg Gleyre tanítványa volt, azután 
Corot hatása alatt állott, végre 1875. az impresszio
nistákhoz csatlakozott és kivált Claude Monet-t kö
vetve a plein-air legfinomabb mestereinek egyike 
lett, aki képeiben főleg Morét falu környékét, de 
egyéb francia és angolországi tájakat is igen 
modernül s amellett az impresszionistáknál ritka 
hangulatos módon festette le. 

Sisli, Sztambul egyik külvárosának a neve, 
Pera közelében. Főleg európaias mulatóhelyeiről 
nevezetes. 

Sisljavic, adók. és pk. Zágráb vmegye károly-
városi j.-ban, (1910) 1615 horvát lakossal. (Ti*. 
SzHSz.) 

Sislócz (Sislovce), kisk. Ung vm. ungvári 
j.-ban, (1910) 318 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Sismán János, bolgár cár (1365—93), a vid-
dini sismanidák családjából. Apja S. Sándor cár 
1365. halt meg és a roskadozó bolgár birodalmat 
három fia között osztotta fel. ül. S. János a kö
zépső részt bírta és Tirnovóban székelt, Szraci-
mir János Viddinben székelt és Dobrotics a pon-
tuszi tartományokon uralkodott. Bolgár népda
lok szerint S. a csatatéren hősi halállal halt meg 
Szófia falai alatt. 

Sismanov, Iván, bolgár tudós, szül. Szvis-
tovbanl862 júl. 4. (ónapt. jún. 22.). Bölcsészeti ta
nulmányait Bécsben, Jenában, Lipcsében és Genf
ben végezte. 1903—1907. közoktatásügyi minisz
ter volt, 1907-től a szófiai egyetemen az össze
hasonlító irodalomtörténet tanára. 1889-ben meg
alapította a Sbornik c. folyóiratot, amely a bol
gárok legkiválóbb tudományos orgánuma. Itt je
lentek meg néprajzi és irodalomtörténeti tanul
mányai. Sokat fordított Schiller (A harang), 
Goethe és Lessing műveiből. A budapesti Nép
rajzi Társaság tagja. 

Slsmograph a. m. szeizmográf, földrengés
jelző készülék. 

Sismondi (ejtsd: szísz—), Jean Charles Léo-
nard Simonde de, francia történetíró és köz
gazda, szül. Genfben 1773 máj. 9., megh. Ché-
netben (Genf mellett) 1842 jún. 25. Ifjú korá
ban beutazta Angliát és Olaszországot ós azután 
Genfben telepedett le, hol első munkáit megírta. 
Főbb munkái: Histoire des républiques italien-
nes du moyen-áge (16 köt., Paris 1807—18.); 
Histoire des Francais (31 köt., u. o. 1821—44.); 
Histoire de la chute de l'empire romáin (2 köt., 
u. o. 1835). Közgazdasági munkáiban Smith 
Ádám elveit követte. Idevágó munkái: Études 
sur les sciences sociales (3 köt., u. o. 1836— 
1838); Principes d'économie politique (2 köt., 
Genf 1803) és Nouveaux principes de l'écouomie 
politique (Paris 1819, 2. kiad. 1827; magyarra 
ford. Enyedi Lukács és Pólya Jakab: A nem
zetgazdaságtan újabb elmélete, 2 köt., Budapest 
1894). V. ö. Aftalion, L'oeuvre óconomique de 
Simonde de S. (Paris 1899). 

Sismondin (ásv.), sötétzöld kloritoid, lelőhelye 
St. Marcel a Piemontban, Zermatt és a Val 
de Chisone, Groix szigete. 

Amely szó S alatt nincs meg, Sz alatt keresendő! 
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Sissó (Sisov). kisk. Nyitra vm. nyitrazsám-
bokréti j.-ban, (1910) 367 tót és magyar lak. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Sistarócz (Siftarovát), kisk. Temes vm. lippai 
j.-ban, (1910) 1232 román lak. (Tr. R.) 

Sistermans, Anton, hollandi énekes (basszista), 
szül. s'Hertogenboschban 1865 aug. 5. Stockhau-
sen tanítványa. 1904-ben a Scharwenka-konzer-
vatórium tanára lett Berlinben. Kiváló opera- és 
oratórium-énekes. 

Sistiana, fürdőtelep. 1. Duino. 
Sistruui (lat.), a kereplőre emlékeztető ri

tuális eszköz, melyet Izisz (1. o.) tiszteletére 
használtak. 

Sisymbrium L., zsombor (n6v.), a Cruciferae 
(Keresztesek) család génusza; 50 faja van, elter
jedésük területe az egész földkerekség. 1—2 éves 
v. évelő füvek, levelük többnyire szárnyasán ka-
rélyos és lantalakú. Viráguk többnyire sárga. 
Becőjük nem csőrös, bibeszála rövid, 2 karélyú, 2 
kopácsa boltozatos, magvaiban a sziklevelek la
posak. A S. officinák Scop. (szapora zsombor, 
toroktisztító fű, kányagyom) mindenütt közönsé
ges. Becői a szárhoz simulok, 1 cm. hosszúak, ki
hegyezettek, pelyhesek. A S. Sophia L. (sebfor-
rasztó zsombor, kányafü, kányagyom, parlag
seprő, seprőiű) szintén gyakori. Levele 2—3-szor 
szárnyasán hasogatott, termésfürtje sok becőhől 
áll, ez vastagabb a kocsányánál. Mindkettő füve 
és magva csípős ízű; féreg- és vizelethajtó or
vosság volt. 

Sisymbrium a l l iar ium (uűv.), 1. Alliaria. 
Sisyphos (Sisyphus), Aiolos fia, Glaukos apja 

Ephyrában, kit már Homeros az emberek legra-
vaszabbjának nevez. Az istenek terveit is kikém
lelte és elárulta. Egy időre még a Halált is meg
kötözte és meggátolta működésében. Ezért az 
alvilágban arra volt kárhoztatva, hogy egy nagy 
követ hengergessen egy hegy tetejére, mely a cél 
elérése előtt mindig visszagördült. (Ezért beszél
nek ma is sisyphusi munkáról, a célt nem érő 
emberi törekvések jelölésére.) Régi mende-monda 
Odysseust a S. fiának mondta. Vázaképek többször 
ábrázolják S. alvilági bűnhődését. Polygnotos hí
res delphii képén is ott volt. A régiek őt tartották 
Korinthos és az isthmosi játékok megalapítójának. 

Sisyphusi munka, 1. Sisyphos. 
Sisyra (szivacslegyek, állat), 1. Eecésszár-

nyúak. 
Sisyriucl i ium L. (növ., disznóorj), a nőszi-

romfélékhez tartozik. 50 faja Amerikában honos. 
A S. Bermundianum Tourn. (Iris S. L.), S. an-
ceps L. és néhány más faj is kedvelt kerti virág; 
virága lilakék, a torka sárga. Gumója a disznó 
orjához hasonlít, a sertés szereti, de a nép is 
megeszi. 

Sisztoszkóp (gör.), Brücketől eredő készülék 
kiegészítő színek előállítására. Lényegileg di-
kroszkópikus lupa, melyen át gipszlemezt polari
zált fényben vizsgálnak. Különböző kiegészítő 
szlnpárok előállításához különböző vastagságú 
lemezeket használnak. 

Sita (teu, tao), anami gabonamérték = 2 hao 
= 56-54 1. 

Si tacuisses , pl i i losophus mans i s ses 
(lat.) a. m. ha hallgattál volna, bölcs maradtál 

volna. Közmondásszerű kifejezés, mely Boéthius 
De consolatione philosophiae c. müvének egy 
helyén (2, 17) alapszik. 

Sitaris (állat), 1. Méhbogár. 
Siter (Sistire), kisk. Bihar vm. szalárdi j.-ban, 

(i9io) 1164 magyar lak. (Tr. R.) 
Sitervölgy(Suftorog), kisk. Bihar vm. szalárdi 

j.-ban, (i9io) 535 oláh lak. (Tr. R.) 
Sithónia, földnyelv, 1. Ghalkidike. 
Sitio, mexikói területmérték; S. de gancula 

mayor = 1755-61 ha, 8. de ganada menor = 
780-27 ha. 

Sitis (lat.) a. m. szomjúság. 
Sitka, város Alaska (1. o.) északamerikai ter

ritóriumban, (i9io) 1031 lak.; hittérítő-állomással. 
Közelében 1880. aranykvarc-eret fedeztek föl. 
1804-ben Baranov alapította, Új-Archangelszk 
néven az amerikai Oroszország fővárosa volt. 

Sitkaciprus (növ.), 1. Chamaeciparis. 
Sitologia (gör.-lat.), az élelmiszerekről szóló 

tan. 
Sitomir (Zsitomir, Zytomierz), város Volhi-

niában, érsekségnek székhelye, (1912) 82,100 lak., 
akik közül 26,000 izraelitái nyilvános könyv
tárral ós múzeummal. Most Ukrajnához tartozik. 

Sitopyros (u5v.), a búza szekciója, 1. Búza. 
Sit pro ratione voluntas, 1. Hoc volo stb. 
Sitt, Haris, német zeneszerző, szül. Prágában 

1850 szept. 21., inegh. Lipcsében 1922 márc. 1(1. 
1883-ban a lipcsei konzervatórium tanára lett, 
megalapította a lipcsei népszerű hangversenye
ket, 1885—1903-iga Bach-Verein karnagya volt. 
Dalai és zongoradarabjai tették nagyon népsze
rűvé nevét. 

Sitta (állat), 1. Fakúszók. 
Sittace ómat), l. Ara és Papagályok. 
Sittard, Josef, német zenei író, szül. Aachen

ben 1846 jún. 4., megh. Hamburgban 1903 nov. 
24. Számos értékes zeneesztétikai és zenetörténeti 
monográfia szerzője. — Pia: Alfréd, szül. Stutt
gartban 1876 nov. 4. Kiváló orgonaművész. 1903. 
a Kreuzkirche orgonása lett Drezdában. Korái-
tanulmányai jelentek meg. 

Sitté, Camillo, osztrák építész, szili. Bécsben 
1843 ápr. 17., megh. u. 0. 1903 nov. 16. Bécsben 
tanult, 1876—83. a salzburgi, azután haláláig a 
bécsi áll. ipariskola igazgatója volt. Építészeti 
müveinél jelentősebb a városépítészet terén ki
fejtett gyakorlati és elméleti tevékenysége. Vároe-
bővítési terveket készített Reichenberg, Olmtitz, 
városok számára és Der Stádtebau nach seinen 
kunstlerisehen Gnmdsátzen (Wien 1889, 4. kiad. 
1909) c. müve úttörő. Goockevel együtt 1904 óta 
kiadta a Der Stádtebau (Berlin) 0. folyóiratot. 

Sittenfeld, Konrád, német Író, berlini szer
kesztő, írói álneve Konrád Alberti, szül. Boroszló
ban 1862 júl. 9., megh. 1918 jún. 23. Novellái és 
regényei néha a cinizmusig fokozzák a modem 
realista irányt. Ismertebb elbeszélő müvei: Wer 
ist der Stárkere ? (Leipzig 1888); Alté und Junge 
(u. 0. 1889); Das Recht auf Liebe (1890, 3. kiadás 
1891); Schröter und Compagnio (u. 0. 1892); 
Mode (u. o. 1893); Maschinen (u. 0. 1894); Fah-
rende Prau (u. 0. 1895); Rose von Hildesheim 
(u. 0. 1895); Die sehöne Theotaki (1898). Irt köl
teményeket, kultur- és irodalomtörténeti munká-

Amely szó S alatt nincs meg, Sz alatt keresendő ! 
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kat is. Fontos müve : Der Weg der Menschheit 
(4 k. 1906—12). 

Sittewald, Philander von, 1. Moscherosch. 
Sit tibi terra l e v i s ! (lat.) a. m. legyen 

fölötted könnyű a föld! (Sírfölirat.) 
Sitting B a l l (a. m. ágaskodó bivaly), a 

sioux-indiánusok főnöke, szül. 1837., megh. 1890 
dee. 15. Elkeseredett ellensége volt a fehéreknek 
s mikor Sheridan tábornok a sioux-törzset régi 
lakóhelyéről át akarta telepíteni, fellázadt az 
Unió kormánya ellen. 1876 jún. 17. Guster tá
bornokot egész csapatával együtt felkoncolta. Ez
után angol területre menekült, de 1880. vissza
térhetett és törzsével együtt Montanában telepe
dett le. 1890 novemberben új felkelést akart tá
masztani, de az amerikai csapatok meglepték és 
fiával együtt megölték. 

Situatio (lat.) a. m. helyzet, viszony, álla
pot ; az építészetben a. m. helyszínrajz (1. o.); 
nzituál, elhelyez. 

Situla, vödöralakú edény, melyet az egyip
tomiak és a görögök vlzmerítésre használtak. 

(L. az ábrát.) 
Kitlis (lat.), valamely szerv 

természetes, normális helyzete 
a szervezetben, viszonyban a kör
nyezetével. 

Situs inversus viscerum 
(lat.), a zsigereknek a rendessel 
ellenkező, azaz oly elhelyezése a 
testben, hogy a normális fekvés
nek tükörképe származik, úgy 
hogy pl. a szív a jobboldalon van 
(dextrocardia), a máj a balon. Ezen 
S. többnyire (90%) úgy a mellüri, 
mint a hasüri szervekre, ritkáb
ban (10%) csak a hasüri szer
vekre vonatkozik. Férfiaknál sok

kal gyakoribb, mint nőknél. A S.-t mutató egyé
nek legnagyobb része balkezes. Keletkezésének 
fejlődéstani oka ismeretlen. 

Situs transvcrsus (lat.) a. m. situs inver-
sus viscerum (1. o.). 

Sit venia verbo (lat.) a. m. legyen bocsánata 
a szónak, bocsánat a szóért. Ifjabb Pliuiusnál 
(Ep. V, 6, 46) így hangzik: venia sit dicto- Men-
tegetődzés a kimondott szóért vagy a leírt szó 
miatt. 

Siu-hing v. Gsao-king-fu, szabad kikötőváros 
a Hszi-kiang partján Kuang-tung kinai tarto
mányban. 

Sitim L., békakorsó (»Sv.), az Umbelliferae 
'Ernyősök) család génusza; 4 faja mocsári kóró 
szárnyas levelekkel, a levélkék többnyire élesen 
fürészesek. Viráguk fehér; nagy, sok sugarú 
összetett ernyőjükön a gallér és gallérka számos 
maradó levélből áll, úgyszintén maradó a csésze 
5 foga is. Termésüknek vastag, bordás fala van. 
Európában és Szibiriában elterjedt a S. latifo-
lium L. (széleslevelű békakorsó, vízi paszternák). 
Szára csöves, nagyon ágas; vlzalatti levele haj-
szálflnomságú sallangokra szabdalt, a víz fölötti 
szárnyas levélkéje széles. _ Mérges növény. A S. 
sisarum L. (cukorgyökór) Ázsia növénye az Altai-
hegységtől Eszak-Perzsiáig. Alsó levelei szárnya
sak, a felsők hármasak. Ujjnyi vastag, a pasz-

ternákéhoz hasonló, édes, cukortartalmú (4Va0/o). 
fűszeres gyökeréből jóízű, tápláló, könnyen emészt
hető főzelék készül. Takarmánynak is használ
ható. Európában e növényt termesztik. L. még 
Ninsigyökér. 

Siva v. más néven Mállódévá, azaz nagy isten, 
a hindu szent háromság (Brahma, Visnu, S.) egyik 
isteni alakja. A mai hinduk többsége S.-imádó, 
azaz saiva. S. a romboló, de egyúttal megtisz
tító, növelő erő személyesítője. Jelképe a férfi
erőt jelképező phallus, szanszkrit nyelven Un-
gam. Kultusza kicsapongó szertartásaival nagy
ban hozzájárul az erkölcstelenség terjesztéséhez. 
Neje Parvati (1. o.), kit Durgának és Kálinak is 
neveznek. V. ö. Oldenberg, Die Religion des Veda 
(Berlin 1894). 

Siva (héber), az a hét gyásznap, melyet a zsi
dók a temetést követő héten át zsámolyokon 
ülve töltenek. 

Sivabrada, fürdő, 1. Zsibra. 
Sivalifa (növ.), 1. íhigelliardtia. 
Sivatag, fizikai földrajzi értelelemben véve 

S.-nak nevezzük az olyan területeket, amelyeken 
az évi csapadók mennyisége kevesebb, mint 200 
milliméter. Az ilyen helyeken a nagy szárazság 
miatt nincs termőföld, mert nincs mállás, a 
termőföld hiányában nincs növényzet, ami védné 
a talajt, s így a szél korlátlanul pusztíthat raj
tuk, állandó vizek sincsenek rajta. Az egyes he
ves záporok igen rövid idő alatt bő vizükkel 
mély, állandóbb nyomú medreket vájnak ki, 
ezeket nevezik az arabok uadi-n&k (vádi). Ezek
ben csak zápor idején hömpölyög víz, s hordalé
kukat hatalmas területeken lerakja a uadi nyílá
sában. Hasonló a uadihoz a belsőausztráliai ki
haló folyórendszer,az időnként kiszáradó creek-Qk 
vízrendszere. A levegő fölmelegedése sokszor 
heves levegőfölszállásokat hoz létre, de eső nem 
hull, csak hatalmas mennyiségű port és homo
kot kerget a szél, gyakran a levegő fölfelé ör
vénylése a homokot tölcsér alakjában fölkapja 
és a felhőkig emeli, ez a «homoktölcsér»-nek ne
vezett tünemény. A szél pusztító hatása annál 
nagyobb a S.-on, mivel sok homokot ragad ma
gával és ezzel csiszolja nagy erővel a sziklákat, 
azokból sokszor fantasztikus alakú képződmé
nyeket hozva létre, pl. a Despoblado platón Dél-
Amerikában. A szélnek ezt a munkáját nevezik 
deflációnak. Növényzet csak az állandó forrá
sok közelében van, ameddig a talajvíz a homok
ban szétszivárog (1. Oázis). A S.-ok nagyrésze ho
mokos S., de ezenkívül van agyag-, kavics-, 
szikla-8. stb. A sarkvidéki (poláris) területek 
sivatagi jelensége a tundra (1. o.). A Föld nagy 
sivatagjai: az Atacama, Szahara, Kalahári, Góbi, 
Nagy-Ausztráliai stb., bővebben 1. még ezeknél. 
V. ö. Walther, Das Gesetz der Wüstenbildung 
(Berlin 190). 

Sivatagi hiúz (állat), 1. Hiúz. 
Sivatagi növények. A sivatag olyan terület, 

amely száraz klímája és talajakövetkeztében az év 
nagyobb részén át teljesen kopár síkság v. dombos 
vidék. Ilyenek pl. Afrikában a Szahara, tov. belső 
Ázsia síkságai, Arábia sivatagos részei stb. Ezek 
lehetnek homokos, sziklás, kőgörgeteges területek, 
amelyekre csak télen és tavasszal jut némi csapa-

Amely szó S alatt sincs meg, Sz alatt keresendő! 
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dék, különben teljesen szárazok. Ezzel kapcsolat
ban a sivatagokon csak tavasszal van némi növény
élet, ezután a S.-ek vagy elpusztulnak vagy pihe
nési állapotban szunnyad bennük az élet a követ
kező tavaszig. Az előbbiek rövid éltű efemerikus 
növények, az utóbbiak évelők, amelyeknek rend
szerint igen mélyre, a némi nedvet tartalmazó 
rétegekbe lenyúló több méteres gyökerük van, 
mint amilyen pl. a Calligonum comosum, vagy 
tömött talajburokkal veszik körül gyökerüket, 
mint az árvalányhajjal rokon, sivatagi Aristida 
pázsitfajok. A S. nagyrésze különféle, a viz, 
harmat könnyű felvételét lehetővé tevő beren
dezésekkel vannak felfegyverezve, mint pl. vlz-
felszivó szőrökkel, higroszkopikus, sókat kivá
lasztó levelekkel (Reaamuria hirtella) stb. 
Nagyrészüknek párolgási szervei rendkívül re
dukáltak (Farsetia aegyptiaca), vagy szöveteik
ben ví ztartó üregek vannak (Mesenibryanthemum 
crystallinum stb.) és emellett a párolgást akadá
lyozó vastag epidermisük van. Némely S. a száraz 
időszakban ágait és leveleit görcsösen összezárva 
a magvát is fogja és csak nedvesebb időjárás mel
lett nyílik fel ós bocsátja ki egyúttal magvait is, 
amelyek csupán ilyenkor csírázhatnak (Aiiasta-
tica hierochontica, a jerikói rózsa és Odontos-
permum pygmaeum, a jerikói csillagrózsa). 

Sivatagi róka v. fenek (Canis zerda Ziinm., 
állat), a Ragadozók (Carnivora) rendjébe, a Kutya-
félék (Canidae) családjába tartozó emlősállatfaj. 
Termete csinos alkotású. Arcorra nagyon hegyes, 
szeme és füle igen nagy (ezért a Hosszúfülű ró
kák [Megalotis] alnemébe osztják), lábai arányo
san kicsinyek és kecsesek, farka hosszú, bozon
tos. Bundája selyempuha és felül homokszínű, 
alul fehér. Észak-Afrika sivatagain maga ásta 
földalatti lyukakban él. Nappal alszik; napnyug
takor indul vadászatra s madarakkal, gyíkokkal, 
rovarokkal és egerekkel táplálkozik, de a datolyát 
és dinnyét sem veti meg. Igen óvatos s az ásásban 
oly ügyes, hogy sokszor üldözője szemeláttára ássa 
be'magát a földbe. Fogságban megszelídül. 

Sivatagi só, az esőtlen sivatagokban a kősó
sziklák a föld felületén nem pusztulnak el; építő
kőnek használják őket. Többnyire csak mint 
kéregszerű kivirágzás fordul elő. 

Sivatagi szelek. Ilyenek a számum, sirokkó, 
harmattan és egyéb forró szelek. 

Sivatagi tövises egér (állat), 1. Acomys. 
Sivatagi tyúk (állat), 1. Pusztai tyúkok-
Sivatagi zománc (geoi.). Jellemző a sivatag-

beli kőzetekre, hogy vékony sárga, barna vagy 
fekete fényes kéreg veszi körül őket, mely vas-
és mangánoxidokból áll. Létrejötte a mállófélben 
levő kőzetdarabokon a száraz klima szélfuvásai-
nak simító hatására vezethető vissza. 

Siveric, gazdag dalmáciai szénbánya Dernis 
falu (1. o.) közelében. 

Sivertsen, Kürt, híres tengerész, 1. Adelaer. 
Si vis pace iu , p á r a bel l i im (lat.) a. m. 

ha békét akarsz, háborúra készülj. Vegetius 
(Bpitome rei militaris 3.) mondásából szárma
zik : qtii desiderat pacem, praeparet hélium, 
aki békét kíván, készítse elő a háborút. 

Sivle, Per, norvég költő, szül. Sognban 1857 
ápr. 6., megh. Kristianiában 1904 szept. 6. Fő

kép mint lírikus és elbeszélő tűnt ki. Noreg (Nor
végia 1894) c. költeinénygyüjteinényének számos 
dala általánosan elterjedt. 

Sivori, Gamillo, olasz hegedűművész, szül Ge
novában 1815 okt. 25., megh. u. o. 1894 febr. 18. 
Csodagyerek volt, 6 éves korában Paganini taní
totta. 10 éves korában kezdett hangversenyezni. 
Bejárta sikerrel Amerikát és Németországot. V. ö. 
Adele Pierottet, Camillo S. (1897). 

Siwalik Hills, fiatal harmadkori homokköves 
és agyagos (ú. n. sivalik-rétegek), gyűrt rétegek
ből álló, 1200 m. magasságig emelkedő hegysor 
Dehra-Dun brit-indiai tartományban. Párhuza
mosan húzódik a Himalájával a Gangesz mel
letti Hardwartól a Biaszig, mintegy 300 km. hosz-
szúságban, 16 km. szélesen. Rétegeiben hatalmas 
ősemlősmaradványokat találtak." 

Sixain (franc, ejtsd: szizen), a. m. liatsorú 
versszak. 

Six-hömérö, 1. Hőmérő. 
Sixtus, öt pápa neve: 
1. <S'. (I.), szent, 120—129. kormányozta az egy

házat, mint vértanú halt meg. 
2. S. (II.), 257-ben foglalta el a pápai trónt, de 

már 258. Valerianus császár alatt fejezte be életét 
vértanúi halállal. 

3. S. (III., 432—440), a keresztény hit terjesz
tése körül Európa északi részein kiváló érdeme
ket szerzett. Patrícius hithirdetőt ugyanis ő kül
dötte Írországba. Ő építette a híres S. Mariíi 
Maggiore bazilikát. 

4. S. (IV., 1471—84). Családi nevén De la Ro
veré Ferenc. Mint Szt.-Ferenc-rendi generális és 
kardinális emelkedett a pápai székre. A törökök 
elleni hadjáratot mindjárt pápasága kezdetén 
nagy eréllyel szorgalmazta. Mátyás magyar ki
rályt és a rodus-szigeti johannitákat is hatható
san támogatta. A vatikáni könyvtárt számos 
műemlékkel és könyvvel, Rómát nagyszerű épü
letekkel gazdagította. Ó építette a róla elnevezett 
kápolnát, a tiberisi hidat, az Aqua vergine vízve
zetéket. 

5. S. (V., 1585—90). Családi nevén Peretti 
Félix, szül. Grottamaréban (Fermo mellett) 1521 
végén szegény sorsú szülőktől, megh. 1590aug.27. 
Alig érte el kilencedik évét, midőn, a montaltói 
Szt.-Ferenc-rendü kolostorba lépett. 1547-ben Sie-
nában áldozópappá szentelték s részint mint hit
szónok, tanár és író, részint mint rendtartományi 
elliljáró és az inquizició konzultora oly jelesen 
működött, hogy V. Pius pápa mindjárt trónra
lépte után a Szt.-Ferenc-rend általános vikáriu
sává és fermói püspökké nevezte ki, 1570. pedig 
kardinálissá emelte. XIII. Gergely halála után, 
1585 ápr. 24-én 65 éves korában pápának válasz
tották. Pápasága mindössze öt évig tartott, de e 
rövid idő alatt mind világi, mind egyházi téren 
bámulatos tevékenységet fejtett ki. Róma városát 
nagyszerű épületekkel és műemlékekkel gazda
gította, Az ő nevét hirdetik egyebeken kívül a Szt.-
Péter-templom világhírű kupolája, a Szt.-Péter-
téren felállított Caligula-féle obeliszk, az Aqua 
felice vízvezeték, az alapjából felépített Meráni 
palota, a koldusok részére emelt tágas ispotály, 
a pompás vatikáni könyvtárépület és nyomda, 
melynek első termékei a Septuaginta javított és 

Amely szó S alatt nincs meg, Sz alatt keresendó! 
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a Yulgata hivatalos, de kevésbbó sikerült ki
adása voltak. Újra szervezte a római kúriát. A 
bíbornokok számát hetvenben állapította meg; több 
új kongregációt alapított. Életrajzát megírta 
tempesti, Storia della vita e geste di Sisto V. 
(Roma 1754, 2 köt.); Sorcutz, S. u. seine Zeit 
(Mainz 1852); Hübner (Leipzig 1871); Dttmconil 
(Paris 1880). 

Sixtus, pármai herceg, Róbert pármai herceg 
fia, Zita királyné testvérbátyja, szül. Wartegg 
kastélyban (Svájc) 1886 aug. 1. Parisban egyete
met végzett és jogi doktorátust tett. Az 1914. 
háború elején be akart lépni a francia hadseregbe, 
de, mint Bourbon-családbelit, nem fogadták el. 
Nevezetes szerepet játszott sógorának, Károly 
királynak trónra jutása után. 1917 elején ugyanis 
Károly király Laxenburgban öt bízta meg azzal, 
hogy békeajánlatot tegyen a francia kormány 
útján az ententenak s a különbéke föltételeit, 
amennyiben Németország hajthatatlan lenne, le
vélbe foglalta. 1917 inárc. 31. S. találkozott Poin-
caré francia köztársasági elnökkel, majd tárgyalt 
Cambonnal, Ribotval, Lloyd George angol mi
niszterelnökkel is, de a tárgyalás megfeneklett. 
ÍV". Károly levelét Czernin gróf osztrák-magyar 
külügyminiszter, főleg Németországra való tekin
tettel, hamisítványnak jelentette ugyan ki, de S. 
1920. megjelent emlékiratában leírta az egész 
tárgyalás menetét s megerősíti a békeajánlat va
jóságát. S. 1919. nőül vette Parisban La Boche-
foucauld Hedvig hercegnőt (szül. Parisban 1896 
febr. 15). 

Sixtus, magyarosan Sükösd, Várad okieve
sen ismert első püspöke 1103—1112 közt; lehet 
azonban, hogy ő volt a püspök már Szt. László 
halálakor is. Várad mint búcsújáró hely az ő ide
jében kezdett virágozni. V ö. Bunyitay, Váradi 
püspökség (I., 50—52). 

Sixtusi kápolna, a rónia i Vatikán egyik belső 
kápolnája, IV. Sixtus pápa rendeletére 1473—81. 
Giovanni de'Dolci építette. Építészetileg jelen
téktelen, művészettörténeti fontosságát falfest
ményei adják meg. A hosszanti oldalfalakon a 
XV. sz, legkiválóbb festőinek, Peruginónak, Pin-
turicchiónak, Botticelünek, Rossellinek, Signo-
rellinek és Ghirlandaiónak falképei sorakoznak. 
Mennyezetét és oltárfalát Michelangelo hatal
mas freskói díszítik. A S.-ban folyik le a pápa
választás egy része. V. ö. E. Steinmaun, Die 
Sixtinische Kapelle (2 kötetes díszmű, München 
1901-05). 

Sixtusi Madonna, Rafael híres festménye, 
utolsó Madonna-képe, a drezdai képtárban, 1. 
Rafael. 

Sixt von Amim, Friedrich. porosz tábornok, 
szül. Wetzlarban 1851 nov. 27. Az 1870. háború-
baninint önkéntes súlyosan megsebesült. 1900-ban 
ezredes, 1908. tábornok lett, 1911. hadtestparancs
nok, 1917.aPlandriában harcoló4.német hadsereg 
főparancsnoka, meghiúsította ott az angol offenzí
vát és 1918 tavaszán elfoglalta Armentiérest. 

Sizebolu (Sozopolis), város Kelet-Ruméliá-
ban, jó kikötővel. Az ókorban Kr. u. 430-ig Apol
lónia volt a neve. 

Sizeofon (gör.), készülék, amely azon az elven 
alapul, hogy valamely áramkör zárásakor a 

Amely szó S alatt nincs t 

mikrofonnal egybekötött hallgató más hangot 
ad, hogyha a közbeiktatott anyag mineműsége 
változik. A készülék segélyével a tömör fém
tömbök a hólyagos fémtömböktől meg lehetné
nek különböztethetők ép úgy, mint ahogy az ér
zékeny fül a kopogtatáskor mikrotelefon nélkül 
is észreveszi a nagyobb öntvényekben jelen lévő 
üregeket. A készülék használata nagy gyakor
latot igényel. Egyáltalán nem mondható elter
jedtnek. 

Sizogonia, 1. Malária-
Sizuoka (Sidzuoka), Szuruga japáni tarto

mány fővárosa Nippon szigetén, (1920) 73,893 lak. 
Az utolsó sogun székhelye volt. 

Sizzo, schwarzburgi herceg, mindkét Schwarz-
burg fejedelemség volt trónörököse, Günther Fri
gyes sekwarzburg-rudolstadti fejedelem fia, szül.. 
Rudolstadtban 1860 jún. 3. Atyjának második, 
nem egyenlő rangú házasságából (Erdmannsdorf 
Helene) született, s ezért nem bírt trónigónnyel 
s a Leutenberg hercegi címet kapta. Minthogy 
a Schwarzburg fejedelmi család mindkét ága 
fiörökösök hiányában volt, 1896. mindkét feje
delemség gyűlése őt ismerte el jövendő trónörö
kösnek. 1897-ben nőül vette Alexandra anhalti 
hercegnőt; íia Frigyes Günther (szül. 1901 
márc. 5.). L. Schwarzburg. 

S. J . , a latin Societas Jesu (Jézus társasága, 
jezsuiták) rövidítése. 

Sjaelland, dán sziget, 1. Seeland. 
Sjenicak, adók. Zágráb vmegye pisarovinai 

j.-ban, (1910) 1491 szerb lak. (Tr. SzHSz.) 
Sjeverovac. adók. Zágráb vmegye petrinjai 

j.-ban, (1910) 365 szerb lak. (Tr. SzHSz.) 
Sjö (svéd), a. m. tó. 
Sjögren (ejtsd : sögrén), 1. Anders Johann, finn 

történet- és nyelvbúvár, szül. Iitiben (Finnország) 
1792 máj. 8., megh. Szt-Pétervárott 1855 jan. 18. 
1845 óta Pétervárott az etnográfiai múzeum igaz
gatója volt. Főművei: Über die finnische Sprache 
und ihre Litteratur (Petersburg 1821); Anteck-
ningar om församlingarne i Kemi-Lappmark (A 
kemi-lappmarki egyházközségekről, Helsingfors 
1828); Gssetisehe Sprachlehre (Petersburg 1844). 
Összegyűjtött művei 2 kötetben Szent-Pétervárott 
1861—62. jelentek meg. 

2. S.. Emil, svéd zeneszerző, szül. Stockholm
ban 1853 június 16., megh. u. o. 1918 március 2. 
1891-ben Stockholmban a János-templom orgo-
nása lett. Zongoradarabjai, dalai, nagy vokál-
művei kivételes tehetségéről tanúskodnak. 

3. S., Hjalmr Sten Anders, svéd geológus, 
szül. Persbergben (Wermland) 1856 jún. 13. 
1889—1895 között az upsalai egyetem tanára, 
1901 óta a Természettudományi múzeum ásvány
tani osztályának intendánsa Stockholmban. Mun
kássága hazája földjén kívül főkép a Kaukázus 
petróleum-vidékére terjedt ki. Hazánkban is járt 
s erről szól ismeretes müve : Erzlagerstatten von 
Morawicza & Dognácska, Vergleich mit den 
Sehwed. (Geol. R. A. Jakrb. 36. köt., Wien 1886). 

Sjöst., tudományos latin állatneveknél Sjö-
stedt Yngoe svéd zoológus (szül. 1866 aug. 3.) 
nevének rövidítése. 

