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s.
Sodorna, tkp. Bazzi (de'Bazzi), Giovanni Antonio, a sienai iskolához tartozó olasz festő, szül.
Vercelliban legkésőbb 1477., megh. Sienában 1549
febr. 14. Martino Spanzotti, majd Leonardo da
Vinci tanítványa volt s később Rómában Rafael
művészete hatott rá. 1501-ben Sienába került,
ahol a helyi iskola fejlődésébe döntőleg folyt be.
Sugárzó formai szépség, harmonikus elrendezés,
derUlt, bájos kifejezés és mély tüzű színezés jel
lemzi művészetét. Egyike volt a Cinquecento
legkiválóbb freskófestőinek. 1505—1506-ban a
Monté Oliveto Maggiore kolostor keresztfolyosó
jában 24 jelenetet fest Szt. Benedek életéből, 1508.
Rómában a Vatikán egyik szobájának, a Camera
della Segnaturának freskódiszítésében vesz részt,
1514. a római Villa Farnesinában készít falképe
ket, köztlik Nagy Sándor és Roxane mennyegzőjét ábrázoló jelenetet, egyik legvonzóbb müvét,
1518. Sienában a S. Bernardinóban, 1525. pedig a
S. Domenicóban fest falképeket. Legkiválóbb
f iiggöképei: A Három Királyok imádása a sienai
S. Agostinóban, Szt. Család a sienai városházán,
Madonna Szt. Sebestyénnel a firenzei Ufflziában.
A budapesti Szépművészeti Muzemban is látható
egy Madonnája. Melléknevét Vasari szerint fes
lett életmódja miatt kapta; e legendának ellen
mond nemcsak az, hogy a fejedelmek elhalmozták
kegyükkel (X. Leo lovaggá, V. Károly gróffá
tette), hanem az is, hogy 1515. egy sportverseny
ben maga is e név alatt jelentkezett és győzött.
V. ö. Priuli-Bon grófnő, S. (London 1900, Great
Masters); Faccio, G. A. Bazzi il S. (Vercelli 1902);
Curt, G. A. Bazzi (London 1906).
Sodomalma (növ.), a Calotropis gigantea
cserje nagy sárga gyümölcse, mely a kézben
szétpattan és száraz pornemü tartalmát kiszórja.
A Bibliában szerepel; az arabok oswr-nak ne
vezik.
Sodornia (Sodorna városáról vett elnevezés),
természet elleni fajtalanság állatokkal.
Sodor, a vízfolyás egész hosszában mutatkozó
legnagyobb sebességek helye. A S. legtöbbnyire
a meder legmélyebb helyei fölött, közel a felszín
hez helyezkedik el; iránya és helyzete szabad
szemmel is könnyen fölismerhető.
Sodortajk (növ.), l. Himantoglossum.
Sodortszárnyúak (állat), 1. Legyezös szár
nyú ak.
Sodortszirmúak (növ.), 1. Gontortae.
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Sodortvirág (növ.), 1. Himantoglossum.
Sodrás, szálas anyagok ós fonalak megcsavarása. A hosszegységre eső csavarmenetek számát
S.-számnak mondják. Pamutfonalaknál hossz
egységül az angol hüvelyket, gyapjufonalaknál a
métert veszik. Szálas anyagok megsodrását fo
násnak, fonalak megsodrását pedig cémázásnak
mondják. L. Fonás.
Sodróférgek (állat), 1. Kerekesférgek.
Sodróideg, 1. Agyvelöidegek.
Sodrólepkék vagy sodrópillék (állat), l. Bonca.
Sodrony, 1. Drót.
Sodronykötélpálya, L Drótkötélpálya.
Sodronyos komp, 1. Komp.
Sodronyos zománc, 1. Zománc.
Sodronypálya, 1. Drótkötélpálya.
Sóegyedárúság, 1. Sóadó.
Soerabaya, 1. Szurábaja.
Soerakarta, 1. Szurakarta.
Soest (ejtsi: szószt), város Arnsberg porosz ke
rületben, (1919) 20,177 lak. S. a középkorban
egyike volt az elsőrangú hanzavárosoknak. A S.-i
városi jog (Jus Susatense) számos hanzavárosban
talált elfogadásra.
Soetbeer, Adolf, német nemzetgazda, szül.
Hamburgban 1814 nov. 23., megh. Göttingenben
1892 okt. 22. A hamburgi kereskedelmi testület
könyvtárosa, majd 1843. a testület titkára lett ;
1872. Göttingenbe ment egyetemi tanárnak.
Különösen a német pénzverés reformja terén mű
ködött, az aranyvaluta alapján. Erre vonatkozólag
több munkája jelent meg. Eredeti pénzügyi mun
káin kívül lefordította Mill Politikai közgazda
ságtan c. müvét.
S o e u r (franc, ejtsd: szűr) a. m. nőtestvér, nővér.
Sófalva (Sonfaláu), kisk. Besztercze-Naszód
vm. besenyői j.-ban, (1910) 799 magyar és román
lak. (Tr. R.)
Sófár (héb., a. m. kürt), 1. Bős.
Sóféreg (Artemia, állat), a Levéllábú rákok
(Phyllopoda) rendjébe, a Kopoltyúlábú rákok
(Branchiopoda) alrendjébe tartozó rák-nem. Leg
gyakoribb faja az Artemia salina Leach., mely
nemcsak tengerekben, hanem mesterségesen ké
szített sópárolókban (szalinák) és tengertől távol
eső belföldi sóstavakban és pocsolyákban (pl. az
erdélyi sóstavakban) is tömegesen fordul elő.
Hossza 8—10 mm., 11 pár lába és az utolsó lábpár
után még 8 vógtagnélküli testszelvénye van. Az
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erdélyi sósvizekben Entz G. szerint két változata
él, és pedig a hígabb sósvizekben a var. furcata
és a töményebb sósvizakben a var. bitóba.
Sófetim (héber), 1. Bírák.
Soífici (ejtsd: szoffícsi), Ardenno, olasz festő és
író, szül. Eignano sull'Arnóban (Toscana); eleinte
impresszionista volt, majd a futurizmushoz hajolt;
egyik megalapítója a Voce e. folyóiratnak. írt
költeményeket, Lemmonio Boreo e. regényt (1911);
nézeteit pedig egy esztétikai tanulmányban fog
lalta össze : Prirni principi d'una estetica futurista
(1920).
Soffioiti v. suffioni, így nevezik Toszkána
környékén a szénsavval és kénhidrogénnel kevert
vizgőz-kigőzölgést. A 105—120° vízgőz itt a
föld hasadókaiból 10—20 m. magasra emelkedik
s gipsz és más szulfátok mellett ként és bórsavat
is rak le. B kigőzölgések itt mintegy 30 négyzetmérföld területen szállnak fel s helyüket —
ellentétbon a szolfatárákkal — gyakran változ
tatják. A bórsavtartalom Bechi szerint a mélyebb
rétegek szerpentinjéből származik.
S o f f i t t a (olasz ; mennyezet, padlás), az építé
szetben valamely sík mennyezetből kiugró arcliitráv v. gerenda. Színpadon a zsinórpadlásról le
lógó vékony vászonszeletek, melyek egyik ku
lisszától a másikig terjednek és eget, mennyeze
tet stb. ábrázolnak.
Sofíör, 1. Ghauffeur.
Sofia, Bulgária fővárosa, 1. Szófia.
Sofia-expedició, 1. Tengeri tudományos expe
díciók.
Soíia-olaj (növ.), 1. Gingerfü-olaj.
Sófokmérő, areométer sósoldatok sótartalmá
nak meghatározására.
Sofóniás, Chuzi egyik fia, Gedalja unokája és
Hiszkiasz dédunokája, aki alatt talán az ilyen nevű
király értendő ; egyike az ú. n. tizenkét kis pró
fétának. Kis könyve három fejezetet tartalmaz.
Sóformáció, 1. Triász.
Sófőzés, 1. SóSófű (nűT.), 1. SalsolaSogamoso, város Boyaca colombiai departamentoban, kb. 10,000 lakossal.
Sogdiana, az ókori Perzsiának legszélső tar
tománya (satrapia) ÉK -en ; fővárosa Maralianda
(a mai Szamarkand).
Sogi-játék. A legkedveltebb és legelterjedtebb
játék Japánban. Hasonlít a sakk-játékhoz. Koc
kákra osztott táblán játsszák 20—20 bábbal. A
bábok egymástól nem különböztethetők meg s
csak a bábnak előre forduló éle ad támpontot. A já
ték célja a lehető gyors előrehaladás. Az előbbre
nyomuló báb ugyanis értékben nyer s hatáskör
ben emelkedik, amit a báb hátsó részén levő szí
nespontok e'.őreforditásával jeleznek. Az elfogott,
illetve kiütött báb azonnal fölhasználható mint
.új erő. A játék gazdag kombinációkban. Sakkjátszók természetesen könnyen megtanulják.
Minden bábnak különleges neve s részben eltéró
menetmódja, iránya van.
Sognefjord (ejtsd: szaunefjór), a legnagyobb és
legfestőibb norvég fjordok egyike. Rendkívül ka
nyargós, hossza 170 km., szélessége a bejáratá
ban 5—6, belsejében 3—4 km., mélysége 930—
1030 m., területe 8400 km8. Leghosszabb beléje

2

—

Sogura

ömlő folyó a Loerdalselv. K.-i részén csaknem a
tengerig nyúlnak le a gleccserek, amelyek közül
a Jostedalsbrae (1200 km2) Európában a legna
gyobb. Főbb ágai a Vadheims-, Höjangs-, Fjárlands-, Aurlands-, Sogndals-fjordok, a 40 km.
hosszú Lysterfjord, amelynek végében a Feigumsfos 200 m. magas vízesése van és a Naeröfjord,
amely a legnagyszerűbb. A S.-ban számos gőz
hajó jár.
Sógorházasság, 1. Leviratikus házasság.
Sógorság (affinitás), az a viszony, amely az
egyik házasfél és a másik házasfél vérrokonai
közt van. A S. törvényes vagy törvénytelen, a
szerint, amint törvényes házasságban vagy há
zasságon kivül történt elhaláson alapszik. A
S. ágát és fokát az annak alapjául szolgáló ro
konság ága és foka határozza meg. Tehát az
egyik fél a másik félnek egyenes ágbeli vérro
konaival egyeneságbeli, annak oldalágbeli vérro
konaival oldalágbeli S.-ba lép. Hazai jogunk sze
rint a S. jogi hatályai lényegileg a következők r
a) az egyik házastárs a másik házastársnak egye
nes ágbeli vérrokonaival házasságot nem köthet
és pedig a házasság megszűnése v. érvénytelenné
nyilvánítása után sem, az ennek ellenére kötött
házasság semmis (1894. XXXI. t.-c. 11. és 45. §§);
ez akadály alól felmentésnek nincs helye; b) a S.-I
viszony a polgári perben a biró vagy a szakértó
kizárására vezethet (1911:1. t.-c. 59. §., 352. §.),c) polgári perben a tanú a tanúságtételt megtagad
hatja, ha a kérdésre adandó felelet fel- v. lemenő
ágbeli sógora, házastársának testvére v. testvé
rének házastársa ellen bűnvádi eljárás alapjául
szolgálhatna, még pedig tekintet nélkül arra, hogy
fennáll-e még a S.-i viszony alapját képező házas
ság v. sem; ugyanez megfelelően áll a szakértőre
is (1911:1. t.-c. 299., 355. §.); d) az előbbi
pontban említett S.-i viszonyban levők a bűnvádi
eljárásban is mentesek a tanúzás kötelessége alól
s ha vallani hajlandók is, az eskü letételére
nem kötelezhetők (1896 : XXXIII. t.-c. 205. §.);
e) ugyané viszonyban levőket a btkv. 78. §-a
hozzátartozóknak tekinti, aminek legnagyobb bün
tetőjogi jelentősége az, hogy a törvényben meg
határozott fenyegetés akkor is kizárja a beszá
mítást, ha a hozzátartozók ellen irányul s hogy
a hozzátartozónak életveszélye is megállapítja a
végszükséget (1. o.); f) a végrendeleti juttatás
ból kizáró ok, ha a részesített a végrendeleti ta
núval v. a végrendelet írójával közeli S.-ban
van (1876 : XVI. t.-c. 9., 10. §.). — Magyar sógor
ságnak szokták nevezni két család közti kapcso
latot, mely távolabbi rokonok összeiiázasodásából ered. Ez tulajdonkóp nem is rokonság, mert
semminemű egyházi v. polgárjogi jelentőséggel
nem bír. A kifejezés a régi magyar nemesi társa
dalomból származik, melyben a legtávolabbi ro
koni kapcsolatot is számon tartották kiaknázható
összeköttetések (nepotizmus) s kedélyes, családi
jellegű érintkezések ápolása céljából. Később e
kifejezés a nép közt is elterjedt a nagyon távoli
rokonság fogalmának megjelölésére.
•Sogun (shogun; teljes nevén: szei-i taj-sogun
a. m. a barbárokat legyőző fővezér), a XII. sz.
vége óta a japáni császárok mellett a fővezérok,
akik magukhoz ragadták az uralkodó hatalmat,
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mig a császárok mellettük háttérbe szorultak. ban is tizedet szedhessen. A XIII. sz.-ban a
1600-ban a Tokugava-házból való Jiejaszu fő S.-nak külön bánjai voltak. Utóbb Kotromanovics
vezér a S.-i méltóságot családjában örüklotcssé István bán, Boszniának hűbéres fejedelme, 1326.
tette. Utódai 1868-ig bírták a főhatalmat, amikor magát egyúttal Ozora, Só és több más hely urá
aztán Mucuhito mikádó visszaszerezto régi tör nak nevezte. Ostoja királyt 1422—35. Bosznia,
vényes hatalmát. Az 1868. hatalmától megfosz Ozora, Só stb. királyának hivták, sőt 1459. Sót
tott utolsó S., Eeíki Tokugava, 1913 nov. 23. maga Mátyás király is Bosznia tartományai közé
sorolta. A bánok közül különösebben ismeretes
halt meg.
Sóhajtás, rendellenes lélegző mozgás. Lassú, Henrik 1272—73. és Ernei 1273. A XIV. sz.-ban
mély belélegzés és kilélegzós jellemzik, melyek S.-ot már nem említenek.
Soi-disant (franc, ejtsd: szoa-dizan) a. m. úgy
alatt az áramló levegő a hangzásban jellemző
nevezett.
zörejt okoz.v
Soignies (ejtsd: szoanyí), város Hainaut belga
Sóhát (Öomoliolovoje), kisk. Ung vm. nagyboreznai j.-ban, (i9io) 1570 rutén, német és ma tartományban, (1910) 11.086 lak.
gyar lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Soinos, az ókori Korinthos város kikötője.
Sohm, Rudolf, német jogtudós, szül. Rostock
Soirée (franc, ejtsd: szoaré) a. m. estély;
ban 1841 okt.29., megh. Lipcsében 1917 máj. 16. S. dansante, táncestély.
1870-ben rendes tanár let! Freiburgbau, 1872.
Soissons (ejtsd: szoasszon), Aisne francia départeStrassburgbau és 1887. Lipcsében. Főbb művei: ment székhelye, egykor Soissonnais fővárosa, a
Das Recht der Ehesclűiessung (Weimar 1875); francia É.-i és K.-i vasút csatlakozóhelye, (191D
Trauung mid Vrerlobung (u. o. 1876); Institutionen 14.458 lak., vas- és rézöntés, palack-, gazdasági
des röni. Reclits (17. kiad. Leipzig 1923; ma gep- és cukorgyártás, szalmakalapfonás ; kitűnő
gyarra ford. Mautner Dezső és Schiller József, babtermolés. 1872-ig megerősített hely volt. Van
Budapest 1899); Kirchengeschichte (18. kiadás püspöksége, múzeuma, 50.000 kötetes könyvtára.
u. o. 1913; magyarul: Rövid egyháztörténet, 1922); Székesegyházát (XII. sz.) szép üvegfestmények
Iürchenrecht (Ü. o. 1892); Die Entstehung des díszítik; az 560. alapított St. Médard-iemplomaból
deutschen Stadtewesens (u. o. 1890); Die sozialen csak a kripta maradt fenn. Van több XIII. és
Pflichten der Gebildeten (3. kiad. u. o. 1896); Der XIV. sz.-ból való háza. S. valószínűleg NovioduGegenstand, ein Grundbegriff des Biirgerlichen num, a későbbi Augusta Suessionum, a gallus
Gosetzbuches (u. o. 1905); Wesen und Ursprung suessiones törzs fővárosának helyén épült. Itt
dos Katholizismus (1909, 2. kiad. 1912); Welt- volt Syagriusnak, az utolsó római helytartónak
liches und geistliches Recht (1914); Das aitkathol. székhelye, akit Chlodvig 486. S. előtt győzött le
Kirchonrecht u. d. Dekret Gratians (1918).
és egyidőro S.-t székhelyévé tette. Mint Neustria
Sohn, 1. Kari Ferdinánd, német festő, szili. fővárosa a francia királyság bölcsője lett. 751-ben
Berlinben 1805 dec. 10., megh. Kölnben 1867 nov. itt lett királlyá Kis Pipin. 884-ben a normannok
25. Schadow Wilhelirmél tanult először Berlinben, foglalták el. A XI. sz. óta világi grófság szók
később Düsseldorfban és mesterével ment Olasz helye és a Luxembourg-, Bourbon-, Szavója-, vé
országba is. 1838-bana düsseldorfi akadémia tanára gül az Orléans-család birtoka lett. 1734-ben a
lett.Édeskés képei, melyek annak idején igen nép francia koronához került. 1814. és 1815. kemény
szerűek voltak Németországban, többnyire híres ütközetek színhelye volt. 1870 okt. 15. három napi
költemények romantikus női alakjait ábrázolják. ostrom után a németek elfoglalták. A világ
A logismertebbek : Rinaldo és Armida: A gitáros háborúban 1915 januárban környékén nagy csa
nő; Hylas elrablása (a két utóbbi a berlini National- tát vívtak a németek a franciákkal. 1918 máj. 29.
galerieban); Jelenet Moreto Donna Dianájából a németek elfoglalták, de aug. 2. a franciák
(lipcsei imrzeum); Diana ós Akteon; Paris Ítélete; visszavették. A harcokban a város nagy károkat
Romeo és Júlia; A két Leonóra (Goethe Tasso- szenvedett.
jából); A nővérek ; A négy évszak; Lorelei stb.
Soissons (ejtsd: szoasszon), francia grófi család, a
2.S., Wilhelm, német festő, az előbbinek unoka Bourbon-Condé hercegi család mellékága. Ala
öccse, szül. Berlinben 1830 aug. 29., megh. Ptltz- pítója Charles gróf (szül. 1566., megh. 1612 nov.
chenben (Bonn m.) 1889 márc. 16. Düsseldorfban 1.), Gondé Lajos herceg (1. Gondé 1.) legifjabb
nagybátyjának volt tanítványa. 1874-ben a düssel fia második nejétől, Orléans-Longueville Frandorfi akadémia tanára lett. Eleinte történeti goise hercegnőtől, ki által a S. grófság birtokához
(Krisztus a viharos tengeren, düsseldorfi képtár; jutott a Condé-család. Charles fia, Louis gróf
Krisztus az Olajfák hegyén; Genovéva stb.), utóbb (szül. 1604 máj. 11., megh. 1641 júl. 6.) Richelieu
genreképeket festett. Említendők: Különböző élet bíboros nagy ellensége volt s többször tört annak
pályák ; Lelkiismereti kérdés (karlsruhei képtár) ; élete ellen. 1641-ben új felkelést támasztott
Bouillon és Ouise hercegek társaságában, de a
Ügyvédi tanács (lipcsei múzeum) stb.
marféei csatában (Sedan mellett) elesett. Nővére,
Soho, nép, 1. Saho.
Sói bánság, az ozorai bánság és a Drina közt Mária, 1625. Ferenc Tamás szavója-carignani
feküdt (1. Soli). A magyar királyok mindig meg herceghez ment nőül, ki 1641. felvette a S. grófi
különböztették Boszniától s külön közigazgatási címet. Ennek idősebb fia, Jenő Móric (szül. 1635.,
területnek tekintették. II. András király Ugrón megh. 1673 jún. 7.), alapította az újabb S. grófi
kalocsai érseknek Boszniát, Sót és Ozorát egy családot, mely 1734. halt ki. Ifjabb fia volt Szaszerre adományozta. 1244-ben IV. Béla meg vójai Jenő (1. Jenő 2.), a híres hadvezér.
engedte a boszniai püspöknek, hogy a pataSójabab (Sója Savi, nőv.), magja a Sója hisrénusok megfékezésére ebben a «zsupánság»- pidá-nak (Pillangósok), mely Kelet-Ázsia egyik
Amely szó S alatt nincs meg, Sz alatt keresendő!
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legfontosabb és talán legrégibb kultúrnövénye.
Egy méterig felnövő, egynyári növény, hármas
levelekkel és halvány ibolyaszínű virágokkal. A
S. a táplálékul leghasználatosabb hüvelyeseket
fehérjetartalom tekintetében tetemesen felülmúlja
s hozzá feltűnő zsírtartalma van (20 és több «/o),
•ezért Kínában és Japánban régóta nagyrabeosült
táplálék. Újabban a S. Európában is figyelemben
részesül, különféle ételeket készítenek belőle.
Becses az olaja (S.-olaj) is, mely friss állapotban
ételnek, máskülönben pedig ipari célokra való.
L. Glycine.
Sojaro, olasz festő, 1. Gatti.
Sójegyek (nóm. Salinenscheine), tulajdonké
pen kincstári utalványok, amelyek nevüket on
nan kapták, hogy a gmundeni, ausseei ós halleini
kincstári sóbányákra jelzálogilag biztosíttattak
és elsősorban a sójövedék hozadékából váltat
nak be.
Sójövedék, 1. Sőadó.
SOK, darabmérték, 1. Sokk.
Sók, a fémeknek vegyületei savmaradókokkal
(1. Savak). Képződnek, mikor bázisok és savak
egymásra hatnak, v. a fémeknek savakban való
oldásakor. A sókat két nagy csoportba oszthatjuk:
1. Haloidsók, amelyekben a fém fluorral, klórral,
brómmal, jóddal v. a haloideleinekhez nagymér
tékben hasonló összetett gyökkel, a ciánnal (CN)
van egyesülve; másszóval haloidsók: a íéinliuoridok, fémkloridok, fémbromidok, fémjodidok
és fémcianidok. 2. Amfidsók, az amfldsavaknak
<1. Savak) megfelelő sók, melyek lehetnek oxisók,
tio- v. szulfosók, szelenosók, tellurosók, aszerint,
liogy milyen amlidsavból keletkeztek. Legelter
jedtebbek az oxisók (pl. a nátriumszulfát Na,S0 4 ,
a, magnéziumszulfát MgS04, a káliumnitrát vagy
salétrom KNÜ„ a kalciumkarbonát vagy mészkő
CaC0 3 stb.), kevésbé fontosak a tio- v. saulfosók,
míg a telluro- és szelenosóknak semmi gyakor
lati jelentőségük nincs. Szerkezetüket illetőleg a
sóknak több faját különböztetjük meg, ú. m. nor
mális vagy szabályos só, savanyú só, bázisos só,
vegyes só, kettős só és komplex só. Normális só
az, melyben csak fém és savmaradék van, vagyis
a savmaradék minden vegyértéke fém vegyérték
kel van lekötve, pl. nátriumklorid NaCl, nátriumszulfát NajS04, nátriumfoszfát Na^PO,, stb. Nor
mális sók keletkeznek, ha savat bázissal tökéle
tesen telítünk. A savanyú sók olyan vegyületek,
melyekben a savmaradék vegyértékei részben
fémhez, részben hidrogénhez vannak kötve, tehát
e vegyületek részben savak, részben sók, tehát
savanyú sok. Pl. a káliumszulfát KjS0 4 normális
só, a káliumhidroszulfát KHS0 4 savanyú só stb.
Savanyú sója csak több bázisú savnak lehet, és
pedig ha a savmaradék kétvegyértékü, csak egy
féle savanyú só lehetséges, ha több vegyértékű,
megkülönböztetünk egyszer, kétszer stb. savanyú
sókat. Pl. a foszforsavnak H s P0 4 ismeretes egyszer és kétszer savanyú sója. Savanyú sók kelet
keznek normális sókból sav hatósára v. savakból,
ha azokat nem telítjük teljesen bázissal. Azokat
a, sókat, melyekben a fém vegyértéke részben sav
maradókhoz, részben a bázisokra jellemző OH, 0,
SH, S stb. csoporthoz — melyet röviden báziscsoportnak is nevezhetünk — van kapcsolódva,

Sokácok

bázisos sóknak nevezzük. A bázisos só bázis és só
egyidejűleg. Ennek megfelelően bázisos sója csak
több vegyértékű fémnek lehet. Kettőnél több
vegyértékű fémnek többféle bázisos sója lehet.
Amint vannak hi dro- és anhidro-bázisok, úgy lehet
ségesek hidro- és anhidro-bázisos sók is. Bázisos
sók: ólomhidroxidnitrát Pb(OHXNOs), bizmutdihidroxidnitrát B^OH^NO,,) (kétszer hidrobázisos só), bizmutoxiklorid BiOCl (anhidrobázisos
só) stb. Vegyes sóknak nevezzük az olyan sókat,
melyekben egyféle fémmel többféle savmaradék
v. egyféle 6avmaradék egyidejűleg többféle fém
mel van egyesülve, pl.: magnéziumkáliumfoszfát
MgK(P04), kalciumkloridhipoklorit CaCl(OCl)
stb. Azokat a vegyes sókat, melyekben a savma
radék közös és úgy állíthatók elő, hogy két egy
szerű só oldatát közvetlenül egyesítjük, kettős
sóknak nevezzük. Ilyenek pl. a timsók. A kom
plex sók is rendesen két sónak egyesüléséből ke
letkeznek, de míg a vegyes sók vízben való oldás
kor ugyanazokat az ionokat szolgáltatják, mint a
komponens-sók külön-külön, addig a komplex sók
oldatában az egyik komponens az egyik ionnak,
rendszerint az anionnak alkotórésze lesz és vele
egy ugyanolyan töltés számú ionú.rLkomplex-ioiit
szolgáltat. Komplex sók: KJPtCLJ káliumkloroplatinát, Na,[HgJJ, nátriumjodomerkurát stb.
A sók legtöbbnyire szilárd halmazállapotúak
és kristályos külsejűek. A kristályosak gyakran
a sokszoros súlyviszonyok törvényének megfe
lelő mennyiségű kristályvizet tartalmaznak. A
szabályos sók kémhatása többnyire semleges, a
bázisos sóké lúgos, a savanyú sóké savanyú. Ezen
általános szabály alól kivételek vannak. Ennek
oka, hogy egyes sók, különösen gyönge savaknak
v. bázisoknak egymással és erős bázisokkal v.
savakkal alkotott sói, vízben való oldáskor hidrolitosan bomlanak (1. Hidrolízis). A sók elneve
zését 1. Nevezéktan.
Sokácok (soká), róm. kat. vallású délszláv nép
töredék, melyet a legutóbbi időkig a velük szom
szédos bunyevácokkal (1. o.) azonosítottak, ámbár
ezektől úgy antropológiai, mint etnográfiai tekin
tetekben teljesen különállanak. Nevük etimoló
giája nincs megállapítva, de valószínű, hogy azt
előbbi hazájuk (Bosznia, Hercegovina v. Dal
mácia) valamely földrajzi tényezőjétőlnyerhették.
Vándorlásuk útját a Szlavóniában szétszórt sokáctelepek jelzik. Nagyobb számban laknak Ba
ranya, Báes-Bodrog és Torontál vármegyében,
mely vidékekre a török elől menekülve a XVII. sz.
második felében vándoroltak be. Antropológiailag
úgy a gör. kel. szerbektől, valamint a szintén
róm. kat. bunyevácoktól első tekintetre különböz
nek. Egymás közt házasodnak s ez is hozzájá
rult antropológiai típusuk megőrzéséhez. Ősi
szokásaik a szomszéd németség hatása alatt meg
változtak ugyan, de másfelől a szerb rokonság
is hatott rájuk. Azért a délszlávoknál általáno
san divó házközösség (zadruga) szerinti házban
laknak, melynek legjellemzőbb része a házbeli
párok közös hálókamrája (vajat), annyi ággyal és
tulipántos ládával, ahány pár használja. Bútor
zatuk szegényes, a szövőszék egyetlen házból sem
hiányzik. Táncuk a kolo, a rfodote-járás (esőkérés)
náluk is szokásos, a halottak kultuszát nagyban
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űzik. A férfi ruhájára jellemző a báránybőr
kucsma és a vastag fekete nyakkendő. Az ing és
gatya szerb vászonból késztll, télen ezek fölött
majdnem térdig érő, sok színben kivarrt bárány
bőrbundát visel. A lábát csíkos kapcába takarja
s erre szíjas opánkát húz. Az asszonyi ruházat
fő részei: a fejre húzott kapica (a dogék sapká
jára emlékeztető formával), a válltól a földig érő,
derékban övbe fogott redős ing, néhol keresztbe
kötött selyem melling, amihez a leányoknál még
;ÍZ ezernyi művirágból, arany- és szövetcsipkéből
kószUlt fejdísz, továbbá a nyakra akasztott sok
rétű üveggyöngysor járul. Lábbelinek az isme
retes hímzésű szerb papucsot viselik.
Irodalom. Jankó János, Adatok a bácsbodrogvármegyei
S. néprajzához, különnyomat az Ethnograpbiából, 1896 :
Kondor Lajos, Vasárnapi Újság 1857. évi 17. számában;
Rónay Sándor, Három nép egy megyében, u. o. 1866;
lványi, Ethnogr. 1891, mellesleg a bunyevácokról szóló
cikkében; Badicz Ferenc, Osztrák-magyar monarcbia, 2.
kó't. 602. old. ; Ernyei J., A mohácsi búcsújárás, 1907.

Sokágasbelü. örvényférgek (állat), 1. Örvény
férgek.
Sokai, város Galíciában, (1910) 11.616 lak.,
vászonszövéssel; kolostorral, búcsújáró hely.
1519. itta lengyelek a tatároktól vereséget szen
vedtek ; az 1914—17. évi világháborúban pedig
a szövetséges magyar, osztrák és német csapa
tok az oroszokkal vívtak többszörösen harcot.
Most Lengyelországhoz tartozik.
Sokalakúság, 1. Dimwfizmus, Polimorfizmus.
Sokári (Dendrophis pictus Boie, állat), a
tömörfogú Siklófélék (Golubridae, Aglypha)
családjába tartozó kígyó-faj. Teste föllll ragyogó
fémbarna alapszínű, alul sárgába v. világos zöldbe
játszó; felső ajka sárga s testét néha a hát egy
harmadának hosszában végighúzódó
sárga színű
hosszanti sáv díszíti. Hossza 1-14—1'2Ó méter.
Elő- és Hátsó-Indiában, továbbá az indiai szige
teken honos. Gyíkokkal, békákkal, apró madarak
kal és rovarokkal táplálkozik.
Sokaság, egymástól jól megkülönböztethető
tárgyak összessége, e tárgyakat a S. elemeinek
nevezzük. S.-ot alkotnak pl. a pozitív egész szá
mok, az összes egész számok, valamely vonal
v. felület pontjai stb. Két S. equivalens, hogyha
az egyik minden elemének a másiknak egyegy eleme felel meg. A pozitív egész számok
S.-ával equivalens S.-okat megszámlálható S.nak nevezzük. A S.-ok elmélete nagyobbrészt
Gantor Györgytől származik, kinek e tárgyra
vonatkozó régibb értekezései kivonatban az Acta
Mathematica II. kötetében jelentek meg, a S.-okra
vonatkozó legújabb értekezése pedig a Mathematische Annalen XLVI. kötetében.
Sokcevic (ejtsd: sokcsevies) József, cs. és kir. tá
borszernagy, szül. Vinkovcén 1811 márc. 7.,
megh. Bécsben 1896 nov. 16. A bécsújhelyi aka
démiát végezte; 1846- a Máriássy-ezred parancs
noka lett és ezredével 1849. Velence ostromában
tevékeny részt vett. 1859 ben a Bánság katonai
főparancsnokává tették. 1860-ban mint Fiume
kormányzóját és horvát bánt Zágrábba helyezték
át. A kiegyezés után táborszernagyi ranggal
nyugdíjazták.
Sokemlőjüség, 1. Polimasztia.
Sokéves v. többéves növények, 1. Élettartam.