Skadenc (ol. scadenza) a. m. lejárat, esedé
kesség. 
íeg, Sx alatt keresendő I 
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Skaiokeíália, 1. Csónakfej. 
Skagerrak (ang. Sleeve, Sleeve angol tenge

részről elnevezve),az Északi-tenger egyik ága Jüt-
land É.-i és Norvégia D.-i vége közt. 200—250 km. 
hosszú, 100—200 m. mély, a norvég partokon, 
ahol sok öböl (fjord) és sziget van benne, eléri az 
500 m. mélységet. Legnagyobb öble a Krisztiánia-
fjord. Nagy és gyakori viharai miatt a hajózás 
elég veszélyes a S.-on át. Nevét a S. a Jütland-
félsziget É.-i folytatásában lévő homokzátonytól, 
az ú. n. Skagensrifftől nyerte. L. még Skagerraki 
tengeti csata. 

Skagerraki tengeri csata, az 1914. kitört 
világháború egyik legnagyobb tengeri eseménye; 
1916 máj. 31. és jún. 1. vívták a német és angol 
hajóhadak a skagerraki tengeri szoros nyugati 
bejárata és a Horn-szirtek közti vizeken. A csata 
nappali és éjjeli csatára, előbbi pedig 4 fázisra 
osztható (1. a mellékelt táblát). I. fázis v. a cir
kálók csatája. A német hadiflotta 1916 máj. 31. 
2 nagy kötelékre osztva Wilhelmshaven vizeiből 
kiindulva a jütlandi partok mentén É.-i irányban 
haladt, midőn d. u. 4 órakor érintkezésbe jutott 
az angol flottával, amely szintén főleg két nagy 
részre oszlott meg: a felderítő v. elővéd flottára, 
Beatty altengernagy vezérlete alatt, és a zömre, 
melyet Jellicoe tengernagy vezetett. Német rész
ről ezen részek parancsnokai Hipper, ill. Scheer 
iiltengernagyok voltak. Legelébb a német balszár
nyon földerítő kis cirkálók pillantották meg az 
angol felderítő flotta kis cirkálóinak egy oszta
gát, mire a két fél felderítő flottái egymásfelé 
közeledtek. 5 óra 20 perckor a német vértes-
cirkálóknak 5 hajóból álló raja Ny.-on megpil
lantotta az angol csatacirkálóknak 6 hajóból álló 
raját. E két hajóraj kb. 13 km.-re közeledve és 
D.-i irányban párhuzamosan futva (1. az 5 óra 
49 perci helyzetet) nehéz tüzérségével megnyi
totta az ütközetet. l/4 óra múlva már az Inde-
fatigable angol csatacirkáló légbe repült. Az an
golok már ekkor jóval nagyobb tüzérségi erő 

, felett rendelkeztek. Méginkább megnövekedett 
az angol túlerő, midőn 6 óra után ÉNy. felől 
jövet az angoloknak leghatalmasabb csatahajói 
közül 5, vagyis a Queen Elizábeth hajóosztály 
csatlakozott az angol vértescirkálók nyomdok
vonalához (1. 6 óra 26 perci helyzetet). A több
szörös túlerő paralizálására a német torpedó-
fto ttillák előretörve megtámadták az angol vona
lat (1. 6 óra 50 perci helyzetet). B harcban 2 
német torpedónaszád harcképtelenné vált, angol 
részről pedig 4 torpedónaszádromboló semmisült 
meg; ugyanekkor a Queen Mary 28,000 tonnás 
angol csatacirkáló felrobbant. Ekkor 7 óra körül 
D.-ről jövet felbukkant a 3 sorhajórajból álló 
német zöm, mire az angol felderítő flotta É.-i 
irányba elfordult, a német vértescirkálók pedig 
a német zöm elé helyezkedtek. 

II. fázis, vagyis a német zöm beavatkozása. 
Az angol felderítő erők ily sorrendben: kiscir-
kálók a torpedónaszádrombolókkal, csatacirkálók 
és a Queen Elizábeth sorhajóosztaly nagy me
netsebességgel É.-i irányban kitérnek ós azután 
K.-felé hajló ívben a német erők éle előtt elha
józni igyekeznek, hogy azt összpontosított tiiz 
alatt tartsák. A német vértescirkálók helyzetén 

könnyítendő, a német kiscirkálók és torpedóflot-
tillák az angol ív közepére irányítva előretörnek; 
a már erősen meggyöngült angol osatacirkálók 
lassanként a csatatérről É.-i irányban eltávolod
nak és a harcban többé nem vesznek részt (1. 7 ó-
45 p. helyzetet). Ugyanekkor az angol kiscir
kálók és torpedórombolóflottillák gyors menet
ben magukat a német vértescirkálókra vetik, 
melyek jobbra térnek ki. Az angol kis egységekkel 
szembeszálló német kis egységek meglepőleg ne
héz lövegtüzet kapnak a saját felderítő flottájá
hoz csatlakozást kereső angol zömtől, mely kb. 
25 modem sorhajóból állt. A német kis erők jobbra-
fordulással igyekeznek magukat kivonni, miköz
ben a Wiesbaden német kiscirkáló gépét érő 
találat által harcképtelen lesz. Ez a mozzanat már 
átmenetet képez a III. fázishoz vagyis az angol 
zöm beavatkozásához, mellyel mindkét flotta 
összes részei harcba keverednek. Eközben angol 
részről elmerül 2 romboló, 7 órakor pedig egy 
Queen Elizábeth osztálybeli angol sorhajó harc
képtelen állapotban visszavonul. A Wiesoadent a 
német kiscirkálók és torpedónaszádok kénytelenek 
magára hagyni. Az angol zöm a hozzácsatlakozó 
Queen Elizábeth osztállyal egy K., inajdD. felé ka
nyarodó nagy ívvel a német él ellen összes hajóinak 
oldalütegeivel pusztító összpontosított tüzet akar 
kifejteni. Scheer altengernagy azonban, miután az 
angol zöm beavatkozása által beállott nagy angol 
túlerő dacára a támadást határozta el, eleinte az 
ellenséghez közeledik, amíg az jól láthatóvá nem 
lesz, azután az Eingollal párhuzamos ívben halad. 
A közeledési mozzanat alatt előretörnek az angol 
kiscirkálók és rombolók, valamint 5 régibb vértes
cirkáló ; e támadás azonban a németek meglepő 
pusztító tüze alatt összeomlik: egy angol kiscir
káló elmerül, egy másik súlyosan megsérül, az 
angol vértescirkálók közül pedig elmerülnek a 
Defence és Black Prince, a Warrior rommá 
válik. A két flotta között most teljes hévvel ki
fejlődő tüzérségi harc folyamán, kb. 8 ó. 30 p.-kor 
angol részen elmerül egy Queen Elizábeth típusú 
sorhajó és az Invincible csatacirkáló. Német 
részen a felderítő flottához tartozó Liitzow vértes-
cirkáló, Hipper altengernagy vezérhajója sok 
nehéz találat következtében visszavonulni kény
telen (másnap elmerült), mire Hipper rögtön egy 
más vértescirkálóra száll át. A német III. torpedó
flottilla ekkor, 9 óra tájt, eredményes lökést intéz 
az angol él ellen. Ez erős lökés után az össze-
gyülemlett füstgomolyokban a két fél szem elöl 
veszti egymást. E szünetet Scheer altengernagy 
egy új heves lökem intézésére használja fel. Ez a 
IV. fázis. A német torpedóflottillák a vértes
cirkálók védelme alatt egymásután nagy heves
séggel reávetik magukat az angol zömre. Azon
ban már az első torpedóroham után az angol 
zöm ismeretlen irányban eltűnt. Ezzel a nappali 
csata tulaj donkép megszűnt. 

Az ezen szélességi fok alatt csak néhány óráig 
tartó nyári éjt rövid harcok töltik ki, amelyek a 
mindkét részről a visszavonuló zömök zaklatá
sára kiküldött gyors cirkálók és torpedóhajók 
támadásaiból keletkeznek. E rendszertelen harcok 
folyamán angol részen elmerült egy vérteseir
káló, hat romboló, és nagyobbszámú egység hait:-

Araely szó S alatt nincs meg, Sas alatt keresendő ! 
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képtelenné válik, köztük a legújabb tipusu Tip-
perary és Turbulent romboló-vezérhajók. Német 
részen elmerült torpedótalálat által a Pommern 
régibb sorhajó és a Rostock kiscirkáló, az Elbing 
kiseirkáló összeütközés folytán, és egy torpedó
naszád aknarobbanás által. 

Napfelkeltekor a német flotta láthatárán belül 
ellenség nem látszott. Még a délelőtt folyamán 
egy német léghajó jelentést adott ugyan egy 12 
sorhajóból álló angol haderőről, amely az Északi-
tenger D.-i részéből jövet É.-felé menetelt; ez 
azonban nagy távolságánál fogva elérhető nem 
volt. 

Ezen a hadtörténelem legnagyobb mérvű és 
egyik legjelentősebb, bárha nem döntő csatájában 
angol részről összpontosítva volt legalább 30 nagy 
csatahajó (dreadnought), 9 csatacirkáló, legkeve
sebb 6 régi vértescirkáló és 20 kiscirkáló, tov. 
jóval több mint 100 romboló. B hajókon több mint 
340 nagy (30—38 cm.) ágyú működött. Bárha a 
német flotta e haderőnek csak felét tette ki, vesz
tesége mégis csak fele annyi volt. Elmerült: 

ang. ném. 
nagy sorhajó . 1 — 
csatacirkáló _. ... 3 1 
régibb sorhajó -- 1 
légibb vértescirkáló i 
kiscirkáló és romboló vezérhajó 3 3 
romboló és naszád 12 5 

A németek nagy eredményüket az addig győz
hetetlennek vélt angol flottával szemben személy
zetük fölényes szellemének és kiképzésének, vala
mint hajóanyaguk és fegyvereik kiválóságának 
köszönhették. 

Skagway (ejtsd: szkegué), kikötőváros Alaska 
őszakamerikai territóriumban, (1910) 872 lak. A 
klondikei aranymezőkkel vasút köti össze. 

Skakavac, adók. Modrus-Fiume várm. vojnici 
j.-ban, (i9io) 1919 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Skála, 1. Scala. 
Skálás areométer, 1. Areométer. 
Skald, 1. Szkáldok. 
Skaleonéder (gör.), 1. Szkaleonéder. 
Skalitz (Böhmisch-S., csehül: Skalice GeskóJ, 

csehországi város a nachodi kerületi kapitány
ságban, (i9io) 3299, többnyire cseh lak. 1866 jún. 
28. a Steinmetz tábornok vezérlete alatt álló po
rosz hadtest Lipót osztrák főherceg hadait itt 
megverte. 

Skalkai apátság, 1. Szkalka. 
Ska lkograpk ia (gör.), 1. Szkalkográfia. 
Skallagrimsson, izlandi költő, 1. Egill Skalla-

Ijrimsson. 
Skalnitzky Antal, épitész, szül. Lakon (Ba

ranya m.) 1836., megh. Budapesten 1878 jún. 9. 
Tanulmányait Bécsben és Berlinben végezte s 
már kora ifjúságában kitüntették terveit, így 1859. 
a frankfurti hangversenyterem-pályázatán meg
kapta az első díjat. Rövid párisi tartózkodás után 
Budapesten telepedett le, ahol nagyobbrészt sógo
rával, Koch Henrikkel egész sorát tervezte a köz-
és magánéptileteknek. Ilyenek: a Hungária-szálló, 
a Thonet-udvar, a posta-épület, a régi nemzeti 
színház és bérháza, Károlyi Alajos gróf palo
tája, az Oktogon-tér négy sarokháza, az egyetemi 
élettani intézet, a székesfehérvári, aradi és deb-
reczeni szinház. Tanára volt a Műegyetemnek is. 

Skalpolás (lat. scalpo, -ere a. m. levágni, met
szeni), a megölt ellenség fejbőrének lenyúzása, 
hogy az diadalmi jel gyanánt szolgáljon. Különö
sen az északamerikai indiánoknál ismeretes e 
szokás, de megvolt a régi germán és sémi népek
nél is s kivált a szkítáknál, mint erről Hérodotosz 
tudósít bennünket. Az amerikai angolok barbár 
módon visszaéltek e szokással: jutalmat tűztek 
ki az indiános férfiak, nők, sőt gyermekek fej
bőrére, hogy a benszülöttek pusztulását siettessék. 

Skalpund, súlymérték a Keleti-tenger part
vidékein = 425'076 gr. 

Skamander, folyó, 1. Skamandros. 
Skamandrios, Hektor fia, 1. Astyanax. 
Skamandros (Skamander), a trójai síkságnak 

híres, Homerostól megénekelt folyója* ma Men-
dere Szuju, mely Kum Kaiénál szakad a Helles-
pontosba. 

Skamdrup, dán költő, 1. Schandorph. 
Skammonium (uőv.), 1. Méregölő. 
Skanda, ind hadisten, 1. Karttikkéja. 
Skandálás (lat.), verseknek az ütemek erős ki

emelésével való elmondása; t. i. ha az erős és 
gyenge ütemrész különbségét nagyon éreztetjük, 
az időrészeket igen pontosan megtartjuk, esetleg 
az ütemeket el is választjuk egymástól. 

Skandalum (lat. scandalum), a. m. botrány. 
Skanderbég, valódi nevén Gastriota György, 

albán fejedelem (1443—68), Castriota János feje
delem legifjabb fia, szül. 1403., megh. Alesszióban 
1468 jan. 17. Testvéreivel együtt hót éves korá
ban mint kezes került a török szultán udvarába. 
Itt a mohammedán hitben nevelték s az Iszken-
der (Sándor) bég nevet kapta. Vitézségével és 
okosságával annyira kitűnt, hogy 1422. egy 
szandzsák kormányzója lett. Testvéreinek és 
atyjának halála után 1443. néhány száz albánnal 
megszökött a török táborból és csellel kézrekerí-
tette Krója várát. A keresztény hitre visszatérve, 
honfitársait szabadságharcra hivta fel a törökök 
ellen. 1444-ben szövetséget kötött I. Ulászló ma
gyal- királlyal és 15.000 főnyi hadávallegyőzte Ali 
pasa 40.000 főnyi seregét. 1449-ben maga H. Murád 
szultán indult ellene, de hasztalanul ostromolta ő 
is Krója várát. Győzelmeinek eredménye volt, 
hogy II. Mohammed szultán 1461. elismerte ót 
Albánia fejedelmének. 1464-ben újból fegyvert fo
gott a török ellen és haláláig győzelmesen har
colt. Az uralkodásban fia, János követte, aki 
Króját 1474. átengedte a velencieknek, ő maga 
Nápolyba költözött s San Pietro hercege lett. V. ö. 
Pisko, Skanderbég, historische Studie (Wien 
1895); Cmiberti, L'Albánia ed il principe Skan
derbég (Torino 1898); Lázár Gyula, Kastriota 
György (Budapest 1880, Tört. Könyvt.). 

Skanderijeh, 1. Alexandria. 
Skanderun, 1. Alexandrette. 
Skandinávia, az 1905 óta egymástól politikai

lag elszakadt svéd és norvég királyságok terüle
tét magában foglaló félsziget Európa É.-i részében. 
ÉK.-en 520 km. hossziíságban összefügg Finn- és 
Oroszországgal, atöbbi oldalakon az Északi-Jeges
tenger, Atlanti-óceán, az Északi-tenger, a Skager-
rak, Kattegat ós Sund, továbbá a Keleti-tenger^ és 
Botteni-öböl határolják. Hossza 1870, szélessége 
370-750 km. Területe mintegy 800,000 km=. 
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Skandinávia 

Ny.-i felét, Norvégiát hegyek takarják, míg K.-i 
fele vagyis Svédország széles és alacsony lépcsők
ben ereszkedik le a tengermellék sík vidékére. A 
skandináv hegyes vidék Európa más hegyrend
szerével semmi összeköttetésben sincs; ÉK.-ről a 
Varangerfjordtól 1800 km.-nyi hosszúságban és 
300 km.-nyi átlagos szélességben húzódik DNy. 
felé a Lindesnásig. A skandináv hegység sokkal 
egyhangúbb és kevésbbé tagolt, mint a közép
európai hegységek; nem hegyláncok alkotják, 
hanem hegytömegek; összefüggő s élesen ki
váló gerincek rajta nincsenek; nagyobbrészt 
csak,hullámos felföldek (f jeldek), amelyek a hegy
ség B.-i részében keskenyebbek és D.-en 75—90 
km.-nyi szélesek és amelyeken szabálytalanul 
elszórt szarv- vagy kúpalakú hegycsúcsok ülnek. 
A skandináv hegységben í fő részt különböztet-
nekmeg.ezek :É.-ona300—650m. átlagos magas
ságú lappföldi hegység a Varangerf jord és az é. 
sz. 67°-a közt; az 500—800 m. átlagos magas
ságú Kölen vagy Kjölen, az előbbitől Ny.-ra; a 
Statnás-fokig és a Lagen forrásáig nyúló Dovre-
fjeld, 800—1100 m. átlagos magassággal; végre 
a D.-i fjeldek, amelyek a félszigetnek DNy.-i, a 
Sognefjord és Skagerrak közt elterülő vidékét 
foglalják el, a Hardangerf jeldben 1200—1600 mé
ternyi átlagos magasságot érnek el és ettől D.-re is
mét 1000—500 m.-nyire szállnak alá. A skandináv 
hegység, bár csak középmagasságú hegység, egé
szen a magas hegység jellegét viseli magán; zord-
ságát és vadságát illetőleg a maga gleccsereivel és 
hómezőivel felülmúlja az Alpokat is. A K-i lejtő 
igen szelid, a Ny.-i ellenben rendkívül meredek; 
sok helyen 600 és több m. magas és meredek szikla
falakban ereszkedik le a tengerbe, ahol a parto
kat szegélyező sziklás szigetek alkotják a folyta
tását. A K.-i lejtőn számos egyközü, DK.-nek és 
K.-nek vonuló folyamvölgy mosódott ki, míg a 
Ny.-i oldalon számos a fjord, a keskeny magas 
sziklafalaktól szegélyezett öböl, amelyek néha 
több ágra is oszolva, rendkívül mélyen nyomul
nak be a szárazföldbe. B fjordoknak a K.-i svéd 
lejtőn az édes vizű tavak felelnek meg, amelyek 
mindannyian a hegységből a síkságba átmenetül 
szolgáló 250—330 m. hegylépcsők mélyedései, 
keskeny és hosszúkás medencék, inkább csak a 
beléjük ömlő folyók kiszélesedései. A Svédország 
K.-i szélén elterülő síkság kb. 360,000 km2 területet 
foglal el. A skandináv hegység nagyobbára guájsz-
ból és csillámpalából, csekélyebb mértékben por-
flrból, szienitből és gránitból áll. A vulkáni kőze
tek teljesen hiányoznak; kövületeket magukban 
foglaló rétegek még az alföldön is alig találhatók. 
Ez az oka, hogy S. talaja nagyobbára csak ős-
kőzettörmelékből áll, hogy benne a sórétegek 
teljesen hiányzanak, kőszén csak D.-i csücskén 
található, míg ezüst-, réz-, de különösen vasércek
ben bővelkedik. 

S. vizekben igen gazdag. Folyói mind a mellett 
a hajózásra a sok vízesés miatt nem alkalmasak. 
E folyók mind a skandináv hegységben erednek és 
közülök a K.-i oldalon jelentékenyebbek: a Torneá-, 
Luleá-, Piteá-, Ulmeá-, Angermann-, Indals-, Ljusne-, 
Dal- és Motalaelf, amelyek a Botteni-öbölbe és Ke
leti-tengerbe torkolnak, a Götaelf és Glommen, 
amelyek a Skagerrakba szakadnak. A Ny.-i lejtő 

-í — Skandináv mitológia 

folyói mind rövidek. E folyóvizeken kívül számos 
az édes vízü tó, amelyek közül aVener,Vettem, Hjel-
ínar és Málar a legnagyobbak. Az éghajlat egészen 
óceáni és sokkal enyhébb mint Európának ugyan
azon szélességi fokok alatt fekvő K.-i részein. 
De a félsziget egyes részeiben nagyok az ég
hajlati különbségek. A hegység Ny.-i oldalán 
fekvő helyek klímája nedvesebb, a tél kevésbbé 
hideg és a nyár hűvösebb, ami a tengeráramlá
soknak és a tengerről jövő szeleknek tudható be: 
ellenben a K-i oldalou fekvő helyek klímája már 
kontinentálisabb ; itt kevesebb a csapadék, hide
gebb a tél és melegebb a nyár. É. felé a nyár min
dig rövidebb lesz, míg a sarkkörön túl a tavaszt 
és őszt is beleszámítva már csak 56 napig tart. 
A Ny.-i lejtő Európának csapadékban leggazda
gabb vidéke; az évi csapadékmennyiség 2000 és 
több mm.; ellenben a K.-i lejtőn ennek alig egy
negyed része. Az örökös hó határa a földrajzi 
szélességgel van összefüggésben: a K.-i lejtőn a 
melegebb nyarak és kevesebb csapadék miatt ma
gasabban van, mint a Ny .-in. A Galdhöppigeu K.-i 
lejtőjén 1M6, Ny.-i lejtőjén pedig 1255 m.-nyi ma
gasban vau. 

Skandináv irodalom, 1. Skandináv nyele és 
irodalom. 

Skandinávizmus, politikai irány, melynek 
célja a három skandináv állani: Svédország, 
Norvégia és Dánia közös politikai és gazdasági 
érdekeinek előmozdítása. 

Skandináv kultúra, 1. Skandináv nyel): és 
irodalom, Norvég művészet, Svéd művészei. 

Skandináv mitológia, egyrészt a skandináv 
félsziget és Izland germán lakói mítoszainak ösz-
szessége, másrészt az ezekkel foglalkozó tudo-
máiry. A S.-nak alapja a germán mitológia, de a 
mitikus anyag idővel jelentékenyen elváltozott. 
Egységes és rendszeres S.-nak csak a körvonalait 
is pontosan megállapítani alig lehetséges. Amit a 
források (eddai dalok, sagák) fentartottak, nem ií 
mind tiszta népies hagyomány, hanem jórészt ;i 
költők egyéni képzeletének alkotása. Végül az 
idegen befolyások is kivetkőztetik a S.-t ősi ere
detiségéből. A S. szerint nem volt kezdetben 
sem menny, sem föld, sem tenger, sem part, csak 
egy tátongó örvény, a Ginmmga gap. Ennek 
északi részében volt Niflheim hideg ködös vi
lága, délre a tűz és meleg forrása, Muspellsheim. 
A hideg és meleg vegyliléséből keletkezik Ymir 
tengeri óriás, hasonlóképen Aiidhumla telién, 
amely őt táplálja. Ymir magamagából nemzi az 
óriások törzsét. Audhurala a sós jégtömböket nya
logatja, s igy életre kel Bnri, akinek fia Borr. 
Borr felesége Bestia óriásleány volt, fiaik Odin, 
Vili és Vé istenek. Ezek megölik Ymirt, testét 
Ginnunga gap közepébe dobják s ebből lesz a vi
lág : véréből a víz, húsából a föld, csontjaiból a 
hegyek, hajából az erdők, koponyájából a menny-
boltozat, agyából a felhők. A Voluspo c. eddai 
dal szerint a föld máskép keletkezett: Borr üai a 
tengerből emelik ki a földkorongot, ez Midgard. 
Az istenek megteremtik az első emberpárt is: ez 
Ask és EmNa. Midgardot az emberek lakják, az 
istenek vagy azok birodalma Asgard, az alfokó 
Alfheim, az óriásoké Jotimheim; az elhunytak 
lelkei Niflheimben lakoznak. Egyes eddai dalok 
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a világot óriási fa : az Yggdrasell kőri6fa képé
ben rajzolják. Ez az egész világ azonban nem örök: 
mikor az erkölcsi állapot stilyedőben van, Heim-
gall megfújja kürtjét, Yggdrasell megrendül, a 
gonosz szellemek harcolnak az azokkal, a nap el
sötétül, a csillagok lehullnak az égről, a föld a 
Tengerbe siilyed. De a pusztulásból idővel új élet 
ébredezik, új élet emelkedik ki a habokból új 
lakókkal, s felülről lejön az új hatalmas isten, 
aki ítéletet tart. Ebbe a mítoszba már keresztény 
elem vegyül. V. ö. W. Grimm.. Deutsche Mytho-
logie; R. M. Meyer, Altgermanische Eeligions-
geschichte. 

Skandináv művészet, a svéd és norvég mű
vészet együttes megjelölése, 1. Norvég művészet, 
Svéd művészet. 

Skandináv nyelv és irodalom. B név alatt 
az északi germán nyelvtörzshöz tartozó dán, svéd, 
norvég és izlandi nyelvet és ezen nyelvek irodal
mát értjllk. Egész a XIV. sz.-ig az északi germán 
népek nyelve egyezett egymással, a XIV. sz.-ban 
azonban már két tisztán megkülönböztethető cso
portra oszlottak : a délkeletire, tehát a dán és svéd 
nyelvre, s az északnyugatira, azaz norvég és iz
landi nyelvre. Később mind a négy állam nyelve 
különvált egymástól. A kereszténység bevitelével 
az írásjegyek is reformálódtak az északi népek
nél. Kezdetben csak latin szavakat írtak latin 
betűkkel, s az anyanyelv jegyeit rúnákkal rótták. 
A XII. sz. végén egy ismeretien izlandi tudós 
anyanyelve rúnáit helyettesítette a latin betűkkel. 
Svédország csak egy századdal később fogadta el 
a latin betűket. Legtöbb régi vonást, sajátságot és 
• igyszersmind emléket őrzött meg az izlandi nyelv 
és irodalom. Az izlandi nyelvet a távoli szigetre 
a IX. ós X. sz.-ban Norvégiából kivándorolt elő
kelő családok plántálták át és ezeknek utódai 
érintetlen tisztaságban őrizték meg. Az I. iroda
lom nagyszámú eredeti költői müvet mutathat 
föl. A Norvégiából hozott költészet a X. sz.-ban 
érte el virágzása tetőpontját. A XIII. sz.-ban pedig 
oly prózairodalom fejlődött ki Izlandban, amelyhez 
hasonlót egyetlen más germán törzsnél sem talá
lunk. Izland irodalmát a prózai műveknek a ver
ses "müvek fölött való túlsúlya jellemzi. Alig 
30—40 költemény maradt fönn teljesen korunkig 
az Edda-dalokon kívül. A töredékek a Snorra-
Eddában va«y az egyes mondákban citátumokként 
szerepelnek. A versek nem hosszúak; a versnemek 
legjellemzőbb és közös vonása az alliteráció. 
Ránk maradtak az Edda-dalok, a Harald, Eirik 
és Hakon norvég királyokról szóló dalok, a 
Haleygjatal, Bgil Skallagrimsson költeményei, 
történelmi mondák, vmint epigrammatikus im
provizációk. Az izlandi prózairodalmon a maga 
nemében egyedül álló saga-irodalmat kell érte
nünk, kivéve persze a Thoroddsen Jón Th.-val 
megindult legújabb novella- és regényirodalmat. 
Az izlandi saga (monda) maga az izlandi történe
lem, de ezenkívül még minden más tárgyú elbe
szélést is értenek alatta. Számuk kb. 500. Tartal
mukra nézve megkülönböztetünk hiteles saga-kat 
és olyanokat, amelyeknek csak kiindulási pontja 
történeti valóság. Nevezetesebb saga-k: Eirbyggja 
saga, Vatnsdaela saga (a legkiválóbb nemzetség
monda), Njalssaga, Egilssagga, Gunnlaugssaga; 

egész Izlandban el van terjedve a Landnámabók 
(az első betelepültek és utódaikról szóló genealó
giai munka), s a Sttirlungasaga (a Sturlung-esalád 
és Izland szabadsága megdöltének a története). 
A saga-kon kívül az izlandi irodalomnak egész az 
újabb időkig nem volt jelentékenyebb terméke. A 
XV. sz.-ban a saga-irodalom hanyatlásnak indult. 
A reformáció újra föllenditette az irodalmat. 1530. 
Árason Jón püspök fölállította az első könyv
nyomdát. 1540-ben jelent meg az új testamentom 
fordítása Odil Gottskalkssontól (megh. 1556.). 
Az újjáébredés e korszakának nevezetesebb alakjai 
voltak még a XVIII. sz.-ig Hallgrimur Pje-
tursson, Eggert Olafsson, Jón Thorláksson, Si-
gurdur Pjetursson, az újabb korban élt Gröndal 
Jónsson (megh. 1825.). Egyetlen nép sincs, amely
nek kis számához mérten ennyi költője lett volna. 
Az új-izlandi irodalom legfőbb ereje a lirai köl
tészetben van. A korán elhunyt (1845) Hallgrims-
son Jón volt a modern értelemben vett novellisz
tikus irodalom első megalapítója, utána Thorodd
sen Jón Th. kitűnő művekkel gazdagította kis 
hazája irodalmát. Más tehetséges novella-írók 
még: Jón Thorleifsson, Gestur Pálsson, Einarr 
Hjörleifsson, Jón Jónasson, Jón Myrdal, Páll 
Sigundsson és Torfhildur Thorsteinsdottir Hóim 
asszony. Az irodalom újabb termékeiből néhány 
magyar fordításban is megjelent. 

Norvég nyelv és irodalom. A norvégek nyelve 
sohasem volt egységes nyelv. A középkorban 
Norvégia Ny-i részében az izlandihoz, É-i részé
ben az É.-svédhez hasonló nyelvet beszéltek. A 
nyelvegység e hiánya miatt a XIV. sz.-ban könnyű 
diadala lett a dán nyelvnek, mely azóta a művelt 
közönség irodalmi és társalgási nyelve egész Nor
végiában. Az ország ősrégi nyelve, különösen a, 
hegylakók közt, számos dialektusban maradt fönn 
s ezekből, Aasen nyelvészeti és lexikális mun
kássága nyomán, egy e célra alakult párt (Norsk-
norske Maalstraevere) új norvég irodalmi nyelvet 
akart képezni. 

Az ó-norvég irodalom szorosan összefügg az 
ó-izlandival. A vikingek hőskora volt a költészet 
forrása, de az előkelő családokkal ez is Izlandba 
költözött s a XVI. sz. közepe felé már Norvégiá
ban nyoma is alig volt. A próza-irodalom kezde
tén ugyanoly munkássággal találkozunk Norvé
giában is, mint Izlandban. A hazai történetet elő
ször latinul (Theodoricus Monachus, 1175 táján) 
s csak később, valószínűleg izlandi befolyásra ír
ták hazai nyelven (Olafsaga). Sverrir király 
(megh. 1202.) korában, ki állítólag maga is irt 
egy enciklopédikus munkát (Speculum regale), és 
az öreg Hakon alatt (megh. 1263.) a próza
irodalom nagyobb lendületet vett; ekkor keletke
zett a Thidrekssaga is, de azután a dán nyelv 
elhatalmasodván, a norvég nyelvű irodalom le
hanyatlott. Csak a XIX. sz.-ban, mióta Norvégia 
különvált Dániától (1814) s a krisztiániai egyete
met megalapították (1811), kezd fejlődni egy nor
vég nemzeti irodalom, bár az úttörők (Bjerregard 
1792—1842 és Hansen 1794—1842) munkássága 
sikertelen volt. Tulajdonképen csak Wergeland, 
Welhaven és Munch költők munkássága vetette 
meg alapját az önálló és eredeti norvég irodalom
nak ; követőik közt Jensen, Kjerulf, Monsen stb. 
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érdemelnek említést, de különösen Moe Jörgen, 
ki Asbjörnsennal kiadta az ó-norvég népmondá
kat. Jó regényeket és novellákat irtak : Collet 
Camilla (szül. Wergeland) és Thoresen Magdolna; 
továbbá újabban Jonas Lie, Elster, Arne Garborg, 
Alexander Kjelland, Knut Hamsun, Amália Skram, 
Thomas P. Krag stb. Ujabban különösen a dráma
irodalmat művelték; ez Björnson és Ibsen érdeme, 
kik a fiatel norvég irodalomnak európai nevet 
szereztek. L. még Dán nyelv és irodalom, Svéd 
nyelv és irodalom. V. ö. Janson, Hvadvi Maal-
straevere vil (Krisztiánia 1876); ÍL. Jaeger, lllus-
treret norsk Literaturhistorie (1892 s köv.); 
Horn, Gesehiehte der Litteratur des skandina-
vischen Nordens (Leipzig 1880); Schweitzer, 
Gesehiehte der sknndinavischen Litteratur (u. o. 
1886 s köv.). 

Skáne, svéd vidék, 1. Schonen. 
Skansen, a stockholmi régi állatkert helyén 

1891. Hazelius Artúr által teljesen a szabadban 
létesített svéd kultúrtörténeti, nép- és természet
rajzi múzeum. Az egész gyűjtemény dombos és 
részben befásított telepen létesült, mely festői 
szép alakjával Svédország felszínének kicsiny
ben megvalósított topografikus hű képe. Svédor
szág egész állat- és növényílórája, valamint az 
egyes vidékek népe a maga festői környezetével 
elhelyezést talált e gyűjteményben s nemcsak a 
stockholmiak, hanem a külföldiek érdeklődésé
nek is állandó tárgya. S. mintájára már több 
európai városban léte3Ült hasonló gyűjtemény. 

Skapolit (»sv.), 1. Szkapolit. 
Skarabeus, 1. Scarabaeus és Egyiptomi mű

vészet. 
Skaraborgs Ián v. Mariestads Ián, Svédor

szág egyik kerülete Blfsberg, Vermland, Örebro 
és jonköping.közt, 8480 km2 területtel és (1915) 
241.129 lak. ÉNy.-i része halmos. Folyói a Nos-
san, Lidan és Tidan, mig tavai közül a Vettem 
és Venern a nevezetesebbek. A földmívelés vi
rágzó, a kereskedelem és ipar azonban jelenték
telen. Székhelye Mariestad. 

Skarbek, Fryderyk, gróf, lengyel író, szül. 
Thornban 1792 febr.' 15., megh. Varsóban 1866 
okt. 25. A varsói egyetemen a közgazdaságtan 
tanára volt. Irt regényeket, történeti, közgazda
sági és pénzügytani munkákat. 

Skarbina, Franz, német festő, szül. Berlinben 
1849 febr. 24., megh. u. o. 1910 máj. 18. A berlini 
műv. akadémián tanult és eleinte főleg Menzel 
hatása alatt festett jeleneteket Nagy Frigyes éle
téből, majd modern genreképeket, amelyek közül 
1878. A tetszhalott feléledése nagy feltűnést kel
tett. 1885-ben hosszabb időre Parisba költözött és 
az ottani modem irány hatása alatt nagy kész
séggel festett sok képet, amelyek tárgyait gyak
ran Észak-Franciaországba és Németalföldre tett 
útjaiból merítette. 1878—93. a berlini műv. aka
démián tanított. Kiválóbb művei: Halárverés 
Blankenberghében (1886); Pikárdiai maj or udvara 
(1890, München, Neue Pinakothek); Belga csap
szók (1891, drezdai képtár); Brüggei csipkeverő-
nók (1896, Boriin, Nationalgalerie); Karácsonyi 
vásár Berlinben (1893); Bergmann tanár előadása 
a klinikán (1906), stb. Rézkarcokat, litográfiákat 
és illusztrációkat is készített. 

i 

Skare, adók. és pk. Lika-Korbava vármegye 
otocsáni j.-ban, (i9io) 2905 szerb lakossal. (Tr. 
SzHSz.) 

Skarga, Í.Piotr, lengyel jezsuita, szül. Grodiec-
ben 1536., megh. Krakóban 1612 szept. 27. Előbb 
a lembergi érseki templom hitszónoka volt, 1568. 
Rómában belépett a jezsuita rendbe. Báthory Ist
ván király a vilnai, majd a polocki ós rigai kol
légiumok élére állította. 1588 óta III. Zsigmond 
király udvari papja volt s a lengyel ellenrefor
máció egyik fővezére. Népszerű lengyel prédi
kációi több kiadást értek. 

2. S., Stanislaw, lengyel hitszónok, született 
Mazuriában 1539., megh. 1611., mint III. Zsig
mond lengyel kimly udvari hitszónoka. 1567-ben 
belépett a Jézustársaságba. Műve, a Szentek 
élettörténete több mint 30 kiadást ért inog. Egy
házi beszédei közül legnevezetesebbek az 1595. 
lengyel országgyűlés alatt mondottak, amelyek
ben Lengyelország összeomlását megjósolta. Be
szédeinek 15. kiadása 1904. jelent meg Varsóban. 

Skaricevo, adók. Várasd vm. krapinai j.-ban, 
(1910) 1818 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Skaricza Máté, ref. lelkész és egyházi iró, szül. 
Ráczkevén 1544., megh. 1606 táján. Pesten tanitó 
volt, majd Jászberényben rektor, azután külföldre 
menvén, megfordult Bécsben, Páduában, Rómá
ban, Genfben, Zürichben, Parisban, Londonban és 
Wittenbergben. Szülőföldére 1572 áprilisban ér
kezett vissza s mesterének, Szegedi Kis Istvánnak 
halála után ráczkevei lelkésznek választották. Te
vékeny részt vett a baranyai ref. egyházkerület 
kánonalkotó zsinatán Herczegszőllősön (1576 aug. 
16.). E zsinat kánonaitS. adatta ki Pápán magyar 
és latin nyelven. Müvei: Szegedi élete (latinul, a 
reformáció történetére egykorú forrás. Megjelent 
Szegedi müvének élén, az arcképpel, 5. kiad. 
Basel 1608., és Gerdes D. Serinium Antiquarium 
VI. kötetében, Gröningen 1761); Négy zsoltárfor
dítása egyike Luther éneke: Érős várunk stb.; 
Ráckeve város története (1600). 

Skarlát (franc, écarlaté), 1. élénk vörös szín, 
némi sárga árnyalattal; a cocnenille és ónklorid-
dal gyapjúra festett színen kívül kátrányfesté
kekből is készítik. Ide tartozik a biebrichi skar
lát tetrazó festék, amidóazobenzolszulfósav és 
P naftolból, a gyapot-skarlát (diazobenzolklorid és 
p naftolszulfósavból), valamint más, diazoxilol-
kloridból és (3 naftoldiszulfósavból készített azo-
f estékek. 

2. S- (középlatin scarlatum), a középkorban 
egy finom, bíborszínű gyapjúszövet neve. 

Skarpantho, sziget, 1. Karpathosz. 
Skart (az olasz smrtare a. m. eldobni szótól), 

a kártyajátékban használt kifejezés bizonyos 
számú lap letételére, melyekkel nem játszanak, 
innen S.-ba tenni a. m. mellőzni. 

Skartéta, hihetően az olasz scartata szóból 
ered, amely azt jelenti: alja, selejtese valaminek. 
Elhasznált v. értéktelen könyvre, jegyzetgyüjte-
ményre vonatkozó megvető kifejezés. Mások sze
rint a középkori chmiaceum (papimra) szóból 
ered. 

Skat, német eredetű régi kártyajáték, mely 
Németországban még ma is igen elterjedt; 1904 
óta külön S.-szövetség is van. 

Amely szó S alatt nincs meg, Sz alatt keresendő! 
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Skating-rink (ang.), 1. Kerekeskorcsolya-
Sltatol, a fehérjerothadás egyik terméke, 

mely valószínűleg a tryptophanból keletkezik-
Belőle származik az indol (1. o.). 

Skázon (gör.), 1. Gholiambíis. 
Skeat (ejtsd: szkít), Walter William, angol 

nyelvész, szül. Ijondonban 1835 nov. 21., megh. 
Cambridgeben 1912 okt 6. Részt vett az Early 
English Text Society munkálataiban és több 
ó-angol szöveget adott ki. Megalapította az 
English Dialect Society-t, majd egész tevékeny
ségét csaknem kizárólag' az EtyniologicalDictio-
uary of the English language (1879—82) c. nagy 
művének szentelte. Kiadta Chaucer míiveit, 6 köt. 
Pontos munkái még: Early English proverbs 
(London, 1910); English dialects from the Vilit" 
eentury to the present day Í1911): The seience 
of etymology (1912). 

Skeen, norvég város, 1. Skien. 
Skeiron, 1. Skiron-
Skela, adók. Zágráb vm. glinai j.-ban, (íyio) 

278 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 
Skelder-Viken (ejtsd: se-) vagy Kulla-öböl, a 

Kattegatnak Schonen svéd tartományba 20 km.-
nyire benyúló öble, D.-en a Kulla-hegy határolja 

Skelet, skeleton (sceletum), 1. Csontváz. 
Skeleton, sportszán, 1. Szán. 
Skelton (ejtsd: szkeitn), város Anglia Yorkshire 

grófságának Cleveland nevű vidékén; a vele egye
sített Brottonnal együtt (ÍMI) 15.202 lakossal, 
vasbányákkal. 

Skelton (ejtsd: szkeitn), John, angol író, szül. 
Norfolkban 1460 körül, megh. Westminsterben 
1529 jún. 21. Eleinte fordításokat adott ki, majd 
az egyház és állam visszaéléseit ostorozta maró 
gúnnyal és szatírával. Az alsó néposztály életét 
nyers humorral írja le. Müveit kiadta Dyee (Lon
don, 1843); válogatoft műveit Arber (The English 
scholar's library-behl. V. ö. Brie, S. (Englische 
Studien, Bd. 37, Leipzig 1906). 

Skene, Alfréd, báró, osztrák politikus, szül. 
Alexowitzban (Morvaország) 1849 aug. 24., megh. 
Bécsben 1917 jan. 16. Tanulmányait Bécsben, 
Zürichben és Berlinben végezte. 1883-tól a morva 
tartománygyűlés, 1900-tól egyszersmind a Reichs-
rath tagja volt s mint ilyen, fontos szerepet vitt 
a német-cseh egyezkedési tárgyalásokban. 1907. 
az osztrák urakháza, tagjának nevezték ki. Fog
lalkozott a politikai irodalommal is; önállóan 
megjelent müvei: Das Entstehen und Entwicklimg 
der slawischnationalen Bewegung in Böhinen und 
Máhren im XIX. Jahrhundert (1893); Der natio-
nale Ausgleich in Máhren (1905). 

Skenográfia, 1, Szkenográfia. 
Skepsis, ókori város a kisázsiai Troasban; 

romjai a Kursunlu Tepén. 
Skepszis (gör.) a. m. kételkedés; skepfikus. 

aki kételkedik, a filozófiában a skepticizmus híve. 
Skepticizmus (gör.), a kételkedésre való haj

landóság, mely a gondolkodás fejlettebb korsza
kaiban szokott fellépni, midőn a kialakult nézetek 
sokfélesége azon eshetőségek elé állítja az el
mét, hogy vagy az egyik nézethez szegődjék a 
többiek elvetésével, vagy a különböző elveken 
nyugvó nézetek egybekapcsolását kísértse meg 
(eklekticizmus), vagy gyanúval teljék el minden 

megállapított (dogmatikus) nézet iránt, ez a S. Ez 
az utóbbi álláspont ismét kétféle. Ha ez a gyanú 
azzal az erős meggyőződéssel társul, hogy az 
igazság elérhető, csak előbb a fölkapott hibás né
zeteket kell az útból eltávolítani, akkor ez a S. 
inkább propedeutikus, ilyen pl. Descartes S.-a, 
mely a gyanús nézeteket biztosakkal akarja he
lyettesíteni. De van olyan S. is, mely az emberi 
elmétől egyáltalán megtagadja azt a képességet, 
hogy az igazságot elérje, vagy pedig, mely ta
gadja, hogy igazság van. Ez a nézet azonban 
magamagával ellenkezik, mert egy igazságot 
mégis csak el kell ismernie, azt, hogy nincs igaz
ság. Megkülönböztethetünk vallási, erkölcsi és 
egyetemes S.-t. Skeptikus iskolák voltak az ókor
ban (1. Pyrrlwn), skeptikusak az újabbkori miszti
kusok, kik csak isteni közvetlen megvilágításban 
látnak igazságot, nem az emberi gyarló elme eről
ködéseiben. Az újkor legmélyebben járó skepti-
kusa Hurne, aki Kantot fölkeltette dogmatikai 
álmából és új filozófia keresésére indította. V. ö. 
RicMer,~Dev S. in der Philosophie (1904,1. köt.); 
Goedeckemeyer, Die Geschichte der griech. Skep-
tik.(1905); Seitschick. Deutsche Skeptiker (1906); 
Pranzösische Skeptiker (1906). 

Skerlecz, 1. Iván báró, politikus, szül. Orosz
lón (Baranya m.) 1873júl. 31. Réginorvátországi 
eredetű nemesi családból származik. A jogot Pé
csett és Budapesten végezte. 1896-ban állami szol
gálatba lépett a miniszterelnökségben, 1911. ki
nevezték miniszteri tanácsossá. 1911—12-ben a 
kabinetirodában, mint a magyar ügyek előadója, 
Daruvárj' osztályfőnököt helyettesítette; 1913 
júl. 21-én a király horvát-szlavonországi királyi 
biztossá nevezte ki s egyúttal a belső titkos ta
nácsosi méltóságot adományozta neki. 1913 nov. 
27-én Horvát-Szlavón és Dalmátországok bánja 
lett, 1917 júniusban lemondott. 

2. S. Miklós, horvát politikus ós nemzetgaz-
dász, szül. Zágrábban 1731 körül, megh. 1799. 
Tanulmányait Egerben, Bécsben és Bolognában 
végezte. 1756-ban Zágráb vármegye szolgálatába 
lépett. 1753-ban a ntabula judiciaria» ülnöke, 
1761. pedig az országos pénztár preceptora lett. 
1763-ban országos főjegyző (protonotarius), 1776-
1779. a kir. helytartótanács tanácsnoka és köz
gazdasági előadója, 1782. Zágráb megye főis
pánja és címzetes zászlósúr lett. 1787-ben a Szent 
István-rendet kapta. 1790—92-bon a pozsonyi 
országgyűlés által kiküldött kereskedelmi bizott
ság munkálataiban vezetős/eropet vitt. Pozsonyi 
szerepléséről utóbb nyomtatásban is kiadott két 
dolgozata tesz tanúságot. Az egyik: Descriptio 
physico-politicae situationis Regni Hungáriáé re-
latae ad Gommercium, a másik: Projectum legum 
motivatum objeeto Oeconomieae publicae et Com-
mercii perferendarum (Pozsony 1826). S. nemzet
gazdasági dolgozatait a Magyar Tud. Akadémia 
megbízásából Berényi Pál dr. pozsonyi tanár for
dította le magyarra. 

Skerl jevo , 1. Scherlievo. 
Skerries (ejtsd: szkerrisz), l. halász város ós tengeri 

fürdő Dublin ir countyban, (i9ii) 1728 lak., jelen
tékeny halászattal. — 2. S-, sziklás szigetek cso
portja Anglesey angliai sziget ÉNy.-i részén, 
1814. épült világítótoronnyal. 

Amely saó S alatt nincs meg, Sas alatt keresendő'. 
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Skerryvore (ejtsd: szkerrivór), magában álló 
szikla és világítótorony a Hebridákhoz tartozó 
Tiree angol szigettől 25 km.-nyire DNy.-ra. 

Siket eh (angol, ejtsd: szkecs) a. m. vázlat; je
lenthet továbbá rövid, hatásvadászó drámai jele
netet is; variété és mozgóképszínházakban igen 
divatos. 

S l í i (dán kiejtés szerint: szki, norvég kiejtés szerint: 
si), hócipő, hótalp, hókoresolya, lábszánkó. Kes
keny, hosszú (1-90—2-10m.), első részén 12—14 
em.-nyire felhajló fatalp, melyet szíjak segítsé
gével erősítenek a lábakra. Az északi vidékeken 
közlekedési eszköz, nálunk az utóbbi évtizedekben 
elterjedt téli sport. Ősi hazája Ázsia; valószínű, 
hogy a népvándorlás idején került Európába, hol 
alakja sok átalakuláson ment át. A XVI. sz.-ban 
mái' egy kimerítő szakmunka is jelent meg a sí
futásról. Olaus Magmis hercegérsek a História de 
gentibus septentrionalibus c. krónikájában 1555. 
részletesen ír az északi népek téli mulatozásáról, 
amelyben nagy szerep jut a sinek. Általános figyel
met Nansen 1888. grönlandi útja szerzett a S.-nek, 
azóta egyre terjed. Nálunk a XIX. sz. 80-as évei
ben lett ismeretes a S. 1902. alakult meg az első 
magyar siegylet, melynek működési köre azon
ban csak Budapest környékére szorítkozott. Er
délyben azonban a budapesti síelőktől függetlenül 
már 1893. működött az Erdélyi Kárpát-Egyesület 
sielő-osztálya. Az utóbbi időben, különösen az 
1914. kitört világháború óta a katonaság is nagy 
figyelmet és gondot fordított a sí-futás tanítá
sára. V. ö. Chernél István, A lábszánkózás kézi
könyve (1897); HoekéaRichardson, Der Skilauf 
(München, 1907); Carl J. Luther, Die Anfánge 
des Skilaufens in Mitteleuropa (1909); M. Zvarszky, 
Alpine Skifahr-Technik (Berlin 1911); Serényi 
Jenő, A sísport gyakorlati kézikönyve (Budapest 
1912); Barcza Imre, Útmutatása katonai síelés 
kiképzésére (Budapest 1915); Holfeld Henrik, 
Sitanfolyamok az iskolákban (1917). 

Skiagráíia (gör.) a, m. árnyékrajz, vázlat. 
Skiamantia (gör.) 1. Halottidézés. 
Skiaszkópia, árnyékpróba, 1. Szemtükrözés. 
Skiathos, görög sziget, 1. Szkiathosz. 
Skicc (ol. schizzo) a. m. vázlat (1. o.). 
Skien (Skeen, ejtsd: sín), város Kristiansand 

norvég tartományban, (1920) 16.503 lak., nagy 
ftirészmalmokkal, bőr-, tégla-, sör- s dohánygyár
tással, közelében nagy cellulózagyárral, élénk 
kereskedéssel. 1886-ban a tűzvész majdnem telje
sen elpusztította. 

Skierniewice, város Lengyelországban, a régi 
orosz varsói kormányzóságban, 9800 lak., nagy 
kastéllyal, posztégyárakkal. Ismeretessé vált a 
három császár találkozásáról (I. Ferenc József, 
I. Vilmos, III. Sándor) 1881 szept. 15-17. A 
világháborúban 1914 dec. 22. a németek elfog
lalták. Ugyanitt 1915 máj. 2. az oroszok súlyos 
vereséget szenvedtek. 

S k i f f (ang.), a lehető legkönnyebb szerkezetű 
csónak, mely kizárólag versenycélokra szolgál 
és másra nem is alkalmas. Hossza 9—10 méter, 
szélessége 25—30 cm., súlya mindössze 11—13 
kg. L. Evezés. 

Skipéria (sziklák országa), Albánia neve a ben-
szülöttek nyelvén. 

Amely szó S alatt nincs 

Skipetárok, 1. Albánok. 
Skippund,súlymért.; Norvégiában=159-428 

kg., Dániában = 159-779 kg. 
Skipton (ejtsd: szkiptn), város Yorkshire angol 

countyban, (1911) 12.981 lak., gyapjú- ós pamut
iparral, gabona- ós marhakereskedéssel. 

Skiras, Athena istennő mellékneve (a. in. nap-
ernyős), 1. Skirophoria. 

Skirmunt, Konstantin, gróf, lengyel diplo
mata, szül. Grodno kormányzóságban 1865. A 4. 
orosz dumának tagja volt. A háború alatt Paris
ban csatlakozott a lengyel nemzeti bizottsághoz 
és annak képviselője lett Rómában, ugyanott 1919. 
lengyel követ, 1921 jún. 13. a Vitos-kormúny 
külügyminisztere lett. Cseh-barát politikája a 
lengyel országgyűlésen a lengyel ellenzék heves 
támadásaira adott okot; 1922. londoni lengyel 
követ lett. 

Skiron (görögösen Skeiron), Megara és Attika 
határán garázdálkodó mesés útonálló. Az utaso
kat arra kényszeritette, hogy mossák meg a lá
bát, eközben azonban a tengerbe taszította őket. 
Theseusban végre emberére akadt 8 áldozatainak 
sorsában osztozott. 

Skironi sziklák, 1. Megaris. 
Skirophoria, athéni ünnep Skirophorion (jún.-

júl.) havában Athena tiszteletére, kit az Eleusis-
hez vezető üt mentén mint a nap heve ellen az 
olajfákat védő istennőt tiszteltek. Az ünnep a 
széles napernyőtói (görögül skiron) kapta a nevét, 
mely alatt az áldozó papnő a menetben haladt és 
a napsugarak perzselő ereje ellen kért az isten
nőtől az olajfa termése érdekében védelmet. 

Skirophorion, az ó-attikai naptár 12. hónapja, 
jún. második felétől július első feléig terjedő 
forró hónap, amelynek 12. napján ünnepelték a 
Skirophoria ünnepét (1. 0.). 

Skitale (skytale), 1. Szkiiale. 
Skiz, a tarokjáték legnagyobb ütőkártyája. 
Skizma. A görög szertartású kereszténység 

elszakadása Rómától. A S. első szerzői voltak 
Photius, majd Cerularius Mihály. A szakadás 
megszüntetésének alapjait a flórenci egyetemes 
zsinat állapította meg. Ezen az alapon kötötték 
meg az uniót Kómával 1648. a magyarországi 
rutének, 1698. az erdélyrészi oláhok. Időről-időre 
jelentkeztek oly mozgalmak, melyek az unióba 
tért görög katolikus ruténeket vagy az oláhokat 
ismét a S.-ba igyekeztek visszaterelni. E mozgal
mak okai rendszerint politikai törekvések. Tudva
levő, hogy a moszkovita világuralom eszközei kö
zött állandóan szerepel a pravoszlavija, az igaz-
hitűség, az orthodoxia, amely tulaj donkép nem 
egyéb, mint a S. fentartása és terjesztése, a keleti 
kereszténység elszakítása, elzárása nyugatnak 
kultúrájától, egyházától. Az 1914. évi máramarosi 
S.-pör tanúságai mindenkit meggyőzhettek, hogy 
ennek a mozgalomnak csak a takarója a vallási szí
nezet, lényegében politikai kérdés. Áz 1914. kitört 
világháborút óhajtotta előkészíteni a pánszláviz
mus a rutének között, ezért rendezte a S.-tikus 
mozgalmat, amelyet azonban idejében sikerült 
elfojtani. 

Skj appe, gabonamértók Norvégiában=17.11. 
Skj&r (ejtsd: sér), a norvég partokon a fjordok 

bejáratában és ez előtt levő temérdek alacsony 
meg, Sz alatt keresendő! a 



Skjerstadfjord — 849 — Skócia 

sziklasziget neve. A kis szigetek glaciális ere
detűek, amit lekopottságuk és a rajtuk levő kar
colások is elárulnak. 

Skjerstadfjord, 1. Saltenfjord. 
Skjold (a. m. pajzs, tehát védő, oltalmazó), a 

skandináv mitológia alakja, a Skáldskaparmál 
szerint Odin fla. Ő a dán uralkodók mitikus őse. 

Sklera, a szem inhártyája, 1. Szem. 
S k l e r e m a , 1. Sclerema. 
Sklerenc l iyma, 1. Szklerenchima. 
Skler i t i s a szem ínhártyájának gyuladása. 
Sklero . . . összetételeit lásd Sclero . . . és 

Szklero . . . 
Skleroklas (ásv.), 1. Szkleroklász. 
Sklero l i th , 1. Szklerü. 
Skleroina, 1. Scleroma. 
Skleromabacillus, 1. Baktérium-
Sklerométer (gör.), 1. Keménység. 
Sklodowska, Marié, l. Gurie. 
Skobelew, 1. Szkobelev. 
Skocaj, adók. Lika-Korbava vmegye korenicai 

j.-ban, (i9io) 1063 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 
Skócia v. Skótország (Scotland, térképét lásd 

Nagy-Britannia és Írország cikknél), Nagy-Bri
tannia B.-i fele s az Egyesült Brit Királyság el
választhatatlan része. D.-en Angliával, egyebütt 
az Északi-tengerrel, az Atlanti-óceánnal, az ír-
ország partjait mosó Északi-csatornával és az 
lr-tengerrel határos. A 145 km. hosszú angol-skót 
határt a Tweed, a Cheviot-Hills, a Kershope, a 
Liddel és végre a Solway-öbölbe torkolló kis Sark 
folyó alkotja. Körvonalait rendkívül szakadozot-
takká teszik a norvég íjordokhoz hasonló firthök, 
mély bevágások s az előttük elterülő apró sziklás 
szigetek. Területe, a hozzátartozó nagyszámú szi
geteket is beleszámítva, 77,169 km2. 

Felszíne. S. nagyobb része hegyekből ós tőze
ges fenslkokból (Highlands) áll; kisebb része 
D.-en és K-en síkság (Lowlands). A kettőt egy
mástól az Északi-tengernek montrosei öblétől ki
induló és a Porth völgyét követő 130 km. hosszii 
Strathmore nevű mélyedés választja el. A Strath-
moretól D.-re 50—55 km. szélességben a Low
lands dombos részéig elnyúló síkság terül el, 
amely S.-nak legtermékenyebb, vasban és szén
ben gazdag és ezért legnépesebb vidéke. S. he
gyeiben három csoportot különböztetnek meg; 
az É.-i az ország legészakibb pontjától a Glen-
more nevű mélyedésig NyK.-i irányban húzódó, 
kopár hegycsúcsokban (Ben-Hope, More, Atow 
stb.) bővelkedő, mély és meredek falu völgyektől 
össze-vissza szaggatott gránit fensík; a középső 
rész 300 m. átlagos magassággal a Strathmoreig 
húzódik s meredek csúcsokból álló lánc vonul 
rajta végig, amelyet a földrajzi írók Grampians 
névvel illetnek. Legmagasabb pontjai az 1343 m. 
magas Ben-Nevis, a Ben-More (1064 m.), Glash-
Meal (1067 m.) és Cairn-Gorm (1248 m.). A har
madik, a D.-i hegycsoportok is NyK.-i irányt kö
vetnek. Legmagasabb részeik a Clyde és Tweed 
forrásai körül a Broadlaw (835 m.), a Hart-Pell 
(803 m.) és a Cheviot (813 m.). A Pentland-Hills 
(567 m.) Bdinburgtól DNy.-ra fekvő külön hegy
csoportot alkotnak, míg D.-re s KDK.-re a Moor-
foot-Hllls és Lammermuir-Hills a legmagasabb 
kiemelkedések. 

Vizek és par tok. S. folyói, a Clydeot és a 
Solway-öböl 3 vagy 4 mellékvizét leszámítva, 
mind az Északi-tengerbe torkolnak. A nagyobbak 
a Tweed (154 km.), az Esk, a Porth (150 km.), a 
Leven, Edén, a valamennyinél nagyobb Tay (175 
km.), az Earn a Garryvel, a D.-i és É.-i Esk, a 
Dee, Don, Spey (154 km.), a Ness, Thurso, a Clyde 
az Avonnal, az Irvine és az Esk. A folyók na
gyobb részének öbölalakú torkolata (flrths) van 
s vizök számos tavat alkot, amelyek nagyban 
hozzájárulnak S. természeti szépségeinek eme
léséhez. Köztük a legnagyobb a Lomond Stirling, 
Dumbarton határán. A szakadozott partokba be
nyúló öblök közül a Porth-, Dornoch-,a Clyde- és 
a Solway-öblök a nagyobbak. Az ország körül 
elterülő nagyszámú szigetet három csoportba 
szokás osztani; ezek az Orkádok, Shetland-szige-
tek és Hebridák. A Caledoniai-csatornán kívül 
fontosak: a Porth-Clyde-csatorna az Unionnal, 
az Aberdeen- ós Crinan-csatorna. 

Éghajlata oceánikus; általában hűvös és eső
ben gazdag nyarak, enyhe telek és igen gyakori 
borús időjárás jellemzik S. klímáját. A növényzet 
a középskandináviaihoz hasonlít, csak a hegy
csúcsokon találhatók arktikus fajok. A fauna 
középeurópai; de ennél szegényesebb. A folyók 
és hegyi tavak halakban gazdagok. 

Lakosok és t e rmékek . S. lakóinak száma 
az 1921-iki népszámlálás alkalmával 4.882,288 
főből állott. Vallás szerint a nagy többség a skót 
protestáns egy házhoz tartozik; foglalkozásra nézve 
a lakosság felerésze iparos és kereskedő. 

A mívelés alatt álló terület 14-7 millió acre. 
A kedvezőtlen viszonyok dacára a földmívelés, 
ahol a természet megengedi, igen intenzív. Fő-
termékek : a zab, árpa, burgonya. Az állattenyész
tés szintén jelentékeny s főleg a juh- és szarvas
marhatenyésztés kiváló. S.-ban a földbirtok még 
nagyobb mértékben van a nagybirtokosok kezé
ben, mint Angliában. 600 tulajdonos bírja az or
szág %-ét. A nagybirtokosok földjeiket nagyob-
bára egy vazallusnak adják «feu duty»-ként (örö
kös bérletként). A feucharter vagyis bérszerződés 
rendesen 99 évre szól. Az érctelepek vagy szén
rétegek keresésének joga rendesen a landlordot 
illeti. A halászat úgy a tengerpartokon, mint a 
folyókban és tavakban igen jelentékeny. 

S. hegyei, különösen a középső részeken, gaz
dagok ezüst- és ólomércekben; jelentékeny a vas- és 
rézbányászat is. Széntelep a Pirth of Forth és 
Glasgow között és az Edinburg körüli terület. 

Ipar és kereskedelem. Ipar a sík vidék 
széntelepei körül fejlődött ki leginkább. Pon
tosabb iparágak: pamut-, vászon- és selyem
fonás-szövés, vaskohászat és gépipar, hajógyártás. 
Glasgow és Paisley kitűnő selyem- és pamut
árúkat szolgáltatnak. A vászonszövést gyárilag 
űzik Dundee, Porfar, Dumfries, Perth, Aberdeen 
és Inveraryben. A plaid-kószítésben S. minden 
versenytársát felülmúlja. A jutaipar Dundee, Glas
gow és Arbroath körül összpontosul. A gépgyár
tás is jelentékeny. A szódaipar különösen Glas-
gowban fejlődött ki leginkább; kémiai és orvos
szereket pedig Edinburg készít. Glasgow látja 
el földünk jó részét jóddal. A gombkószítés fontos 
Aberdeenben, a cukorfinomítás Edinburgban, a 
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szappangyártás Glasgowban. Vannak porcellán-
gyárai, üveghutái és papirosmalmai. Híres a 
whisky-égetés. Nagy jelentőségű a hajógyártás 
különösen a Clyde mellett, továbbá a vas- és fém
ipar, a gépgyártás, a papirosipar, a könyvnyom
tatás s a vegyészeti ipar. Míg azelőtt S. kereske
delme jelentéktelen volt, a XVIII. sz. közepe óta 
nagy lendületet vett. A Clyde a skót kereske
delmi hajók gyülekező helye és Glasgow a ke
reskedelem gócpontja; ezenkívül még fontosabb 
kikötők: Greenock és Leith, Dundee és Perth, 
Aberdeen, Grangemouth, Montrose és Dumfries. 

Alkotmány, kormánydolgában 1. Nagy-Bri
tannia. 

Közigazgatás tekintetében 30 countyra van 
osztva. 8. a lordok házába 16 képviselő-peert vá
laszt; az alsóházba pedig 72 képviselőt küld. 1894 
óta S. számára helyi kormányt (Local Govern
ment Board) állítottak föl, amelynek élén egy 
államtitkár áll. A felsőbb oktatásról 4 egyetem 
és a dnndeei college gondoskodik; egyetemek 
vannak Aberdeenben, Edinburgban, Glasgowban 
és St. Andrewsban. A középiskolák (grammar 
schools, high schools stb.) a school boards fel
ügyelete alatt állanak. A népnevelés ingyenes és 
kötelező. 

Tör ténete . S. (római nevén: GaledoniaJ ős
lakói az ismeretlen származású piktek (picti a. m. 
festettek, tetováltak) voltak. Ezek és az ír-sziget
ről bevándorló skótok a II. sz. óta állandóan há
borgatták Britannia római tartományt. Ellenük 
építtette Hadrianus császár 122. K. u. a Solway-
öböl és a Tyne torkolata közt a sáncfalat (Val
imul Hadriani), Antonimis Pius (138—160) csá
szár pedig a Forth- és Clyde-öblök közt egy új 
sáncot (Vallum Antonini). Az angolszászok meg
telepedése után S. területén pikt, skót, brit és 
angol királyságok keletkeztek s a VII. sz. közepe 
óta kezdett terjedni a kereszténység is Szent 
Kolumbán fáradozásai következtében. 844 körül 
Kenneth Mac Alpin skót király elfoglalta a 
piktek országát s az egyesült országnak Albán 
királyság lett a neve. A X. sz. folyamán a skót 
királyok újabb területeket hódítottak dél felé s a 
XI. sz. elején végleg kialakult SMrályság. Ken
neth családjának férfiága 1034. halt ki II. Mal-
colmban, kit leányának fia, Duncan követett. Ezt 
hadvezére, Macbeth (1. o.) ölte meg 1040. II. Mal-
colm fia, HL Malcolm (1056—1093) uralkodása 
alatt foglalta el Hódító V italos Angliát (1066) s 
ekkor sok angol menekült S.-ba, ami nagyban 
hozzájárult az ország műveltségének emelésé
hez. Utódai alatt S. hűbéres szerkezetű állammá 
alakult Anglia példájára. Oroszlán Vilmos (1165 
—1214) II. Henrik angol királytól 1174. veresé
get szenvedett és 1189-ig az angol királyok hű
bérese volt. Unokájában, III. Sándorban (1249— 
1286) kihalt az uralkodócsalád és a számos trón
követelő közül Baliol János nyerte el 1292. an
gol segítséggel a trónt. Mikor azonban az angol 
uralom ellen feltámadt, I. Eduárd király 1296. 
legyőzte és fogságra vetette. A Wallacc Wil-
liamtól támasztott felkelést az angolok 1305. 
leverték ugyan, de Bruce Róbert 1306. új fel
kelést támasztott s felvette a királyi címet. A 
S.-ba törő angol sereget Bannockburne mellett 

1314 jún. 24. tönkre verte, mire 1328. III. Eduárd 
király gyámjai elismerték S. függetlenségét. Ró
bert fia, n. Dávid (1329—70) egy időre az ango
loktól pártolt Baliol Eduárdnak (1332—56) volt 
kénytelen a trónt átengedni. Benne kihalt a 
Bruce-család. Utóda nővérének fla, a Stuart-híií-
ból való II. Róbert (1370-90) lett. Ezt fla, III. 
Róbert (1390—1406) követte, ki helyett öccse, 
Albany herceg kormányozott. III. Róbert fla, 
I. Jakab (1406—37) csak 1423. szabadult ki az 
angol fogságból. Mikor erős kézzel fogott az or
szág rendjének helyreállításához, összeesküvés
nek esett áldozatul. Fia, II. Jakab (1437—601 
ós unokája III. Jakab (1460—88) uralkodása a 
dölyfös főnemesség elleni küzdelmekben telt el. 
Ez utóbbinak fia, IV. Jakab (1488-1513) VII. 
Henrik angol király leányát, Margitot vette nőtfl 
s az angolok ellen vívott floddeni csatában esett 
el. Kiskorú fia, V Jakab (1513-42) alatt tovább 
folyt a főnemesség versengése a hatalomért. Ot 
kiskorú leánya, Mária (1542 -67) követte, ki 
helyett anyja, Guise Mária kormányozta S.-t 
(1. Mária 50. és 51.). Ekkor terjedt el és jutott 
uralomra S.-ban a kálvinista vallás John Knox 
(1. o.) buzgólkodása által. Mária lemondása után 
1567. kiskorú fia, VI. Jakab (1. Jakab 5.) jutott 
8. trónjára, ki Erzsébet királynő halála után, 
1603. angol királlyá lett s így Anglia és 8. per-
szonálunióba kerültek. VI. Jakab fla, I. Károly 
(1625—49) S.-ban is korlátlan hatalomra töreke
dett s mikor 1638. az anglikán egyházszerve
zetet és szertartásokat akarta behozni, a skót 
főnemesség szövetséget (covemnt) kötött ellene 
és 1640. nyilt felkelésben tört ki. Ez okozta Ká
roly bukását, ki az angol parlament hadaitól le
veretve, 1646. a skótokhoz menekült, de ezek 
kiszolgáltatták őt az angol parlamentnek. Mikor 
Károly Gromirell (1. o.) fogságába került, a skó
tok 1648 nyarán felkeltek királyuk érdekében, de 
Cronrwell leverte őket Prestov mellett (aug. 17). 
A király kivégzése után a skótok annak fiát, 
II. Károlyt ismerték el királyuknak, kit 1651 
januárban Sconeben meg is koronáztak. De Crom-
well dunbari (1650 szept. 3.) és worcesteri (1651 
szept. 3.) győzelmei után menekülnie kellett 
8.-ból. Az 1653-iki új alkotmány szerint S. el
vesztette különállóságát és 30 tagot küldött a 
londoni parlamentbe. A Stuartok restaurációja 
után II. Károly (1660—85) alatt S. visszanyerte 
régi különállását, de itt is érezhető volt az új ki
rály abszolút iránya politikában és vallási dol
gokban egyaránt. 1679-ben felkelés is tört ki, 
melyet Monmouth herceg (1. o.) vert le. II. Ja
kab (1685—88) zsarnoki uralmát S. is érezte és 
örömmel csatlakozott az angoloktól behívott HL 
Vilmos (1689—1702) királyhoz. Ennek utóda, 
Anna királynő (1702-14) alatt történt 1707. S. 
végleges egyesítése Angliával Nagy-Britannia 
néven. Ezentúl S. a felsóházba 16, az alsóházba 
pedig 45 tagot választott. A Stuart-ház hivei 
(1. Jakobiták) még két ízben tettek kísérletet S. 
elszakítására. 1715-ben Jakab Eduárd (The old 
Pretender) tört S.-ba, 1745 - 46. pedig ennek fla. 
Károly Eduárd (The y oung Pretender) támasztott 
felkelést, de mindkét kísérlet kudarcot vallott. A 
továbbiakra nézve 1. Nagy-Britannia története. 