Sokolowski

Sokiérjüség v. többfe'rjüse'g, 1. Poligámia.
Sokistenhivés, 1. Politeizmus.
Sókivirágzás, likacsos testek felszínén, pl. épü
letfalakon mutatkozó, néha penészedésre emlékez
tető sólerakódás. Keletkezik azáltal, hogy az illető
testben tartalmazott oldható sók a felszívott ned
vességgel a test kapilláris likacsain átszivárog
nak és ott a víz elpárolgása folytán apró kristá
lyokban lerakódnak. A sóoldatokat tartalmazó
edényekben mutatkozó sólerakódások is ide tar
toznak, — pl. galvánelemekben, — ezek a kivirágzások néha az oldat felszínénél magasabb szintben
foglalnak helyet. Oka szintén a kapilláritás révén
felszivárgott oldat oldószerének elpárolgása. Leg
közönségesebb kivirágzások szerves anyagok rot
hadása közelében, nedves, dohos helyeken a salétromkivirágzás, azután a szikes talajainkon elő
forduló szóda- és a Hortobágyon a kálisalétromkivirágzás. De kivirágzik a nedves helyen raktá
rozott tégla is, és pedig gipszlerakódás, ritkábban
kalciumnitrát alakjában.
Sokízületi csúz, 1. Gsúz.
Sokk (sók, ném. Schock), darabmérték, vala
mely árúcikkből 60 drb, a nagy-sokk 64 drb. Haj
dan pénznem is volt; a cseh sokk értéke 2 tallér v.
3 pengő forint volt; 60 garasra oszlott, egy garas
értéke 3 krajcár.
Soklyós, a Baranya vármegyei Siklós régi ma
gyar neve.
Soknejűség vagy többnejűség, 1. Poligámia.
SOJÍOÍIU v. sokoshio, patkányharapás okozta
betegség, melyet Kínában és Japánban régen is
mernek. Tünetei rövid lappangási szak után jelent
kező bágyadtság, láz, izom- és izületi fájdalmak,
bőrkiütés stb. A betegség lassan alakul ki s igen
lassan gyógyul meg. Okozója Orgata és Shimaki
által felfedezett protozoa. Európában is észleltek
patkányharapás után hasonló megbetegedéseket,
de ezeknek lefolyása nem teljesen azonos a fent
leírtakkal, s az okozó protozoát sem sikerült még
kimutatni.
S o k o l (szláv), 1. Szokol.
Sokolovac, 1. Brinje község fölött emelkedő
várrom Lika-Krbava várm. zenggi j.-ban; a vár
már 1244. a Prangepán-család tulajdonába került;
a XV. sz.-ban Prangepán Miklós lakta. Később
Ferdinánd király kezére került. 1618., 1623. ós
1661. a törökök heves ostrom alá fogták, de hiába.
A vár elég jó karban van, de már nem lakható.
(Tr. SzHSz.)
2. S., adók. és pk. Belovár-Körös vm. kapronczai j.-ban, (1910) 933 szerb és horvát lak. (Tr.
SzHSz.)
Sokolowski, Marian, lengyel mütörténetlró,
szül. Krakóban 1839., megh. u. 0.1911 márc. 26.
1878 óta a krakói egyetem tanára, a Czartoryskimuzeumnak s az egyetemi műtörtónelmi gyűjte
ménynek igazgatója volt. A régi lengyel művé
szetre vonatkozó úttörő tanulmányai hosszú során
kívül Hans Sues von Kulmbachról szóló, németre
is lefordított könyvével (1884) vált ismertté. Kez
deményezésőre alapították a Matejko-muzeumot,
a híres lengyel festő házában. Lengyel nyelven
írt főbb munkái még: Palazzo Colonna (1881);
Goluchó-w ós gyűjteményei (1886); Tanulmányok
a XV—XVI. sz.-beli lengyel szobrászatról (1906);
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Sokoróalja

A lengyel fatemplomok (1907). Magyarország mű
emlékeivel is foglalkozott.
Sokoróalja, Győr vm. DNy.-i részében elterülő
síkság, a Rába folyó és a szentmártoni dombok
közt; legjelentékenyebb községe Tét.
Sokorópátka, kisk. Győr vmegye sokoróaljai
j.-ban, (1920) 1185 magyar lak.
Sokrates, 1. a legnagyobb görög filozófusok
egyike, a legtöbbektói elfogadott nézet 6zerint
Athénben szllL Kr. e. 469., megh. 399 máj. v. jún. ha
vában. Atyja Sophroniskos szobrász volt, anyja
Phainarete, bába. A nyilvános életben nem akart
részt venni, államügyek is kevéssé érdekelték, noha
mint polgár megtette kötelességét s három had
járatban vett részt. Alkibiadesnek ő mentette meg
életét a potideai csatában. Háztartásával és gyer
mekeivel is keveset törődött, s feleségének, az
ismert nevű Xantippénak elég oka és joga lehe
tett a házsártoskodúsra. Ellenben szenvedéllyel
adta magát a szabad oktatásra. Egész nap az utcá
kat rótta., különösen a szép és előkelő ifjak társa
ságát keresve és beszélgetéseiben fejtette ki az ő
dialektikus módszerének erejét, midőn bölcsészeti,
különösen pedig erkölcsi felfogások tisztázására
vezette környezetét. Ilyenkor mindig kérdésekkel
igyekezett a megértésre és igazságra hallgatóit
rávezetni s ezt az eljárását ő maga az anyja mes
terségével hasonlította össze: amint ez gyermekek
születését segíti elő, azonképen ő a gondolatok
létrekeltését; ez, Plató kifejezése szerint, a S.
maieutikájavasy bábamestersége. E puhatolódzó,
rávezető kérdezősködésében S. rendesen abból in
dult ki, mintha társa a fölvetett témával teljesen
tisztában volua s ő, S. maga szorulna felvilágosí
tásra. Ez az ő tudatlansága, mely mégis többetér
& másiknak tudásánál: a S.-i irónia. A mai napig
S. módszere a tanítás igazi, önálló gondolkodásra
vezető módszere. S. köréhez a legkülönbözőbb
jellemű és tehetségű emberek tartoztak; a leg
ismertebb nevek e körből: Platón és Xenopkon,
Alkibiades és Antisthenes, Euklides és Euripides,
Kritias, Aristippos stb. Platón a legnagyobbszerű
emléket állította neki, párbeszédeiben majdnem
mindig S.-nak adja szájába a maga véleményét.
De éppen nagy hatása hivta ki ellene az üldözést.
Aristophanes Felhők c. darabjában azzal vádolja,
hogy az állam által is elismert régi istenek helyett
újak imádására tanít s az ifjúságot megfosztja
kegyeletétől, általában a legveszedelmesebb szó
lista egész Görögországban. Ez bizonyítja, hogy
Aristophanesnak sejtelme sem volt S. gondolkodá
sának igaz mivoltáról, egyszersmind óvatosságra
int a kiváló kortársak ítélete iránt is. E vádakat
csakhamar hivatalos formában emelik ellene
Meletos, egy középszerű költő, Lykon szónok és
Anytos bőrkereskedő Kr. e. 399. S. nyugodtan és
bátran védekezett s midőn a politikai ellenfeleiből
álló bíróság csekély többséggel — 500 közül 253
vagy 280 — bűnösnek ítéli, neki magának kellett
büntetésére nézve indítványt tenni. S. e szokásnak
úgy felel meg, hogy méltónak vallja magát a nép
hálájára s arra, hogy közköltségen a prytaneumban eltartsák. Ekkor nagy többséggel halálra ítél
ték, de mert a vallásos szokás szerint a Deloszba
ez időtájt küldött szent hajó visszatérte előtt a
kivégzés tiltva volt, S. még 30 napot tölthetett a
Amely szó S alatt nincs
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börtönben barátai társaságában. Kritonnak szö
késre való felhívását visszautasította, mert az tör
vénytelenség volna. 01. 95. 1., tehát Kr. e. 399
máj. vagy jün. itta ki a bürökpoharat.
Ami filozófiai irányát illeti, helyesen mondja
Cicero, hogy S. a filozófiát az égről a földre hívta
le. S.-ig a filozófia kiválóan a kozmológiával fog
lalkozott, S. az etika felé fordította a vizsgálódást.
Nézete szerint az elméleti belátás és a gyakorlati
dorékség azonegy az etika terén. Az erény a tudá
son alapszik, az erkölcsök tehát tudás által javít
hatók ; annál jobbak lehetünk, minél biztosabb a
tudásunk. Aristoteles szerint S. alapította mog az
indukciót, mely az egyestől az áltfilánoshoz emel
kedik, és a deflniciót, mely a fogalom változatlan,
állandó tartalmát megállapítja. Az elmélkedésen
kívül, mely természete szerint általános jellegű,
szükség van még a gyakorlati, az erkölcsi tapintatra, mely az embert cselekedete illendősége felftl
fölvilágosítja és biztosan vezeti ott is, ahol az
okokról nem tud magának számot adni, ez a S.
démonja, erkölcsi tapintata, melyről azt állította,
hogy őt soha cserben nem hagyta; ez a belső hang
őt nem unszolja cselekedetre, de inti, hogy vala
mit ne tegyen. A világfelfogásában a célszerűség
elvét vallotta. Egyes gondolatainak továbbfejlesz
tése szülte a S.-i kisebb iskolákat, míg egyetemes
továbbfejlesztője gondolatainak Platón. Reánk
maradt mellszobor-ábrázolásainak száma igen
nagy; a legérdekesebb a vatikáni. Tipikusan
csúnya, szellemes, kedves arc.
Irodalom. Schlciermacher, Über ően Wert des S. als Phllosophon, Gesammelte Werke, III. rész, 2 kőt., Perlin 1838:
Brandis. Grundlinien der Lehren des 8., a Rhein. Museum
l.köt., 1827; Ribling, Über das Verhaltniss zwischen den
Xenopliontischen und PIaton:scnen BericMen über die
Perső'nlicbkeit and die Lehre des S.. Upsnla 1870: Fouillée,
La philosophie de 8.. Paris 1874, 2 köt.: Grote, Platón
and the other compunions of S., 5. kiad. London 1888,
4 köt.: Zeller, Philosophie der Griechen. 1. rész. I. szakasz,
4. kiad. Leipzie: 1889 ; Joel, Der echte und der Xenophontische 8.. Berlin 1893-1901, 2 köt.: Pfihlmann, 8.
und sein Volk, 1899; Pint. S., Paris 1900; H. Maier, 8.
Sein Werk und seine geschichtl. Steilnng. 1913. Ma
gyarul: Domanovszky, A bölcsészet története. 1. köt..
Budapest 1870; Leves Gy. H.. A filozófia története Thalestól Comteig- ford. Banóczi József, 3 köt., u. o. 1875—78;
Szliívlk M., Bölcsészettörténet, I. rész. Görög bölcsészet,
u. o. 188S.

2. S. Sclwlastikus, egyháztörténetíró, szül.
Konstantinápolyban 380 kör. Megírta Eusebios
egyháztörténetének folvtatását -439-Í2, 7 kötetben.
(Kiadta Hussey Oxfordban 1853; 2."kiad. 1893).
Sokratesi démon, 1. Sokrates.
Sokratesi módszer, ma kérdve kifejező mód
szernek nevezik,hogy megkülönböztessek apuszta
katekétikus eljárástól, mely kérdések által a ta
nuló tudását puhatolja. L. Sokrates.
Sokratikusok, Sokrates tanítványai, főleg
azok, akik halála után egy-egy Sokratesi gon
dolat egyoldalú kifejtésével önálló iskolákat ala
pítottak ; ilyenek a megarai, a cinikus, a hedonikus (aristipposi) iskolák.
Soksarkú dinamógépek, 1. Dinamoelektromos gépek.
Soksejtű állatok vagy röviden Soksejtűek
(Metazoa), azon állatoknak gyűjtőneve, melyek
nek teste az egysejtű Véglényekkel (Protozoa)
ellentétben nem egy, hanem sok sejtből áll. A S.
testét alkotó sejtek a munkamegosztás elve alapmíeg, Sz alatt keresendői
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ján differenciálódva rendesen szöveteket, majd
ezok szerveket alkotnak s ezekből alakul ki a S.
szdrvezete. L. ínég Állat.
Soksejtüek (Metazoa, illat), 1. Állat és Sok
sejtű állatok.
Soksertéjííek (Polychaeta, *nat), a Gyűrűsférgek (Annelida) osztályába tartozó Sörtelábúak
(Chaetopoda) alosztályának egyik rendje. Fajaik
tengerben, kisebb számban édesvizekben élnek.
Jellemzők reájuk az egy- v. kétágú lábcsonkokon
ülő, nagyon változatos alkotású sertéik (chaetae).
Életmódjuk alapján fajaikat két alrendbe osztják:
1. Szabadon élők (Érrantia) és 2. Gsölakók
(Tubicolae v. Sedentaria). L. Sörtelábúak.
Sokszárnyú halak (Polypteridae, állat), a Vér
tes halak (Hanoidéi) rendjébe tartozó halcsalád,
melyre legjellemzőbb, hogy hátúszójuk számos,
különvált csontsugárra tagolódott, melyek mind
egyikének csúcsán egy-egy apró, hátrafelé
irányult és osztott sugarakból összetett úszó van.
Két nemük és két fajuk ismeretes, melyek Afrika
•trópusi részeiben honosak. Legközönségesebb a
•sokszárnyú csuka vagy bisir (Polypterus
bichir Geoffr.) L. Polypterus.
Sokszorosítás, írott, rajzolt, vagy festett dol
goknak nyomtatás v. fotografálás útján kisebbnagyobb számban való reprodukálása. L. Grafi
kai művészetek.
Sokszorosító gép ugyanazon Írásnak vagy
rajznak több példányban való előállítására való;
tulajdonkópen a nyomdai munkához hasonló cé
lokat szolgál, főleg irodák részére. Már a leg
régibb történelmi időkben szükségét érezték a
sokszorosításoknak és ilyen gépek hiján egy
felolvasó diktálta egyidejűleg több Írnoknak a
szöveget. Később indigópapiros segélyével 3—í
példányt tudtak egyszerre előállítani; egyszerű
rajzokat is ily módon sokszorosítottak. Majd fel
találták az enyv, zselatin ós glicerin keverékéből
álló Hektogrúf-ot (1. o.). Ezt nyomon követte a
Schapirográf (1. o.) elnevezésű készülék. Mindkét
•eljáráshoz különleges tintával kell a szöveget írni
v. rajzolni; gépíráshoz ugyanilyen anyaggal dúsan
telített szalag szükséges. Megkísérelték a hektográf anyagot kaolinföld- ós glicerinkeverékkel he
lyettesíteni, amely anyag szintén úgy használható,
mint amaz. A múlt század nyolcvanas éveiben
került hozzánk az állítólag Edisontól feltalált
viaszoslapos Mimeográf(l. o.) sokszorosító készü
lék. Ezt módosította Gstettner, Londonba vándo
rolt pozsonyi születésű hazánkfia, aki a mimeográfnál használt íróvesszőt kis recés karikával
helyettesítette, fölöslegessé téve a reszelős felü
leten való munkát. Ö készítette »z önműködően
festókelő Automatic öyklostü-í, majd később a
körforgó sokszorosítót, a Rotary Oyklostü-t.
A viaszlapos készülékeknek ma már számos vál
faja van. Ilyenek a Greif, Bobur és a Stappeldrucker-ek, — ezekbe egyszerre sok papir helyez
hető, — melyek mind egyszerű laposkészülékek,
míg a Rotary, Roneo, Roto, Rotafix, Revol
stb. körforgók már olyan tökéletesek, hogy egy
eredetiről több száz példányt készítenek s a
papirost önműködőlég szedik és készen rakják
itatóspapir közé. Ezekkel 2000 példány is készít
hető. Olyan stencileket is gyártanak már, melyek
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parafíin helyett enyv-, majd fehóijeróteggel van
nak bevonva. Mint sokszorosítók használatosak a
kő- és cinksajtók is, míg újabban az üveglappal
bíró ilyfajta készülékek (üpalográf, Bundsográf), különleges kezelésük' miatt inkább be
gyakorlott egyének részére valók. A sokszorosí
tás terén nagy haladást jelentenek az eredetileg
Amerikából származó betűnyomó gépek. Ezek
nél a szöveget a nyomdákban használtaknál
sokkal rövidebb szárú fómbetükből állítják
össze. Ezeknek a betűit laposan vagy dobalakuan
elrendezett tartósinekből peckelik vagy emelik a
szodősinekbe és ezeket helyezik a körforgón vagy
laposan működő gépekbe, mely utóbbiakkal rovatozások (tabellák), sőt klisék is nyomhatók kor
látlan számban. Miután az írógépével azonos
összetételű festékszalag adja a szint, az így készült
sokszorosítások csalódásig olyanok, mintha író
géppel Írattak volna. Ilyenek a Gametter, RoneoType, Debego. Hosszúszárú (nyomdai) betűkkel
dolgoznak a Roederthal, Freho, Millotype,
Graphotyp, (Joliin. Sokszorosítás céljaira szer
kesztettek rotáló fényképező készülékeket ia,
amelyek önműködően végzik a felvételt és a
fényképek teljes elkészítését. A S.-ek közé tartoz
nak a cimzőgópek is, melyek segélyével ugyan
azon cím tetszőleges mennyiségben és sorrendben
nyomható, miután azok önműködően változtat
hatók. Főleg napilapok, folyóiratok kiadóhivatalai
használják, azok ezekkel készítik a címszalagokat.
Ilyenek az Adresszográf, Adrema.
Sokszorosító módszer. Eljárás rövid tartamú
hatások mérésére ballisztikus galvanométeren.
Amikor a tű fóllengest bevégzett, ellenkező ol
dalról áramlökést adunk rá, míg a mindinkább
növekvő kilengések, a csillapítás miatt, állandó
értékre jutnak. L. Galvanométerek.
Sokszoros súlyviszonyok törvénye (Dalton
törvénye), 1- Sztöchiometria.
Sokszorozás, 1. Szorzás.
Sokszorozó, áramsokszorozó, 1. Galvano
méterek.
Sokszög (polygon), egy zárt törött vonal. A
vonal egyenes részei a sokszög oldalai, két szom
szédos oldal metszéspontját szögpontnak v. csúcs
nak mondjuk. A csúcsok száma megegyezik az
oldalakéval. A két szomszédos oldal által bezárt
szög belső, az egy oldal és a vele szomszédosnak
a közös csúcson túl való folytatása által bezárt
szög külső szög. A két nem szomszédos csúcsot
összekötő egyenest 'átlónak, átszögelőnek vagy
diagonáüsnak nevezzük. A diagonálisok száma
az n oldalú sokszögben - ™ — , pl. a négyszög
öl
ben —- = 2, az ötszögben 5. Ha a S. csúcsai egy
u