Amely szó S alatt nincs meg, Sz alatt keresendő! 
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Irodalom. I. Földrajz, statisztika stb. A Nagy-Britanniára 

v. az egész egyesült királyságra vonatkozó statisztikai 
müveken kívül: Ramsay, Physical geology and geogr. of 
Great Britain, London 1878 ; Scottish öeographical Maga
ziné, 1884 óta : Murray, Black, Baedeker, Baddeley utazók 
számára írt könyvei: Skene, The Highlanders of Scotland, 
Stirling 1902; Grsham, Social Liíe of Scotland in the XIX. 
Cetitury, London 1900: Dron, The Coal-Fields of Scotland, 
a. o. 1002; Ker, Local Governement in Scotland, u. o. 
1904; Henderson-Watt, Scotland, To-Day, u. o. 1908; Eait, 
Scotland, u. o. 1911; Geikie és Bartholomey. Geoíogicaí 
map of Scotland, 1: 633,600, Edinburg 1892 ; Kogutowicz-
Teleki, Világatlasz, Nagybritannia és Írországra vonatkozó 
lapjai. 

II. Történelem: S. történetét megírták: J. H. Burton, 
Edinburg 1867-70, 7 köt., új kiad. 1905-től 8 köt.; 
Mackintosh. u. o. 1890: Brown, Cambridge 1899, 3 köt.: 
Láng, London, 1900—07, 4 köt. L. még: Skene, Celtic 
Schottland, Edinburg 1876—80, 3 köt.; Robertson; Scotland 
under her early kings, u. o. 1862, 2 köt.: Burns, The 
Scottish war of independence, Glasgow 1874, 8 köt.; 
Mackintosh, History of civilisatlon in Scotland, London 
1892-97, 4 kőt.. 2. kiad.: Belleslieim, Geschichte der 
katholischen Kirche in Schottland. Mainz 1883, 2 köt.: 
Mackenzie. Short historv of Scottish highlands and lsles. 
London 1906. 

Skoda 1. Emil, lovag, osztrák nagyiparos, szül. 
Égerben 1852., meghalt u. o. 1900 aug. 8. Pilsen-
ben vas- és acélgyárat vett át, melyet azután 
nagy ágyúgyárrá fejlesztett; 1899. részvénytár
sasággá alakították át a vállalatot. 1899 szept. 
kinevezték az urakháza tagjává. 

2. S.. Joseph, osztrák orvos, szül. Pilsenben 
(Csehország) 1805 dec. 10., megh. Bécsben 1881 
jún. 13. Orvosi tanulmányait Bécsben elvégezvén, 
1831. a kolera alkalmával járási orvos lett Cseh
országban ; 1833. segédorvos, később főorvos a 
bécsi közkórházban. 1846-ban az egyetemre ta
nárnak nevezték ki. Abhandlungen tiber Auskul-
tation und Perkussion (Wien 1839, 6. kiad. u. o. 
1864) c. művével teljesen líj Irányt adott a belső 
bajok diagnosztikájának. 1848-ban a bécsi tudo
mányos akadémia tagjává választotta. 

3. S., Kari, báró, osztrák nagyiparos, szül. 
Pilsenben 1878 jún. 29.; fia a pilseni Skoda
művek alapítójának, akinek halála után 1909. a 
vállalat vezetője lett. Az ő vezetése alatt készül
tek az osztrák-magyar hadseregben, különösen 
a gorlicei áttörés alkalmával és a várostromok
ban szereplő 3072-es mozsarak. 1914-ben a király 
bárói rangra emelte, 1917. az osztrák urakháza 
tagjává nevezte ki. 

Skoda-müvek, nagy gyártelep a csehországi 
Pilsenben. Ágyúk, páncélzat, lőszer, hadi járó-
művek, gőzhajó- és gépépítési szerelvények, vas
úti kocsikerekek gyártásán kívül nagy acélöntő
hutája van. 1859-ben alapította mint kis gépgyá
rat Waldstein gróf. 1869-ben Skoda Emil lovag' 
szerezte meg és rövid idő alatt nagy vállalattá 
fejlesztette. Később részvénytársasággá alakítot
ták, 45 millió korona részvénytőkével. 1909 óta 
élén az alapító fia, S. Károly báró áll mint vezér
igazgató. A gyártelep 1100 tisztviselőt és 25.000 
munkást foglalkoztat; a telep 183 hektár terü
letet foglal el. Nevezetes alkotása a világháború
ban kitűnőnek bizonyult 30-5 cm. mozsár. A S. 
részvénytársaság a győri magyar ágyúgyár ala
pításában is részt vett. 

Skodra. Szkutari (1. o.l régi neve. 
Skodsborg, látogatott tengeri fürdő Seeland 

dán szigeten, a Suud mellett. 
Skogbölit (ásv.), 1. Tapiolit. I 

Skokloster (svéd, a. m. erdei kolostor), gyö
nyörű fekvésű kastély a svédországi Málar-tó és 
Upsala város közelében, a hajdani cisztercita
zárda birtokán, melyet II. Gusztáv Adolf svéd 
király feloszlatott s kedvelt tábornokának, Wran-
gelnek admányozott. Ez utóbbi fia, Wrangel Ká
roly Gusztáv, a 30 éves háború hős hadvezére, 
a kolostor helyén pompás könyvtárral és mű
kincsekkel gazdagon berendezett várat építtetett. 
Wrangel halála után a várkastély a Brahe-
családra szállott át. 

Skolaszticizmus, szó szerint az iskola (schola) 
tanítása; de csak a középkori filozófiára alkal
mazzuk, amely a fennálló egyházi tan szolgálatá
ban áll s annak tételeit az ókori filozófia segít
ségével magyarázza, bizonyítja. Azonban nem 
minden Vallási tétel tartozik e filozófia körébe, 
az észfölöttiek (pl. a szentháromság tétele) nem 
bizonyíthatók fllozóflailag; ép úgy vannak sko
lasztikus tanítások, amelyek nem vonatkoznak 
vallásra (pl. fizikai, matematikai, logikai téte
lek). A skolasztikusok rendszerint a Nagy Károly 
alapította klastromi és érseki iskolákban tanítot
tak, innét nevük. Megkülönböztetünk korai sko
lasztikát, mely inkább Platonból indul a IX. sz.-
tól a XII. sz. végéig; és a S. virágkorát, mi
dőn Aristoteles iratai nyugaton ismeretesekké 
válnak és a tel jesen megállapodott egyházi dogma 
filozófiai rendszerezésére és kiegészítésére szol
gálnak. A S.-nak az elBő korszakában egyik fő 
vitakérdése, vájjon az egyetemes fogalmak (uni-
versalia) önállóan létezőre vonatkoznak, vagy 
csak szubjektív alkotásai a gondolkodásnak (reá
lizmus, nominalizmus). E korszak főemberei: 
Eringena, Gerbert, Roscellinus, Abélard, Cham-
peauxi Vilmos, Petrus Lombardus stb. A máso
dik korszak elején Aristoteles hatása alatt áll, 
az univerzáliák kérdésében általában realisztikus, 
ami a szőrszálhasogató okoskodás túlságainak bő 
táplálékot adott. Főbb emberei Halesi Sándor, 
Albertus Magnus, Aquinói Tamás és Duns Scotus. 
A legnagyobb hatást Aquinói Tamás tette, aki 
nagyszerű kodifikációját adja az akkori emberi 
gondolkodásnak. Már a XIV. sz.-ban szakadás áll 
be a S.-ban. A nominalizmus újra föléled, Oc-
camnak és Tamásnak hatalmas ellenfele támad 
Scotusban; a skotisták és thomisták elkeseredett 
kiizdelmet vívnak egymás ellen. A renaissance 
gazdag szellemi élete az egész skolasztikát hát
térbe szorítja. Még egyszer föltámad a jezsuiták 
iskoláiban (neoskolasztika), különben is mély nyo
mot hagyott, de a XVII. sz. végével általános 
jelentősége mint iskoláé megszűnik. V. ö. Hau-
réan, Histoire de la phil. scolastique (1872—80, 
3 köt); Stö'ckl, Geschichte der Phil. des Mittelalters 
(1864—67, 3 köt); Reuter, Geschichte der reli-
giösenAufklárung im Mittelalter; V. Eicken, Ge
schichte und System der mittelalteri. Weltan-
schauung (1887); Wulf, Histoire de la philo-
sophie médiévaie (1900). Bővebb irodalmi tájé
koztatást ad Ueberweg-Baiungartner II. 

Skolasztika, 1. Skolaszticizmus és Filozófia. 
Skolasztika íScholastica) szent. Nursiai Sz. 

Benedek nővére, Monté Cassino közelében a ben
cés apácák számára kolostort alapított. Emlék-

I napja febr. 10. 
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Skolecit (ásv.), 1. Szkolecit. 
Skoliolália, a hibás beszédre való hajlam. 
Skolion-dalok (gör.) a. m. társas bordalok, rög

tönzött énekek, szimpozionok (1. o.) alkalmával. 
Aki elkezdte, mirtuszágat vett kezébe s akinek 
átadta, annak folytatnia kellett. Az aeol költők 
művészi formát adnak a skolionnak. Találni 
ilyeneket Bergknél (Poetae lyrici Graeci III. köt.). 

Skoliosis , 1. Gerincoszlopéiterdülés. 
Skontó, 1. Sconto. 
Skontro (olaszul: scontro), a. m. ellenőrzés, 

összevetés. Mivel elszámolások és kimutatások 
ellenőrzésénél az adatokat legtöbbször különböző 
rovatokban csoportosítják, minden effajta ellen
őrző ívet és könyvet is S.-nak, magyarul ro-
vancsnak neveznek. A könyvelésben általában a 
mennyiség szerint vezetett nyilvántartásokat 
nevezik így, mert azok tulajdonképen a rendsze
res könyvelés értékelszámolásának ellenőrzésére 
készülnek, különösen abból a célból, hogy a 
megfelelő készletek (árú-, pénz-, váltó- stb.) min
denkor megállapíthatók legyenek. 

Skopas, parosi származású görög szobrász. 
Tevékenysége javarészben a Kr. e. 4. sz. első felére 
esik. Művészi szellemének leghitelesebb képviselői 
a tegeai Athena-templom oromcsoportjaiból szár
mazó töredékek, melyeken a formák egyensúlyát 
az indulat és szenvedély jellemző módon megbon
totta. A kifejezés főfészkei a mélyen fekvő, ár
nyékba borult szemek. A tegeai Athena-teinplomon 
kivtll S. az ephesosi Artemis-templom és a hali-
karnassusi Mausoleum ezobrászi díszítésében is 
részt vett, mely utóbbinak fenmaradt dombormű
ves képszalagjaiban nem egy helyen az ő keze 
müvére ismerhetünk. E monumentális feladatok 
megoldása mellett S. főleg istenszobrokat alkotott. 
Ezekben is bizonyára a kifejezés finom és jellemző 
árnyalására törekedett, aminek tárgyválasztásá
val is bizonyságát szolgáltatta, midőn a megarai 
Aphrodité szentély számára a szerelem, az epedés 
és a vágy isteneinek szobrát készítette el. Külö
nös magasztalással szólanak az írott források S. 
egy őrjöngő bacchansnőjéről, melynek másolatát 
a kutatók a drezdai Albertinum egy kis márvány
szobrában vélik felismerni. 

Skopook, 1. Szkopcok. 
Skoplje, szerb város, 1. Uszküb. 
Skoptikusok (gör.), csúfolkodók, gúnyolok; 

skoptikusan, csúfolkodóan, gúnyosan. 
Skorbut, betegség, mely leginkább egészség

telen viszonyok között élő, egyoldalúan táp
lálkozó embereket támad meg, néha csoportosan, 
járványszerüen. Tünetei: gyengeség, levertség, 
fogfájdalmak; vérzések a nyálkahártyákon, a 
bőrön s belső szervekben; szájgyuladás, különö
sen a foghus gyuladása és föllazulása. Okozója 
minden valószínűség szerint a táplálék hiánya 
vitaminokban (1. o.) s orvoslása a vitaminokban 
dús táplálékok adása, így friss gyümölcs, citromlé, 
saláták stb. 

A háziállatok közül sertések és némelykor ku
tyák betegednek meg S.-ban. Előbbiek olyankor, ha 
állandóan fülledt, nedves, tisztátalan levegőjű és 
szennyes talajú akiokban tartózkodnak és hossza
sabb időn át főtt lefölözött tejet, v. csupán lisztes 
hűsanyagokat éslisztet kapnak eleségül; az idősült 

sertésorbánc és az orbáncos csalánkiütés kísére
tében fiatal sertésekben előálló hasonló megbete
gedés inkább a Morhis maculosus fogalmát fedi. 
A kutyák csak nagyon ritkán betegednek meg, 
romlott eleség, különösen romlott hús etetése 
után. Az állatokon vérfogyottságon és senyves-
ségen kivül fekélyesedö szájgyuladást, vérzése
ket a test nyilasaiból, sertéseken pedig még az 
ú. n. serterothadást észlelhetni, amidőn a serték 
könnyen kihúzhatók és hagymáikon apró vér
cseppek vehetők észre. Célszerű életrend megvéd 
a betegségtől; kezelésül a betegekkel célszerű 
szemes takarmányt és kesernyés anyagokat (mak
kot, gesztenyét stb.), továbbá friss zöld takar
mányt, növényi gumókat, forralatlan tejet, friss 
füvet, tojást etetni. 

Skordiskok, kelta törzs, 1. Scordisci. 
Skorei (Scorei), kisk. Pogaras vm. alsóárpási 

j.-ban, (i9io) 1228 román lak. (Tr. R.) 
Skorodit (ásv.), 1. Szkorodit. 
Skoropadszkij, Pál Petrovics, ukrán állam

férfi, szül. Wiesbadenbaii 1873 máj. 3. Orosz tiszt 
volt, 1914. dandárparancsnok, 1917. a 34. orosz 
hadtest parancsnoka, amelyet azután az ukrá
nok ügyének nyert meg. 1917 okt. 19. az ukrán 
kozáksereg parancsnoka lett, 1918 áprilisban a pa
rasztok Ukrajna hetmánjának választották meg. 
A világháború után újra egy egységes Oroszország 
megteremtésén fáradozott; de 1918 dec. 14. a 
szocialista-köztársasági direktórium lemondatta. 

Skorpió (állat), 1. Skorpiók. 
Skorpió (lat., Scorpius), az állatövi jegyek kö

zül a 8-ik, jele in.; mint csillagkép 220—260° 
rektaszcenzió és 8—40° déli deklináció közt terül 
el. Délibb csillagjai, a S. farka, Közép-Európában 
már nem láthatók. Heiss szerint a nálunk látható 
részben 41 szabad szemmel észrevehető csillag 
van, köztük az Antares (Marséhoz hasonló vörös 
színezése miatt Így nevezve) elsőrendű. A görög 
mitológia szerint a S. azért került a csillagok közé, 
mert Gea parancsára Oriont (1. o.) szúrásával 
megölte. 

Skorpió, a rómaiak hadi gépe, 1. Onager. 
Skorpióatka (állat), 1. Álskorpiók. 
Skorpió-félék (Scorpionida, füiat). 1. Skorpiók. 
Skorpiók (Scorpionida, állat), a Pókok (Arach-

MOTífea/osztályának egyik rendje. Testlik rövid, 
négyszögletű fejtorból és ízeit, hosszú, lábatlan 
potrohból áll, melynek 7 első gyűrűje a fejtorral 
egyenlő széles, míg az utánuk következő 6 fel
tűnően keskenyebb, többé-kevésbbé hengeres; a 
gyűrűk első csoportja a tulajdonképeni potroh 
(praeabdomen), az utóbbi ellenben az utópotroh 
(postabdomen), amelynek utolsó gyűrűje hólyag-
szerűen duzzadt és fölfelé álló, görbült tüskében 
végződik; ez tartalmazza a kétcsatornás mérgezi) 
falánkot is, amellyel zsákmányukat és ellensé
güket megmérgezik. Négy pár lábuk van, melyek 
előtt a hatalmasan fejlett és a zsákmány meg
ragadására alkalmas ollós második állkapcsi ta
pogató (maxillipalpus = pedipalpus) ötlik szembe, 
mellette az első állkapcsi tapogató (chelicera) 
szintén ollós, de ez nagyon kicsi. Rovarokra és 
pókokra vadásznak, amelyeket mérgező fulánk-
jukkal ölnek meg s azután vérüket kiszívják. 
Lélegzésük tudőzacskókkal történik, melyek pár-
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jávai a harmadik és hetedik potrohgyűrűn nyíl
nak s egyenkint 20 lélegzőleniezt tartalmaznak. 
Ivarnyílásuk a potroh tövén van; petéik az anya
állatban fejlődnek tovább, tehát a S. elevenszülők. 
A nőstény 20—60 fiatalját egy ideig a hátán hor
dozza. A fiatalok esztendő múlva lesznek anyá-
nyiak. A melegebb földrészeket lakják és Euró
pában Tirolig és hazánk D.-i részéig tenyésznek. 
Nappal kövek, mohák alatt, falliregekben vagy 
a földben és fakérgek alatt tartózkodnak s csak 
éjjel járnak zsákmányuk után. Szúrásuk az em
berre nézve is veszélyes, amennyiben égető érzést 
okozó, fájdalmas daganatokat okoz, de csak né
hány nagyobb forróföldövi szúrása életveszélyes. 
Szúrásukat régen olajjal gyógyították, amelybe 
skorpiót fullasztottak, ma ammóniát használ
nak e célra vagy pedig hamut. Mintegy 200 fajuk 
ismeretes, melyek közül a gyakoribb és Európá
ban is előforduló fajok a Buthus és Euscorpius 
nemekbe tartoznak. A Pöldközi-tenger-melléki 
országokban gyakori a 8 cm. hosszú, rozsdaszínü 
mezei skorpió (Buthus occitanus Am.) és a sok
kal kisebb, mindössze 3-5 cm. hosszú, felül vöröses
barna, alul sárga Mzi skorpió (Euscorpius euro-
paeus L.). A legnagyobb és legmórgesebb skorpió-
faj az Afrikában, Kelet-Indiában és a vele szomszé
dos szigeteken honos, 13—16 cm. hosszú fekete 
sziklaskorpió (Scorpio afer L.). A magyar fauna 
területén 5 skorpiófaj él, melyek mind az Euscor
pius nembe tartoznak (E. italicus Herbst., banati-
cus C. L. Koch., tergestinus C. L. Koch., bosnensis 
Moellendorf ésgermawwsSchaffer). A trópusifajok 
közül nagyságukkal kiválnak a Pandinus-félék 
(Pandinidae), melyeknek legnagyobbika az Afri
kában honos Pandinus imperátor C. L. Koch. 

Skorpiólégy (Panorpa communis L., állat), a 
Csőrös kérészek (Panorpata) rendjébe tartozó 
rovarfaj. Fekete-barna; szárnyai majdnem át
tetszők, színtelenek, feketén foltozva. Hossza 13 
mm. Magyarországban nyáron mindenütt közön
séges. Akadozva röpköd. Apró rovarokkal táplál
kozik. A him potrohának vörös színű végét úgy 
felfelé görbítve tartja, mint a skorpió (innét a 
neve is), de ijesztő külsejéé dacára az emberre 
teljesen ártalmatlan. Petéit laza földbe vagy le
hullott levelek alá rakja. 

Skorpiópókok (Pedipalpi, állat), a Pókok 
(Arachnoidea) egyik rendje. Testük elülső hat 
szelvénye fejtorrá (cephalothorax) olvadt egybe. 
Négy pár torlábuk közül a három hátulsó pár 
járásra való, az első pár torláb azonban tapogató-
szerű ós a helyváltoztatásban nem szerepel. Áll-
kapcsi tapogatójuk (maxillipalpus) nagy. Fajaik 
főleg a trópusokon és kisebb számban a sub-
trópusi vidékeken honosak. Legismertebbek: a 
sertefarkú álskorpió (Telyphonus caudatus) 
rozsdabarnaszínű, 3'2 cm. hosszú és Jávában él; 
az ostoroslábú álskorpió (Tarantula palmata 
Herbst.) agyagsárga vagy barnásvörös alapszínű, 
4 cm. hosszú, az Antillákon és Dél-Amerikában 
honos. Érdekes szervezetű, kis termetű, alig 2 
mm. hosszú S. a Ebenenia-rxembe tartozó fajok, 
melyeknek első képviselőit Qrassi Olaszország
ban, Cataniában fedezte fel; azóta megtalálták 
őket Franciaország, Észak-Afrika és Amerika 
melegebb részeinek barlangjaiban is. 

Skót egyház 

Skorza (ásv.), finomszemü epidothomok; lelő
helye Muska Erdélyben. 

Skót, 1. Skótok. 
Skót barátok, nevük ama brit bencéseknek, 

kik a X. sz.-ban Németországban letelepedtek és 
kolostorokat alapítottak. így Köln, Eegensburg, 
Erfurt, Würzburg, Memmingen, Augsburg stb. vá
rosokban. Ausztriában Bécsben van kolostoruk. 

Skót douche, 1. Douche. 
Skót egyház. Skóciában a protestantizmus a 

Stuart Mária elleni küzdelemben vert gyökeret (1. 
Skócia története). Knox János (1. o.) a skótok re
formátora szigorú kálvini szellemben szervezte 
az egyházat. A skót protestáns nemesség 1557 dec. 
3. megkötötte az első szövetséget (covenant), 
amellyel egyidej Uleg ideiglenes istentiszteleti rend 
szabályokat is létesített. Az 1560 júl. 8. edinburgi 
béke után összejött parlamenti gyűlés elfogadta 
a Knox János és társai által készített skót hit
vallást s a S. egyetemes gyűlése megállapította 
zsinatpresbiteri alkotmányrendszerét. MelMlle-
nek, Knox János utódjának kezdeményezésére a 
S. egyetemes gyűlése már 1578. egy más, egészen 
presbiteriánus alkotmányi tervezetet fogadott el, 
mely a Kálvin által is elismert négy egyházi hiva
talon kívül (lelkipásztorok, doktorok, egyházvének 
és diakónusok) semmi más egyházi hivatalt el
ismerni nem akart. Később Jakab király püspöki 
irányú kívánalmai léptek mindinkább előtérbe és 
befolyásával csakugyan sikerült neki a skót felföld 
városaiban tartott egyetemes gyűlések által ki
mondatni a püspöki hierarchia felállítását. 1603. 
egyesülvén Skótország Angliával, a király két leg
főbb érseki törvényszéket állított fel Skótország ré
szére s több püspököt nevezett ki, ezután a S. fel
tartóztathatatlanul haladt alkotmányában és isten-
tiszteletébenaz anglikánizmus felé. 1638-ban Edin-
burgban a presbiteriánizmus védelmére újabb 
szövetséget kötöttek, mely a püspöki egyházrend
szert megsemmisítette, s a királynak, többszörös 
sikertelen ellenkísérlet után, 1640. a régi presbi-
teriánizmu8t a maga teljességében vissza kellett 
állítania. Ekkor kezdődtek meg Angolországban a 
puritánizmus érdekében folytatott harcok, melyek 
alatt 1643. az angol lázadók egyesültek a segély
nyújtásra kész skót hitrokonokkal és elfogadták 
a szigorúan kálvinista westminsteri hitvallást és 
egyházi rendelkezéseket 1645. Ez a hitvallás áll 
érvényben ma is a S.-ban. 1735-ben ErsMne meg
alakította az ú. n. Associate synod-ot, amely 1742. 
két felekezetre oszlott, burghers és antiburghers 
néven, 1752. pedig Gillespie a Presbytery of 
relief-e% mely két szakadár egyház a lehető leg-
nyakasabban küzdött az egyháznak államosítása 
ellen és a gyülekezetek szabad választása érdeké
ben. 1843-ban Chalmers vezérlete alatt megala
kult a skót szabad egyház (Free church), mely a 
legteljesebben keresztülvitte az államtól való töké
letes függetlenséget. Ma a még mindig erős skót 
államegyház (Established church) mellett fennáll 
tehát Skótországban az Egyesült skót szabad
egyház, mely az Egyesült presbiteriánus egyház 
éB a skót szabadegyház 1900. létrejött egyesülé
séből keletkezett; ezek mellett találunk még Skót
országban episzkopalistákra, quekerekre, baptis
tákra, metodistákra, schwedenborgiánusokra, uni-
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tanúsokra, irvingistákra stb., sőt nem csekély 
számmal romai katolikusokra, akik számára XIII. 
Leo 1878. visszaállította a hierarchiát 2 érsekkel 
és 4 püspökkel. 

Ami e presbiteriánus egyházak alkotmányi 
szervezetét illeti, az teljesen a zsinat-presbiteri 
elvek alapján áll. A gyülekezetek fölött az egyház
megye, a Skótországban ú. n. presbitérium, e fölött 
ismét a tartományi zsinat, legfelsőbb fokon pedig 
a minden évben egyszer összejövő egyetemes 
gyűlés (General Assembly) áll, melynek mindig 
lelkész az elnöke (moderátor) s az államegyház 
eme gyűlésein egy világi úr is, mint a korona 
képviselője szerepel. V. ö. Knox, History of the 
reformation; Calderwood, History of the Kirk of 
Scotland (1842—49); Bellesheim, Geschichte der 
kath. Kirche in Schottland (1883); Mc Crie, 
Church of Scotland, her divisions and her reunions 
(London 1901); R. Taylor Innes, Law of ereeds 
In Scotland (új kiad., u. o. 1902); J. Macpherson, 
History of the Church in Scotland (u. o. 1901); 
Orr, The Pree Church of Scotland appeals; autho-
rised report (Edinburgh 1904); Nagy Ferenc a 
Prot. Egyházi és Iskolai Lapban (1867); Csiky 
Lajos. A skót szabadegyház ismertetése (Debre-
czen 1877). 

Skót filozófia vagy skót iskola, skót filozófu
sok tana, kik főleg erkölcstannal és lélektannal 
foglalkoztak. A skót iskola képviselőiként, akik 
Hume Dávid szkepticizmusával szemben a józan 
ész (cominon sense) elméletét képviselték, szere
pelnek Thomas Reid, James Beattie, James Os-
wald, akikhez később Dugald Stewart, Thomas 
Brown és James Mackintosh csatlakozott. Ezek a 
férfiak a kétkedés elvét úgy igyekeztek megcá
folni, hogy bizonyos, a közérzésben adott és a 
tapasztalatot kiegészítő ismeretelveket tételeztek 
fel, melyekhez az ismeretelmélet a lélektani ana
lízis útján jut. Reid szerint ilyen elvek pl., hogy 
az érzés érzett tárgyra utal, hogy a tárgyak a 
valóságban úgy léteznek, amint mi azokat ta
pasztaljuk, hogy a természettörvények változ-
tathatatlanok, hogy minden létesülésnek megvan 
a- maga oka. A S. a XVIII. sz.-ban Németország
ban nagy befolyással volt, mely csak Kant után 
szűnt meg. Franciaországban különösen a spiri-
tualisták indultak ki ebből a filozófiából. Angliá
ban még ma is sok tijabbi filozófus, az egyoldalú
ságok mellőzésével, indul ennek a filozófiának 
elveiből. 

Skót irodalom. A skót nemzeti irodalom meg
teremtőjének John Barbourt tekintik (1316— 
1395.), kinek Bruce c. hőskölteménye I. Róbert 
király tetteit énekli meg; az ő műve a Troy Book 
is. Skócia D.-i részében fejlődött ki a skót dia
lektus, mely az angoltól régen sokkal kevésbbé 
különbözött, mint ma. Barbour mellett Huchoum 
tűnt ki Artúr királyról írt költeményével. A S. 
kiváló alakja a szerencsétlen T. Jakab, aki 18 
évig volt fogoly s ez idő alatt irta The King's 
Ciuair (a. m. Book) c. allegorikus költeményét Chau-
cer modorában. írt balladákat is. Kitűntek e kor
ban még az eredeti Dnnbar (Dance of the seven 
deadly sins) és az erős nemzeti érzésű Douglas 
(The palace of honour és King Hart). Henryson 
Chancer történetét folytatta Kressidáról, Blind 

Harry (Henry the Minstrel), William Wallace 
címmel hazafias szellemű eposzt írt; Liwlsay 
szatirikus volt. A reformációval az angol nyelv 
lett az irodalmi nyelv és csak a XVIII. sz.-ban 
mutatkozott érdeklődés a régi népies nyelv és 
költészet iránt; Állán Bamsay kiadta, W. Scott 
átdolgozta a régi balladákat és dalokat; Burns 
Angliában is nagyon népszerű volt. Thomson, 
Scott, Garlyle stb. az angol irodalomhoz számíta
nak. A skót tudományos irodalomban nevezetesek 
a skót filozófusok (1. Skót filozófia). V. ö. A. H. 
Millar, A literary history of Scotland (1903); 
Seth, Scottish philosophy (2. kiad. 1890). 

Skót kelme (v. skót vászon), vászonkötésü (1. 
Alapkötés), színes fonalakból készült kockás szö
vet. Ily szövetekhez a vörös, kék, zöld, sárga s 
fekete színű fonalakat azonos sorrendben vetik 
fel és verik be, mi által nagy kockás minták kép
ződnek. 

Skót nyelv, 1. Gael nyelv és Kelta nyelvek. 
Skótok. Nemzetiség tekintetében a germán ere

detű S.-at meg kell különböztetni a kelta eredetű 
hegyi lakóktól, akik magukat büszkén gaeleknek 
vagy caeleknek nevezik és országukat Caeldoch-
nak. A gael nyelvet 4-0,000 km2 területen beszéli 
talán 260,000 ember, és az különösen az ország
északnyugati részében és a Hebridákon tartotta 
fenn magát. Az Orkney- és Shetland-szigeteken, 
valamint Caithnessben a régi törzs (clan) szerve
zet nyomai még felismerhetők. A régi nemzeti 
viselet nagy részben eltűnt és csak az alsó nép-
osztályban szokásos az ú. n. kilt, a meztelen com
bokat fedő köntös, továbbá mellény, rövid kabát, 
a bal vállra vetett kockás kendő (plaid vagy tar
tan), végre sipka (bőimet), aminő öltözék az angol 
hadsereg S. ezredeiben is dívik. A skót alföld 
lakói az északi germánokra emlékeztetnek. A la
kosság' skandináv elemei teljesen beolvadtak a 
skót lakosságba. 

Skótok kvarca, skóciai (Arrasz-szigeti) citrin 
(1. o.). 

Sko to iua . különböző szembetegségeknél elő
forduló jelenség, mely abban áll, hogy a beteg 
állandóan egy vagy több sötét foltot lát maga 
előtt, vagy pedig látóterének valamely körülírt 
részén egyáltalában nem, vagy csak hiányosan lát. 
— S. scintűlans, 1. Káprázás. 

Skót ország; 1. Skócia. 
S k o t o s k o p i a a. m. skiaskopia, 1. Szemtükör. 
Skót szabadegyház, 1. Skót egyház. 
Skót tánc, 1. Ecossaise. 
Skót topáz, 1. Caimgormi kő. 
Skotussa, ógörög város Thesszáliában Larissa 

és Pharsalos közt, Kynoskephalai halmai mellett. 
Romjai Ormán Magulától B.-ra, 

Skót vászon, 1. Skót kelme. 
Skovgaard (ejtsd : _gór), Péter Ghristian, szül. 

Hammershusban, Ringsted mellett 1817 ápr. 4., 
rnegh. Kopenhágában 1875 ápr. 13. A kopenhágai 
művészeti iskolában tanult, 1854—55. Olaszor
szágban járt. Dánia erdőségeit ábrázoló tájrészei 
hazája legjobb tájfestői közé emelték. Piai, S. 
Joachim (szlü. 1856) és Nils Ghristian (szül. 
1858) szintén festők. Az utóbbi atyja művészeté
nek modern folytatója, az előbbi sajátságosan 
archaizáló szentképekkel keltett figyelmet. 

Amely szó S alatt nincs ne ; , Sz alatt keresendí! 
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Skowronnek, Richárd, német iró, szül. Schui-
kenben (Poroszország) 1862 rnáre. 12. Főbb művei: 
Masurische Dorfgeschichten (Dresden 1889); Mein 
Vetter Josua, reg. (1895); Die Frau Lieutnaut, reg. 
(Stuttgart 1901); Der Bruchhof, reg. (1903, 4. 
kiad. 1913); Der rote Kersien (1906); Brúder 
Leichtfuss, reg. (1911); Das Bisschen Erde (1913); 
Sturmzeichen, reg. (1914); Das grosse Feuer 
(1915); Die schwereNot(1915); Morgenrot(1916); 
Der weisse Adler (1918); Die Liebschaften d. Káté 
Keller (1919); Das Bataillon Sporck (1922). Sziu-
müvei: Iin Forsthause (1893); Bino Palastrevo-
lution (1893); Husarenfieber(1906, Kadelburggal, 
Budapesten a Vígszínházban A táncos regement 
címmel adták, fordította Zboray Aladár); Das 
graue Haus (1907); Hohe Politik, vigj. (1910); Die 
(í eneralseeke, vig j. (1912); Die gute Auskunf t, vigj. 
(1914). 

Skrabutnik, adók. Pozsega vm. pozsegai 
j.-ban, (1910) 258 szerb és horvát lak. ('ír. SzHSz.) 

Skradnik, adók. Modrus-Fiume vm. ogulini 
j.-ban, (i9io) 1404 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Skram, Amália, családi nevén Alver, norvég 
származású dán irónö, szül. Bergenben 1847 aug. 
22., ínegh. Kopenhágában 1905 máre. 15. Első 
férje Müller hajóskapitány volt, kitől elválván, 
1884. S. Erik dán hírlapíróhoz ment férjhez, de 
1900. ettól is elvált. A dán országgyűlés költői 
működését azzal méltányolta, hogy írói évjára
dékot szavazott meg neki. Öt lehet Dánia legna
gyobb regényírónőjének tekinteni. Költészetét 
kíméletlen realizmus és igazságszeretet jellemzi, 
mely nem riad vissza az élet nyomorúságainak és 
főkép a női lélek szenvedéseinek és vergődésének 
legőszintébb feltárásától. Pőmunkája Hellemyrs-
foíket (A HellemUrlek), amely négy kötetben meg-
kapóan tárgyalja egy norvég halászcsalád küz
delmes életét, jobb sorsra való felküzdését és vé
gül nyomorúságos tönkremenetelét. Főkép női 
jellemeinek megragadó erejéről híresek Constance 
Ring (1885), Lueie (1888), Professor Hieronymus 
(1903) c. regényei, valamint számos novellája. 
Magyarul megjelent: Nóra asszony férjei (reg. 
Pesti Napló 1897—98); Az árulás (reg. u. o. 
1906-7); Inez (reg., Egyetértés 1907). 

Skrbensky, Leo, báró, prágai hercegérsek, szül. 
Morvaországban, a Holleschauhoz közel fekvő 
(fsaládi kastélyban 1863 jun. 12. 1889-ben pappá 
szentelték. 1895-ben plébános lett Meltschben 
(Szilézia). Nemsokára (1898) preraui préposttá ós 
olmützi kanonokká tették. 1899 szept. 24. prágai 
liercegérsekké nevezték ki. 1901 óta bíboros. A 
bíboros kalapot ápr. 25. a budai vártemplomban 
tette fejére a király. A cseh nemzetiségi izgatá
sok miatt kényelmetlenné válván helyzete, szíve
sen fogadta az olmützi káptalan által az osztók 
kormány támogatásával 1916. jau. 18. olmützi 
érsekké való megválasztását. 1920 novemberben 
azonban az elvadult ellenséges izgatás miatt 
kénytelen volt elmenekülni Olmützből s röviddel 
ezután le is mondott az érsekségről s a magán
életbe vonult vissza. 

Skrjabin, Alexander Nikolajevics, orosz zene
szerző, szül. Moszkvában 1872 jan. 10., megh. 
u. o. 1915 máj. 25. 1898—1903-ig a moszkvai 
konzervatórium tanára volt. Nevezetesebb müvei: 

Amely szó S alatt nincs i 

Le Poéme de l'Extase (op. 54.); Prométheusz (op. 
60.); szimfónia, zongoraverseny; zongoraszoná
ták ; 12 etűd (op. 8.) stb. Több müvét Buda
pesten a Filharmóniai Társaság mutatta be. 

Skrljevo, adók. Modrus-Fiume vm. suáaki 
j.-ban, (1910) 745 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Skrofulózis (scrophulosis), 1. Mirigybetegség. 
Skrubber az a gázmosókészülék, mellyel a 

világító gázt eh'ondító ammoniákot, szénsavat és 
kénhidrogént eltávolítják. Az öntött vasból vagy 
vaslemezből készült kör vagy négyszög kereszt
metszetű magas tartóba alul a gázt vezetik be, 
felül pedig hideg vizet eresztenek. A víz lyukas 
vaslemez vagy faalkotta fenékre rakott koksz, 
porhíjas kavics- vagy rőzsetölteléken szivárog 
le, miközben az említett anyagokat abszorbeálja 
s a záró lap alatti csövön megtisztítva áramlik 
ki. (L. Gázgyártás, I. rajzlap 8. ábrája.) 

Skrupulus (lat. scrupulus), aggály, valamely 
az elhatározástól bennünket visszatartó oly gon
dolat, melyet kömiyebbvérüek nem vesznek föl 
annyira; skrupulózus ember, ki nagyon megfon
tolja az elhatározása ellen szóló okokat; minthogy 
ez a magatartás erkölcsi dolgokban kötelessé
günk, a skrupulózus ember lelkiismeretes; átvitt 
értelemben: pontos, gondos. 

Skrzynecki (ejtsd: szkrzstt—), Jan Boncza, len
gyel hadvezér, szül. Galíciában 1786 febr. 18., 
megh. Krakóban 1860 jan. 12. A Varsói nagyher
cegség, 1815 óta a Lengyel-királyság hadseregé
ben szolgált. A lengyel felkelés kitörésekor 1830 
dee. 3. dandártábornok lett s a grochoivi csatában 
(1831 febr. 25.) tűnt ki. Radziwill herceg vissza
lépése után őt nevezték ki a felkelő lengyel sereg 
főparancsnokává. Kisebb győzelmei után Ostro-
lenka mellett 1831 máj. 26. vereséget szenvedett 
Diebics orosz fővezértől. Két hónap múlva le
mondásra kényszerítették s 1831 szept. 22. Krakó 
területére menekült. Ezután Prágában, majd Bel
giumban élt. 1857. engedelmet kapott az osztrák 
kormánytól, hogy Krakóba visszatérhessen. 

Skua v. nagy halfarkas (Megalestris catarr-
haetes L., állat)! 1. Sirály-félék-

Skuld, 1. Nornük. 
Skul l , 1. Evezés. 
Skultéty László, a legöregebb huszár, szül. a 

Barossháza (Pmzsina) melletti Majtényban (Tren-
csén vm.) 1735—38. közt, megh. Ujaradon 1832 
aug. 19. A Hadik-huszárezredbe lépve végighar
colta a hétéves háborút (1756—63.), Belgrád os
trománál (1789) tanúsított vitézségéért zászló
tartó lett. 1792—1815. részt vett az összes fran
cia háborúkban. Arcképét kiadta ezrede 1825., 
amikor 90 éves volt és 73. szolgálati évét töl
tötte. V. ö. Giesl Oscar, Estandartentráger La-
dislaus S. (1908). 

Skuludis, görög diplomata, 1. Szkaludisz. 
Skumbi, folyó Albániában, az északi geg és 

és déli toszk törzsek területei közt szolgál hatá
rul. Ered az Ochrida-tótól Ny.-ra levő hegység
ben s az Adriai-tengerbe ömlik Durazzótól D.-re 
mintegy 40 km.-nyire. Vidéke a világháborúban 
heves harcok színhelye volt. 

Skutari (Skodra), albániai város, 1. Szkutari-
Skuteczky Döme, festő, szül. Kisgajáron 

(Pozsony m.) 1850 febr. 9., megh. Besztereze-
leg, Sz alatt keresendő 1 
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bányán 192L mára 14. Bécsben s Velencében 
végezte tanulmányait, ahol 1885-ig tartózkodott 
s aztán Beszterczebányán telepedett le. Képeinek 
tárgyát sok éven át a velencei népéletből merí
tette, később tipikus képviselője volt azoknak a 
magyar életképfestőknek, akik adomákat, tréfás 
jeleneteket festettek a múlt század két utolsó év
tizedében. 1905-ben kis állami aranyérmet ka
pott a műcsarnokban Munkában c. képére (Szép
művészeti Múzeum). 

Skutsch (cseh. Skutec), város Hohenmauth cseh 
kerületi kapitányságán, (1910) 4345 cseh lak. Kö
zelében van Sankt-Annabad fürdő, vastartalmú 
ásványvlzf orrással. 

Skutsch, Franz, német klassz, filológus, szül. 
Neissében 1865 jan. 6., megh. Boroszlóban 1912 
szept. 29., hol egyetemi tanár volt. Fő művei: 
Plautinisch.es und Romanisches (Leipzig 1892); 
Aus Vergils Frühzeit (u. o. 1901); Gallus u. Ver-
gil (u. o. 1906). Kiadta Firmicus matematikai 
könyveit Krollal (u. o. 1897) és Kretschmerrel 
szerkesztette a Glottát. 

Skutterudit (ásr.), tesszerálkovand, arzénko-
balt-kovand, szabályos rendszerbeli kristályok és 
szemcsés halmazok. Ónfehér, fehéres ólomszürke, 
gyakran tarkán futtatva, elég erősen fénylő, fém-
fényű. Kobalt-arzenid: CoAos. Skutterud mellett a 
kobalt érctelérekben és a Turtmanntalban Wallis-
ban fordul elő. 

Skye (ejtsd: szkáj), a Belső-Hebridák legnagyobb 
szigete; Inverness skót countyhoz tartozik. Terü
lete 1533 km2 s lakossága (i9ii) 12,507 volt. 

Skylax (Scylaoc), a káriai Kargandából szár
mazó logografus, kit Dareios Hystaspes perzsa 
király azzal bízott meg, hogy Ázsiának déli part
jait kutassa ki. Az az oceanográfiai munka, mely 
a Földközi-tenger partvidékeit írja le (kiadta Klau-
sen, Berlin 1831, Fabricius, Leipzig 1848, 2. kiad. 
1883 ésMüller K. a Geographi Graeci Minoresben, 
Paris 1855), egy másik S. műve, ki a Kr. e. IV. 
sz.-ban élt. 

Skylitzes (Scylitzes), Johannes, bizánci törté
netíró, a XI. század második felében. Történeti 
művében a 811—1079 közti eseményeket tár
gyalja. Későbbi krónikások sokat merítettek be
lőle, Kedrenos (1. o.) pedig egészen felvette króni
kájába. Ujabban Bekker adta ki a Scriptores 
Históriáé Byzantinae c. gyűjteményében (Bonn 
1837-39, 2 köt.). 

Skylla (Scylla), 1. Homerosnál hatfejű ugató 
tengeri szörnyeteg, Charybdisszal átellenben egy 
tengeri barlangban lakik, Odysseus hajójáról hat 
embert elragad. Későbbi monda szerint tengeri 
nimfa, kit Héra v. Kirke féltékenységből olyan 
szörnyeteggé változtatott, melynek felső teste 
leány volt, az alsó hal, s undok, csaholó kutyák 
övezték. — 2. S., Nisos megarai király leánya, ki 
a Megarat ostromló Minős iránti szerelemből 
árulóvá lett s alvó atyja fejéből kihúzta az arany 
hajszálat, melytől annak élete s uralma függött. 
Minős azonban hajója farához köttette, honnan S. 
a tengerbe ugrott s kiris nevű madárrá változott. 

Skyllis, 1. Dipoinos. 
Skymnos, görög földrajzíró, szül. Kioszban 

Kr. e. a II. sz.-ban, egy útleírásban tárgyalta az 
ókorban ismeretes három világrészt. Nagy tekin

télyénél fogva neki tulajdonítottak egy verses út
leírást, mely a tengerparti vidékeket tárgyalja 
Gibraltártól egészen a pontuszi Apollonáig. A 
helyrajzilag értékes munka megjelent Müller Geo
graphi Graeci Minoresében (Paris 1855), kiadta 
Meineke (Berlin 1846) és Fabricius (Leipz. 1846) is. 

.SkjpUos (gör.), 1. Szkifosz. 
Skyros, sziget, 1. Szkírosz. 
S k y - s c r a p e r (ang., ejtsd: szkaj-szkréper), lásd 

Felhőkarcoló-
Slij ta le , 1. Szkitule. 
Skythák, 1. Scythia és Szittyák. 
Skythopolis, 1. Bethsan. 
Skzesuski, Rafael, 1. Hoffhalter. 
S. Ii., Angliában a sollicitor at laiv (a felek

kel s nem a bíróság előtt tárgyaló ügyvéd) meg
jelölésének rövidített alakja. 

s. 1., a latin suo loco (helyén) és sine loco 
(hely nélkül vagyis a nyomda megnevezése nél
kül) rövidítése. 

Slabinja, adók. Zágráb vm. kostajnicai j.-ban, 
(i9io) 962 szerblak. (Tr. SzHSz.) 

Slaby, Adolf, német mérnök szül. Berlinben 
1849 ápr. 18-án, megh. Charlottenburgban 1913 
ápr. 6. 1882-ben tanár a potsdami kir. ipariskolá
ban, 1884 óta igazgatója volt az elektrotechnikai 
laboratóriumnak a charlottenburgi műegyetemen. 
A drót nélküli telegráfla terén újításokat tett. Szú
mos értekezésen kívül irta: Versuche über Klein-
motoren (Berlin 1879); Kalorimetrische Unter-
suchungen über den Kreisprocess d. Gasmaschine 
(u. o. 1894); Die Funkentelegraphie (1901); Die 
neuesten Fortschritte auf dem Gebiete der Funken
telegraphie (1901). 

Slachcic (lengyel) a. m. nemes; eredetileg min
den lengyel, aki hűbórbirtokos volt és lovasszol
gálatot tett. Később főleg a kisebb vidéki neines-
embert nevezték így, A legszegényebb S. is vá
lasztó és királlyá választható volt, vétójogánál 
fogva módjában állott az országgyűlés tárgyalá
sait megszakítani (1. Liberum vető). 

Slachta (lengyel) a. m. nemesség. 
Slachta Margit (zadjeli és nááasi), szül. Kas

sán 1884 szept. 18. A felső leányiskolát u. o., H 
tanítónőképzőt Kalocsán végezte. Németországi 
tanulmányútja után a győri polgárileányiskolában 
tanított; majd Budapesten a II. kerületi tanitónő-
képzőben, de rövid idő múlva a tanítástól meg
válván, a szociális munkának szentelte minden 
idejét. Az 1908. megalakult Szociális Misszió
társulatnak ő volt az első tagja s nagy tevékeny
séget fejtett ki a keresztény szociális és jótékony
sági akciókban. Szerkesztője volt a Magyar Nö 
folyóiratnak, a keresztény nőmozgalom havilap
jának. 1920-ban a budapesti I. kerületben nemzet
gyűlési képviselőnek választották; ő volt az első 
magyar nőképviselő s különösen az anya- és 
cseesemővédelem s a munkáskérdések ügyeiben 
működött sikeresen. 1922-ben visszavonult a po
litikai élettől. 

Sládek, Josef Václav, cseh költő és műfordító, 
szül. Zbirowban 1845 okt. 27.. megh. Prágában 
1912 júl. 3. Nagy hatása volt két első versköteté
nek: Básné (lírai versek gyűjteménye, 1875); 
Jiskry na rnofi (Szikrák a tengeren, 1879). Byron 
és Longfellow müveit is lefordította. 

Amely szó S alatt nincs meg. Sn alatt keresendő! 
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Sládkovic (ejtsd.- sziádkovics), Ondris, családi ne
vén Braxatoris, tót költő és evang. pap, szül.Kor-
ponán 1820 márc. 20., megli. Radványon 1871 
ápr. 20. Teológiai tanulmányait Pozsonyban és 
Halléban végezte. Főbb munkái: Detvan (A gyet-
vai legény, 5 énekben, megj. 1853); Svatomarti-
niada (Szentmártoniáda, Buda 1861) és Gróf Mi
kulás Subic Zrinsky na Silioti (Subici gr. Zrínyi 
Miklós Szigetvárott, Beszterczebánya 1866). Ösz-
szes műveit újabban Turóczszentmártonban adták 
ki 1899. Magyarul megjelent: Marina (ford. Pod-
hradszkyh., Beszterczebánya (1888); Agyetvai 
legény (ford. Goldperger Miklós, Korpona); Det
van (ford. u. a., Zólyom 1890). 

Sladojevci, adók. Verőeze vm. szlatinai j.-ban, 
(1910) 927 horvát ós magyar lak. (Tr. SzHSz.) 

Slagelse, város Seeland dán szigeten, (mu 
13,849 lak. 

Sláger (német) a. m. ütö, a kártyajátékok közt 
a makaóban (1. o.) neveznek Így oly mennyiséget, 
mely a játékos vagy a bankadó kezei közt van, 
akár a két első, akár a vett harmadik kártyalap 
után az összeszámítható egységek szerint és ezek 
a 8 és 9. Az előbbit kis S.-nek, az utóbbit nagy 
S.-nek hívják. 

Slaithwaite (ejtsd: sziethvet), város Yorkshire 
angol countyban, (1911) 5578 lak., gyapjú- és pamut
fonással ; ásványvízforrással. 

Slakovci, adók. és pk. Szerem vm. vinkovcei 
j.-ban, (1910) 983 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Slamajers, a Fokföld maláj, valószinüleg 
keletindiai eredetű, mohamedán hitű lakossága, 
mely a XVIII. sz. folyamán jórészt mint rabszolga 
került az ottani gyarmatokra. Izlain hitüket, sőt 
viseletüket is fentartották. Számuk 2 csoportban 
mintegy 15 ezer főre rug. 

Slana, adók. Zágráb vm. petrinjai j.-ban, (1910) 
692 horvát és szerb lak. (Tr. SzHSz.) 

Slang (ejtsd: szleng), Angliában az ipari, sport-, 
diák- és utcai életben keletkező népies kifejezé
sek és szólásmódok. Egy külön S.-szótár (The S. 
dictionary, London 1864, új kiad. 1875) több mint 
10,000 ily kifejezést tartalmaz. V. ö. Farmer és 
Herdey, S. and its analogues (New York 1895); 
Barriére ós Leland, Dictionary of S., jargon 
and cant (u. o. 1897). 

Slaniou (Szlanik), város Prahova román kerü
letben, (1912) 5425 lak., nagy sóbányákkal, ásvány
vízforrásokkal. 

Slani Dol, adók. Zágráb vm. samobori j.-ban, 
(1910) 1013 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Slani Pótok, adók. Zágráb vm. stubiczi j.-ban, 
(1910) 1261 horvát lak.(Tr. SzHSz.) 

Slanje, adók. Várasd vm. ludbregi j.-ban, (1910) 
1140 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Slankamen (Szalánkemen, Zalánkemen), 0-
ós Új-S. (Stari és Növi S.), két község Szerem 
vm. ópazovai j.-ban, (1910) 967 magyar és 4137 
horvát-szerb ós német lak.; az élőbbemben gőz
hajóállomás. A Tiszának a Dunába való torkollá-
sával szemben fekszik; a rómaiak alatt Ritium 
volta neve, a középkorban Sóvár v. Dragisevce név 
alatt jelentékeny erősség gyanánt volt ismerve. 
Azon helyen, ahol most ÓS. áll, a rómaiak alatt 
Acumineum feküdt. A középkorban nyerte nevét 
egy sós forrásról (Slan kamen a. m. sós kő). AXV. 

sz.-ban a Brankovics-család birta S. várát; 1526— 
1691-ig török kézen volt. 1691 aug. 19. Lajos 
badeni őrgróf itt fényes győzelmet nyert Köprili 
Musztafa török nagyvezéren, ki ebben a csatában 
elesett, hasonlóképen Zrínyi Ádám gróf, a család 
utolsó sarja. (Emlék 1892 óta). S. várának romjai 
ma is fennállanak. 

Slany (Schlan), az ugyanily nevű cseh kerü
leti kapitányság székhelye, (1910) 9683 cseh lak., 
nagy pamutszövőgyárral, vas- és fémöntővel. 

Slapno, adók. Zágráb vm. károlyvárosi j.-ban. 
(1910) 448 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Slargando , olasz zenei műszó, a. m. halkan. 
Slateograf* (ang.-gör., ejtsd: sziétográf; a. ni. 

palatábla-nyomat), a chicagói Kraft által föltalált 
javított hektográf. 

Slatin, Rudolf, (Slatin pasa), Afrika-utazó, 
szül. Bécsben 1857 jún. 27. Kairóban ügynök volt 
s 1875. Heuglin utazót Nubiába és Szudánba ki
sérte ; később ismét Afrikába ment és egyiptomi 
szolgálatba lépett, Gordon pasa alatt 1881. Dar-
fur tartomány helytartója lett. Hicks pasa alatt 
a máhdi ellen harcolt és 1884. a máhdik fogságába 
esett. 10 évi fogság után, 1895 febr. 20—21. éjjel 
sikerült Omdurmanból megszöknie és nagy nehéz
ségek után Haszalába és onnan Aszuánba mene
kült, ahonnan Alexandriába és Bécsbe utazott. A 
khediveekkorpasává nevezte ki. Élményeit Feuer 
und Schwert ím Sudan (Leipzig 1896) c. művé
ben írta meg (magyarra ford. Jankó János: Tüz-
zel-vassal a Szudánban, Budapest 1896). 1896 
őszén visszatért Egyiptomba, ahol Kitchener an
gol seregében mint ezredes harcolt. 1900-ban Szu
dánban a katonai főfelügyelői állást nyerte el. 
1914 aug.-ban ismét útban volt Egyiptomba, 
midőn az angol-osztrák-magyar háborúról érte
sült, azonnal hazajött s lemondott angol állásai
ról. 1899-ben osztrák nemesi, 1905. bárói rangot, 
1914. belső titkos tanácsosi méltóságot nyert. 

Slatina, pk. Verőeze vmegye S.-i j -ban, (1910) 
3628 horvát, szerb, magyar és német lakossal. 
1686-ban Trautmannsdorf tábornok csekély had-
osztását a sokkal erősebb török sereg itt leverte. 
(Tr. SzHSz.) 

Slatina, Oltu romániai kerület fővárosa a 
Havasalföldön, (1912) 9817 lak., szőllőtermeléssel. 

Slatinik, adók. Pozsega vm. brodi j.-ban, 
(1910) 441 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Slatinski Drenovac, adók. és pk. Verőczo 
vmegye szlatinai j.-ban, (1910) 608 szerb és hor
vát lak. (Tr. SzHSz.) 

Slatinski Lipovac, adók. Verőeze vm. szlatinai 
j.-ban, (1910) 171 szerb és horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Slávata, Wilhelm, gróf, cseh államférfiú és 
történetíró, szül. Böhmisch-Kosteletzben 1572 
dec. 1., megh. Neuhausban 1652 jan. 19. Régi 
utraquista nemesi családból származott, 1596. 
a katolikus hitre tért, 1600. Rudolf császár ud
vari marsallja lett. 1618-ban egyike volt a 10 
helytartónak, kik Csehországot igazgatták. A 
cseh forradalom kitörésekor 1618 máj. 23. a 
Thum Mátyás vezérlete alatt a Hradsinba nyo
muló felkelők helytartótársával, Martinitz Jaro-
slav gróffal együtt kidobták másodemeleti szo
bájának ablakából. Estében súlyos sérülést szen
vedett s később Bajorországba menekült. Óriási 

Amely szó S alatt nincs meg, Sr. alatt keresendő! 
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birtokait a felkelők elkobozták, de II. Ferdinánd 
császár győzelme után visszakapta azokat és 
grófi rangra emelkedett. 1628-ban cseh kancel
lár, 1630. cseh palatinus lett. Kéziratban hátra
maradt 14 kötetnyi cseh történeti művéből Jire-
mk adta ki az 1564—1620. korra vonatkozó részt 
(Prága 1857—68). 

Slave laké (ejsta : sziév lék), 1. Babszolgaté. 
Slave river (ejtsd: sziév i-ívi-), a. m. Rabszolga

folyó, 1. Atlmbasca. 
Slavetic, adók. Zágráb vm. jaskai j.-ban, der.; 

1604 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 
Slavicí (ejtsd: sziávics) János, román szépirodalmi 

és politikai író, szül. Világoson (Arad vm.) 1848 
jan. 6. Előbb papnak készült, de rövid idő miúva a 
jogi pályára lépett, melyet Budapesten kezdett 
meg s azután Bécsben végezett be. Tanulmányai 
befejeztével Nagyváradra került, innen Jassyha, 
majd Bukarestbe ment. Jassyban a Convorbiri 
Literareben megjelent dolgozataival tűnt fel s 
mint a junimisták által alapított Directia Nouá 
(Új irány) első rangú tagja lett ismeretes. Egy 
tanulmánya jelent meg a magyarokról (Studiu 
usupra magliiarilor) ugyancsak a Convorbirí Lite-
rare hasábjain. 1884-ben Szebenbe került s a Tri-
buna román politikai napilap szerkesztését vette 
át, melynek megszűnte után, 1890. újra Buka
restbe ment az Otetelesanu leányiskola igaz
gatójául. Nyugalomba vonulván, szerkesztője lett 
a monarchiabarát Ziua c. lapnak. Ezért 1916 
aug. 28. a román hadüzenetkor letartóztatták és 
csak Bukarest megszállásakor szabadult ki. Buka
rest kiürítése után 1918 végén megint letartóz
tatta a román rendőrség és hónapokig fogságban 
volt. Fogságbeli éleményeit Inckiforile mele cí
men 1921. megjelent munkájában írta meg. Ismert 
spiritiszta. Novellái a román irodalom legbecse
sebb termékei közé tartoznak. Müveiből Szabó 
Nándor fordított: Román elbeszélők (Brassó 1903). 
Magyar fordításban megjelent még Patakmalom 
c két kötetes regénye. 

Slavik, Josef, cseh hegedűművész, szül. Sinee-
ben (Csehország) 1806 márc. 26., niegh. Pesten 
1833 máj. 30., hová hangversenyzés végett jött. 
A prágai konzervatóriumon tanult. 1829-ben a 
bécsi udvari operaház tagja lett. Hangszerének 
kiváló művésze és zeneszerzője volt. 

Slavini di Marcp, rommező Rovereto (). o.) 
mellett. 

Slavkov, Austerlitz város cseh neve. 
Slavonia, 1. Horvát-Szlavonország. 
Slavsko Polje, adók. Zágráb vmegye topusl>ói 

j.-ban, (1910) 1402 szerb lak. (Tr. SzHSz.) 
S. 1. e. a., 1. Sine loco et amw. 
Sleeckx, Jan Lambrecht Dominicus, flamand 

író, szül. Antwerpenben 1818 febr. 2., megh. 
Brüsszelben 1904 szept. havában. Számos népies 
realisztikus novellát irt, továbbá regényeket és 
drámákat. A németalföldi színművészetről szól
nak : Brieven over het nederlandsche toonee 
(Levelek a németalföldi szinművészetről, 1860). 
Német elbeszélések fordításán kívül megírta 
Antwerpen, Kelet-Flandria és Brabant történetét 
(1852—1861). Mint különböző folyóiratok szer
kesztője a flamand mozgalmat erősítette. Önélet
rajzát 1903. adta ki. Életrajzát megírta P. Fré-
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dericq, a belga királyi akadémia évkönyvében 
(1903). 

Sleeping car (ejtsd: sziípiug kár), a vasúti háló
kocsi angol neve. 

Sleepingpartner (ang., ejtsd: sziipingpartnüi), 
a. m. alvó fél, átvitt értelemben csendes tár?, 
ill. a betéti társaságok külső tagja. 

Sleeve, 1. Skagerrak. 
Sleidanus, Johannes, eredeti nevén Philipp-

son, német történetíró, szül. Schleidenben 1506., 
megh. Strassburgban 1556 okt. 31. Jeles jogtu
dós volt s 1537—41.1. Ferenc francia király szol
gálatában állott. Ezután a protestáns hitre tért s 
mint a protestáns fejedelmek diplomatája járt 
Londonban és a trienti zsinaton is megjelent. 
Híres művei: De statu religionis et reipublicae 
Carolo V. Caesaré commentarii (Strassburgl555); 
De quattuor monarohiis (u. o. 1556). V. ö. Hasen-
clever, Sleidan-Studien (Bonn 1905). 

Sleipnir (skand. mitológia), 1. Vodan. 
Slemíl, a német-zsidó jargonban a. m. szeren

csétlen, balkezes, boldogulni nem tudó ember. A 
kifejezést Chamisso német írónak Péter Schle-
mihl c. elbeszélése tette ismertté. 

Slendrián (ném. Schlendrian), megszokott ké
nyelem, melyet ok, érdek ki nem mozdít helyéből. 

Slevogt, Max, német festő, sztil. Landshutban 
1868 okt. S. A müncheni akadémián tanult, Olasz
országban és Parisban folytatta tanulmányait. 
Első sikerét A tékozló liú triptychonával aratta 
1898., ezt követte 1901. A pihenő (München, Neue 
Pinakothek). Ugyanekkor Berlinbe költözött és a 
szecesszió vezéreinek egyike lett. Erősen modem 
fölfogású festményei közül említendők még: A 
lovag ós a nők (drezdai képtár); D'Andrade énekes 
képmása fehérben (1902, stuttgarti képtár); Lovas 
képmás (1903, poseni múzeum); O'Swald szenátor 
képmása (1905, Hamburg, Kunsthalle), de fest
ményeinél nagyobb hatásúak lettek pompás, mé
lyen egyéni illusztrációi Ali Baba és a 40 rabló 
meséjéhez, Szindbád utazásaihoz, Benvenuto Cel-
lini önéletírásához, Cooper BőrYiarisnyájfthoz, Ho-
meros Iliásához, stb. 

Slezak, Leo, német tenorista, szül. Schönberg-
ben (Morvaország) 1875 aug. 18. Robinsonnál ta
nult Brünnben, majd később Részkénéi Parisban. 
1896-ban a berlini udv. opera tagja lett, 1900. fel
lépett a Covent Gardenben, 1901—1911., majd 
ismét 1917. a bécsi udv. operaház tagja. Sokszor 
vendégszerepelt nagy sikerrel a budapesti Opera
házban és a Népoperában. 1922-ben kiadta em
lékiratait : Merne samnitliehen Werke. V. fi. 
Klinenberger: L. S. (1910). 

Slezvig, 1. Schleswig. 
Sliedrecht, németalföldi város Dél-Hollandia 

tartományban, (1910) 11.045 lak., virágkertészet, 
gabonatermelés, állattenyésztés. 

Slieve (ejtsd : sziiv, Sliabli, SlibhJ, ír szó, a. m. 
hegy, hegység. Legismertebb a S. Donari (852 
m.), Úlster ír grófság legmagasabb hegye. 

Sligo (ejtsd: sziájgo), 1. county Connaughtirtar
tományban, az Atlanti-óceán, Mayo. Roscommon 
és Leitrim között, 1868 km2 teriilettel,(i9ii) 78.850 
(1841-ben 180,897) legnagyobbrészt kat. lak. 

2. 8., az ugyanily nevű county és püspökség 
székhelye, (mi) 11,163 lak., gabona-, vaj-, gyapjn-
íeg, Sz alatt keresendő ! 
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fonál-exporttal, halászattal. Közelében vannak S. 
apátság romjai. 

Sligovica (a szerb szlivovica szó elferdítése) 
a. m. szilvapálinka, szilvórium. 

Slingeland (Sliugelant), Pieter van, hollandi 
festő, szül. Leidenben 1640 okt. 20., megh. u. o. 
1691 nov. 7. Dou Gerardnak volt tanítványa. 
Többnyire a felsőbb társadalmi osztályok és pol
gárság1 életéből vett, gyakran humoros fölfogása 
képeket festett. A legismertebbek: Szappanbubo
rékokat fúvó gyermekek (1661, Firenze, Ufílzi-
képtár); A cipész; A hegedűs(schwermi képtár); 
A rossz hallású öleb (drezdai képtár); Zenelecke ; 
A gazdag úr (amsterdami múzeum) stb. 

Slingeneyer, Ernest, belga festő, szül. Loo-
ehri8tyben (Geut mellett) 1823 máj. 29., megh. 

• Brüsszelben 1894 ápr. 28. Wappersnek volt tanít
ványa és 1842. nagy sikert aratott a Vengeur 
nevű francia hadihajó elmerülését ábrázoló képé
vel (kölni múzeum). Ezt követték hasonló tárgyú 
egyéb festményei: Jacobsen hajóskapitány halála 
(1845); A lepantói csata (1848, brüsszeli múzeum); 
Nelson halála (1850); Jó Fülöpabrouwershaveni 
csatában (1852); a brüsszeli akadémia épületében 
a belga történelemből vett 12 nagy falképből álló 
sorozat; Pompei utolsó napjai (1891), stb. 

Slip (ang., ejtsd: sziip), így nevezik azt a külön
bözetet, mely a hajó által a tényleg megfutott 
úthosszúság és a hajócsavarnak, annak forgása 
folytán elméletileg bekövetkező tovamozgási tá
volsága között létezik. A S.-et az okozza, hogy a 
víz a csavar nyomásának bizonyos mértékben ki-
Tér és így a csavarnak munkaeredményét csök
kenti. 

Sliven, város Bulgáriában, 1. Szlivno. 
Slivnica, bolgár falu, 1. Szlivnica. 
Sijeme-hegység, 1. Szlyeme. 
Sljivnjak, adók. Modrus-Finme vm. szluini 

jban, (i9io) 733 szerb lak. (Tr. SzHSz.) 
SJjivoSevci, adók. és pk. Verőcze vm. alsó-

miholjáci j.-ban, (1910) 585 horvát és német lak. 
(Trc SzHSz.) 

Sljivovac, adók. Zágráb vniegye pisarovinai 
j.-ban, (i9io) 695 szerb lak. (Tr. SzHSz.) 

Sloane (ejtsd: szión), Wüliam Milligar, ame
rikai történetíró, szül. Richmondban (Óhio) 1850 
nov. 12. A Princeton-, majd 1896 óta a Columbia-
University tanára. Művei: The French war and 
the Revolution (New York 1893); Life of Napó
leon Bonaparte (u. o. 1896—97, i köt.); French 
Revolution and religious reform (u. o. 1901). 

Slobodna Vlast, adók. Verőcze vm. diakovári 
j.-ban, (i9io) 687 horvát és szerb lak. (Ti'. SzHSz.) 

Slobodnica, adók. Pozsega vm. brodi j.-ban, 
(i9io) 1012 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Slobostina, adók. Pozsega vmegye pozsegai 
j.-ban, (i9io) 328 szerb lak. (Tr. SzHSz.) 

Slochteren, németalföldi város Groeningen 
tartományban, (1910) 12,803 lak., jelentékeny 
iparral és kereskedéssel. 

Sloe (ejtsd: sziu), tengeröböl a Zeeland németal
földi tartományhoz tartozó Walcheren és Zuid-
Beveland között. 

Sloka v. cloka (szanszkrit), a régi indek epi
kai versmértéke, két 16 szótagu sorból, közép
metszettel. 

Slokovec, adók. Várasd vm. ludbregi j.-ban, 
(1910) 748 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Sloot, Nicoliiia Maria Christina, németal
föld írónő, szül. Samarangban (Java) 1853 jan. 13. 
Mathilde és Melati van Java álnevek alatt 
számos regényt írt, melyeknek egy része né
metre és dánra is le van fordítva. Regényei ösz-
szegyüjve Romántische Werken cím alatt 12 
kötetben jelentek meg (Schiedam 1900—1902). 

Slosser-Klekovski József, horvát botanikus, 
1. ScMosser. 

Slougb. (ejtsd: sziau), város Buekinghamshire 
angol countyban, a Temze mellett, (1911) 14.985 
lak. Itt született Herschel csillagász és egykori 
csillagvizsgálója is itt van. 

Slovenská Krajina a. m. Tótország. A Károlyi-
kormány Magyarország felvidékéből S. néven kü
lön önkormányzati jogterületet kivánt alakítani 
(1919 : XXX. ú. 11. néptörvény), a terv azonban 
az említett terület idegen megszállása, majd a 
trianoni békeszerződés által történt elcsatolása 
következtében nem volt megvalósítható. 

Slovinci, adók. Zágráb vm. kostajnicai j.-ban, 
(1910) 489 szerb lak. (Tr. SzHSz.) 