síkban vannak, akkor azt síksokszögnek hívjuk. A
geometria elemeiben leginkább oly slksokszögekkel szokás foglalkozni, melyek egy összefüggő slkrészt határolnak körül. Gyakran e síkrószt neve
zik 8.-nek, az azt határoló törött vonalat pedig a
S. kerületének. Az oly S.-et, melyben az oldalak
egyenlő hosszúak s a szögek is egyenlők egymás
sal, szabályosnak mondjuk.
Ha egy w-oldalú S. oldalait mindkét értelemben
minden határon túl meghosszabbítjuk, úgy azt az
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idomot nyerjük, melyet a projektív geometriában
egyszerű n-szögnek v. egyszerű n-oldalnak ne
veznek. Ha ezen alakzat minden csúcsa egy adott
vonalonvan.pl. egy körön, úgy azt e vonalba beirt
n-szögnek mondjuk; ha ellenben oldalai egy adott
vonalat érintenek, akkor e vonal köré körülírt
n-szögnek vagy körülírt n-oldalnak mondjuk. Ha
egy síkban n pontot minden lehető módon páron
ként egyenesekkel összekötünk, egy teljes n-szöget nyerünk. Az adott n pont a teljes w-szögnek
n (n-1)
n szögpontja ; az őket egymással összekötő — g —
egyenest pedig oldalaknák hívjuk. A teljes n-óldal ellenben egy síkban felvett n egyenesből s
azoknak összes metszéspontjaiból áll.
Sokszögszámok, 1. Idomszámok.
Soktagú, 1. Polinom.
Sokul,_ helység Volhiniában a Styr mellett,
Lucktól É.-ra. Az oroszoknak 1916. Lucknál tör
tént sikeres megrohanását, amely az osztrák
magyar csapatokra nagy veszteséggel járt, a né
met segéderő megérkeztével megállítván, a szö
vetséges csapatok 1916 jún. 25—26. az oroszokat
itt megverték. Most Lengyelországhoz tartozik.
Sókút (Sul), kisk. Zemplén vmegye varannói
j.-ban, (i9io) 759 szlovák és magyar lakossal.
(Tr. Cs.-Szl.)
Sol, nap és a római napisten, a görög Helios
(1. o.) mása. — S. az alkémiában az arany neve.
Sol (a. m. nap), perui pénzegység = 100 centavo, a francia 5 frankos ezüsttel egyenlő. Arany
ból is készül 20, 10 ós 5 sol darabokban.
Sol, 1. Kolloidoldatok.
Sol, a szolmizációban a törzshangsor ötödik
hangjának — a g-nek — neve.
Sol. vagy S o í a n d . , latin természetrajzi nevek
(Mollusca és korallok) után Solander Dániel
(1736—82) svéd természettudós és utazó nevének
rövidítése. Megb. Londonban, mint a British
Mussum könyvtárosa.
S o l a fide (lat.) a. m. «egyedül hit által» t. i.
igazittatunk meg Isten előtt. Ez a lutheri refor
máció jelszava, melyet Luther a Eóm. 3,28-ba ér
telem szerint helyesen ugyan, de szöveg szerint
feleslegesen csúsztatott be, mert az eredetiben a
«sola» hiányzik.

Solamen miseris socios habnisse ma-

Solario
S o l a n o (spany.), sirokkószerü DK.-i szól Spa
nyolországban.
Solanto, rommező Szicilia É.-i partján, Paler
mótól K.-re, az antik Soloeis v. Solus v. Soluntum helyén.
S o l a u n n i L„ ebszöllö, csucsor, csucsorka
(n«v.), a Solanaceae család génusza; 900 faja a
forró és mérsékelt öv növénye, a legtöbb DélAmerikában. Különböző termetű füvek, cserjék,
fák. Levelük osztatlan vagy szárnyas, viráguk
ernyő- vagy fürtszerű virágzatban áll, pártájuk
kerekalakú, csöve igen rövid. Termésük göm
bölyű v. hosszúkás bogyó. Nálunk a 2 legneveze
tesebb faj a S. tuberosum L., a burgonya (1. o.) ós
a S. lycopersicum L., a paradicsömalma (1. °-)>
hazájuk Amerika. A forró övön mint termesztett
növény igen elterjedt a S. melongena L. (tojás
csucsor. Nálunk is termesztik úgy kertben, mint
cserépben. (L. még Aubergine). A vadon termők
közül említendő: S. dulcamara L. (piros ebszőllő,
zolna, édeskeserű csucsor, temondádfű, mellfű),
vízparton, nyirkos cserjésben heverő v. a bokorra
felkúszó félcserje. Bogyója hosszúkás, miniumvörös. Bogyóját kivéve, mérges dulcamarint tar
talmaz, egy másik anyaga a solanin. 1—2 éves,
levéltelen hajtása (stipites dulcamarae) medicinális, mellfájás, bőrkiütés, makacs fekély stb. elleni
orvosság. A S. nigrum L. (fekete ebszőllő vagy
zolna, kutyabogyó, szépasszony szőllője) közön
séges gyom. Virága kisebb az előbbinél, fehér,
bogyója fekete v. zöld. Mérges növény, a bella
donna hamisítására szolgál. Több S.-faj dísz
növény. Ilyenek: S. atropurpureum, S. robustum Wendl., S. marginatum L., S. giganteum
Jacq. stb.
S o l a n u m f u r i o s u m (növ.), 1. Paris.
Solapur (Sholapur), város Bombay indobrit
presidency Bombay kerületében, jelentékeny erőd
del, (i9ii) 61,345 lak., szövőiparral.
Solari, 1. Solario.
Solario (Solari), 1. Andrea, a milanói isko
lához tartozó olasz festő, szül. vsz. Milanóban
1465 körül, megh. u. o. 1515 után. Antonello da
Messina, majd Leonardo da Vinci művein képezte
magát s hatott rá a flamand festészet is. Milánón
kívül Velencében és Franciaországban (1507—
1509) működött. Müveiben éles rajz lágy színe
zéssel párosul. Technikai alaposság tekintetéban
legkiválóbb volt a milanói festők között. Főművei:
Szt. Család (1495) a milanói Bréra-képtárban;
Ecce Homo a milanói Poldi Pezzoli-muzeumban;
Madonna a zöld párnával (ú. n. Madonne au coussin vert, 1507—09 közt) és Ker. János feje a pá
risi Louvreban; Salome az oldenburgi képtárban,
s kitűnő arcképei közül Longono jogász (London,
Nemzeti képtár) és Charles d'Amboise (Louvre)
képmásai. Egy Madonnája a Szépművészeti Mú
zeum Pálffy-gyűjteményében látható. — 2., S-,
Cristoforo, olasz szobrász és építész, S. 1. test
vére, szül. 1475 előtt, megh. 1525 után. 1490-ben
bátyjával Velencében tartózkodott, 1498 óta MiLinóban és vidékén, rövid ideig Rómában is mű
ködött. Főműve Lodovico Sforza nejének, Estei
Beatricénak síremléke, melyből csak a házaspár
alakjai maradtak fönn a paviai Certosában. Ez
utóbbi és a milanói székesegyház részére számos

l o r u m (lat.) a. m. vigasz a szerencsétleneknek,
ha bajtársaik vannak. Aesopus egyik meséjének
tanulsága, mely ilyen alakban Spinozánál olvas
ható (Bthik 4, 57).
S o l a n a c e a e , Ebszöllöfélék (Burgonyafélók,
növ.), a forrtszírmú kétszikűek családja a Tubiflorae-sorozatban. 1700 faja forró és mérsékelt
övi, nagyobbrészt amerikai. Füvek, cserjék
(felfutó is) v. kis fák, viráguk végálló, magános
v. (bogas) virágzatban áll, 5 tagú, pártája a bim
bóban redős, porzója 5. Magházuk 2 v. 3—5 üregű.
Termésük bogyó v. különféle tok. Ide tartozik a
burgonya, paradicsom, dohány, paprika, nadra
gulya, maszlag, beléndek, több dísznövény, pl.
Petúnia stb.
Solander, Dániel, 1. Sol.
< Solanidin, 1. Szolanin.
••-..• Solanin, 1. Solanum és Szolanin.
Amely sző S alatt nincs meg, Sz alatt keresendői
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szobrászati munkát készítőit; egyideig a milanói
dóm építésvezetője volt. Mint építésznek főműve
a központi elrendezésű S. Maria della Passionetemplom Milanóban. — A S. család egy másik
ágának tagjai Lombardo (1. o.) néven Velencé
ben működtek mint épitészsk és szobrászok.
S o l a r i s (lat.) a. m. a Napra vonatkozó. — S.
gép, napgép (1. o.). — S. kémia, a Nap kémiai
alkatrészeinek vizsgálata spektrálanalizis segít
ségével. — S. nap a. m. napi nap. Lásd Nap
(dies).
Solax-isatio (lat.), 1. Szolarizácio.
S o l a r i u m (lat.), 1. valamely épületnek, külö
nösen villának magasan fekvő szobája, melybe a
nap legnagyobb részén át (főleg reggel és este)
süt a nap; 2. napóra; 3. földbór.
Solaro, Monté, begy, 1. Capri.
Solar-jlaj, 1. Kenőolajok.
Sola-váltó (sola, lat. a. m. egyedüli), az olyan
váltó, amelyet csak egy példányban állítottak
ki, szemben az olyannal, amelyről több eredeti
példány, másod-, harmad- stb. példányok is van
nak (1. Váltómásodlat). Használják a saját váltó
(1. o.) értelmében is.
Sólcz Vilmos, bányatanácsos, szül. Svedléren
1833 dec. 8., megh. Budapesten 1901 okt. 12. Bá
nyászati tanulmányait Selmoczbányán végezvén,
1858. kincstári szolgálatba lépett, 1867. a máramarosi kincstári igazgatóságban a kohászati osz
tály, azután több vasgyár vezetője, 1886. a selmeczbányai akadémia tanára, 1892. igazgatója
lett. Nevéhez fűződik a selrneczbányal akadémiá
nak főiskolává való kiépítése, az Országos ma
gyar bányászati és kohászati egyesület megalakí
tása. Tudományos munkái a Bányászati és Koh.
Lapok és a Dinglers politechn. Journalban meg
jelent kisebb közleményein kívül: Az elgázüás
elmélete; Faszénégetés retortúkban; A vasgyár
tás története; Brikettgyártás; Martinkemencék
és martinacél; A tégelyacélgyá'tás.
S o l d a n e l l a L., harangrojt (BÖT.), a Primulaceae (Kankalinfélék) család génusza; 6 faja
apró havasi f á Közép- és Dél-Európában. Tűleve
lűk kerekded, vesealakú. Viráguk magános v.
többes, hosszabb tőkocsányokon, pártája harang
alakú, rojtos szélű, lilakék. Termésük fedővel
nyíló tok. Nálunk leggyakoribb a S. liungarica Simk. (magyar harangrojt), az északi- és
keleti hegyvidéken és a S. p-usilla Baumg. a
keleti- és déldimai hegyvidéken. Alpi, nyirkos,
füves helyeken, főképen olvadó hó körül a S.
alpina L. (havasi harangrojt, 1. a Havasi növé
nyek tábláján, 22) és a S. minima Hoppé.
S o l d a t c s c a (ol., ejtsd: szoidateszka) a. m. kato
naság, de lealacsonyító értelemben. A rakoncát
lan, fegyelmezetlen katonaságot, mely különösen
a középkorban és a 30 éves háborúban minden
alkalmat felhasznált, hogy zsákmányt ejtsen és a
lakosságot sanyargassa, nevezték így el.
Soldau (lengy. Dzialdoivo), város Königsberg
volt porosz kerületben, dsuo) 4728 lak.; a nemet
lovagrend 1306. épített erősségének romjaival.
1806-ban a franciák itt a porosz-orosz hadakon
győzelmet vívtak ki. A világháborúban 1914
aug 5. német csapatok verték szét az orosz lovas
ságot ; aug. 27. a tannenbergi csata alkalmával