Slovinska Kovacica, adók. Belovár-Körös 
vm. belovári j.-ban, (1910) 619 horvát lak. (Tr. 
SzHSz.) 

Slowacki (ejtsd: süiovacki) Juliusz, lengyel költő, 
szül. Krzemienicben 1809 aug. 23., megh. Paris
ban 1849 ápr. 3. 1830-ban forradalmi dalokat irt, 
melyek nevét ismertté tették. S. a legnagyobb 
lengyel költők egyike. Több elbeszélő költeményt 
irt Byron módjára. Nagyértékű töredékes hős
költemények : Beniowski és Król Duch (utóbbi 
Lengyelország őskorából). Lírájának gyöngye W 
Szwajcaryi (A Svájcban) című idillje. Drámai 
költeményei közül kiválnak: Stuart Mária, Ma-
zepa, Kordján, Balladyna, Lilla Weneda. Mun
káinak gyűjteménye megjelent Lembergben (4 kö
tet, 1894), valamint hátrahagyott iratai (3 rész 
1866, 2. kiadás 1885). V. ö. S. levelei anyjához 
(2 köt., Lemberg 1875—76). Legjobb életrajz és 
ismertetés S.-ról A. Malecki, J. S. jego zycie i 
dziela, (3 köt., Lwów 1901 3-ik kiad.). 

Slöjd, 1. Szlöjd-
Sluis (Sluys, ejtsd: sziajsz, franc. 1'EcluseJ város 

Zeeland németalföldi tartományban, a Zwin-öböl 
mellett, (1910) 2387 lak. A középkorban Flandria 
egyik legjelentékenyebb kereskedővárosa volt. 
1340 jún. 22. a S. melletti tengeri ütközetben 
III. Eduárd angol király legyőzte a franciákat. 
A németalföldi szabadságháborúban 1587. Farnese 
Sándor foglalta el; 1747. a franciák birtokába 
jutott, de 1748. már visszaadták. Amint a Zwin 
elhomokosodott (a XV. sz. óta), S. jelentősége 
csökkent. Brüggevel csatorna köti össze. 

Slunj, község, 1. Szluin. 
Sluter, Glaus, németalföldi szobrász. 1385-ben 

mint Jean de Marville segédje bukkan fel a bur
gundi hercegek szolgálatában Dijonban, 1389. 
pedig mint mesterének utóda Merész Károly her
ceg képfaragója (imagier) lesz. Megh. valószí
nűleg 1406. Ismertebb müvei: a dijoni karthauzi 
kolostor (most tébolyda) templomának kapuzatát 
díszítő szoborcsoport (1391—94), amelyet még 
Jean de Marville kezdett el, a kolostor udvará-
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ban levő lilres ú. n. Mózes-kútja, hat próféta 
alakjával (unokaöccse Claus de Werwe fejezte 
be a XV. sz. elején) és Merész Károly herceg sír
emléke (Dijon, múzeum), amelyben Claus de 
Werwenek szintén jelentékeny része volt. S. a 
XIV. sz. északi szobrászatának legnagyobb alakja; 
a lényegében középkori felfogás mellett művei
ben a realista áramlat megkapó erővel érvénye
sül és mintegy előjátéka a XV. sz.-beli német
alföldi művészet alapvető elemének. V. ö. Klein-
clausz, Claus S. et la soulpture bourguignonne 
au XV. siécle (Paris é. n.). 

Slyusin, 1. Schlüsselburj). 
S. M., a francia Sa Majesté (ő felsége) rövi-

S. n i . , az olasz sinistra manó rövidítése ; a. 
m. balkézzel. 

S m , a samarium kémiai jele. 
Sm. , latin természetrajzi nevek után Smith 

•lames Edward (1759—1828) angol botanikus, to
vábbá Smith Andreas (szül. 1834.) angol zooló
gus, Smith William (1808—57) angol botanikus, 
Smith Hainilton angol tiszt és zoológus, nevének 
rövidítése. 

Smaalenene. norvég közigazgatási kerület 
Krisztiánia tartomány D.-i szögletében, 1143 km2 

területtel s (1910) 152.455 lak. A kerület szék
helye Moss. 

Sínnek (ang., ejtsd: szmak), az angol partokon 
egyárbocos kis jármű. 

Smüland (ejtsd: szmoiand), D.-i Svédország leg
nagyobb kiterjedésű vidéke, 31.745 km2 terület
tel s (1910) 600.578 lak. Egykor Smálande v. 
Smalönd, azaz kis vidékek nevet viselt s így 
valószínű, hogy kis államokból alakult. 

Smallingerland, város Friesland németalföldi 
tartományban, (1910) 12.509 lak. 

Smallthorne (ejtsd: szmaoitnorn), város Staf-
fordshire angol eountyban, (1911) 13.566 lak., 
tégla- és porcellángyártással. 

Smalte a. m. császárkék, tulajdonképen kobalt
tal festett, porrátört kék üveg. A szász érchegy
ségben készítik, pörkölt kobaltércet (sinaltmt) 
üveggyártás anyagaival (kvarc, hamuzsír, szóda, 
nátriumszulfát) olvasztanak össze, azután az Üve
get vízbe merítik, összetörik és festékmalmokban 
őrlik. A szép, tisztaszínü S. couleur néven jön 
forgalomba, az iszapolás közben színét veszített, 
világoskék v. szürke S. Eschl néven ismeretes. 
Régebben gyakran alkalmazták, tartós, kék festék, 
de mert a mesterséges ultramarin olcsóbb, ma 
már ritkábban használják. A fazekasok kék zománc 
előállítására ma is kobaltvegyületekből indulnak 
M, így néha a S.-ból is, de főképen a tisztább 
kobaltoxidból. 

Smaltin v. smaltit (ásv.), ném. Speiskóbalt, 
lényegében kobaltarzenid: CoAs2, ill. mivel min
dig kevés vasat, nikkelt és ként is tartalmaz 
(Co,Fe,Ni) (As,S)2; ha a nikkel mennyisége ural
kodóvá lesz, akkor a S. átmegy a kloantitba: 
(NiAs.,). A szabályos rendszerben, főkép kockák
ban és oktoéderekben kristályosodik, a kockala
pok kihasasodtak, mintegy felfúvódtak; gyakran 
terem szemesés, ágas-bogas, szőllős-vesés halma
zokban is. Ónfehér (weisser Speiskóbalt) vagy 
nagyobb vastartalomnál szürke (grauer Speis

kóbalt), tarkára vagy eritrinné mállva vörösre 
futtatódik, át nem látszó, fóinfónyű; karca szlir-
késfekete és nem fémfényű. Nagyobb tömegben 
Dobsinán fordul elő vaspát és rézércek társasá
gában; a kobalt telérekben a Cseh-szász érc
hegységben : Marienberg, Annaberg, Schneeberg, 
a rézpalában az ú. 11. Kobaltrückenekben: Richels-
dorf és Bieber; Schladming Stájerországban; Alle-
mont a Dauphinóban. Kobaltot ill. a smaltekéket, 
nikkelt és arzénsavat termelnek belőle. A chata-
mit (lelőhelye Chatam Connecticutban^ vasban 
gazdag kloantit. 

Smaltit (ásv.), 1. Smaltin. 
Smaragd, drágakő (1. a Drágakövek cikk szí

nes képmellékletén: 5. rajz), a berillnek (1. 0.) 
szép zöldszínű, átlátszó nemes fajtája. Színét 
valószínűleg kevés krómoxid idézi elő, bár e te
kintetben a vélemények még mindig megoszla
nak és némelyek szerint valami szerves vegyü
let a festőanyag, mert a S. hevítve színét veszti. 
Az ókorban a legkedveltebb drágakő volt; az 
egyiptomi múmiákban, továbbá Pompeji és Her-
culaneumban is megtalálták. A középkorban sok
féle babonát hittek róla: a látás megjavítójának 
tartották, jövendőmondókő és a reménység köve 
volt. A régi S.-okat a Vörös-tenger (Kosseir kö
zelében) Dsebel Sabarath bányái szolgáltatták. A 
XVI. sz.-ban fedezték fel a perui S.-bányákat, 
ahol ma már nem lehet e drágakövet találni; a 
bécsi császári kincstárban látható több híres 
perui S.-disztárgy. Jelenleg a legtöbb S. a Muso-
bányákból (Santa Pé de Bogotá környékén a 
Tonka völgyében Colombia államban Dél-Ame
rikában) a fehér mészkőből kerül elő, mely 
mészkő agyagpalában ereket alkot; szép pél-
ádnyok vannak a Magyar Nemzeti Múzeum
ban. Az Uraiban a jekaterinoszlávi kerületben 
a Takovaja-folyó jobbpartján Sztretinszk kör
nyékén csillámpalában 1880-ban fedezték fel a 
S.-ot; itt 40 cm. hosszú és 25 cm. vastag kris
tályokat is találtak; többnyire csak egyes ré
szeik hibátlanok. E bányák újabban jelentősé
gükből veszítettek. A salzburgi alpokban a Ha-
baehtalban szintén csillámpalában fordul elő,; de 
kristályai aprók és drágakőnek nem alkalmasak. 
Egyéb lelőhelyei: Mourne Mountains Írországban, 
Stony Point Észak-Karolinában (gnájszban 22 
cm.-nyi kristályok). Értéke újabban csökkent. Ha 
sok repedéssel van tele, akkor mohos S.-nak hív
ják ; a hibátlan kövek igen ritkák; a hibák több
nyire nem mindjárt mutatkoznak; sokáig viselve 
foltonként változnak a színei. Híres S.-ok: a cár 
birtokában egy 30 karát sxilyú hibátlan megmun
kált darab, a devonshirei herceg tulajdonában egy 
280 karátos, de hibás kő. Hamisítványai gyanánt 
zöld turmalin, zöld fluorit, apatit, malachit és 
üveg szolgálnak. Történelmi hírű üveghamislt-
ványai a reichenaui kolostor óriási S.-ja és az 
11 Sacro Gatino szent tál (1806-ig a genuai Szt. 
Lőrinc-templomban, azután Parisban). A brazí
liai S. zöld turmalin; az orientális S. zöld korund: 
az estéli S. olivin; a hamis S. fűzöld fluorit; a 
piros-S. és a S.-fluss szintén fluorit; a litium-S. 
hiddenit; a rezes-S. dioptász; a cap-S. prehnit. 

Smaragd, a szolgagyőri Kővárdy grófok csa
ládjából 1208—9. bihari főispán. Pia lehetett S., 
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IV. Béla idejében kalocsai választott érsek, a ki
rályi javak visszavételére kiküldött bíróság el
járásának felülvizsgálására szervezett bizottság 
egyik elnöke. 1258-ban comesnek, székesfehér
vári prépostnak.királyi alkancellárnak s válasz
tott kalocsai érseknek nevezik, midőn öccseivel, 
Gilet és Egyed comesekkel együtt a zsámbéki pré
postságot alapította. Müizlését a templomnak 
máig is látható romjai hirdetik. Mint V. István 
kancellárja, 1262. közreműködött az idősb és az 
ifjabb király kibékitésében. 

Smaragd anyja (ásvj, 1. Prázem. 
Smaragdit (ásv.), szép fűzöld áktinolitszerű 

amflbol, de 4—5°/o Ala08-ot tartalmaz ; többnyire 
rostos halmazok. Gabbrókban található (Corsica, 
Rhone-völgy), ahol másodlagos úton diallagból ke
letkezett ; azonkívül az eklogitnak is elegyrésze. 

Smaragdopál (Icrizopál), zöld színű, közönsé
ges opál. 

Smaragdus, 1. Zsámboki. 
Smaragdzöld, 1. Briliáns-zöld, Króm oxidjai 

és hidroxidjai. 
Smareglia (ejtsd: szmareiiya), Antonio, zene

szerző, szül. Pólában 1854 máj. 5. Operái gyor
san ismertté és becsültté tették nevét. Neveze
tesebbek : Preziosa (1897); Der Vazall von Sziget 
(1889); Cornelins Schnll (1893); Nozze Istriane 
(1895); La Palena (1897); Oceana (1903); L'abisso 
(1914). 

Smarn, 1. Morzsolya. 
Smart (ang., különösen Amerikában hasz

nálatos) a. m. ravasz, erélyes, talpraesett, friss, 
takaros, cicomás. 

Smart, George Thomas, sir, angol zeneszerző, 
szül. Londonban 1776 máj. 10., megh. u. o. 1867 
febr. 23. 1813-ban megalapította a Philharmo-
nic Societyt, amelynek karnagya is volt. Nagy 
szerepet játszott Anglia zenei életében. — Az 
unokaöccse, Henry, kiváló orgonaművész volt 
és jeles zeneszerző, sz,ül. Londonban 1813 okt. 
26., megh. u. o. 1879 júl. 6. Vokál-művei a leg
nevezetesebbek ; írt operát 8 több kantátát is.V. ö. 
Bertram E. Cox, Leaves from the journals of 
Sir G. S. (1907). 

S m e a t b m , , természetrajzi nevek mellett 
Smeathman Henrik angol természettudós és 
Afrika-kutató nevének rövidítése. 

Smee-iéle elem, galvánelem, melynek elek
tródja amalgamált cink és platinkorommal be
vont ezüstlemez, másodrendű vezetője pedig hígí
tott kénsav. Elektromotoros ereje közve'tlenül az 
áram zárása után meglehetősen nagy, egy-két 
perc múlva tetemesen leszáll (073 normál da-
nielre), de ezen fokon egy órán át és tovább 
megállapodik; ezután a képződő cinkszulfát 
mennyiségének növekedésével tovább csökken. 
Ha csak rövid időközökre terjedő használatáról 
van szó, mártótelep-formára készül. 

S m e g m a (gör.-lat), sárgásfehér kenőcsszerü 
anyag, mely férfiaknál a fítyma bőre alatt, nőknél 
a kisajkak és a csikló között halmozódhat fel, 
az ottlévő faggyúmirígyek váladéka. — S.-bacil-
lus, tuberkulózisbacillushoz hasonló alakú és vi
selkedésű bacillus, mely a S.-ban fordul elő. 

Smegmatit (ásv.), amorf, fehéren v. kékesen 
márványozott, lágy, gyúrható, szappanszerű alu-

minium-hidroszilikát, amely a Plombiöres mel
letti forrásokban jelenleg is keletkezik. 

Smend, 1. Július, német prot. teológus, szül. 
Lengerichben 1857 máj. 10. 1893 óta tanár volt 
Strassburgban. Főbb müvei: Zum Gedáchtnis 
Mozarts(1892); Die evangelische deutsche Messe 
(1896); Feierstunden (Göttingen 1901); Der evan
gelische Gottesdienst (u. o. 1904); 12 Festpredigten 
(1913); Die römische Messe (1920). Spittával 
együtt kiadja a Monatschrift für Gottesdienst und 
kirchliche Kunst (Göttingen) c. folyóiratot. 

2. S-, Rudolf, német prot. teológus és orien
talista, S. 1. testvérbátyja, szül. Lengerichben 
1851 nov. 5., megh. Göttingenben 1913 dec. 27. 
1880-ban Baselban, 1888. Göttingenben tanár. 
Főbb művei: Der Prophet Ezechiel erklárt (Leip-
zig 1880); Lehrbuch der alttestamentlichen Re-
ligionsgeschiehte (2. kiad., Freiburg 1899). Ki
adta: Das hebráische Fragment der Weisheit 
des Jesus Sirach és Die Weisheit des Jesus Si-
rach hebraisch und deutsch (1906). 

S m e r a l d i n a (Smeralda), az olasz comme-
dia dell'arte alakja, az Arlecchino női fele; jel
meze is hasonló: apró színes kockákkal kivarrt 
ruha. L. Álarc. 

S m e r a l d o (olasz) a. m. smaragd. 
Smerdis, Kambyses perzsa király Bárdja nevű 

öccsének görög neve. A király félt, hogy egyip
tomi hadjárata alatt magához ragadja a hatalmat, 
s ezért megölette. Ezt felhasználta Kr. e. 522. egy 
Gaumata nevű előkelő mágus és magát S.-nek 
adta ki, hogy a hatalmat a médeknek szerezze 
vissza. Kambyses ellene vonult, de útközben Szi
liában meghalt, az ál S.-t (1. Pseudosmerdis) pe
dig Dareios és a perzsa főurak megölték. 

Smerinka, város Podolia volt orosz kormány
zóságban, 14,000 lak., vasúti csomópont gabona
kereskedelemmel. Most Ukrajnához tartozik. 

Síuerintl ius ocel latus (állat,) 1. Esti páva
szem. 

Smetana, Friedrich, cseh zeneszerző, szül. 
Leitomischlben 1824 márc. 2., megh. a prágai 
elmegyógyintézetben 1884 máj. 12. Proksch és 
Liszt voltak a mesterei. 1856-ban a goteburgi 
filharmóniai, 1866. a cseh nemzeti színház kar
nagya lett. A cseh faji zenének Dvofakkal egye
temben legkiválóbb képviselője. Hofityban 1903. 
állították fel a szobrát. Operái: Die verkaufte 
Braut (1866. Az eladott menyasszony c. szinre 
került a budapesti Operaházban 1893.); Die Bran-
denburger in Böhmen (1866); Dalibor (1868, a 
budapesti Operaházban bemutatták 1909.); Zwei 
Wittwen (1874); Der Kuss (1876); Das Geheim-
niss (1878); Libussa (1881); Die Teufelswand 
(1882). Kiválóak szimfonikus költeményei. Irt 2 
vonósnégyest, 1 zongorahármast, számos zon
goradarabot is. V. ö. Krejci, Fr. S. (1907); W. 
Bittér, Fr. S. (1907). 

Smet de Naeyer (ejtsd: —nájer), Paul, gróf, 
belga államférfiú, szül. Gentben 1843., megh. 
Brüsszelben 1913 szept. 9. A belga képviselő
házba 1886. választották be, hol a klerikális 
párthoz tartozott. 1894 marc. pénzügyminiszter 
lett Burlet kormányában, majd ennek halála 
után 1896 febr. ö állott az új kormány élére s 
az arányos képviselőválasztás híve volt. 1899 
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jaii. át kellett engednie helyét Van den Peere-
boomnák, de miután ez nem tudta keresztül
vinni az új választói törvényjavaslatot. 1899 
aug. újból S. lett miniszterelnök. Második kor
mánya alatt megvalósította a módosított válasz
tói törvényt, kiépítette a zeebrtiggei kikötőt és 
csatornát. 1907 ápr. lépett vissza. A belga ki
rály 1910. gróíi rangra emelte. 

Smethwick (ejtsd: szmethikk), város Staffordshire 
angol countyban, (1921) 75,737 lak., vas- és acél
müvekkel, gépgyártással, üveghutákkal és ké
miai gyárral. 

Smichow, az ugyanily nevű cseh kerületi ka
pitányság székhelye Prágával szemben, (1910) 
51,815 lak., nagy vaggongyárral, pamutszövéssel. 

Smiciklas (ejtsd: szmicsikiasz) Tádé, horvát tör
ténetíró, szül. Restovón 1843 okt. 1., megh. Zág
rábban 1914 jún. 8. 1882-ben a zágrábi egyete
men «, horvát történelem tanára lett. 1883-tól 
haláláig elnöke volt a délszláv tudományos aka
démiának s 1889—1901. a horvát Malacának is. 
1893-ban a zágrábi egyetem első díszdoktorává 
választotta. Nyugdíjaztatása alkalmából a «Mű-
vészetért és Tudományért» díszjelvényt kapta. 
S. a modern horvát történetírás és kutatás meg
alapítója. Legismertebb munkája: Povijest 
Hrvatska (Horvát Történelem, 2 köt., Zagreb 
1879 és 1882). A délszláv akadémia évkönyvei
ben és Ead c. kiadványában számos értekezésén 
kívül kiadta Kercselich zágrábi kanonok Bal-
thasari A dami Kercselich annuae 1748—1767. c. 
munkáját (Zagreb 1901). Legnagyobb alkotása a 
délszláv akadémia által 10 kötetben kiadott Co-
dex diplomaticus regniCroatiae, Dalmatiae et Sla-
voniae c. okmánytár, amelyben a XII., XIII. és 
XIV. sz. történeti kútfőit gyűjtötte össze. 

Miuiliiciii. 1. PariUin-
Smilax Tourn. (n«v.), a Liliomfélék génusza; 

200 faja főkép forróövi, de van több ez övön kí
vül is, így Kelet-Ázsiában, Észak-Amerikában 
és a Földközi-tenger környékén. Legtöbbjük fel
futó cserje, leveliik kerekded, szív-, nyíl- v. to
jásalakú, pálhái kaccsá alakulnak át. Viráguk 
ernyőben v. ernyős fürtben áll, egylakú. Termé
sük bogyó. Több faj nevezetes orvosi növény, így 
különösen a közép- és délamerikai fajok, melyek
nek gyökere sarsaparilla v. sassaparilla (radix 
sarsaparillae) néven kerül a kereskedelembe. A S. 
medica Sch. et Ch., a S. officinalis H. B. K., a S. 
papyracea Duham ilyen gyökeret szolgáltató 
faj. A sarsaparilla a következő helyekről jut ke
reskedelembe : Veracruz, Honduras, Caracas, Man-
zanilla, Pára; anatómiai szerkezetük alapján kü
lönböztetik meg őket. A Japántól Kokinkináig 
elterjedt S. china L. burgonyaalakú gumója (tu-
ber chinae, kinagyökér) olyan hatású, mint a 
sarsaparilla. A S. aspera L. magyar neve: szúrós 
szárcsagyökér, tőrszulák. 

A sarsaparilla vagy sassaparilla (szárcsa
gyökér) különböző S.-fajoktól származó tollszár-
ujjnyi vastag mellékgyökór, mely 50—60 cm. 
hosszú, 8—10 cm. átmérőjű, harántul is átcsavart 
kötegekbe csavarva jön kereskedésbe. Igen hosszú, 
hengeres, csíkos vagy gyengén barázdált, kívül 
szürkés-barna vagy barnás-vörös, tollszárvastag-
ságú, el nem ágazó, nyálkás, később csípős ízű 

mellékgyökerek, melyeken harántmetszetben szé
les, fehér, keményítődús középső kéreg, keske
nyebb fagy űr ú ós ugyancsak szóles bélállomány 
látható. Hivatalos a kövér v. hondurasi szárcsa
gyökér, amely kívül alig ráncos, kéregállománya 
vastag, keményítőtől duzzadó. Rossz a veracruzi 
v. sovány sarsaparilla, amely mélyen barázdált, 
összeesett kéregállománynyal bir. Tartalmaz ke
ményítőt, nyálkát és asparagint. A híres bujakór-
eilenes Zittmann-főzet egyik alkatrésze. 

Smiles (ejtsd: szmaiisz) Sámuel, angol író, szili. 
Haddingtonban (Skócia) 1812 szept. 23., megli. 
Kensingtonban 1904 ápr. 16. Életrajzi munkái 
közt leghíresebbek a Life of George Stephenson 
(1864); Men of invention and industry (1884). 
Legismertebb mint erkölcsfllozófus: Self-help 
(1859); Character (1871); Thrift (1875); Duty 
(1880) e. művei nagy népszerűségre tettek szert; 
a tudás, a szorgalom és az akaraterő dicsőítése 
vonul végig egész munkásságán. Magyarul meg
jelent Könyves Tóth Kálmán fordításában: Ta
karékosság (Budapest 1878); Önsegély (u. 0. 
1879): A jellem (u. 0. 1880); Dani Ede ford.: 
Élet és munka (Ungvár 1897); Kárffy Ödön 
ford.: A boldogulás útja (Budapest 1903 és 1913). 

Smiljan. pk. Lika-Korbava vm. gospici j.-ban, 
(1910) 2286 horvát-szerb lak. (Tr. SzHSz.) 

Smiljansko Brdo, adók. Lika-Korbava vm. 
gospici j.-ban, (1910) 328 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Smilodon (paJeont), 1. Machaerodtis-
Siiiüoii.v.Y (állat). 1. Halászbagohj. 
Smink, kendőző, 1. Kozmetika. 
Smintheus, Homerosnál Apollón mellékneve, 

talán a. in. egérölö. 
Smintlius (állat). 1. Ugróegér-félék. 
Smirgel (ásv.i, tisztátalan szemcsés korund (1. 

o.); magnetittal v. hematittal van elegyedve. 
Szürke, barna vagy kékes színű. Nagy kemény
sége miatt kitűnő csiszoló anyag. A legtöbb és a 
legjobb S. Naxosz görög szigetről való, ahol szem
csés mészkőben terem kisebb-nagyobb fészkek
ben. Számosz szigetén és Kis-Ázsiában (GümUs-
dágh) szintén bányásszák. A nyers S.-t megtö
rik, megszitálják és a szemek nagysága szerint 
osztályozzák. S. néven a kereskedésben nemcsak 
valódi S.-t árulnak, hanem sok minden egyéb ke
mény ásványt. így gránát- és topázpor-keveré-
ket és általában drágakövek hulladékait, melyek 
puhábbak és kevesebbet is érnek. Levantei v. ve
lencei S. néven kvarcpornak és hematit apró sze
meinek keverékét árulják. L. Csiszoló papiros, 
Fényezés és Korund. 

Smirnow, orosz énekes, 1. Szmimov. 
Smith, 1. Adam, angol közgazdasági iró, szül. 

Kirkealdyban, Edinburgh közelében 1723 jún. 5., 
megh. Edinburghben 1790 júl. 17. A gyönge szer
vezetű tiú már kora gyermekségében kitűnt 
emlékezőtehetségével és logikus eszével. Előbb 
Glasgowban, majd Oxfordban tanult, itt ismer
kedett meg' Hume-mal, aki nagy hatással volt 
világnézletének kialakulására. 1751-benegyetemi 
tanár lett Glasgowban. Miután nagy tanulmány
utakat tett és szoros összeköttetésbe lépett a 
francia politikai és irodalmi kitűnőségekkel, 1766. 
szülőföldén telepedett meg s itt dolgozta ki világ
hírűvé vált közgazdasági rendszerét (e rendszer-
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ismertetésére nézve 1. Közgazdaságtan). 1776-ban 
Londonba költözött, ahol a tudományos körök 
Ünnepelt tagja lett, 1778. magas vámhivatali tiszt
ségre nevezték ki Edinburghbe. Munkái: Theory 
<A morál sentiments (London 1759); Inquiry intő 
the nature of the wealth of nations (London 1776, 
2 köt., még életében 5 kiadást ért, később még 
többször kiadták, minden müveit nyelvre lefordí
tották; magyarra Engedi Lukács ésPólya Jakab: 
Vizsgálódás a nemzeti vagyonosság természeté
ről és okairól, Budapest í 892). Összes müvei Works 
címmel 5 kötetben jelentek meg 1811—1812. 
Ezekben több természettudományi, esztétikai és 
filológiai értekezés is van. 

irodalom. A S.-röl szóló munkák száma meghaladja az 
500 kötetet, ezenkívül kb. 1000 alkalmi ffizet foglalko
zik vele. Nevezetesebb forrásmunkák : Dugard Stewarth, 

. Essay on phílosophical subjects (London 1799J ; Hasbach, 
Untersuchungen ti bei- Adam S. (Leipzig 1891), Rae. Life 
of A. B. (London 1895): Hirst, A. 8. (London 1904) ; 
Jeutsch, A. S. (Berlin 1905) ; Schweitzer K. A., Geschichte 
der Nationalökonomie (1905: magyarul: Földes. Adalékok 
a nemzetgazdaságtan történetéhez (1881), 

2. £>'., Alexander, angol költő, szül. Kilmar-
uockban (Skócia) 1830 dec. 31., megh. Edin-
burghben 1867 jan. 5. Atyja mintarajzoló volt s 
eleinte ó is ezt a foglalkozást űzte; kittint köl
tői munkáival s az edinburghi egyetem titkára 
lett. Legismertebb művei: A life dráma (1853); 
War Sonnets: Citv Poems: Edwin of Deira 
<1861). 

3. S., Benjámin Leigh, angol sarkutazó, szül. 
1828 márc. 12., megh. 1913 jan. 1856-ban ügyvéd 
lett Londonban, 1871. saját költségére Spitz-
bergenbe utazott. 1873-ban a szerencsétlenül járt 
Nordenskjöld-expedició segítségére sietett két 
hajóval. 1880-ban kutatta a Ferenc-József-földet, 
újabb útján, 1881. hajója elpusztulván, 1882 aug. 
csónakon tért vissza Novaja-Zemljába. 

4. S., George, angol assziriológus, szül. Chel-
seaben 1840 márc. 26,, megh. Aleppóban 1876 
aug. 19. Eleinte a rézmetszést gyakorolta, ké
sőbb az assziriológiát tanulmányozta, 0 fedezte 
fel 1872. a vizözönről és világ teremtéséről szóló 
ékirásokat. Az 1873., 1874., 1876-iki ninivei ása
tásokat vezette. Főbb munkái: History of Assur-
banipal (London 1871); Cimeiform inscriptions 
of Western Asia (1876, 4 köt.); Assyrian dis-
coveries (London 1875); The Assyrian eponym 
canon (u. o. 1875); History of Babylonia stb. 

5. S., Goldwin, angol politikus és történetíró, 
szül. Readingben (Berkshire) 1823 aug. 13., megh. 
Torontóban (Kanada) 1910 jún. Az oxfordi egye
tem tanára volt 1858—68-ig, 1871 óta Torontó
ban élt. Művei: Lectures on the study of history 
<1865, 2. kiad.) ; History of Englauddown to the 
Eeformation (1869) : History of the United Sta
tes (1893); The United Kingdom (1899, 2 köt.); 
Goinmomvealth or Empire (1902); Irish history 
and the Irish question (1906). 

6. S., Hamilton, 1. H. Sm. 
7. S., James EAward, angol orvos és botanikus, 

szül. Nonvichban 1759 dec. 2., megh. u. o. 1828 
márc. 17. 1783—1796-ig Londonban orvosi gya
korlatot folytatott, Banks-szal megalapította a 
Linnean Society-t, melynek első elnöke volt. 
Megszerezte Linné gyűjteményét, könyvtárát és 
kéziratait. Főművei: Plantarum Icones (London, I 

-
1789—1791); Icones pictae plantarum rariormn 
(u. o., 1790-1793); EnglishBotany (u. o., 1790— 
1814, 36 köt.); Flóra Britannica (1800—1804): 
Exotic Botanv (1804—1805, 2 köt.): The English 
Flóra (1824—36, 5 köt.). 

8. Sn James, angol költő, szül. Londonban 1775 
febr. 10., megh. u. o. 1839 febr. 24. Testvérével 
Horace S.-szel (szül. 1779., megh. Tunbridge-
Wellsben 1849 júl. 12.) írta humoros müvét, a Re-
jected addresses-t: paródiák gyűjteménye ez a 
mű, Byron, Scott s a többi akkor híres költő 
müveire ós stílusára. Ezt követte a Horace in 
London (1813). Verses művén, az Address to the 
mimmyn kívül Horace S. írt több regényt is, 
melyek közül legismertebb a Brambletye Houso 
(1826). 

9. S., Joe (Josephj, 1. Mormonok. 
10. S., John, angol utazó, szül. Willoughbyben 

(Lineolnshire) 1580., megh. Londonban 1631 jún. 
21. Mint katona bejárta Magyarországot és a Tö
rök birodalmat. 1606-ban Virginia gyarmatot 
szervezte Észak-Amerikában, később még Új-
Angliában járt. E gyarmatokról megirt műveit 
újabban Arber&ita ki (Birmingham, 1884). Utazá
sainak és kalandjainak leírásában hazánkról is 
megemlékezik.V.ö. Kropf Lajos cikkét a Turulban 
(1888, 164-1681.). 

11. S., Róbert Pag'ne. nyelvtudós, szül. Glou-
cestershireben 1818 novemberben, megh. Canter-
buryben 1895 márc. 31. Előbb a Bodleyan-künyv-
tár aligazgatója volt Londonban, 1865. oxfordi 
egyetemi teol. tanár lett. Lefordította Alexandriai 
Sz. Cirillnek Lukács evangéliumához szir nyelven 
írt kommentárját, írt több bibliai tárgyú érteke
zést; leanaffvobb műve a Thesaurus syriacus 
(1868). 

12. S., Sidneg, angol iró, szül. Woodfordban 
(Essex) 1771 jún. 3., megh. Londonban 1845 febr. 
22. 1802-ben résztvett az Edinburgh Review ala
pításában. A kath. emancipáció ügyének nagy 
hasznára volt szellemes müve, a Plymley Letters 
(21. kiad. 1838). Swift volt mestere a szatírában. 
Összes müveit többször adták ki: legjobb élet
rajza Stuart J. Reid tollából való (4. kiad. 1896). 

13. S., William Sidney, angol tengernagy, 
szül. Londonban 1764 jún. 21., megh. Parisban 
1840 máj. 26. Mint angol tengerészkapitány svéd 
szolgálatba lépett s kitűnt az 1790 júl. 9. vívott 
tengeri csatában. 1793-ban ismét angol szolgá
latban Toulon előtt Hood tengernagy parancsára 
felégette a kikötőt és a francia hajókat. 1796-ban 
Le Havre előtt elfogták a franciák. Fogságából 
1798 ápr. szabadult ki. 1799 márc. Szíriában Na
póleont Saint-Jean d'Acre (Akkon) vára ostro
mának felhagyására kényszeritette. 1821-ben ne
vezték ki tengernagynak. 

14. S., William, sir, angol író, szül. London
ban 1813., megh. 1893 okt. 7. Főmunkatársa volt 
a Quaiterley Revtewnak. Alapvető munkái: 
Dictionary of Greek and Román antiquities (Lon
don 1840—42); Dictionary of Greek and Román 
biography and mythology (1844—49); A dictio
nary of Greek and Román geography (1854—57). 
Ö szerkesztette a Dictionary of the Bibiét. 

15. S., William Bóbertson. angol orientalista, 
szül. Keigben (Skócia) 1846 riov. 8., megh. Cam-
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bridgeben 1894 máre. 31.1870-ben a héber nyelv 
tanára az aberdeeni Pree Church College-en; a 
bibliai kritikában elfoglalt szabad álláspontja 
miatt 1881. állásától megfosztották. Az Encyclo-
paedia Brittanica 9. kiad. szerkesztője. 1883 óta 
az arab nyelv tanára volt a cambridgei egyete
men. Munkái: The OldTestament and the Jewish 
Church stb. (Edinburgh 1881); Kinship and Ma-
riage in early Arábia (Cambridge 1885, 2. kiad. 
Goldzieher jegyzeteivel 1903); Lectures on the Re-
ligion of the Semites stb. (Edinburgh 1889,2. kiad. 
London 1894) stb. 

S m i t h i a n i s m n s , 1. Közgazdaságtan. 
Smithit (ásv.), ezüst arzénszulfld: AgAsS2. 