Soler

újra heves harc szinhelye volt. Most Lengyel
országhoz tartozik.
Soldo (többesben soldi), olasz rézpénz, a lira
V20 része.
S o l e a (állat), 1. Félszegúszók.
Soleil-féle kettős kvarc, 1. Kettős lemez, 2.
Soleillet (ejtsd: szőleje), Paul, francia Afrika
utazó, szül. Nimesben 1842 ápr. 29., megh.
Adenben 1886 szept. 10. Első afrikai útját 1865—
1866. tette. 1871—74-ben a Nigerhez igyekezett,
de csak az Ain-Szaleh oázisig jutott. 1878—80.
Szenegambiába ment. 1881-ben Obok gyarmatot
létesítette. Müvei • Bxploration du Sahara central
(1874); L'avenir de la Francé en Afrique (1875);
L'Afrique Occidentale (1877); Les voyages et
découvertes de Paul S. (1881); Obok, le Choa, leKaffa (1886).
Solen L. (áiiat), 1. Hüvelykagylók.
Solenhofen, falu, 1. Solnliofen.
Solenhofeni litográfikus mészkő, 1. Litográfkö.
S o l e n i d a e (állat), 1. Hüvelykagylók.
S o l e n n i s v. solemiiis (lat.) a. m. ünnepi, szer
tartásos ; solennitas, ünnepélyesség.
S o l e n o c o n c h a (Scaphopoda, állat), 1. Sca—
plwpoda.
Sfolenodon (állat), 1. Patkányvakondok.
S o l e n o g a s t r a (állat), a Puhatestűek (Mollusca) törzsébe tartozó Párosidegüek vagy Öspuhatestüek (Amphineura) osztályának egyik:
alosztálya. Az idetartozó fajok teste féregalakú
vagy hengeres, olykor oldalról összenyomott.
Héjuk nincsen. Hasoldalukon rendesen egy hoszszanti barázda fut végig, mely a test elülső részén,
lévő szájnyílásnál kezdődik és a test hátsó részén
lévő végbélnyílásnál végződik; ebben a barázdá
ban csillangós bőrredő van, mely a helyváltozta
tásnál és a táplálék megszerzésénél segédkezik.
Tengeriek. Átalakulással fejlődnek. Ismertebbnemeik : Ghaetoderma, Neomenia, Proneomeniar
Macellomenia,
Lepidomenia,
Nematomenia.
Életmódjukról még keveset tudunk. Legnagyobb'
részük az iszapban, egyesek Gorgoniákra vagy
Hydrozoákra csavarodva élnek. •
S o l e n o g l y p h a (állat), l. Csövesfoguak.
S o l e n o i d , 1. Oalvánspirál.
Solenopsis (tolvajhangya, állat), 1. Hangya
félék.
S o l e n o s t e m n i a Hayne (nüv.), az Asclepiadaceae családba tartozó szürkés, hosszúkás le
velű cserjéje Egyiptomnak és Arábiának. Levelehaj tószer és a vele hasonló hatású alexandriai
szennalevéllel keverték. A nubiaiak és arabok
mekkai szenná-nak nevezik.
S o l e n o s t o m a (állat), 1. Tömlősszájú hal.
Solent, tengerszoros, Wight angol szigetet
Hamp grófságtól választja el. Ny.-i bejáratában
vau Hurst Castle vár.
Soler, Frederic (írói álneve: Seraft, Pitarra)*
katalán költő, szül. Barcelonában 1839., megh.
u. o. 1895 júl. 31. Irt kb. 100 szindarabot a ka
talán népéletből, melyek közül több sikert ara
tott. Legjobb munkája, a Batalla de Reinas,az
Akadémiától 5000 franknyi díjban részesült. Ér
tékesebb művei még az órásmesterséget űzött
költőnek: Las joyas de Roser; Lo dir de la gént;
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Lo monjo negro; Judas de Keriot és Cura de
moro. Mint Urai költő többször tűnt ki a barce
lonai virágjátékokon.
Solesmes (ejtsd: szoiém), íalu Sarthe francia
départementben, (1911) 601 lak., márványbányák
kai, 1010. alapított híres bencés apátsággal,
amely a rendnek Franciaországból való kiutasittatásáig (1903) a katolikus egyházi zene és zene
elmélet legfontosabb középpontja volt. A S.-i apát
ság Wight szigetére, Quarr Abbeyba vonult számMv*>tése tartamára.
Sólet (bizonytalan származású szó), zsidó szom
bati étel, mely hússal kevert babból, borsóból vagy
bab- és rizskeverékből vagy tésztanemüekből áll.
A zsidóknak ugyanis tilos szombaton a főzés,
ennélfogva ez ételt már pénteken elhelyezik az
elzárt kemence parazsára, ahol szombatig megfő.
Soleure (ejtsd: szoiőr), Solotkurn francia neve.
S o I e u s , musculus S. (lat.), a lábikrát az ikerIzommal alkotó erős izom; mindkettő közös ina
a sarokcsonthoz tapadó Achilles-ín.
Solf, Wilhelm, német államférfi, szül. Berlin
ben 1862 okt. 5. Keleti nyelveket tanult; jogi tanul
mányait Kalkuttában végezte, azután gyarmati
.szolgálatba lépett. 1900-ban Szamoa kormány
zójává nevezték ki, la 11. német birodalmi állam
titkár s a gyarmati hivatal vezetője lett; 1918.
Tövid ideig külügyi államtitkár volt, 1920. tokiói
ügyvivő, 1921. u. o. nemet nagykövet. Müvei:
"Weltpolitik und Kolonialpolitik (1918); Kolonialjjolitik, mein politisches Vermáchtnis (1919).
S o l í a t a v a (ol.), 1. Szolfatára.
Soll'eggio (ol., ejtsd: szoiteddaso, franc, solfége,
•ejtsd: szolfézs), énekgyakorlat a hallás, intonálási
biztosság fejlesztésére. Francia és belga ének
iskolákban az előkészítő kurzus neve. A S.-kat a
fizolmizáció szótagjain (do, re, mi, fa, sol, la, si)
szokás énekelni (1. Zenediktáíás). Neves S.-kat
irtak: Bordogni, Concone, Panofka, Szabados.
Solferino, falu Mantova olasz tartományban,
12 km.-re D.-re a Garda-tó melletti fensíkon,
<i9ii) 1589 lak. Itt III. Napóleon az egyesült í'rancia-szard hadakkal 1859 jún. 24. az osztrákokon
"véres győzelmet aratott, minek következménye
Lombardia elvesztése lett. A csatában az osz
trákok 22,350, a franciák kh. 12,000, a szárdok
5500 embert vesztettek. Az elesettek csontjait a
S.-i templomban helyezték el s 1870. emléket
állítottak nekik.
Solíerino-vörös, 1. Fukszin.
Soli (ejtsd: szoii), a mai Bosznia B.-i részének
területe a Szprecsa folyó mellett, ott, ahol ma
Gornja és Dolnja-Tuzla van. A X. sz.-ban a zupa
Lepenica területén Salenes megerősített város ál
lott, melyről Sale, Soli nevet nyert az egész
terület, mely akkoriban Szerbiához tartozott. A
XIII. sz.-ban itt volt a Sói bánság (1. o.). Most a
Szerb-Horvát-Szlovén államhoz tartozik.
S o l i c i t o r (ejtsd: szoiiszitör), a latin sollicitare
szóból (a. m. felkérni, felszólítani) képzett angol
szó, jelenti a peres ügyekben ténylegesen eljáró,
a per előkészítését végző ügyvédet Nagybritan
niában. A tárgyaláson már rendszerint a barrister (1. o.) lép fel. L. még Attorney.
S o l i d a g o L., istápfü (Doria Adaus., nOv.),
& Fészkesek csöves virágú génusza; 80 faja van,

Solimena

a legtöbbje északamerikai, néhány délamerikai,
a S. virqa aurea L.
lig az egész B.-i mérsé
kelt öv növénye. Egyesek félcserjék, a többi fű,
Fészkük többnyire kicsi, fürtösen v. más virág
zatban elhelyezett, nyelves, termős sugárvirágai
többnyire nagyok, kaszaijuk hengeres, sertékből
álló bóbitája 1—2 soros. Verőfényes lejtőkön,
homokon, szellőkben, irtásban gyakori a S. virga
aurea L. (aranyos istápfü, arany vessző, gyürűfű,
ritkarój), 50—100 cm. magas, bugásán elágazó.
Fészkenkint többnyire 8 aranyszínű sugárvirága
van. Kerti növény is. Több amerikai faj Európá
ban már régóta kultivált növény. Ezek közül a
S. canadensis L. ós a $. serotina Ait. el is vadult.
Solitias-is (a latin solidus-bó\, a. m. tömött,
egész, merő) a. m. együttes, biztos, szilárd;
solidarüas vagy in solidum, egyetemlegesség
(1. o.). — S. pathologia a. m. sejtkórtan (1. o.).
Soli !>eo g l ó r i a ! (lat.) a. m. egyedül Istené
a dicsőség!
S o l i d u n g u l a v. Solipoda (állat), a Páratlan
ujjúak (Perissodactyla) régi tudományos neve.
L. Patások.
SolUlus (lat.), 1. Solidaris ; soliditas, szilárd
ság, megbízhatóság.
S o ü d u s , Nagy Constantinus óta a római csá
szárság aranypénze, */„ font. Ennek a VII. sz.-ig
40 meroving frank dénár felelt meg. A frank ki
rályok is verettek arany S.-okat. A VII., VIII.
sz.-ban is 40 frank dénár összegét jelentette még,
de mint vert pénz, kimegy a forgalomból. Nagy
Károly óta a S. 12 dénár összegét jelentő pénz,
amely azonban szintén nem került kiverésre.
Bajorországban, Ausztriában a IX. sz.-tól kezdve
kétféle S. ismeretes. A hosszú S. = 30 dénár 03
a rövid v. frank S. = 12 dénár. Szent István
óta a magyar törvények is gyakran emlegetik ;
értéke Szent István idejében 12, utóbb 30 ezüst
dénár. Az ezüst S. 12 dénár.
Soliíiiga vagy Solpuga (Hengeres pókok
vagy Rovarpókok, állat), a Fokok (Arachnoidea)
osztályának egyik rendje. Legjellemzőbb testük
gazdag izeltsége. Nemcsak potrohúk izeit, hanem
testük elülső része is. Termetük szabásában és
abban, hogy légcsövekkel lólegzenek, a rovarok
és a pókok között állanak. Éjjeli állatok s vesze
delmes ragadozók. Csak a melegégövi vidékeken,
főleg a száraz sivatagokon és steppóken élnek
(Ausztráliát és a Szunda-szigeteket kivéve). Leg
ismertebb fajai: a közönséges hengerpók (Galeodes araneoides Pali.) és a kaspiai hengerpók
(Galeodes caspius Bir.); az előbbi Dél-Orosz
országban ós Kis-Azsiában gyakori, az utóbbi
Közép-Ázsiában honos. Hosszúságuk eléri az 52
mm.-t is.
S o l i g n y - l a - T r a p p e (ejtsd: szolinyi la trapp), falu

Orne francia departementban, Normaadiában,
(i9ii) 698 lak.; közelében van a La Trappé (v.
La Grandé Trappé) híres bencés-, később trap
pistakolostor.
Solihull (ejtsd: szóiihöii), város Warwickshire
angol countyban, (1911) 18,762 lak.
S o l i l o q u i u i n (lat.) a. m. magánbeszéd, mo
nológ (1. 0.).
Solimena, Francesco, másk. VAbbate Ciccio,
olasz festő, szül. a Nápoly melletti Nocerában'
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Solmsen