Gyémántfényű piros monoklin piramisok alakjá
ban a binnentali (Svájc) dolomitban újabban fe
dezték fel. 

Sraithson, James, 1. Smithsonian institution. 
Sin i thson ian inst i t a t i o n (ejtsd: szmithszonjen 

insztitjúsön), washingtoni tudományos intézet, me
lyet Smiíhson James, sir Hugh Smithson nor-
thumberlandi herceg természetes fla alapított (szül. 
Londonban 1765., 1787. a Royal Society tagja, 
megh. Genovában 1829 jún. 27.), aki unokaöcsse, 
Hungerford Henrik Jakab utódok nélküli elhalálo
zása esetére,amely 1835.be is következett, 120.000 
font sterling vagyonát ilyen intézet létesítése cél
jából az amerikai Egyesült-Államoknak hagyo
mányozta. Az intézet 1846. nyílt meg. Az alapító 
intenciója értelmében az intézet egyrészt kutatá
sokat segít elő, másrészt a tudomány különböző 
szakmáiban az általános tudást terjeszteni iparko
dik. Az intézet az északamerikai szárazföldön 500 
megfigyelő állomást létesített a földmágnesség 
megfigyelésére. Tudományos műveket is tesz 
közzé. 

Smithsonit (ásv.), cinkpát, gálma (1. o.), cink
karbonát : ZnCOs, többnyire vasat, mangánt, 
kalciumot, magnéziumot, kadmiumot (pl. a szép 
sárga S. Wieslochról Badenben), néha kobaltot 
(a szép rózsaszínű S. Boléóról Kaliforniában) is 
tartalmaz. Kristályalakja a romboéder, izomorf 
a kalcittal; a kristályok gömbölyödöttek, érde
sek és igénytelenek. Többnyire vesés, szőllős, 
sztalaktitos héjas és sejtes (Sejtesgálma), finom 
szemcsés és vaskos halmazokat alkot. Pszeudo-
morfozák fluorit, mészpát és anglezit után. A rom
boéder szerint hasad. Színtelen, de többnyire vi
lágosszürkére, sárgára, barnára v. zöldre van 
festve. Üveg v. gyöngyházfényű, áttetsző v. át 
nem Játszó. Savak és lúgok oldják. Igen fontos 
cinkére. Főkép a mészkőben s dolomitban fordul 
elő : szebb kristályokban Dognácskán és Rézbá
nyán, Kapnikbányán; nagy tömegben: Aachen 
(Aachenit), Tarnovitz és Olkusz a sziléziai hatá
ron, Wiesloch Badenben, az Altai hegység, Men-
dip és Matlock Angliában, Santander Spanyolor
szágban. Aachen környékén fordul elő a vascink-
pát (Monheimit) és a mangáncink fát. L. még 
Herrerit. 

Smith-sound, tengeröböl Észak-Amerika ark
tikus részében, az Ellesmere-földet a grönlandi 
Prudhoe-föld félszigettől választja el s így a 
Baffln-öblöt a Kane-medencével köti össze. 1616. 
Baffln ós Bilot fedezték föl. Legutóbb 1898—1902. 
Peary, Sverdrup és Stein kutatták át vidékét. 
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Smith-sziget, 1. Déli Shetland-szigetek. 
S m o k e (ang., ejtsd: szmók) a. m. füst. 
S m o k i n g (S. jacket, ang. a. m. dohányzóka-

bát), újabb divatú, rövidre szabott fekete láto-
gatókabát. Megjegyzendő, hogy ezt a kifejezést 
Angliában nem használják (ott dinner jacketnek 
nevezik). 

Smokric, adók. Lika-Korbava vm gracaci 
j.-ban, (i9io) 793 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Smoljanac, adók. Modrus-Fiume vm. szluini 
j.-ban, (i9io) 1086 horvát és szerb lak. (Tr. SzHSz.) 

Smolka, 1. Franz, osztrák (lengyel) politikus, 
szül. Kaluszban (Galícia) 1810 nov. 5., megh. 
Lembergben 1899 dec. 4. Lembergi ügyvéd volt s 
itt 1841. mint egy lengyel összeesküvés vezetőjét 
letartóztatták ós négy évi vizsgálati fogság után 
halálra ítélték. De kegyelmet kapott s 1846. ki
szabadult fogságából is. Az 1848-iki mozgalmak 
idején beválasztották az első osztrák képviselő
házba. Itt a szláv törekvések egyik vezéralakja 
volt; a Kremsierbe áthelyezett képviselőháznak 
feloszlatásáigelnöke volt. 1861-ben tagja lett a ga
líciai tartománygyűlésnek, majd a bécsi birodalmi 
képviselőháznak, de 1863. kilépett innen. 1867-ben 
újból képviselőnek választották és mint a lengye
lek vezére, döntő szerepet vitt a kormányok sor
sának intézésében. 1881-ben a képviselőház elnö
kévé választották, 1893 márciusban lemondott ál
lásáról s az urak házában foglalt helyet. 

2. S., Stanislav), történetíró, S. 1. fla, szül. Lem
bergben 1850. A krakói egyetemen a történet ta
nára 1883 óta. Lengyel nyelven írt művei: Len
gyelország és a huszita háborúk (1879); Lengyel
ország társadalmi berendezése a Piasztok alatt 
(1871); Mieszkó (az Öreg) és kora (1880); Törté
nelmi vázlatok (1882-83, 2 köt,); Az 1386-iki 
esztendő (1886). Német nyelven: Ferdinands I. 
Bemühungen um die Krone von Ungarn (Wien 
1878); Die Reussische Welt. Historisch-politische 
Studien (u. o. 1916). Magyar nyelven: Fekete Jván 
(Századok, 1883. évf.). S.-t a Magyar Tud. Aka
démia 1892. külső tagjai közé választotta. 

Smollett, Tobias George, angol regényíró, 
szül. Dalquhurnhouseban (Dunbarton grófságban) 
1721., megh. Livornóban 1771 okt. 21. A spanyol 
háború kitörésekor egy sorhajón mint seborvos 
Nyugat-Indiába hajózott. Utazásán szerzett ta
pasztalatait értékesítette regényeiben. Főbb mű
vei : The Adventures of Roderick Random (1748), 
mely önéletrajzi kalandregény ; Peregrine Pickle 
(1751); Expedition of Humphrey Clinker (1771). 
Megírta Anglia történetét s lefordította a Don 
Quijotét. Ő a tengerészeti regénynek megalapí
tója, melyet a XIX. sz.-ban Marryat fejlesztett 
ki. Műveinek legjobb kiadását Routledge rendezte 
(1890, 6 köt.). V. ö. Smeaton, Tobias S. (London 
1897). 

Smorgon, kisváros a régi orosz rigai kormány
zóságban, most Lengyelországhoz tartozik. 1915— 
1917. a várostól D.-re húzódó német állások az 
oroszok folytonos támadásának voltak kitéve; 
különösen véres harcok folytak 1917 júliusban és 
őszén. 1920-ban a Lengyelország ellen működő 
orosz vörös csapatok birtokába került rövid időre. 

S m o r z a n d o (ol., ejtsd: szmordzando), zenei műszó 
a. m. elhalva, elenyészve. 

oeg, Sz alatt keresendő! 
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Smotrec, 1896 in. magas hegycsúcs az Erdős-
Kárpátokban, Galíciában, Máramaros határán. 
A világháború elején ezt is birtokukba kerítették 
az oroszok, akik erős hadállássá építették ki; de 
hosszú véres harcok után 1916 október 14-én 
az osztrák-magyar és német csapatok visszafog
lalták. 

Smrika, adók. Modrus-Fiume vm. suáaki j.-ban, 
u9io) 7111 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Smrtic, adók. Pozsega vm. újgradiskai j.-ban, 
(i9io) 421 szeri) lak. (Tr. SzHSz.) 

Smude, adók. Verőcze várm. szlatinai j.-ban, 
(i9io) 306 szerb lak. (Tr. SzHSz.) 

Smuts, Jan Christian, délafrikai államférfi 
és tábornok, szül. a Fokföldön 1870. A transvaali 
köztársaságnak 1898. államttgyésze, 1899. állam
titkára lett, 1901. a búr háborúban sikeres ellen
állást fejtett ki és röpiratot is írt Anglia ellen A 
oentury of wrong címen, de a búrok letörése után 
ő is megbékélt s 1910. hadügyminisztere lett a 
délafrikai Uniónak. 1914-ben ő vertele a búr föl
kelést; 1916—17. parancsnoka volt a Kelet-Afrika 
ellen indított délafrikai hadseregnek; azután a 
délafrikai Unió megbízottja a bóketárgyalásokon. 
1919 ápr. 4. a négyes tanács Budapestre küldte, 
hogy a proletár uralom kormányával tárgyaljon; 
tárgyalása Kun Bélával alig negyedóráig tartott, 
kijelentette, hogy a Vyx által átadott jegyzékben 
felsorolt határt az entente csak katonai demarká
ciós vonalnak fogja tekinteni, de román offenzí
vával fenyegette Kunt, ha a környező államok
ban tanácsköztársaságokat akar alakítani. Ezzel a 
tárgyalás meg is szakadt. Még ez évben Botha 
halála után a Délafrikai Unió miniszterelnöke 
lett s politikai törekvése, hogy a brit birodalom 
független államok szöveteégévé alakuljon át. 

Smyrna v. Zmyrna, más néven Myrrha, ki 
saját apjától, Kinyrastól Adonist (1. o.) szülte. 

Smyrna, város, 1. Szmirna. 
Smyth, 1. Charles Piazzi, angol csillagász, 

8. 2. fia, szül. Nápolyban 1819 jan. 3., megh. Edin-
burgban 1900 febr. 21. 1845-ben skót királyi 
csillagász és edinburgi egyetemi tanár lett. 1856. 
a Pic of Teueriffán 2700 és 3260 m. magasság
ban észlelt, főkép a csillagok fényességét és 
színeit; észleleteinek eredményét Teneriffa, an 
astronomer's experiment (London 1858) címen 
közölte. Irt egy Meteorological speetroscopy-t, 
(Edinburg 1871—77). A nagy piramist maga
sabb inspiráció folytán épült műnek tartotta, 
melyben a világegyetem méretei, napjaink fizikai 
felfedezései stb. mintegy letéteményben vannak; 
az e tárgyban 1864 óta kiadott müvei közül leg
jobb áttekintést ad: Our inheritance in the great 
Pyramide (3. kiad. London 1880). S.-től ered az 
ékfotométer első eszméje is. 

2. S., William Henry, angol hidrográfus ós 
csillagász, szül. Westminsterben 1788 jan. 21., 
megh. St. John Lodgeban (Aylesbnry mellett) 1865 
szept. 9. 1805-ben az angol tengerészetbe lépett, a 
francia háború után egy évtizeden át a Földközi
tengert mérte, aztán bedfordi csillagvizsgálóján 
dolgozott. Munkái: A cycle of celestial objeets (2 
köt, London 1844, 2. kiadás 1881) és Memoir of 
the Mediterranean (u. o. 1854). 

Sn, az ón (stannum) kémiai jele. 

Sna.ijexs(Snayers),Pieter, flamand festő, szül. 
Antwerpenben 1592 nov. 24., megh. Brüsszelben 
1667 után. Vraux Sebastian tanítványa volt és 
1628. mint Albrecht főherceg udvarifestője Brttsz-
szelbe ment. Leginkább a bécsi, madridi és brüsz-
szeli képtárakban levő nagy festményei lehető 
híven, pontosan ábrázolják a harmincéves háború 
csatáit. Ily jellemző képe van a budapesti Szép
művészeti Múzeumban is. 

Snake-indiánusok, 1. Kigyó-indiánusok. 
Snake Island, sziget, 1. Anguilla. 
Snake river(ejtsd: sznék rivr,a. m. «kígyó-folyó», 

Shoshone river, Lewis Fork), 1450 km. hosszú 
folyó Észak-Amerika Ny.-i részében. Ered a Yel
lowstone nemzeti parkban, Ainsworthnál a Co
lumbiába torkollik. 

S n a k e w o o d (nov.), 1. Brosimum. 
Sneek, város és járási székhely Friesland né

metalföldi tartományban, (1910) 13,007 lak., vá
szonszövéssel, malmokkal, cserépedény- és falióra-
készítéssel, igen élénk vaj- és sajtkereskedóssel. 

Sneeze -wood (nov.), 1. Ptaeroxylon. 
Sneífek vagy szalonkák (Scolopacinae, állat), 

a Lilealakúak (Charadriiformes) rendjébe tar
tozó Lile-félék (Charadriidae) családjának egyik 
alcsaládja. Az idetartozó fajokra jellemző hosszú 
csőrük, melynek vége puha, idegvégződésekben 
igen gazdag s mindig vastagabb, mint a középső 
része. Testük hengeres; fejük közepes nagy és 
boltozott; lábuk karcsú és gyenge alkotású; szár
nyuk közepes hosszú, hegyes s hátsó széle többé-
kevésbbó sarlóalakúan kimetszett; farkuk rövid, 
lekerekített; tollazatúk nagyon lágy. Nedves vagy 
iszapos helyeken tartózkodnak. Ismertebb ne
meik : guvatsneff (Rostratula), erdei sneff (Sco-
lopax), mocsári sneff (Gallinago és Limnocryp-
tes), póling (Numenius), goda (Limosa). Sneff 
névvel jelölik népiesen a Lile-félék csaladjának 
több más nemét és faját is (pl. gólyasneff = 
Himantopus; zöldlábú fütyülő sneff — Totanus 
nebularis Gunn.; piroslábú v. réti sneff— To
tanus totanus L.; nagy fütyülő sneff = Tota
nus fuscus L.; cigánysneff v. molnársneff = 
Totanus ochropus L.; tiszai sneff'= Tringoi-
des hypoleucus L.; csapatsneff v. veszekedő 
sneff= Pavoncellapugnax L.; paprikasneff'= 
Tringa subarcuata Güldenst.; kardorrú sneff 
(Rocurvirostra avosetta L. stb. stb.), melyeket 
azonban a madárrendszerezők a Lile-félék más 
alcsaládjaiba osztanak be. L. még Szalonkák. 

SneMt ta (a. m. «hókalap»), a Dovref jold leg
magasabb kiemelkedése Norvégiában, 2306 m. 
magas. 

Snell, Willebrord, 1. Snellius. 
Snellaert (ejtsd .-szneiiárt), Ferdinánd Augustijn, 

flamand író, szül. Kortrijkban 1809 júl. 21., megh. 
Gentben 1872 júl. 3. Katonaorvos volt. Gentben 
alapította 1836. De tael is gansch het volk (A 
nyelv a nép) egyesületet és 1840. alapította a 
Kunst- en Letterblad c. lapot. Blommaerttal együt
tesen indította meg a mozgalmat a nyelvsérel
mek megszüntetésére és alegfáradhatatlanabb elő
harcosa voltaflamand ügynek. A francia nyelven 
is megjelent Sehets eener geschiedenis der neder-
landsche letterkunde (A németalföldi irodalom
történet vázlata, Antwerpen 1849) és Vlaemsche 
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bibliographie (Flamand könyvészet, u. o. 1851—57) 
nélkülözhetetlenek kora irodalomtörténetének is
meretéhez. Az ó-flamand költők gyűjteményében 
közzétette Maerlantnak Alexanders geestenjét és 
a Nederlandsche gedichten uit de 14 eeuw (Né
metalföldi költemények a XIV. sz.-ból, Antwer
pen 1869) c. gyűjteményt. 

Snellen, 1. Hermán, németalföldi szemorvos, 
szül. Zeystben 1834., megh. Utrechtben 1908 jan. 
18. Előbb kórházi szemorvos, 1877-től egyetemi 
tanár Utrechtben. Több szemészeti munkát irt, 
amelyek német fordításban is megjelentek; meg
állapította a szempróbáknál használatos betü-
rendszert. A glaukomáról írt munkája (1888) an
gol fordításban is elterjedt. 

2. S., Maurits, természettudós, szül. Zeist-
ben (Utrecht mellett) 1840 ápr. 1., megh. Apel-
doomban 1907 okt. 20. Igazgatója volt a hollandi 
meteorológiai intézetnek, melyet Utrechtből de 
Biltbe helyeztetett át. Vezetője volt az 1882—83-iki 
hollandi északsarki expedíciónak, melyről De Ne
derlandsche Poolexpeditie 1882—83 c. müvében 
számolt be. Irt több értekezést a földmágnesség 
és a meteorológia köréből és The climate of the 
Netherlands c. munkát (Report Chicago Meteoro-
logical Congress 1894). 

Snellius (Snell), Willebrord van Roijen, né
metalföldi matematikus, szül. Leidenben 1591., 
megh.u. o. 1626 okt. 30. Atyja is jeles matemati
kus volt. Az ifjabb S. Keppler és Tycho de Brahe 
tanítványa volt, s később a leideni egyetemen a 
matematika tanára lett. 24 éves korában ne
vezetes fokmérést végzett Bergen op Zoom és Alk-
maar között, amelynél új módszert alkalmazott a 
triangulatio (háromszögelés) segítségével és így 
sokkal pontosabb eredményt ért el, mint elődei. E 
fokmérést Eratosthenes Batavus, seu de terrae 
ambitus vera quantitate suscitatus (Leiden 1617) 
c. művében írta le. A tévesen Pothenotnak tulaj
donított geometriai probléma is 8.-tól szárma
zik. Ő fedezte fel a fénytörésnek róla elnevezett 
törvényét. Nevezetes müvei: Descriptio cometae 
qui anno 1618 nov. 1. effulsit (Leiden 1619); 
Cyclometria seu de circuli dimensione stb. (u. o. 
1621); Tiphys Batavus seu Histiodromicae, de 
navium eursibus stb. (u. o. 1624); S. Stevini Hy-
pomnemata (u. o. 1608); Doctrinae triangulorum 
canonicae libri IV (u. o. 1627) stb. 

Snellius-féle törvény, 1. Hullámmozgás. 
Snellman, Johan Vilhelm, finn államférfiú, 

publicista és bölcselő, szül. Stockholmban 1806 
máj. 18., megh. Helsingfors közelében 1881 júl. 
4. Mint középiskolai igazgató nagy mozgalmat 
indított Finnország politikai, gazdasági és is
kolai ügyeinek megreformálására. Főtörekvése 
volt, hogy a finn nyelvet tegye uralkodóvá ha
zájában. 1856-ban a helsingforsi egyetemen a 
filozófia tanára lett, 1863—68. pedig a finn sze
nátusban a pénzügyi osztály vezetője volt. Svéd 
nyelven írt műveinek gyűjteménye (Samlade 
arbeten) Helsingforsban jelent meg (1892—98, 
10 köt.). Életrajzát Bein írta meg (Helsingfors 
1895—1901, 2 köt.). 

Sniadecki (ejtsd: sznyadecki), Jan, lengyel mate
matikus és asztronómus, szül. Zninben (Posen) 
1756 aug. 29., megh. Jaszunyban 1830. A mate-

Amely szó S alatt nincs 

matika tanára Krakóban 1803-ig, majd ViM-
ban. S. élénk részt vett a litván provinciák bsz-
szes oktatásügyének reformjában. Asztronómiai 
és matematikai értekezéseken kívül szerzetté a 
következő müveket: Szferikus trigonometria 
(1807) és egy matematikai földrajz (Varsó 1804, 
3. kiad. 1818). A filozófiában az angol empi
rizmus mellett ós a német filozófia, névszerint 
Kant ellen szállt síkra. Műveinek gyűjteménye 
Varsóban jelent meg (7 köt., 1837—39); leveleit 
(1788—1830) Kraszewski (Posen 1878) adta ki. 

Sniátyn, az ugyanily nevű galíciai kerületi 
kapitányság székhelye Bukovina határán, a Pruth-
nál, (i9io) 12,441 lak. 1914 novembertől heves har
cok folytak körülötte és többször került orosz 
kézre. Most Lengyelországhoz tartozik. 

Snidling (növ.), 1. Pázsitliagyma. 
Snieders, 1. August, flamand regényíró, szül. 

Bladelban 1825 máj 9., megh. Antwerpenben 
1904 nov. 19. Eleinte nyomdász, majd később az 
antwerpeni Handelsblad szerkesztője, 1886. a kir. 
akadémia tagja Brüsszelben; mint költő és író 
szép sikerrel működött. Novellái közül megem
líthető : De arme schoolmeester (A szegény is
kolamester, 1851); De dorpspastoor (A falusi 
lelkész, 1853): De gasthuisnon (A betegápoló 
apáca, 1855). Műveinek 20 kötetes kiadása után 
jelent meg a Fata Morgana (1887); Onze boeren 
(A mi parasztjaink 1887) és Folklóré van Kem-
penland (Gént 1891). 

2. S-, Johann Bemer, flamand regényíró, S. 
1. testvérbátyja, szül. Bladelban 1812 nov. 21., 
megh. Turnhoutban 1888 ápr. 9., hol mint orvos 
működött. Egy csomó friss és vonzó népies elbe
szélésével jóhangzású nevet szerzett magának. 

Snyders (Snyders, ejtsd: sznejdersz), Fraiis, fla
mand festő, szül. Antwerpenben 1579., megh. u. o. 
1657 aug. 19. Ifj. Brueghel P.-nek és H. van 
Balennak volt tanítványa, 1602. az antwerpeni 
festőcéh tagja lett, azután Rómába ment, honnan 
1609. tért vissza. Eleinte főleg nagyméretű csend
életeket festett, melyekben állatok játsszák a fő 
szerepet, utóbb, miután Rubens műhelyében a 
mester képeibe állatokat festett (pl. Prometheus 
a sassal, az oldenburgi képtárban), önálló, igen 
mozgalmas, drámai hatású vadászképeket is. Ki
váló művei a bécsi, müncheni, párisi, madridi, 
kasseli, drezdai képtárakban vannak; héját és 
koüóstyúkot ábrázoló szép képe (1646) a buda
pesti Szépművészeti Múzeumban. 

Snjegavíc, adók. Pozsega vinegye pozsegai 
j.-ban, (i9io) 658 szerb lak. (Tr. SzHSz.) 

Snob (ang., ejtsd: sznob), műveletlen, nagy
zoló, előkelőséget majmoló, elbizakodott ember; 
snobismus (ang. snobbishness, snobbism), az 
ily ember viselkedése. 

Snoilsky, Carl Johan Gustaf, gróf, svéd 
költő, szül. Stockholmban 1841 szép. 8., megh. 
u. o. 1903 máj. 19. 1865—1879. diplomáciai szol
gálatban állott. 1876-ban az akadémia tagja, 1890. 
a svéd birodalmi könyvtár főnöke. Nagytehetségű 
lírikus, a szellemi és politikai szabadság dalnoka. 
Kiválóak epikai leírásai és balladái. Költészeté
nek formai finomsága és mély svéd nemzeti érzése 
őt a svéd klasszikusok közé emeli. V. ö. K. War-
burg, Carl S. (Stockholm 1906). 

meg, Sí alatt keresendő I 
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Snorri, Sturluson, izlandi iró és politikus, sztil. 
Hvammban 1179., megölték 1241 szept. 22. A 
tudós Loptsson Jonnál nevelkedett és Izlandban 
előkelő állást foglalt el. Hákon norvég király, 
valamint Skule herceg is, akiket két ízben (1218— 
1220 és 1237—39) Norvégiában meglátogatott, a 
legnagyobb kitüntetésben részesítették. Minthogy 
azonban a két fejedelem terveit: Izlandnak nor
vég uralom alá vetését hajlandó volt elősegíteni, 
csakhogy hatalmát Izland fölött növelje és ellen
ségein bosszút állhasson, leálcázták és orgyil
kosok megölték. Mint író első rangot foglal el 
Izland irodalmában, a történelmi prózában éppen 
úgy, mint a szkald-költészetben. Költeményei 
köztll csak egy: a Hattatai (Hákon királyt és 
Skule Jarlt dicsőítő költemény) maradt fenn tel
jességében. A többi müvei közt kiemelendő az 
ifjabb Edda (1. o.) és az első kiadója által Heims-
kringlának (világkör) nevezett mű, melynek tar
talma a norvég királyok története álegrőgibb idők
től a XII. sz. végéig. Ez 16 sagára (mondára) van 
beosztva, amelyek elseje a svéd és norvég Yng-
lingerekkel, mint a norvég királyok elődeivel, 
kezdődik s melyek utolsója Magnus Erlingsson 
király (inegh. 1184.) történetével végződik. V. ö. 
Storm, S. S. Historieskrivning (u. o. 1873), 

SnouckHurgronje (ejtsd: sznok hürchronje), Chris-
tian, németalföldi orientalista, szül. Oosterhoutban 
(északi Brabant) 1857 febr. 8. Tanári működését 
a németalföldi indiai hivatalnokok számára felál
lított tanintézeten a muszlim jog előadásával 
kezdte, mely tudományszakban elsőrendű tekin
tély. 1884-ben Arábiába utazott és egyike azon 
kevés európaiaknak, kiknek sikerült Mekkában 
tartózkodni. 1888—1905-ig Batáviában működött 
mint a benszülöttek művelődési ügyeinek veze
tője. 1906 óta leideni egyetemi tanár ós kormány
tanácsos a hollandi gyarmati ügyekben. 1911-ben 
a M. Tud. Akadémia kültagnak választotta. Fő 
művei: Het Mekkaansche feest (Leiden 1880); 
Mekkanische Sprichwörter (Hága 1886); Mekka 
(U. o. 1888—1889, 2 köt.); De Atjéhers (2 köt., 
Leiden 1894); Het Gajoland (Batavia 1903); Ne-
derland en de Islam (2. kiad., Leiden 1915.). 

Snowdon (ejtsd: sznódn, a. m. havas hegy), 
Anglia legmagasabb hegysége a walesi hegyek
ben, Carnarvon grófságban. Öt csúcsa van: 
Y-Wyddfa, Yr-Aran, Lliwedd, Crib-y-Dysgyl és 
Crib-öoch, a legmagasabb 1094 m. magas. A 
walesi bárdoknak ez volt a Parnassusa. Ré
gente Eryrinek nevezték. 1895_óta fogaskerekű 
vasút visz föl rá. 

Snow-sziget, 1. Déli .Shetland-szigetek. 
Snowy river (ejtsd: sznói rívr, a. m. havas 

folyó), folyó Ausztrália DK.-i részében. Vizét leg
inkább hóolvadásből nyeri, Victoria állam K.-i 
lapos partján torkollik. 

Snyders, Frans, flamand festő, 1. Snijders. 
S. O., a latin salvis omissis (kihagyások fen-

tartásával), ill. sine obligo (kötelezettség nélkül) 
rövidítése. 

Só, általában pozitív gyök vegyülete savmara
dékkal (1. Sók); a mindennapi életben só néven a 
NaCl összetételű konyhasót értjük, amelyet a 
kémikus nátriumkloridnak, a mineralógus kalit
nak nevez. A só az állati és növényi test egyik 

alkotórésze és tápláléka, A természetben mint 
szilárd kősó(1.0.) sok helyütt nagy telepeket alkot, 
a Kaspi-tenger vidékén és Közép-Afrikában lévő 
só-sivatagok, a tengervíz, továbbá sós tavak és 
források (ásványosvizek) alkotórésze. A bányákban 
(1. Sóbányamívelés) néha teljesen tiszta sót fejte
nek ; gyakran azonban kálium, nátrium, kalcium 
és magnézium szulfátja és kloridja szennyezi. Az 
ilyen szennyezett ú. n. hulladéksót 1861 óta káli
sók, műtrágya stb. előállítására értékesítik, úgy, 
hogy e réven pl. a stassfurti sótelepeken a bányá
szat költségei megtérülnek és a németek nagy ké
miai ipart teremtettek. Sós forrásokból a sót úgy 
különítik el, hogy a sós vizet ú. n. párolóházakban 
(Gradierhaus) töményítik, majd nagy üstökben a 
só kikristályosodásáigforralják. A tengermelléken 
a tengervízből úgy állítják elő a sót, hogy a vizet 
csatornákon v. ejtéssel v. szivattyúzással áramol
tatják gátakkal több részre osztott medencékbe, 
ú. n. szálinákba, más néven sós-kertekbe, ahol a 
nap melege és forró szelek okozta párolgása foly
tán a só-oldat töményedik. A kellő sótartalmúvá 
töményedéit vizet másik medencébe áramoltatják, 
ahol belőle gipsz stb. kiválik. A harmadik meden
cébe juttatott vízből a só kikristályosodik. A me
dence gátjára lapátolt sóról, amelyet szalmával 
takarnak, az anyalúg lassacskán lecsurog és így 
a só szennyezéseitől lehetőleg megtisztul. Az így 
kapott só főképpen magnéziumkloridtól rendsze
rint kissé keserű. A tengeri só előállítása különö
sen Olaszországban jelentős, ahol évente 400.000 
tonnánál többet termelnek. A só használatát és 
ipari alkalmazását 1. Kősó. A só bányászása és el-
árusítása a legtöbb államban állami monopólium. 
(L. Sóadó.) 

A koronaérték hanyatlása folytán az 1920. IV. 
t.-c. 23. §-a felhatalmazta a pénzügyminisztert a 
só árának időközönként rendelettel szabályozá
sára, az 1922. XVII. t.-c. 14. §-a pedig arra, hogy 
a vámvonalon át behozott só engedélyilletékének 
mértékét rendelettel állapítsa meg. 

Soa, 1889. Abessziniával egyesített keresztény 
királyság, amelyhez a legújabb időkben Enareát 
és áűltólag Kaffát is számítják. A hegyes ország 
földje termékeny s mintegy 2 millió lakosa am-
harasrészben keresztény és mohammedánus galla, 
Főhelyei Ankober, Angolala és Debra Libanosz. 
A fő karavánút az Adal-földön keresztül a ten
gerhez Tedzsurába visz. IX. Menelik király, aki 
családját Salamontól származtatja, János abesszí
niai császárral békében élt, sőt neki adót is fize
tett. Midőn azonban az utóbbi 1888. meghalt, sike
rült neki az egész Abesszínia fölött az uralmat 
elnyernie és valamennyi ott élő alkirály t hatalma 
elismerésére bírnia. L. Abesszínia (története) és 
Eritrea. 

Sóadó. A sófogyasztás megadóztatása vagy 
egyedárúság v. termelési adó alakjában ismere
tes. Sóegyedárúság esetében az állam kizárólag 
maga termeli a sót (termelési monopólium) v. 
maga hozza forgalomba (kereskedelmi monopó
lium), v. mind a kettőt kizárólag magának biz
tosítja és olyan sóárakat állapit meg, amelyek
ben az adó is benne van. Emellett sót behozni 
külföldről csak az államnak szabad. A termelési 
adónál a só kitermelése és eladása a magánvál-
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lalkozásnak engedtetik át, a súly szerint meg
szabott adót pedig az állam a termelőtől, illető
leg az importőrtől szedi be. Az emberi fogyasz
tás alá nem eső só, nevezetesen az ipari vagy 
vegyi célokra, továbbá marhatáplálásra szolgáló 
só adó alól mentes. A marhasót rendesen dena
turáló szerekkel emberi fogyasztásra alkalmat
lanná teszik (denaturált só) s igy hozzák for
galomba. A só megadóztatása éppen olyan kifo
gás alá esik, mint a kenyér megadóztatása. A só 
nélkülözhetetlen fogyasztási tárgy lévén, fejadó
ként ránehezedik az egyesekre s ennek folytán 
a szegényebb osztályokat aránytalanul súlyosab
ban érinti, mint a vagyonos elemeket. Ezenkívül 
egyes ipari ós mezőgazdasági ágakra is hátrá
nyos. Védelmére fel lehet hozni, hogy az adó 
általában véve alacsony s nem túlmagas sóárak 
mellett, különösen ha azok az állam által sza
bályozva vannak, könnyen elviselhető. A S. egyes 
országokban, így búzánkban egyedáruság alakjá
ban áll fenn, másutt mint termelési adó fordul 
elő, egyes országokban pedig külön S. nincs, 
hanem a külföldről behozott só vám alá esik. 

Sóagyag (sóbány.), sóval telített agyag, melyből 
a sót kilúgozzák és azután kifőzik; többnyire 
bitument, esetleg még anhidritet és gipszet is 
tartalmaz. 

Sóakna, község, 1. Görgénysóakna. 
S o a l l e (ejtsa: szóii), bengáliai gabonamérték 

= 84-675 q. 
Soane (Son, Sone), a Gangesz 744 km. hosszú 

jobboldali mellékfolyója Blő-Indiában, Ered Gond-
vanában, az amarkantaki fensíkon, Patna fölött 
torkollik. Alsó részét a Gangesszel számos ön-
tözőesatorna köti össze. 

Sóanód, 1. Anódsugarak-
Soave (ol.), zenei műszó, a. m. lágyan. 
Sobamogera, 1. Saba-magyarok. 
Sóbánya (Baha), kisk. Sáros vm. eperjesi j . -

ban, (i9io)) 983 szlovák és magyar lak., Tótsóvár-
ral (1. o.) összeépítve, melynek sófózése ide is át
terjed. (Tr. Os.-Szl.) 

Sóbányamívelós. A sónak előfordulása a ter
mészetben kőt egymástól lényegesen különböző 
mívelósmódot tett szükségessé. A tömör kősót ak
nákkal v. tárókkal nyitják meg ós nagy üregeket 
vágnak benne; ennek a mívelésnek feltétlenül 
száraznak kell lennie és a víz nagy károkat okoz
hat benne. A másik mivelósmód ellenkezőleg 
épen a víz segítségére van alapítva, bevezeti a 
vizet a sós agyagba, itt kioldatja vele a sót, az 
oldatból aztán a sót kifőzik. L. Kamara-áztatás, 
Kamara-vájás. 

Sóbányi Gyula, természettudományi író, szili. 
Aknaszlatinán (Máramaros vm.) 1866. Kezdetben 
néptanító volt, majd 1890. a budapesti egyetemre 
került, ahol geográfiai és geológiai tanulmányok
kal foglalkozott s később Münchenben folytatta 
tanulmányait. 1898-ban az újpesti polgári iskola 
tanára lett, 1913. nyugalomba vonult s tájkép-
festészettel foglalkozóit. Munkái a Földtaui Köz
lönyben, TermészettudományiKözlönyben s egyéb 
folyóiratokban jelentek meg. Nevezetesebb művei: 
A Kanyapta-medence környékének fejlődéstör
ténete (1896); A Duna balparti mellékfolyóinak 
hidrografiája, tekintettel a terraszképződmá-
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nyékre (A Magy. Tud. Akadémiától jutalmazott 
pályamű, Budapest 1905). 

Sobar (Subra), falu az egyiptomi Garbieu tar
tományban, (1907) 6401 lakossal. 

Sobbe (növ.), az Anona munkatér gyümölcse. 
L. Gimetalma. 