Solitario, El, Calderon Serafin Estébanez spa
1657 okt. 4., ínegh. Nápolyban 1747 ápr. 5. A ná
polyi barokfestészet egyik vezető mestere. Moz nyol költő álneve. L. Calderon, 3.
galmasság, széles ecsetkezelés s pompás világí
S o l i t u d e (franc, ejtsd: szoutiid) a. m. magány,
tási hatósok jellemzik művészetét. 1723—28-ig gyakorta magánosan álló kéjlakok neve.
Bécsben működött s nagy hatást gyakorolt az
S o l i u m (lat.), a trónszéknek egy neme az
osztrák barokfestészetre. Műveit a nápolyi kép ókorban. A császárság korában aztán koporsót is
tárban, a bécsi udv. múzeumban és Harraeh-kép- értettek rajta,
tárban lehet legjobban tanulmányozni.
Soljani, adók. és pk. Szerem vm. zupanjai
j.-ban, (i9io) 1693 horvát és tót lak. (Tr. SzHSz.)
SolimSes, az Amazon folyó egyik neve.
Soller (ejtsd: szollyer), város Mallorca spanyol
S o l i n , 1. Aerogéngáz.
Solingen, város Düsseldorf porosz kerületben, baleári szigeten, (IMO) 8000 lak., régi erősséggel ;
{1910) 48,912 lak., jelentékeny vas- és acéliparral. olaifa- és narancsfaültetvényekkel; közel hozzá
Vasiparát 1147. állítólag damaszkuszi fegyver a Puerto de 8. kikötő két világítótoronnyal.
kovácsok alapították. 1359. városi jogot nyert.
S o l l i c i t a n s (lat.) a. m. kérő, sürgető, jogke
Solinus, Gaius Július, római iró, ki a Kr. u. reső ; sollicitatio, kérés; sollicitator, ügyvéd.
III. sz.-ban Gollectanea rerum memorabilium
S o l l i c i t a t i o (ad turpia, lat.), a kánonjog
•elmen Plinius természetrajza és mások nyomán ban az a bűncselekmény, ha a gyóntató atya a
földrajzi nevezetességeket állított össze, mely gyónás alkalmával v. annak ürügye alatt a tíz
művét aközépkor nagyrabeesülte. Kiadta Momm- parancsolatba (6. és 9. par.) ütköző testi bűn
sen Th. (1864 2. kiad., Berlin 1895).
tényre csábítja a gyónó egyént v. ez utóbbi által
magát ily bűnre engedi elcsábíttatni.
Soliporta (állat), 1. Solidungula.
Sollicitndo o m n i n i n e c c l e s i a r a m (lat.),
Solipsismus (a lat. solus a. m. egyedül és
ipse a. m. maga szótól), az a tan, hogy valami VII. Pius pápa 1814 aug. 17-én kelt bullájának
egyes alany vagy én az egyetlen létező; a világ, kezdő szavai. B bullával állította vissza a pápa a
beleértve a többi tudatos lényekot is, csakis ezen jezsuita rendet.
egyetlen létező én-nek képe. A S.-t a maga merev
Sollogub, Vladimír Alexandrovics, gróf, orosz
eégében (mely minden valóságot az egyéni én-en író, 1. Szollogub.
klvíll tagad), mint tant nem vallja semmiféle
S o l m i s a t i o (szolmizálás), 1. Szolmizáció.
filozófia, de gondolatkörével érintkezik úgy az ind
Solmona, város, 1. Sulmona.
brahma tana, mely a társryak és alanyok világát
Solms, német grófi, majd hercegi család, mely
Brahma csalódásának, álomképének hiszi és a nek első ismert őse Marquard gróf volt (1129
szemlélődőt Brahmával azonosltja, valamint a kör.). Birtokai a Lahngauban voltak és Braunbuddhizmus, mely a világ jelenségeit a szemlélődő fels kastély volt székhelye. 1420-ban a S.-Braunalany csalódásának hiszi, végre Fichte Johann fels és a S.-Zí'c/i-ágakra szakadt a család. Az
Gottlieb filozófiája, mely a tárgyak világát mint előbbi 1742. hercegi címet kapott, az utóbbi is
az alanynak, az énnek (de nem az egyéni Énnek!) mét a S.-Lich-Hohensolms (1792 óta herceg) és
tételezését, produkcióját szemléli. Stimer Der S.-Laubach-k^akta. szakadt. Bz utóbbinak szá
Binzige und sein Bigentum c. művében a szélső mos ága közül a S.-Baruth-CBfdéii 1888. emel
ségig viszi főleg a gyakorlati S.-t.
kedett hercegi rangra. A S.-család 1806. vesz
Solipsisták, a jezsuiták (S. I.) gúnyos neve, tette el uralkodói jogait, birtokai jelenleg Hesami azt jelenti, hogy ők csak magukra gondolnak. senben, Porosz- és Szászországban vannak. — A
A Monarchia Solipsorum (Velenco 1646) valószí S.-Laubach-&gből származott:
nűleg a magyar eredetű Inhofer (1. o.) műve.
S.-Laubach, Hermann, gróf, német botanikus,
Solis, Virgil, német grafikus, szíil. Nürnberg szül. Laubachban (Giessen mellett) 1842 dec. 23.,
ben (v. Svájcban) 1514., megh. Nürnbergben megh. Strassburgban 1915 nov. 24.1868-ban Hallé
15G2. Korának legtermékenyebb mesterei közé ban, 1872. Strassburgban, 1879. Göttingenben lett
tartozik, ki mintegy 800 fa- és rézmetszetet ké tanár és ugyanott a botanikuskert igazgatója.
szített, a biblián kívül Vergilius, Ovidius költe 1883-84. beutazta Jávát, 1888. ismét strassburgi
ményeit, Aesopus meséit illusztrálta, leginkább tanár lett. Főképen a növényrendszertan, növény
azonban ötvösök számára mintákul kiadott réz földrajz és paleontológia terén működött. Főbb
metszeteivel gyakorolt nagy hatást a német re- művei: Herkunf t, Domestikation u. Verbreitung
naissance iparművészetére.
des gewöhnlichen Feigenbaumes(Göttingen 1882);
Corallina (Napoli 1881); Binleitung in die PalaeoSolista (ol.) a. m. magánénekes (1. o.).
Solis y Ribadeneira (ejtsd: szoiisz i ríva—), Anto- phytologie (Leipzig 1887); Weizen und Tulpo und
vio de, spanyol költő és történetíró, szül. Alcalá derén Gesohichte (u. o. 1899); Die leitenden Gede Henaresben 1610 jiíl. 8., megh. Madridban sichtspunkte einer allgemeinen Pflanzengeo1GS6 ápr. 19.1661-ben IV. Fülöp az amerikai Indiák graphie (u. o. 1905). Értekezéseinek nagyrésze a
első történetírójává nevezte ki. B minőségében Botanische Zeitung folyóiratban jelent meg, amely
írta legnevezetesebb müvét: Mexico történetét nek szerkesztője volt. Életrajza: Ber. der deut(História de la conquista de Mejieo, Madrid 1684 schen Botan. Gesellsch. 33. köt. 95.1.
és a Biblioteca de antores espaííoles 28. köteté
Solmsen, Félix, német nyelvtudós, szül.
ben). Költeményei Varias poesias c. alatt 1692. Schneidemühlben 1865 júl. 11., megh. Mehlom
és 1732. jelentek meg Madridban.
mellett vasúti baleset következtében 1911 jún.
S o l i t a i r e (franc, ejtsd: szoliter) a. m. remete, i 13. Halléban gimnáziumi, majd 1897. Bonnban
társaságot kerülő ember; magánosan keretbe fog | egyetemi tanár volt. Főművei: Studien zur lat.
lalt értékes gyémánt v. egyéb drágakő.
I Lautgeschichte (Strassburg 1894); UntersuchunAmely szó S alatt nincs meg, Sz alatt keresendői
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gen zur griech. Laut- und Verslehre (u. o. 1901);
Inscriptiones Graecae (Leipzig 1905); Beitráge zur
grieeh. Wortforschung (Strassburg 1909 I. rész).
Solnhofen (Solenhofen), falu a bajorországi
Mittelfranken kerületben, (i9io) 1117 lak., 879.
alapított templom romjaival, amelyben Szt. Sola,
Bonifaoius tanítványa volt eltemetve. Környé
kén a híres palás juramészkő, a S.-i litográfkő
bányászata sok munkást foglalkoztat.
Solnhofeni pala (geoi.), a felső jura képződ
ménye, 1. Litográfkő.
Solnok (Szolnokpuszta), adók. Szerem vm.
rumai i.-ban, (1910) 505 magyar és német lak.
(Tr. SzHSz.)
Sola (ol.), a. m. egyedül. A következő összeté
telekben : tasto S. a számozott basszus Írásmód
jánál azt jelenti, hogy csak a basszus játszandó,
akkordok nélkül. Zenekari művekben a S. jelzés
arra utal, hogy a szólamot csak egy hangszer
játssza. S. alatt továbbá oly hangszeres zeneművet
értünk, melyet a játszó maga egyedül, vagy más
kisérő hangszer aláfestésével ad elő. — S-, kártya
műszó, azt jelenti, hogy egyedül. A l'hombre-nál,
hogy a játszó a talonból nem vett fel lapot.
S o l o c c i s m n s (görög-latin), mondatszerkezeti
hiba. A régiek Soloi nevű rodoszi gyarmat nevé
től származtatták, mivel annak lakói hamar el
felejtették a helyes athéni szólásmódot.
Soloeis, ókori város, 1. Soluntum.
Sologne (ejtsd.- szoionny), sík vidék Közép-Francia
országban, a Loire és Cher völgyei közt. Területe
mintegy 4600 km2, talaja agyagos, vizátnemboesátó és így mocsarak vannak rajta. A XIX. sz.
közepe óta csatornázással és a márgás helyek befásításával némileg egészségesebbé és szárazabbá,
földművelésre alkalmasabbá tették.
Solomon Islands, 1. Salamon-szigetek.
Solomos, Dionysios, újgörög költő, szül. Zantén 1798 ápr. 20. veneziai grófi családból, megh.
Korfun 1857 nov. 26. Itáliában nevelődött, 1818.
hazájába tért és tanulmányozni kezdte az újgörög
népköltést. A szabadsághoz írt himnusza (1823)
nemzeti énekké lett. A modern újgörög irodalom
vele kezdődik. Összes művei Korfuban jelentek
meg (1859). V. ö. Télfy Iván, S. Dénes költemé
nyei és a hétszigeti görög népnyelv (Akad. érte
kezés 1871).
Solon, athéni törvényhozó, a hét görög bölcs
egyike, szül. Kr. e. 640 körül, megh. 559. Régi
nemes család ivadéka, egyik őse, Kodros, Athén
királya volt. Ifjúkorában kereskedő utakat tett,
a politikai téren Salamis c. elégiájával lépett fel,
amelyben Athént buzdította, hogy hódítsa vissza
Megarától a szigetet, ami sikerült is. így Athén
kereskedelmét felvirágzáshoz juttatta, de a földmlvelő lakosság tovább is sínylődött bajaiban,
melyeket Drakon törvényei hiába próbáltak el
oszlatni. 594-ben korlátlan hatalommal archonná
választatván,először a teherler&zks (szeiszakteia,
1. o.) által a parasztságot megszabadította, az adós
ságból eredő szolgaságtól. Azután az alkotmány
reformjához fogott. A lakosságot vagyoni jöve
delme alapján, tehát timokratikus módon, négy
osztályra osztotta fel: ötszázmérősök, lovagok(300
mérősök), fogatosok (200 mérősök) ós a munkásnépség osztályába. Város és vidék közt így a poli
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tikai jogokat illetőleg megszűnt a különbség, At
tika minden szabad lakosa Athén polgára lett. A
nép minden egyes tagjának megadta a módot, hogy
szabadon érvényesíthesse tehetségét. Ipar és ke
reskedelem gyorsan fellendült; a nép hozzászokott,
hogy a politikai életben tevékeny részt vegyen.
Az egyes osztályok minden kívánságát természe
tesen S. sem elégítette ki; a nemesek felfogása
szerint túlságos sok jogot adott a szegényeknek,
ezek viszont még többet vártak tőle. B szemre
hányások miatt tíz évi utazásra szánta magát, da
a, várost megeskette, hogy távolléte alatt nem vál
toztatja törvényeit. Meglátogatta Egyiptomot,
Ciprust, Lidiát (Kroisosszal való beszélgetése
azonban csak monda). Visszatérése után nem tudta
megakadályozni Peisistratos kényuralmát, azután
csakhamar meghalt. Életrajzát megírta Plutarchos; verseinek töredékeit összegyűjtve közli
Bergk Poetae lyrici Graeci c. kiadása. V. ö. Keil,
Die Solonische Verfaasung in Aristoteles' Verfassungsgeschichte Athens (Berlin 1892).
Solonis-szőllő (1. az ábrát). A Vitis riparia, a
Vitis candicans és a Vitis rupestris amerikai szőllőfajok természe
tes keresztező
dése által ke
letkezett szőllöfajta, mely Te
xas É.-i részében
vadon nő.Törzse
zömök, erős; nö
vése buja, felfelé
kapaszkodó; haj
tásai hosszúak,
levelei középnagyok, a ripárialevelektöl főleg
az élesebb foga
zat által külön
böznek ; fürtje
Solonís-szöllú levele.
kicsiny.könnyen
lehulló apró fekete bogyókkal. A meszet ós a
talajnedvességet jobban elbírja mint a ripária, de
a száraz talajban tönkre megy. Nehezebben sza
porítható sima veszszőről, mint a ripária s nem is
forrad olyan könnyen össze az európai szőllővel,
mint emez. Nagy hátránya, hogy a filloxerának
távolról sem áll annyira ellent, mint a ripária
ós a rupestris. A S.-vel rokon s egészen hasonló
tulajdonságokkal biró fajta a Novo-Mexicana.
A solonis mint felfutó növény jóval a fllloxera
fellépte előtt ismeretes és honos volt nálunk is,
míg a többi mexikói alanyfajtákat csak a fllloxera
után hozták be Amerikából.
S o l o r e (franc, ejtsd: szoiór), hideg éjjeli hegyi
szél, amely a Lailantól nem messze fekvő völgy
ből jön s a Dróme folyását követi.
Solothurn (franc, Soleure, ol. Sólettá), 1.
Sva/e Ny.-i részének egyik kantonja, 791 km2 te
rülettel. A kantonban DNy.-ról ÉK. felé a Jura
egyközű láncai vonulnak végig, legnagyobb csú
csai a Hasenmatt (1448 m.), a gyönyörű kilátást
nyújtó Weissenstein (1284 m.) és a Röthifluh
(1398 m.). A kanton vizei az Aar környékéhez
tartoznak. A talajnak legnagyobb része term ékeny
s fő terméke a gabona. A szőllőtermelés jelenték-
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telén, ellenben a gyümölcstermelésre s a havasi
gazdálkodásra nagy gondot fordítanak; állat
tenyésztése is kiváló. A lakosok száma (1920)
130,578, túlnyomórészt német. Vallásra nézve 8/8
része róm. kat., "/a része protestáns. A lakos
ságnak több mint fele iparral foglalkozik. Az 1875
dec. 12. megalkotott, 1887. és 1895. revideált
alkotmány demokratikus. A kantoni tanács (min
den 800 lakosra 1 tag) a törvényhozó, az 5 tag
ból álló kormány tanács pedig, amelynek elnöke
a Landamman nevet viseli, a végrehajtótestület.
Minden törvényre és a 100,000 frankot meghaladó
kiadási tételekre nézve a népszavazat kikérendő ;
azonkívül 2000 szavazó polgár kívánságára a
népnek is van úgy új törvények hozása, mint az
alkotmányrevizió dolgában kezdeményező joga.
Minden politikai községnek van egy békebirája
és minden járásnak járásbírósága. Büntető ügyek
ben az esküdtszék ítél. A végérvényesen döntő
bíróság a S.-ban székelő felső törvényszék. Köz
oktatásügyi intézményei mintaszerűek.
2. S., az ugyanily nevű svájci kanton fővárosa,
püspöki székhely, (1920) 13,199 lak., órakészí
téssel, nagy márványbányákkal, cement-, kémiai
gyárral, pamutfonóval. A festői, villákkal és
nyaralókkal beépített környéknek legszebb helye
Zuchwil falu, amelynek temetőjében nyugszik az
1817. itt elhunyt Kosciusko szíve.
Története. A hagyomány szerint S. egyike volt
a gallusok legrégibb városainak. A rómaiak ide
jében helyén épült Solodurum; számos marad
ványa van máig. 888-ban S. földje burgundi, ké
sőbben a záhringeni grófok uralma alá került.
1295-ben a környék urai ellen S. a berniekkel
kötött szövetséget és részt vett azokban a hábo
rúkban, amelyeket Bem az osztrák és burgundi
nemességgel folytatott. 1481-ben a burgundi há
borúk befejezése után Pribourggal együtt belé
pett a svájci szövetségbe. A reformáció S.-ban is
gyorsan elterjedt, de akappeli csata után Bucheggberg kivételével a lakosság zöme visszatért a
kat. vallásra. A XVI. és XVII. sz.-ban lassan-las
san a demokratikus uralom helyébe az ariszto
kratikuslépett. Midőn a franciák 1798. S.-t minden
ellenállás nélkül megszállották, véget vetettek a
patriciusi uralomnak és a kantont beolvasztották
az egységes helvét köztársaságba. 1814-ben, mi
ként a többi kantonban, az 1798 előtti kormány
formát nagyjában visszaállították és csak 1830.,
a júliusi forradalom hatása alatt, a balsthali nép
gyűlés döntötte meg, midőn S. város és vidékének
lakóit egyenlő joguakká tették. V. ö. Meisterhans, Álteste Geschichte des Kantons S. (1890);
Schuppli, Geschichte der Stadtverfassung von S.
(Basel 1897); Hartmann, S. (1914).
Solowjew, 1. Szolovjev.
Solpuga (állat), l. SolifugaSolstein, meredek hegycsoport az Északtiroli
~Mészkőalpok Karwendel csoportjában, 2641 m.
S o l s t i t i a m (lat.) a. m. napfordulat, 1. Évsza
kok, Nap térítő.
Solt (Zsolt), 1. Zoltán és Zsolt.
Solt, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. dunavccsei j.-ban, (1920) 7441 magyar lak.; vasúti állo
mással, posta- és táviróhivatallal és telefonállo
mással. A hagyomány szerint Árpád fia Solt (Zsolt)
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itt várat épített, mely S. nevet nyert. Erről vette
nevét S. vármegye (1. Pest-Pilis-Solt-Kiskun).
S. már a török uralom idején is város volt.
Solta, a Szerb-Horvát-Szlovén államhoz tar
tozó sziget a Spalatói-csatorna és a Stretta delia
Portó di Spalato között, (1910) 3516 lak.; kikötői
Garóber és Oliveto.
Soltész (lat. scultetus, ném. Schultheiss), köz
ségi biró. A S. a Németországból a felvidékre te
lepített községek (soltészségek) vezetője. A telepí
tés célja volt a lakatlan, erdős őrvidékeket a gaz
dasági kultúrába bevonni. Ezért a S.-t a földes
urak szélesebb körű jogokkal ruházták fel, mint
a közönséges községi birót.
Soltész, Í.Adolf,iparegyesületi igazgató, poli
tikai és közgazdasági Író, szül. Gyöngyösön 1868
júl. 25. Jogi tanulmányait a budapesti egyetemen
végezte; azután hírlapíró lett a vidéken, előbb a
Szegedi Napló munkatársa, majd az aradi Alföld
szerkesztője, 1894-től 1900-ig Budapesten a Nem
zeti Újság szerkesztője volt, miután 1897. az
Országos iparegyesületnek is szolgálatába állott.
1900-ban az iparegyesület titkára, 1915. igazgatója
lett. Politikai cikkeken kívül írt különböző szak
lapokba közgazdasági és iparpolitikai tanulmá
nyokat. Önállóan megjelent müvei: Magyar
ország és Ausztria közgazdasági viszonyáról:
A választójog reformja az iparosok szempont
jából ; Az adóreform az ipar szempontjából
(1907); Magyar Rochedale (10 év a magyar
ipari szövetkezetek történetéből, 1911); Iparo
sok és kereskedők adója (1912); A magyar
egyetemes adók (1917); A háborús adónovella
(1918).
2. S. Elemér, ref. lelkész, szül. Ombodon
(Szatmár vm.) 1874 ápr. 18. Tanulmányait Debreczenben és Parisban végezvén, 1899. nagybányai
lelkész lett. Irodalmi művei: Jézus föltámadása
(Debreczen 1898); Beteg hívek lelki gondozása
(u. 0. 1903); Adalékok a lelkészképzés reform
jához (Nagybánya 1907); Ünnepnapok (u. o.
1909); Szekularizáció (u. o. 1910).; Helmeczy
József emlékezete (u. o. 1915); Ünnepnapok,
második kötet (u. 0. 1919); A kerületi kérdés
(u. 0. 1921). 1906-tól 1919márc.-ig szerkesztette
ós kiadta az Igehirdető homiletikai folyóiratot.
3. S- Ferenc, klassz, filológus, tanár, szül. Mezőcsáton (Borsod vm.) 1821 dec. 1., megh. Sáros
patakon 1915 ápr. 30. Eleinte tanár volt Sáros
patakon, majd pap Bodrogkeresztúron, 1849. ismét
sárospataki gimn. tanár 1874-ig, azontúl főiskolai
pénztárnok. Irt latin és görög nyelvtanokat, ame
lyek több kiadásban jelentek meg, földrajzi tan
könyvet ós több tanártársával görög-magyar és
magyar-latin szótárt.
Soltészperecsény (Precin), kisk. Trencsén
vm. vágbeszterczei j.-ban, (1910) 502 szlovák lak.
(Tr. Cs.-Szl.)
Soltina (n5v.), 1. Serratula.
Solt-szék, a Duna bal partján, a mai Pest-PilisSolt-Kiskun vmegye DNy.-i részében, Soroksár
tól Baja szomszédságáig terjedt. Nevét valószínű
leg Zsolt vezértől kapta, kinek jószágai ezen a
vidéken feküdtek. Oklevelek csak 1341-től emle
getik a solti széket. V. ö. Pesty, Eltűnt vár
megyék (I. 68—74).
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Soltvadkert (azelőtt: Vadkert), nagyk. PestPilis-Solt-Kiskun vm. kiskőrösi j.-ban, (1920) 8181
magyar és német lak. II. Rákóczi Ferenc 1710 jan.
20. eldöntetlen csatát vívott itt a császáriakkal.
Soltyk, Román, lengyel tábornok, szül. Varsó
ban 1791., megh. Saint-Uermain-en Layeben 1843
okt. 22. 1809-ben Ausztria ellen harcolt, 1812.
Napóleon vezérkarába volt beosztva. 1822 óta len
gyel titkos társaságokban működött s az 1830-iki
forradalom kitörése után ő indítványozta a len
gyel országgyűlésen a Romanov-ház letételét
(1831 jan. 21.). Varsó védelmében a tüzérség fő
parancsnoka volt és ellenezte Krukoviecki kapipitulációját. Száműzetése alatt irt müvei: Précis
historique, politique et militaire de la révolution
du 29 novembre (Paris 1833, 2 köt.) és Napóleon
en 1812 (u. o. 1836).
Soltyitow, orosz tábornagy, 1. Szoltükov.
S o l u h i l i s (lat.) a. ni. oldható.
Soluntum (Soloeis v. Solus), régi, feniciai
eredetű város Szicíliában, Palermóhoz közel.Való
színűleg a szaracónok dúlták fel. 1863 óta végzett
ásatások egy Zeus-templom romjait ós sok ókori
emléket hoztak napvilágra.
S o l u t i o (lat.) a. m. oldat. A legegyszerűbb
gyógyszerkészítmények egyike, mely tulajdonkepen egyértelmű a kémiai szempontból vett ol
datokkal. A feloldott anyagot solvendumnak, az
oldó folyadékot pedig menstruurmiak (soivens)
mondjuk. Menstruum lehet víz, borszesz, bor,
éter, eterspiritusz, kollódium, olaj, glicerin vagy
valamely főzet, forrázat. S. számos van a hiva
talos összetett gyógyszerek közt is, melyek azon
ban különböző néven (S., aqua, spiritus, vinum,
liquor) szerepelnek. L. még Feloldás. — S. a jog
ban, 1. Fizeies.
S o l u t i o V l e i n i n c k x , kalciumpoliszulfídot és
kalciumtioszulfátot tartalmazó, vörösbarna színű,
marólugos folyadék. Külsőleg rüh ellen használ
ják. Készül kenvirágból és mósztejből, úgy hogy
a keveréket a kén oldásáig forralják, majd az
oldat tisztáját leöntik v. lefejtik.
Solutol, nyers krezol, mely krezolsók hozzá
adása folytán vizzel elegyíthető; sötétbarna alka
likus folyadék, 60"/0 krezoltartalommal, a zsíro
kat oldja, dezinficiáló és szagtalanító szer, vágó
hidakra, istállókban, árnyékszékeken alkalmazzák.
S o l u t r é (ejtsd: szoiatré), a diluviális ősember
klasszikus lelőhelye Franciaországban, Saóne-etLoiro dópartemencban. Róla nevezték el a paleolith kőkor egyik szakát solutréi korszaknak
(Solutróen). L. Kőkor.
Solutuni, solutio (lat.) a. m. fizetés.
S o l v a b i i i t é (franc.) a. m. fizetési képesség ;
solvable, fizetósképes.
Solvay (ejtsd: szoiivé), Ernest, belga gyáros, a
róla elnevezett Solvay-féle szódagyártás meg
alapítója. Rateegben, Brüsszel mellett szül. 1838,
megh. Brüsszelben 1922 máj. 22. 1863-ban alapí
totta az első ammoniák-szódagyárat, utána az egész
kontinensen gyorsan alakultak a szódagyárak és
az előtte használt Leblanc-féle gyártást teljesen
háttérbe szorították. Hazánkban is Solvay-féle
gyárak vannak. Továbbá kémiai kisérleti állomást
létesített Brüsszelben, majd gyárat a klórmész
gyártására elektromos energia felhasználásával