Sóber János, egyházi író, Jézus-társasági atya, 
szül. Pozsonyban 1741 dec. 4., megh. u. o. 1809 
jún. 7. A rend feloszlatása után Batthyány a ne
mes ifjak nevelésével bízta meg Esztergomban. 
1781-ben pozsonyi kanonok és plébános, 1794-ben 
pozsonyi prépost, majd novii vál. püspök lett. 
Müvei közül különösen említésre méltók: az 
1790-iki országgyűlésről irt naplója, mely a leg
teljesebb anyagot szolgáltatja e nevezetes ország
gyűlés történetéhez; Pides, spes, charitas; Devotio 
ad S. Josephum; Devotio ad S. Aloysium stb. V. ö. 
Zélliger A., Egyh. írók csarnoka. 

Sobieski János, lengyel király, 1. János, 29. 
Sobieski pajzsa, csillagkép, 1. Scutum Sobiesii. 
Sobo (franc. Chobo), város Tonking francia 

gyarmatban, a Fekete folyó mellett, fonto3 gőz
hajó-végállomás és kereskedelmi központ. A vá
ros közelében 1898. nagy aranymezőkre akadtak. 

Soboles (lat., n5v.), 1. Tarack. 
Sobor, kisk. Sopron vm. csornai j.-ban, (1920) 

782 magyar lak. 
Soborsin (Sávdrsin), kisk. Arad vm. mária-

raduai j.-ban, (1910) 1751 román, magyar és német 
lak.; van mészégető vállalata, fűrészmalma; régi 
gróf Forray-féle kastélya és parkja. (Tr. R.) 

Sobral (azelőtt Januana), város Oeará brazí
liai államban, 10,000 lak. Cukor-, sze3z- é3 bőr
ipar. ;íSSJ 

Sobrero, Ascanio, olasz kémikus, szül. Casa-
léban 1812 okt. 12. megh. Torinóban 1888 máj. 
26. A torinói műegyetem tanára, majd igazgatója 
volt. 1847-ben feltalálta a nitroglicerint. Mun
kái : Traité d'analyse; Manuale di chimica app-
licata álla arti (1851—57); Chiinica docitnastica 
(1857) és Fresenius Qualitative Analyse című 
munkájának olasz fordítása. 

Sobri Jóska, v. mintaDuuáutúl a nép többnyire 
nevezte, Zsubri, a magyar betyár-romantika egyik 
híres alakja, akinek származása sokáig regényes 
homályba volt burkolva, némelyek szerint a ka
landjairól híres Vay József gróf (az 1865. megh. 
Vay Ábrahám gróf máramarosmegyei főispán fia), 
mások szerint a bec3ehelyi Osúzy-család egy el
züllött fia lett volna. Eötvös Károly állapította 
meg, hogy egy vasendrédi kovác3 fia volt, Pap 
Józsefnek hívták. Apró lopás miatt elítéltetvén, 
megszökött a börtönből s rabolni kezdett. Csak
hamar több híressé vált társa csatlakozott hozzá, 
igy a ve3zprémmegyei Műfajt, Mógor, Pap An
dor meg mások. A rablóbanda 1835—36. főképen 
Vas, Sopron, Győr, Veszprém vármegyékben ve
szélyeztette a közbiztonságot. Végre Hunkár 
Antal kirablása után a nádor rendeletére katona
ságon és zsandárokon kívül a vármegyék való
ságos népfölkelést szerveztek kézrekerítésükre. 
Miután több társát elfogták és kivégezték (Mil-
fajtot 1836. karácsony szombatján akasztották 
föl Veszprómban), S. tizennégy társával a Somogy 
és Tolna vármegye határán levő lápaf ői erdőbo 
szorult. A körülkerítő ulánusok és zsandárok 
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«llen 1837 febr. 16. elkeseredett harcot vívtak; 
de miután embereit sorra lelőtték vagy megse
besítve elfogták, S. agyonlőtte magát. Sokáig az 
a hír járta, hogy S. nem halt meg, hanem Ameri
kába sikerltlt szöknie; de ez csak mese volt. 

Sobrietas (lat.) a. m. mértékletesség, józanság. 
Sobriquet (franc, ejtsd: szobriké) a. m. gúny

név, csúfnév. 
Soca, folyó, 1. Isonzó. 
Soöanica, adók, Zágráb vm. dvori j.-ban, (mo) 

634 szerb lak. (Tr. SzHSz.) 
Soccus (lat.) a rómaiak könnyű és kényelmes 

cipője, melyet a férfiak főleg otthon, a nők utcán 
is viseltek. A komédia színészeinek is jellemző 
lábviselete volt. 

Socialis (lat.), 1. Szociális. 
Societas (lat.) a. ni. társaság; S. Jesu, Jé

zus társasága, 1, Jezsuiták; S- leonina, 1. Leo-
nini szerződés. 

Société anonyme (franc.) a. m. részvény
társaság. 

Société de lég i s la t ion coniparée (franc.) 
az összehasonlító jogtudomány művelésére 1873. 
Parisban alakult társaság, mely felolvasó ülések 
tartásán felül az összehasonlító jogtudományt 
azzal műveli, hogy havi folyóiratot (Bulletin Men-
suel de la S.) és évenként két évkönyvet ad ki, 
melyek egyike a francia, másika a külföldi tör
vényalkotások legfontosabb eredményeit teljes 
szöveggel közli és behatóan ismerteti. A társa
ságnak sok külföldi tagja is van. A S. nyilvános 
könyvtárt (Paris 16, rue du Pró-aux-Clercs) is tart 
fenn. 

Société du Sacré-Coeur, 1. Szentszív tár
saság. 

Society of f r iends (ang., ejtsd: szoszájiti af 
freudsz, a. m. barátok társasága), a quekerek (1. o.) 
eredeti neve. 

Socin, Albert, német orientalista, szül. Basel
ban 1844 okt. 13., megh. Lipcsében 1899 jún. 24. 
1868—70-ig, majd ismét 1873. Egyiptomban, Pa
lesztinában, Sziriában és Mezopotámiában Prym 
Bugennel fontos tanulmányokat végzett. 1876-ban 
TUbingenben, 1890. Lipcsében tanár. Főbb mun
kái : Die Gedichte des Alkama (Leipzig 1867); 
Die neuaramáischen Dialekte von Unnia bis Mos-
sul (Tübingen 1882); Arabische Grammatik (Ber
lin 1885, 5. kiad. 1904). Prymmel írta: Der neu-
aramaische Dialekt des Tur'Abdin (2 köt., Göt-
tingen 1881); Kurdische Sammlungen (Pétervár 
1887,2 köt.). Halála után Stumme adta kiDiwan 
aus Zentralarabien (3 köt., Leipzig 1900—1901) 
c. gyűjteményét. 

Sociniánusok, a Socinus Laelius és Socinus 
Faustus tantéteíeit valló szentháromságtaga
dók (unitáriusok). Socinus Laelius a Sozzini régi 
olasz család sarja, szül. Sienában 1525., megh. 
Zürichben 1562. Előbb jogi, aztán teológiai tudo
mányokkal foglalkozott, mely utóbbiak a szent
háromságról szóló ős keresztény tan iránt kételyt 
támasztottak lelkében. 1547 után beutazta a kül
földet, érintkezésbe jutott Zürichben Bullinger-
rel, Wittenbergben Melanchtonnal, megfordult 
Lengyelországban is két ízben (1555 és 1558). Az 
ő nézeteihez ragaszkodóknak a nálánál gyakorla
tibb irányú unokaöccse, Faustus adott határozott 

szervezetet. Ez szintén Sienában született 1539., 
de vallásos nézetei miatt már 20 éves korában 
kénytelen volt hazájából Zürichbe menekülni; 
1574. Baselba, majd a szabad alkotmányáról s 
vallásos türelméről azon században ismeretes Len
gyelországba ment, ott szervezte követőit külön 
vallásfelekezetté.Luklavicbanhaltmeg 1604 márc. 
3. Midőn az erdélyi unitáriusok fejei, Blandrata 
és Dávid Ferenc közt a Krisztus istenségére vo
natkozó tan felett heves harc keletkezett 1578. 
(1. Dávid Ferenc), Blandrata hívására Socin F. 
Erdélybe ment és nagy tekintélyével elősegí
tette Blandratának Dávid felett nyert diadalát. 
Opera cím alatt összefoglalt művei a Bibliotheea 
fratrum polonorumnak első és második kötetét 
teszi. A S. fő székhelye Lengyelország volt. A S. 
virágzó kora a XVII. sz. első felére esik, de már 
1638 óta a lengyelországi S. mint ariánusok sok
féle zaklatásnak voltak kitéve a katolikusok ré
széről, szabad vallásgyakorlati joguktól is meg
fosztották őket; 1645. a thorni vallási értekezlet 
alkalmával a protestánsok szakítottak meg velük 
minden testvéries összekötettést. Midőn 1657 körül 
a Svéd- és Lengyelország közt folyt háború alatt 
némely S. a katolikusok részéről szenvedett mél
tatlanságok ellenében a svéd királyhoz fordultak 
támogatásért, ezt az egész felekezetnek hazaáru-
lási bűnül rótták fel és az 1658-iki varsói ország
gyűlés halálos büntetéssel rendelte sújtatni az 
arianizmust. Ennek következtében kénytelenek 
voltak a S. Lengyelországból menekülni; néme
lyek beköltöztek Erdélybe, mások Sziléziába, 
Brandenburgba, többen Hollandiába, hol a velük 
rokon arminiánusok felekezetébe beleolvadtak; 
mások Angliába menekültek, onnan pedig, miután 
istentiszteletük gyakorlására jogot nem nyer
hettek, többen átmentek É.-Amerikába. Socinus 
tana Lengyelországból 1560 után átszármazott 
Erdélybe, kiket ott egységhívőknek, unitáriusok
nak neveztek. L. Unitáriusok. 

Socinus, Laelius és Faustus, 1. Sociniánusok. 
Socius (lat.) a. m. társ, részvevő, szövetséges. 
Socle (franc, ejtsd: szoki) a. m. talapzat, lábazat. 
Socoa, francia kikötő, 1. Saint J ean-de-Luz. 
Soconusco, Chiapas mexikói állam egyik de-

partamentója Guatemala határán; magában fog
lalja a Sierra Madre és a Nagy-oceán közti part
vidéket, 35,000 lak. Benne emelkedik a S. vulkán 
(2380 m.). Partjai laposak, számos laguna, sok 
homokzátonnyal ós apró szigetekkel. Kakaó- és 
kávéültetvónyek. Fővárosa Tapachula (9000 
lak.), kikötői La Puerta és San Benito. 

Socorro, 1. Nuestra Senoro de S.), város 
Santander colombiai departamentóban, a Rio Sua-
rez mellett, 14,000 lak., pamutfonás, szalma
kalapkészítés, agyagárúkészítés, cukor-, pamut-, 
indigóültetvények. 

2. S., mexikói sziget, 1. Bevilla-Gigedo. 
Sócserje (nBv.), 1. Haloxylon. 
Sodales(lat.),a. m. társak, jóbarátok,a római

aknál főleg vallásos testületek tagjai; innen so
dalitas a. m. társaság, jó barátság, papi testület, 
sodalicium a. m. pajtásság, titkos szövetség. 

Sodal i tas Li t terar ia Danubiana (téve
sen Sodalitas Litteraria Ungarorum is), latin 
elnevezése a dunai tudós társaságnak, mely a 
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XV. sz. végén és a XVI. sz. elején működött és 
az akkortájt Bécsben és Budán élő humanistákat 
egyesítette. Már 1490. élénk és nagyon kifejlő
dött társadalmi élet volt a Budán tartózkodó ma
gyar és olasz tudósok közt (1. Geltes). A társulat 
nem annyira tudományos és irodalmi, mint in
kább társadalmi téren szolgálta a humanizmus 
ügyét. Szervezeténél fogva két (budai és bécsi) 
fiókból (eontubernium) állott. Társadalmi szolgá
lataikon kívül írtak alkalmi költeményeket (leg
inkább a társulat szellemi védnöke, Celtes Konrád 
tiszteletére), színműveket, melyekben mint mű
kedvelők maguk is felléptek és zeneműveket is. 
V. ö. Ábel Jenő, Magyarországi humanisták és a 
dunai tudós társaság (Akad. Ért., 1880). 

S o d a l l t a t e s (lat.), 1. Egyháztársulatok. 
S o d a l i t h (ásv.), 1. Szodalit. 
Sodán, 1. Tudun és Zsadány. 
Sódar, 1. Füstölt hús és Hús. 
Soddy, Frederick, angol kémikus, szül. 1876. 

Rutherf ord Brnest mellett Montrealban és Ramsay 
William mellett Londonban dolgozott s 1904. a 
gíasgowi egyetemen habilitáltatta ma gát. 1914-ben 
az aberdeeni egyetem tanára lett. Az angol Rönt
gen-társaságnak elnöke. Számos értekezést tett 
közzé különösen a radiokémia terén végzett 
munkáiról. 1921-ben megkapta a kémiai Nobel
dijat. Müveiből magyar fordításban megjelent: A 
rádium (ford. Salamon Gábor, Budapest 1912). 

Soden, 1. (Soden-Stolzenberg), város Cassel 
porosz kerületben, (1910) 1193 lak., jódos sós for
rásokkal ós fürdőintézettel, mellette Stolzenberg 
vár. — 2. S. am Taunus, község és látogatott 
fürdő Wiesbaden porosz kerületben, (1910) 2133 lak., 

24 sóstartalmú, 15—28°-os szénsavas forrással. 
Közelében van a nauenheimi szénsavas vasas 
savanyúvízforrás. 

Soden, 1. Friednch Július Heinrich, gróf, né
met író, szül. Ansbaehban 1754 dec. 4., megh. Nürn
bergben 1831 júl. 13. Porosz kormánytanácsos, 
később a bambergi és würzburgi színház vezetője 
volt. Drámái: Ignez de Castro (1784, Dugonich 
András magyarra átültette Bátori Mária címmel 
Pest 1795); Anna Boleyn (1794); Doktor Faust 
(1797); Virginia (1805) stb. Lope de Vegát és Cer
vantesi is fordította. 

2. S-, Hermám, báró, német protestáns teo
lógus, szül. Cincinnatiban 1852 aug. 16-án, sváb 
családból, megh. Berlinben 1914 jan. 15.1893-ban 
tanár a berlini egyetemen. Főművei: Reise-
briefe aus Palastina (1901); Die Schriften des 
Neuen Testaments, in ihrer áltesten erreichbaren 
Textgestalt hergestellt (1902, 2 köt.); Die wich-
tigsten Fragen im Lében Jesu (u. 0.1904); Ur-
christliche Literaturgeschichte (11. 0.1905); Die 
evangelischen Kirchen und der Staat (Tübingen 
1905). A Holtzmann-féle Handkommentar zum 
Neuen Testament c. műben (Freiburg 1890) a pali 
kis leveleket és a katolikus leveleket (3. kiad., 
1899) dolgozta fel. 

Sodiujut a. m. nátrium (1. 0.). 
Sodolovci, adók. Szerem vm. vukovári j.-ban, 

(1910) 494 magyar, szerb és horvát lak. (Tr. SzHSz.) 
Sodorna és Gomora, palesztinai városok a 

mai Ghor mellett, amelyek Mózes 1. könyve, 19. 
rész, 24. verse szerint kénköves és tüzes eső (24. 
vers) és földrengés (25. vers) folytán lakosaik 
istentelensége miatt semmisültek meg. 
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Ágner Lajos dr. (keleti nyelvek). 
Aigner Dezső (telefon). 
Ákos István (gyógypedagógia). 
Áldásy Antal dr. (genealógia ós heraldika). 
Alexander Bernát dr. (filozófia). 
Alexics György dr. (román nyelv és irodalom). 
Alkér Kálmán dr. (békeszerződés, nemzetközi jog). 
Ambrozovic8 Dezső (színművészet) f. 
Andrássovich Géza (állattenyésztés). 
Angyal Dezső (kertészet, gyümölcsószet). 
Angyal Pál dr. (büntetőjog, bűnvádi eljárás). 
Antal Géza dr. (hollandi nyelv és irodalom). 
Asztalos Jenő dr. (békeszerződés, nemzetközi jog). 
Bakó Gábor (rovartan). 
Ballagi Aladár dr. (magyar történelem). 
Ballai Károly (pedagógia). 
Balog Emil (hegyi vasutak). 
Balogh Ármin (vasúti műhelyek). 
Balogh Lóránd (építészet). 
Bán Aladár dr. (folklóré). 
Bartha Richárd dr. (magánjog). 
Bartucz Lajos dr. (antropológia). 
Beké Manó dr. (relativitás). 
Bóldy Mihály (csendőrség). -WBBISK 
Bénárd Emil dr. (közjog, magánjog). 
Benczúr Elek (rovartan) f. 
Bónyi Károly dr. (postaügy). 
Borinkey Dénes dr. (nemzetközi jog). 
Bodnár Gyula dr. (térképek). 
Bonkáló Sándor dr. (északi szláv nyelvek és 

irodalmak). 
Börcsök Andor dr. (birtokrendezés). 
Breit József (hadtudomány). 
Bresztovszky Béla (repülőgép). 
Breuer Szilárd (tűzoltás). 
Bud János dr. (statisztika). 
Bund Károly (erdészet). 
Cholnoky Jenő dr. (ált. és leíró földrajz). 
Colas Karoly báró (boszniai ügyek). 
Csamprág István (gör.-kel. teológia és egyházi 

ügyek). 
Császár Elemér dr. (magyar irodalomtörténet). 
Császár Károly dr. (magánjog, jogi életrajzok). 
Csemez József (fizika). 
Csengeri János dr. (klasszika filológia). 
Cserjesi Károly (sport és játékok). 
Csiba Vince (telegráf). 
Csiky Lajos (ref. teológia ós egyházi ügyek) f. 
Czakó Adolf (anyagvizsgálat). 

Dalmady Ödön (vasúti biztosító berendezés). 
Dalmady Zoltán dr. (fizikai gyógyítás). 
Dán Leó (szúcsipar). 
Degré Lajos dr. (büntetőjog) f. 
Demény Károly (posta- és távirda-ttgy). 
Divald Kornél (iparművészet.) 
Dóczi Gyula (szocializmus). 
Dunay László dr. (kereskedelmi tengerészet). 
Éber László dr. (művészettörténet). 
Edvi Illés Aladár (vas- és fémipar). 
Edvi Illés Károly (büntetőjog, bűnvádi eljárás) f. 
Egyed István (közjog). 
Ekkert László dr. (kémia). 
Entz Béla dr. (kórboncolástan, bakteriológia). 
Ernyey József (etnográfia). 
Fehér Zoltán (mezőgazdaság). 
Fellner Frigyes dr. (közgazdaság). 
Ferenczi Zoltán dr. (könyvtárügy). 
Ferentzy József dr. (techn. kémia). 
Feyér Gyula (fűtés, gáz- és vízvezeték). 
Fiók Károly dr. (szanszkrit) f. 
Fock Ede (kövezés, útburkolatok). 
Fodor Gyula (zenetörténet). 
Frisch Ármin dr. (héber teológia és irodalom). 
Frommer Rudolf (lövőfegyverek). 
Gábor Gyula dr. (magyar jogtörténet). 
Gagyi Jenő dr. (Magyarország földrajza). 
Gálócsy Árpád (bányászat és kohászat). 
Gálos Rezső dr. (német irodalom). 
Gáti Béla (elektrotechnika). 
Gatman Erzsébet dr. (belső munkatárs). 
Gaul Károly id. (faipar). 
Gaul Károly ifj. (munkásvédelem). 
Gebhardt Ferenc dr. (orvosi történelem, élet

rajzok) f. 
Geréb József dr. (ókori történet). 
Gerevich Tibor dr. (művészettörténet). 
Gerlai Vilmos (mezei vasutak). 
Goldziher Ignác dr. (arab nyelv és irodalom) f. 
Gopcsa László dr. (örmény nyelv és irodalom, 

gyorsírás). 
Gorka Sándor dr. (állattan). 
Gönczy Béla (helyi érdekű vasutak). 
Görög Samu dr. (keresk. számtan). 
Görög Sándor (vasútépítés). 
Gragger Róbert dr. (német irodalom). 
Gresich Iván (techn. kémia). 
Gulyás Pál dr. (francia nyelv és irodalom). 
Győry István dr. (kertészet). 
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Hadnagy Zoltán (teehn. kémia). 
Harsányi Pál dr. (éremtan). 
Hegedűs Aladár dr. (mezőgazd. intézmények). 
Heim Pál dr. (gyermekorvostan). 
Hekler Antal dr. (ókori szobrászat). 
Hollendonner Perene dr. (növény-anatómia). 
Hornyánszky Gyula dr. (mitológia, ókori vallás

történet). 
Hortobágyi Béla dr. (orvostudomány). 
Horváth Mihály dr. (testegyenészet). 
Hutyra Ferenc dr. (állatorv. járványtan). 
Illés József dr. (jogtörténet). 
Imre Sándor dr. (pedagógia). 
Isaák Gyula dr. (büntetőjog). 
Jakubovieh Emil (paleográfia). 
Jalsoviczky Géza (gépészet). 
Jalsoviczky Lajos (gépészet). 
Janner Ernő (repülőgép). 
Jánosi Béla dr. (esztétika) f. 
Jónás Géza dr. (vasúti kereskedelem). 
Kadocsa Gyula (rovartan). 
Kallós Ede dr. (görög és latin mitológia). 
Kaposy József (egyes cikkek) f-
Kelen Béla dr. (Röntgen-sugarak és fényképészet). 
Kemény Ferenc (békemozgalom). 
Kemény György dr. (leíró földrajz). 
Kenessey Kálmán (belvízi hajózás) t-
Kerekes I. Zoltán (ált. földrajz). 
Kerékgyártó György (szerszámok és szerszám

gépek). 
Kérés2y Zoltán dr. (egyházjog). 
Klein Gyula dr. (ipari növények) f-
Klemp Gusztáv (bőr- és festőipar). 
Klimes Gyula (államszámvitel) -f. 
Klug Péter (gyógypedagógia). 
Kneppó Sándor dr. (pénzügyi jog). 
Kollarite Béla dr. (bőrgyógyászat). 
Kont Gyuláné (háztartás). 
Kormos Tivadar dr. (paleontológia: gerincesek). 
Kovách Imre (vasúti pályafenntartás). 
Kovács Alajos (magyar földrajz). 
Kovács Antal (méhészet). 
Kovács Zoltán (szerkesztő). 
Körösi Albin dr. (spanyol és portugál nyelv és 

irodalom). 
Körösi Henrik (tanügy és iskolai közigazgatás). 
Körösi Sándor (olasz nyelv és irodalom). 
Kumlik Emil dr. (Magyarország földrajza). 
Kunos Ignác dr. (török nyelv ós irodalom). 
Lampich Árpád (repülőgép). 
Landgraf János (halászat). 
Láng Nándor dr. (archeológia). 
Latzkó Hugó dr. (angol nyelv és irodalom). 
Lóvay Ede dr. (matematika). 
Lipták Pál dr. (gyógyszerészet). 
Lóczy Lajos (geológia) f. 
Lukinich Imre dr. (vármegyék története). 
Lyka Károly (magyar művészettörténet). 
Magassy Antal (Magyarország földrajza). 
Mágocsy-Dietz Sándor dr. (növényélettan). 
Mahler Ede dr. (assziriológia és egyiptológia). 
Marczali Henrik dr. (világtörténet). 
Marék József dr. (állatorv. belorvostan). 
Márki Sándor dr. (magyar történelem). 
Markó Viktor dr. (belgyógyászat). 
Maróczy Géza (sakkjáték). 

Marschalkó János dr. (magánjog, birós. ügyvitel). 
Marton Gyula (vasúti ismeretek). 
Mártonffy Marcell (szövetkezetek). 
Maslowski Károly (statisztika). 
Massány Ernő dr. (léghajózás). 
Masznyik Endre dr. (ág. ev. teol. és egyh. ügyek). 
Mauritz Béla dr. (ásványtan, petrográfia). 
Melles Emil (gör.-kat. teológia és egyházi ügyek). 
Mihailich Győző dr. (hidépitészet). 
Milleker Rezső dr. (leíró földrajz). 
Moesz Gusztáv dr. (alsóbbrendű növények). 
Molnár Géza dr. (zeneelmélet). 
Molnár Imre (könyvkereskedelem). 
Nagy Ernő dr. (közjog) f. 
Nagy Géza (magyar történelem) f. 
Nagy József dr. (filozófia). 
Nagy József Béla dr. (pedagógia). 
Nagy László dr. (anatómia) f. 
Nagy László (pedagógia). 
Nagy Sándor (gráf ológia) f. 
Négyesy László dr. (magyar irodalomtörténet). 
Nékám Lajos dr. (bőrbetegségek). 
Nizsalovszky Endre dr. (magánjog, közigazga

tási jog). 
Nóvák Sándor ifj. (kereskedelem és bankügy). 
Nóvák Tivadar (vasúti ismeretek). 
Pályi Sándor dr. (szabadoktatás). 
Panian Ernő (horvát ügyek). 
Papp Károly dr. (geol. életrajzok). 
Páter Béla dr. (gazd. növénytan). 
Paunz Márk dr. (orr-, torok-, gége- és fttlbajok). 
Perjéssy Mihály (büntetőjog). 
Pethő Sándor dr. (magyar történelem). 
Petrik Lajos (agyagipar). 
Pettenkofer Sándor (borászat). 
Picker Rezső dr. (urológia). 
Plósz Béla dr. (állatorv. sebészet). 
Poór Jakab (biztosításügy) f-
Popovits Iván (szerb nyelv és irodalom). 
Preisich Kornél dr. (fertőzőbajok és gyermek

betegségek). 
Radnai Mihály (nyomdászat). 
Rátz István dr. (állatorvosi kórtan és parazi-

tológia) f. 
Ródey Miklós (közrendészet). 
Rejtő Sándor (szövő- és papíripar). 
Reményi Ferenc (haditengerészet). 
Róthly Antal dr. (leíró földrajz). 
Reuter Camillo dr. (ideg- és elmebetegségek). 
Rex Sándor dr. (kémia). 
Ring Izsó (vasúti forgalom). 
Róbert Ödön dr. (vasúti földrajz és történelem). 
Róna Zsigmond dr. (meteorológia). 
Rózsa Dezső dr. (angol nyelv és irodalom). 
Rózsaffy Dezső dr. (spiritizmus). 
Rubinyi Mózes dr. (magyar és ált. nyelvészet). 
Rnffy Pál (gyermekvedelem). 
Sajó Elemér (vízópitészet és kultúrmórnöksóg). 
Sándor Mihály (lósport). 
Sándorfl Kamill dr. (hiteljog, vasúti jog). 
Sárközi György (belmunkatárs). 
Sármezey Endre (mótorüzem). 
Sávoly Mihály (vasúti vontatás). 
Schafarzik Ferenc dr. (ált. geológia). 
Schilberszky Károly dr. (kerti növények). 
Schimanek Emil (motorok, motorkocsik). 
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Schmidt Henrik dr. (germán nyelvészet és mito
lógia). 

Scholtz Kornél dr. (szemészet). 
Schréter Zoltán dr. (geológia, paleontológia). 
Siginond Elek dr. (gazdasági kémia). 
Siklós Albert dr. (hangszerek). 
Siklóssy László dr. (gyújtós). 
Simonyi Zsigmond dr. (magyar nyelvészet) f. 
Stranb Sándor (elektrotechnika). 
Streer Emil (vasúti fék és mótortizem). 
Sulyok Imre (vasúti tarifa-ügyek). 
Supka Géza dr. (ősrégészet). 
Szabó József dr. (fogászat). 
Szabó Lajos (vasúti ismeretek). 
Szabó Zoltán dr. (növény-morfológia; biográ

fiák). 
Szabolcsy Antal dr. (vasúti ismeretek). 
Szádeczky Lajos dr. (magyar történelem). 
Szálai Emil dr. (szerzői jog). 
Szana Sándor dr. (gyermekhigiéne). 
Szarkáné Szánthó Olga (belniunkatárs). 
Szegó Ernő dr. (tőzsdeügyek). 
Székely Izsó (vasúti biztosító berendezések). 
Szende Gyula dr. (világtörténet) f. 
Szent-Istvány Béla dr. (morálstatisztika). 
Szerbák Elek dr. (vasúti jóléti intézmények). 
Sziklay János dr. (belmunkatárs). 
Szilágyi Oszkár dr. (boszniai ügyek). 
Szinnyei József dr. (belső betegségek). 
Szladits Károly dr. (magánjog). 
Szőts Gyula dr. (magyar történelem). 
Szterényi József báró (iparügy). 

Sztrókay István (kis- és elektromos vasutak). 
Szundy Károly dr. (közművelődési egyesületek). 
Takács Zoltán dr. (kinai és japáni művészet). 
Térfy Gyula dr. (jogi szakszerkesztő; polgári per

rendtartás, birói szervezet). 
Thirring Gusztáv dr. (magyar földrajz ós statisz

tika). 
Tordai Vilmos (spiritizmus ós teozófla). 
Turóczi-Trostler József dr. (német irodalom). 
Tuzson János dr. (növénytani rendszertan). 
Újhelyi Péter (hadtudomány). 
Vámossy Zoltán dr. (gyógyszerisme, méregtac). 
Vágó József (tőzsdeügyek). 
Varró István dr. (szociológia). 
Verebély Tibor dr. (sebészet). 
Veress Endre dr. (magyar történelem). 
Vértesy Jenő dr. (színészet) f-
Vész Béla (vasúti felépítmény). 
Viczian István (közigazgatási jog). 
Vig Albert (iparoktatás). 
Vikár Béla dr. (finn nyelv és irodalom). 
Vladár Endre (gazdasági gépészet). 
Vörös Sándor (gazd. üzemtan, gazd. irodalom) f-
Vörös Zoltán (vasúti szállítás). 
Weber Arthur dr. (német irodalom). 
Wellmann Oszkár dr. (állattenyésztés). 
Weszelszky Gyula dr. (rádium). 
Wildner Ödön dr. (szociológia és életrajzok). 
Wodetzky József dr. (csillagászat). 
Zelliger Vilmos dr. (róm. kat. teológia és egyházi 

ügyek). 
Zimmermann Ágoston dr. (állatorv. anatómia)-
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A XVI. kötet illusztrációi és mellékletei. 

A) Képmellékletek és térképek. 

Oldal 
Rafael: Baldassare Castiglione ... ... ... 24 
Ragadozók, I—III. ... ... .._ 28 
Rágcsálók, I—II ._ ... 32 
Rákok 56 
Rasszok, I—II 80 
Rembrandt: A posztóscéh elöljárói... _. 148 

« A százforintos lap ... ... ... 148 
Remeterákok ... ... ... ... ... 152 
Rendjelek: színnyomat és Az 1848—49-i 

szabadságharc rendjelei ._ ... ... 160 
Renoir Auguste: Páholyban ... ... ... 166 
Repülőgép, I—III. ._ 176 
Reynolds Joshua: A Devonshiréi hercegné 224 
Réz , ... _ 224 
Rézkori emlékek ... ... ... ... ... 236 

Oldal 
Rodin: Örök tavasz ._ _ ... 304 
Róma térképe ... ._ ... _ ... 320 
Rostnövények 374 
Rovarevők ... _ 386 
Rovarok szervezete ... ... ... _ 392 
Röntgensugarak és Röntgentechnika ... 412 
Rubens: Az amazonok csatája ._ 418 
Ruijsdael Jákob: Erdei út ... .... ... 436 
Sajtók ... 488 
Salzburg, Stájerország és Karintia térképe 514 
Sarto: Madonna delle Arpie ... 584 
Sejt, I—II 722 
Sertésfajták, I—II. 764 
Signorelli: A testnek feltámadása 798 
Skagerraki tengeri csata helyzetképei ... 842 

B) Szövegmellókletek. 
Oldal 

A rendjelek átnézető 160 
A magyar szabadságharc rendjelei ... 160; 

Oldal 
Repülőgép-táblázat ... ... —rrr-rSi-

C) Szövegképek. 
Oldal 

Rácsos tartó: 5 ábra ... ... 3 
Háday-család címere.. _ ... ... 6 
Radiométer ... ... ... 15 
Radvánszky-család címere 22 
Rákóczy-család címere 47 
Ranunculus ... ... ... 72 
Károvás ... ... ... 76 
Ravenala ... _ 92 
Reakció: Segner-kerék 96 
Rebab _ 100 
Rebec ._ ... ... 100 
Redukáló gép .. 111 
Reflexiós prizma ... ... 114 
Reims: Sékesegyház ._ ... ... ... 132 
Réka: Kupola a Réka földalatti folyosójában 139 
Reklámvilágítás: 2 ábra 140 
Repülési magasság ... ._ 176 
Reszelők ... ... 196 
Réz: 8 ábra ...225—228 

Oldal 
Rezonánc-induktor ... ._ 2S9 
Riparia ... ... _ 281 
Riton 285 
Rohamgát ... ... ._ 312 
Róma: A régi Róma _. ... 325 
Roueni kacsa _ 383 
Rovás-írás: 2 ábra ._ 394—395 
Rózsafüzér-dió ... 404 
Rugók ._ ... 431 
Rupestris ... _ 441 
Ruscus ... ._ ... 443 
Rustica: 2 ábra 446 
Rutafélék ... ._ ... 448 
Rutakoszorú ... 448 
Rügyfakadás: 2 ábra- ... ... ... ... 453 
Sagittaria _ ._ _. ... 471 
Salvinia ... 514 
Salzburg város tervrajza 516 
Sánc ... 523 



Szövegképek 875 

Oldal 
Sappho ... — ... ._ - 553 
Saprophyta: 2 ábra ... ... ._ 554 
Sarajevo tervrajza.. ... ... 556 
Sarkvidék: az Északi és a Déli sark tér

képe... 570—571 
Saroklevél 577 
Saru: 2 ábra ... ._ 586 
Sásfélék 589 
Satu ... ... ... 594 
Saxifraga _ 604 

Scabiosa __ 
Seapulare 
Scolopendriuin ... ... 
Sebességmérő: 4 ábra .. 
Selyem: Gubóbontó gép 
Sempervivum... .. . .. 
Sin: 8 ábra... ... ... 
Sinningia 
Situla ... 

Oldal 
606 

- 608 
695 

.. 705 
733 

.. 747 
820 

_. 826 
839 

Újabb rövidítéseink: 

(Tr. A.) = A trianoni békeszerződés Ausztriának itélte oda. 
(Tr. Cs.-Szl.) = « « « Cseh-Szlovákországnak itélte oda. 
{Tr. R.) = « « << Romániának itélte oda. 
(Tr. SzHSz.) = « « « a Szerb-Horvát-Szlovén államnak itélte oda. 
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