Solymászat

és számos kokszoló kemencét, hol az ammóniát is
kinyerte. Az ő alapítása Brüsszelben az Éeola da
commerce és az École des scioncos politiques et
sociales. Előbbi kereskedelmi pályára képez ki
hallgatókat és akadémiai jellegű, utóbbi pedig a.
brüsszeli egyetem egyik fakultása, nagy könyv
tárral. A párisi Institut de Chimio appliquóe nevű,
vegyészmérnököket képző intézetnek is egyik ala
pítója,
Solvay-féle eljárás, 1. Nátrium karbonátjai.
Soivens (lat.) a. m. flzetésképes; insolv^ns
a. m. fizetésképtelen.
S o l v e n t i a (lat.) a. m. oldó szerek. Ritkán
használatos elnevezés a nyálkát oldó, köptetá
szerekre. Leggyakrabban a hashajtókat értik Salatt.
Sol veol, krezolnak krezotinsavas nátriummal
készült semleges vizes oldata. 2G0/0 krezolt tar
talmaz. Sebészek fertőtlenítőül használják.
Solway-ürth (ejtsd: szoivé förth),, fjordos tenger
öböl az ír-tengerben Skócia és Anglia határán.
Bejárata Ross Island és Saint Bees Head közt.
Sóly, kisk. Veszprém vmegye veszprémi j.-ban,
(1920) 423 magyar lak.
Sólya, az a talpfaszerkezet, amelyen a hajót
megépítik s amely aztán a kész hajónak vízre
bocsátásánál csúsztatóul szolgál. L. Hajóépítés.
— Régi nyelvünkben S.-nak mondták a sarut is.
Solymár, 1. Solymászat.
Solymár, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.
pomázi j.-ban, (1920) 3028 német lak.; vasúti állo
mással. S. környékén volt Mátyás király nagy
vadaskertje. Csekély romjai látszanak egy vár
nak, melyet Szarkavárnak neveznek; Bél Mátyás
korában még látszottak a nyéki vadaskert falai.
S. újabban a gr. Karátsonyi által létesített rózsa
leányünnepek egyik színhelye.
Solymászat v. sólyomvadászat, a középkor
ban szokásos vadászat, melyet betanított sólymok
kal, vércsékkel, ölyvekkel szárnyasokra tartot
tak. Solymár, aki a sólymokat vadászatra tanítja.
A S. eredeti hazája Kelet- és Közép-Ázsia, hol a
S.-ot már ősidők óta űzték. Európában már a IV.
sz.-ban van leirásos nyoma; már az első Merovingok szenvedéllyel űzték; elterjedt az összes
királyi udvarokban s főúri körökben s ezeknek
lett külön fejedelmi rendeletekkel szabályozott
s csakis nemes személyek által űzhető sportja.
S.-ra Európában az északon honos vadász-sóly
mot (Falco rusticola), a vándor-sólymot (F. psregrinus) és a délkeleti európai kékes sólymot
gyakorolták be. Erre a célra vagy a fészekből
szedték ki a Mókákat, vagy már kinőtt sólymot
fogtak be, ezt többre becsülték, mert a vadászaton
merészebben támadott. A betanításhoz szükséges
volt a sólymot megszelídíteni, ezt pedig nyugtalanítás és éheztetés által érték el, mikor végre a
kimerült madár a solymár kezefején (öklén ^ é g pihent s az odatett húsdarabot elvette, utóbb
már a hívásra is odaszállott az ételért s ott meg
maradt. A vad megtámadására úgy gyakorolták
be, hogy először vékony pórázon egy szárnya
szegett galambra eresztették, utóbb pedig póráz
nélkül szabad galambra bocsátották s ha a ga
lambbal a hivó szóra (Hilo!) a solymár kezefejére
visszatért, a betanítást befejezettnek tekintették.
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A vadászatra való kivonuláskor a sólyom mindig mindenütt megtalálható, de nyáron csak a maga
a solymár bal kezefején tilt, ezért arra vastag sabb fekvésű vidékeken otthonos s némelykor
bőrkeztyüt húztak, a madár lába vékony szíj egyes példányai át is telelnek. Afrika Ny.-i és D.-i
szalaggal volt a solymár karjához csatolva s fe- részén a vándorsólymot a sokkal kisebb kis vándor
ére a szemeit is elfedő kis süveget tettek. A va sólyom (F. minor Bp.), Indiában a nagyobb és
dászat tulajdonképpen abból állott, hogy a fel feketébb sahin (F. peregrinator Sundev.) és
hajtott szárnyas vadra (fácán, fogoly, vadkacsa, Ausztráliában a feketearcú sólyom (F. melanoleginkább gémre) a sólymot rábocsátották. A genys Gould) helyettesíti. Ezt a három fajt azon
solymár ügyessége kellett ahhoz, hogy a sólymot ban sokan csak a vándorsólyom földrajzi válto
gyorsan lecsatolja, süvegét levegye, a sólymot zatának s nem önálló fajnak tartják. Észak-Afri
a levegőbe fellökje, hogy a vadat meglássa. A kában ós Északnyugat-Ázsiában honos és rozsda
sólyom — természete szerint — a vadat űzőbe vörös nyakszirtfoltjáról könnyen felismerhető a
véve, annak fölébe emelkedni s onnét nyílsebesen berber sólyom (F. barbarvs L.), mely Spanyol
a zsákmányra lecsapni igyekezett. Ennek a le országba is átrepül. A vándorsólymon kívül Euró
vegőben folyó küzdelemnek a látása volt az a pában és Eszak-Ázsiában s így hazánkban is elő
vadászgyönyör, aminek a régi kor fejedelmei s fordul a kis sólyom (F. merilhis Gerini, = F.
főurai szenvedéllyel hódoltak s érette nagy ál aesalon Tunst) ós a fecskeszárnyú sólyom vagy
dozatokat hoztak ; egy jó sólyom ára 1000, sőt kába (F. subbuteo 1;.). A kis sólyom fölül kékes
több darab arany volt, egész személyzeti kar dol szürke ; homloka, feje, oldala és torka fehér; nyak
gozott az udvaroknál magasrangű főtisztek alatt szirtje rozsdabarnás; nyaka, oldala, melle és hasa
a S. fentartására. Őseink a S. ismeretét — föl- rozsdaszinnel árnyalt fehér és barna hosszanti
tehetőleg — magukkal hozták. Már az 1200-as foltokkal tarkított; evezői feketés szürkék ; farka
években vannak királyi rendelkezések az udvari szürke, végén fehér; lábai sárgák ; karmai feke
solymászokról. Több helységünk neve is megörö ték ; csőre kékesszürke, hegye felé fekete. Hossza
kb. 30, szárnya 20—21, farka 14, csűdje 3-4 cm.
kítette a S. egykori gyakorlását.
Sólymok (Falconinae, állat), a Ragadozó ma Hazánkban elég gyakori,de csak télen fordul elő. A
darak (Acciptriformes, v. újabb néven Falconi- fecskeszárnyú sólyom fölül palaszürke, alul rozs
formes) rendjébe tartozó Sólyom-félék (1. o.) csa dás sárgásfehér v. tiszta fehér, hosszanti széles
ládjának egyik alcsaládja. Erős testalkatú, meg barna foltokkal sűrűn tarkítva. Feltűnő bélyege,
lehetősen zömök törzsű ragadozó madarak, melyek hogy nyakszirtjén két nagyobb fehér v. agyag
a többi sólyom-féléktől f>"leg abban különböznek, sárga foltja van s főleg, hogy szárnya igen hegyes
hogy csőrük felső kávájának élo határozottan és túléri a fark végét. Testhossza kb. 34, szárnya 26,
fogacsolt s a fogas kiemelkedések az alsó káva farka 15, csűdje 3 cm. Hazánkban különösen vo
megfelelő kivágásaiba illenek bele. Csűdjük közép- nulásakor mindenütt előfordul, de seholsem gya
hosszúságú. Szárnyuk hosszú, hegyes és a hosszú kori. Dél-Európában, főleg Dalmáciában, továbbá
farknak majdnem a végéig ér. Az egész földön Észak-Afrikában le egészen Kelet-Szudánig és
el vannak terjedve s magas fák tetején, sziklákon Abessziniáig él Feldeggsólyma (F. feldeggiSvlü.),
v. tornyokban tartózkodnak. Repülésük tetszetős mely a kerecsenhez (1. alább) hasonlít, csak hal
ségével és gyorsaságával az összes többi ragadozó ványabb szinü és feje vörös szinű. Irodalmi köz
madarakat felülmúlják. Csak repülő madarakra lések szerint hazánkban is előfordul, azonban
és rovarokra vadásznak, dögöt csak fogságban ezek az adatok téveseknek bizonyultak, mert
fogyasztanak. Tojóik többnyire 3—7 gömböly a Feldegg sólymának feltüntetett példányokról
ded, többé-kevésbbé érdes felszínű és sötétebb kiderült, hogy kivétel nélkül a kerecsen (Hiepettyekkel és foltokkal tarkázott világos vöröses rofalco cherrug Gray) fajhoz tartoznak. Középbarna alapszínű tojást raknak, melyeket a nős Afrikában és Indiában honos a legszebb nemes
tény mindig egymaga költ ki. 80 fajuk ismeretes, sólyomfaj, az élénk színű és pompás mustrázatú
melyek közül az alábbi nemek és fajok a közön vörösnyakú sólyom vagy turumdi (F. chiquerra
Daud.). A görög szigeteken, kivált a Cycládokon
ségesebbek :
és Sporádokon él a mi fecskeszárnyú sólymunk
1. nem: Nemes sólyom (Fakó). A többi sólyom nál nagyobb termetű kormos sólyom v. barbaki
nemektől abban különbözik, hogy külső ujja (a (F. eleonorae Géné).
karmot leszámítva) hosszabb a belső ujjnal
(karom nélkül). A vándorsólyom vagy kéksólyom
2. nem : Vadászsólyom (Hierofalco). Jellemző
(F. peregrinus Tunst.) fölül világos kékesszürke igon tekintélyes testnagysága, viszonylag hatal
sötétebb íiarántcsikokkal; homloka szürke; torka, mas, erős ívben görbült csőre, kétharmadrészben
begyo ós mellének felső része sárgásfehér; mel tollas csűdje és a szárnyakhoz viszonyított hoszlének hátsó része és hasa vörösessárga; ovező- szabb farka. E nembe tartoznak az összes S. közül
tollai szürkéskéketek; kormánytollai fölül szür a legnemesebb és ősidők óta legbecsültebb'
kék, többé-kevésbbé szakadozott feketés szalagok sólyomfajok: a fehér v. izlandi vadászsólyom (II.
kal ; szeme körüli csupasz bőre, viaszhártyája ós candicans Gmel., régibb néven F. islandus), a
lábai sárgák; karmai feketék; csőre szürkés szaru norvég vadászsólyom (H. gyrfalco L., régibb né
színű, hegye felé feketés. A kifejlett hím hossza ven F. rusticultis) és a nálunk is előforduló kere42—47, szárnya 36, farka 20 cm.; a nőstény csen(H. cherrug Gray, régi néven F. sacer Gin.).
hossza 37—52, szárnya ,42, farka 20 cm. Európá A fehér vagy izlandi vadászsólyom tiszta fehér
ban, Észak-Ázsiában és Észak-Amerikában honos; alapszínű, többé-kevésbbé komor feketésbarna fol
télen Afrikába, Indiába ós Közép-Amerikába vonul. tokkal tarkítva; ez utóbbi mustrázat azonban
Hazánkban tavaszi és őszi vonulása alkalmával majdnem teljesen el is tűnhet. Szemét zöldessárga
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-csupasz gyűrű övezi. Csőre az öreg példányokon
sárgáskék, csúcsán sötétebb, tövén sárga. Lábai
fiatalkorban kékek, idősebb korban szalmasárgák.
Csak az északi sarkvidéki tájékokon honos, főleg
•Gröndlandban, Novaja-Zeinljában, Kelet-Ázsia
sarki szélén és Labradorban. A norvég vadász
sólyom fölül sötét szürkéskék; háta és köpenye
fekete; farka világos szürkéskék, sötét csíkokkal ;
evezői barnásfeketék; hasoldala szürkés vagy
sárgásfehér, hosszanti sorokba rendezett sötét
foltokkal, melyek az oldalsó részeken haránt so
rokban csoportosult foltokba mennek át. Skan
dinávia B.-i részén, Észak-Oroszországban és Ke
let-Szibériában honos. Nagysága megegyezik az
előbbivel; a nőstény hossza kb. 60, szárnya 40,
farka 24 cin. A kerecsen fölül földszínű barna;
alul fehér, néha fakó színű árnyalattal; melle
gyéren keskeny s hasa és oldala sűrűbben széles,
a tollak csúcsa felé csepp alakban kiszélesedő
barna hosszanti foltokkal tarkított; feje és nyaka
oldala fehér; szárnyai fölül barnák, alul fehére
sek ; farka fölül barna, fehéres vagy fakószínü
harántcslkokkal, alul fehéres, szürkés mustrázatt a l ; lábai sárgák; karmai feketék; csőre zöldes
szürke, hegyen szürkésfekete. A hím hossza kb.
50—52, szárnya 35—37, farka 21—22 cm. A tojó
jóval nagyobb: hossza kb. 63, szárnya 40—42,
farka 25—26 cm. DK.-Európától kezdve KözépÁzsián Kináig honos. Hazánkban az Alföldön
mindenütt előfordul, de sehol sem gyakori.
3. nem: Vércse (Cerchneis). L. Vércse.
4. nem: Törpesólyom (Microhierax). Körül
belül pacsirtanagyságú, de bátorság és vakme
rőség dolgában a legnagyobb nemes S.-kal vete
kedik. Fajai Dél-Ázsiában, főleg Indiában és a
maláji tartományokban élnek. Legismertebb a
muti (M. caerulescens L.). L. Muti.
Sólymos (Inacovce), kisk. Ung vmegye szobránczi j.-ban, (1910) 885 tót és magyar lak. (Tr.
Cs.-Szl.)
Solymosbucsa (§oimus Buciava), kisk. Arad
vm. borossebesi j.-ban, (1910) 487 román lak. (Tr. R.)
Solymosi, 1. (családi nevén Sipos) Elek, szí
nész, szül. Tövisen 1847 jan. 25., megh. Buda
pesten 1914 jan. 3. Iskoláit félbehagyva, szinészszé lett s először 1868. lépett föl a budai Nép
színházban. A budapesti Népszínháznak megnyitá
sától, 1875—1904-ig tagja volt. 1894-ben szinósziskolát, 1909. Debreczenben szónokiskolát nyi
tott. Amellett politikával is foglalkozott, különö
sen a nemzetiségi kérdéssel. Mint komikus igen
népszerű volt sajátos egyéni, a groteszk felé hajló
stílusával. Főbb szerepei: Gáspár apó (Cornevillei
harangok), Loriot (Nebántsvirág), Spallanzani
(Hoffmann meséi) stb. Irodalmilag is működött.
Számos cikkén kívül önállóan megjelent munkái:
A vidéki magyar színészet reformja (Budapest
1875); Egy címnélküli könyv (u. o. 1878); A
színészet tanítása (u. 0. 1896); A román nem
zetiségi kérdésről (u. o. 1904).
2. <S". Eszter, 1. Tiszaeszlári per.
Solyinoskarcsa, kisk. Pozsony vmegye duna
szerdahelyi j-ban, (1910) 109 magyar lak. (Tr.
-Cs.-Szl.)
Solymossy Sándor, tanár és író, szül. Buda
pesten 1864aug. 29. Egyetemi tanulmányait Buda-
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pesten végezvén, 1894. a pozsonyi kereskedelmi
akadémia, 1901. a budapesti felső épitőiskola ta
nára lett s egyszersmind az Erzsébet nőiskola
polgári tanítónőképző jenek tanára, u. itt 1922-töl
főiskolai igazgató; a Magy. Tud. Akadémia 1. tagja,
a budapesti Pázmány Egyetemen a néptudomány
(etnológia) tárgykörből magántanár. 1911—1914.
a Magyar Néprajzi Társaság főtitkára volt, majd
annak alelnöke és az Ethnographia folyóirat szer
kesztője lett. Irodalmi s etnológiai tanulmányokat
Irt. Főbb munkái: A karácsonyi misztériumok
eredete (1890); A Betlehem a népmysteriumokban és a dráma történetében (1894); Uti rajzok,
képek Boszniából, Horvátországból és Dalmáciá
ból (1901); Sociologia és etimológia (1904); A lyra
és epika eredetéről (1907); Az énekesrendek ke
letkezése (1907); Hazai német népszinjátékok
(Ethnogr. XXII. köt.); Idegen népmesék meg
honosodása (Ethnogr.XXIV.köt.); Legújabb Shakespeare-leletek (M. Shakespeare-tár 1910); A
hoboyhorse (1910); a Toldi monda eredetéről több
értekezés; a Jávorfa mese monográfiája; A ma
gyar népmese keleti rokonsága (1921); Mesemotivumaink eredete (1922); A magyar nép jel
leme (1918); Folklore-tanulmányok (Népr. Társ.
füzetei 2. 4. 7.). Sorozatos Uránia-előadásokat tar
tott az esztétika, folklóré és néprajz köréből. Irt
több történeti regényt és elbeszélés-kötetet az ifjú
ság számára : Az ingovány vár (1893); A hős
varga (1894); Az áruló (1894); Ágyúdörgés közt
(1895); Nagykőrösi király járók (1899). Néprajzi
és etnológiai cikkeket írt e Lexikonba is.
Solymosvár (Soimus), kisk. Arad vármegye
máriaradnai j.-ban, (1910) 1757 román ós magyar
lak., a Maros folyó partján, ahol előreszökő
magas hegyen Sólymos várának romjai álla
nak. A várról 1278. tétetik először említés;
1440. I. Ulászló Ország Mihálynak ós János
nak adományozza; 1446. a Hunyadiak, utóbb a
Báthory-család kezére került s 1551 után a tö
rökök foglalták el, de 1595. Borbély György ki
űzte őket onnan. 1597. Jósika Istváné volt a
vár, 1602. Báthory Zsigmond Székely Mózesnak
adományozta. 1603-ban ismét török kézre került s
ekkor újból Borbély György hódította vissza. Bár
a Székely-család továbbra is igényt tartott rá,
Rákóczi Zsigmond 1607. mégis elzálogosította
Lugossy János lippai kapitánynak. S. romjai most
gyorsan pusztulnak. A község közepén földes-va
sas savanyúvízforrás fakad. V. ö. Márki Sándor,
A Maros mentén (Magyar Gaea 1881. évf.). (Tr. R.)
Sólyom (állat), 1. Sólymok és Sólyom-félék.
Sólyom (Sóim), kisk. Bihar vm. belenyesi
j.-ban, (1910) 491 román ós magyar lak. (Tr. R.)
Sólyom, 1. Andor, ítélőtáblai elnök, szül. Ara
don 1866 máj. 25. Jogi tanulmányait elvégezve,
állami szolgálatba lépett; 1893. mint aljegyzőt
az igazságügyminisztériumba rendelték be s itt
miniszteri tanácsosságig emelkedett. 1916-ban a
temesvári, 1920. a győri ítélő tábla elnöke lett. Fő
munkatársa volt a Büntetőjog Tára mellóklapjának,aPolgári Törvénykezésnek. Részt vett a Grill
féle Döntvénytár szerkesztésében. Önálló műve:
Fegyelmi jog az igazságügyi szakban (Budapest
190Í). Moravcsik Emillel írta: Az orvos műkö
dési köre az igazságügyi szolgálatban (1903).
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2. S., Jenő (nagybajomi), pénzügyminiszteri
•tanácsos, szül. Budapesten 1858 dec. 18. Mint
pénzügyi tisztviselő 1876. a Szabolcsmegyei Köz
löny segédszerkesztője volt, majd a fővárosba
kerülvén, több fővárosi napilap szerkesztőségének
tagja s országgyűlési tudósítója lett. Szépirodalmi,
esztétikai és régészeti tárgyú cikkein felül a biz
tosítási jog és a pénzügyigazgatás körébe vágó
szakirodalommal foglalkozott. Az előbbi téren
különösen a biztosítási ügynek az 1923: .VIII.
t.-cikkben megvalósult állami felügyeletét sür
gette ; az utóbbi körben főinunkája: A nyugdíj
törvény maqyarázata (Debreczen 1892, III. ki
adás 1896.). "
Sólyom Fekete Ferenc (nagyváradi), jogtudós
és történetíró, szül. Almaszegen (Bihar) 1839 okt.
1., megh. Déván 1906 aug. 2. Előbb ügyvéd volt,
majd kir. ügyész, 1875. a dévai kir. törvényszék
elnöke. Müvei: A pandekták sommás átnézete
(Pest 1864) ós A közönséges és a részszerű magyar
egyházjog elemei (u. o. 1873, 2. kiad.). Szerkesz
tette a Bihar c. politikai napilapot Nagy
váradon ; történelmi értekezéseket írt a hunyadmegyei történelmi és régészeti társulat évköny
veibe.
Sólyom-félék (Falconidae, állat), a Ragadozó
madarak (Acciftriform.es, v. újabb néven Falconiformes) rendjébe tartozó madáresalád. Erős
testalkatú nappali ragadozó madarak. Fejük nagy
és valódi tollakkal fedett. Csőrük erős, vaskos,
hajlott és hegyes. Felső kávájuk hajlása a kese
lyüktől eltéróleg nem a viaszhártya elülső szélé
től, hanem már a csőr tövétől kezd görbülni úgy,
hogy megszakítás nélkül félköralakot formál.
Orrlyukaik szabadok, néha gyéren tollsertékkel
vannak ellátva, de viaszhártyájuk egy része min
dig teljesen szabad. Szárnyaik hosszúak és he
gyesek. Lábaik erősek és hatalnr as, éles és hegyes
karmokkal fegyverzettek. Farkuk középhosszú,
többé-kovésbbó lekerekített. A tojó erősebb s ren
desen feltűnően nagyobb is a hímnél. Az egész
Földön el vannak terjedve. Mintegy 350 fajuk
ismeretes. Erdőségokben, sziklákon és régi, elha
gyott épületekben, sőt a városokban is tartózkod
nak. Kitartóan, ügyesen és nagyon gyorsan re
pülnek, a földön azonban ügyetlenül járnak.
Fajaikat a ínadárrendezerozők újabban Gadow
szerint hat alcsaládba osztják:
1. alcsalád: Saskeselyűk (Gypaétinae). Ré
gebben a Keselyü-félék (Vultnridae) családjába
sorozták, testalkotásuk alapján azonban Gadow
vizsgálatai szerint itt van a természetesebb he
lyük. Idetartozik a szakállas keselyű (Gypaétus
harbatus L.). L. Keselyü-félék.
2. alcsalád: Sasok (Aquilinae). L. Sas^félék.
3. alcsalád: Ölyvek (Éuteoninae). L. Ölyv.
4. alcsalád: Héják (Accipitrinae). L. Héja.
5. alcsalád: Keselyüsólymok (Polyborinae). A
héjákra emlékeztetnek, de tőlük több tekintetben
különböznek. 4 nemük és 15 fajuk ismeretes,
melyek Dél-Amerikában és a Falkland-szigeteken
honosak. Közönségesebb fajok: khimakhima
(Milvago [=Ibycter] chimachima Vieill.), a
falklandi khimango (Ibycter australis Gmel.)
és a karakara (Folyborus tharus Mol.).
6. alcsalád: Sólymok (Falconinae).^. Sólymok.
Rév-at Nizyy Lex&ona XVII. küL
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Sólyomkakuk (állat), 1. Scythrops.
Sólyomkő (Sinteu), kisk. Kolozs vm. kolozs
vári j.-ban, (i9io) 872 román és magyar lak. (Tr. R.)
Sólyomkőpestes (Pestes), kisk. Bihar vm.
élesdi j.-ban, (1910) 2707 tót, román és magyar
lak., fatolitőteleppel. Közelében magas sziklán
Sólyomkő várának romjai vannak. A vár építte
tője a Geregye nembeli Pál országbíró volt. Bir
tokosa volt Barsa nembeli Lóránt erdélyi vajda,
utóbb öccse Kopasz nádor, kinek hűtlensége követ
keztében a vár a koronára szállt, honnan Kaplai
Tamás birtokába került A XV. sz.-ban egymás
után birták: Szántai Laczkfy Dávid ós Jakab, Kusalyi Jakeh László, Ország Mihály nádor, Perényi
Imre nádor, kitől csere útján Drágffy János ország
bíró kezére került s még 1552. is az ő özvegye bírta.
A Rákóczi-felkelés idején még szerepelt s 1711
után szándékosan rontották lo. Ma a Batthyány
grófi család sírboltja teszi érdekessé. (Tr. R.)
Sólyomölyv (Tctinia mississippiensis Wils.,
állat), a Sólyom-félék egyik faja. Alapszíne sziirkésfekete ólomszinü, feje, nyaka, válla, melle és
hasa tollainak töve azonban fehér, úgy hogy tol
lazata megbolygatva foltos; szeme vérvörös;
esőre fekete; lábai karmazsinpirosak. Hossza 37,
szárnya 29, farka 13 cm. Az amerikai EgyesültÁllamok D.-i részétől Mexikóig honos.
Sólyom-rend, 1. Feliérsólyom-rend.
Sólyomszem (ásv.), 1. Tigrisszem.
Sólyomtelke (SomtelecJ, kisk. Kolozs vm. ná
dasmenti j.-ban, (1910) 291 román lak. (Tr. R.)
Sólyomvadászat, 1. Solymászat.
Som v. somfa (Cornus L., nüv.), a somfafélék
génusza 30 fajjal. Elterjedése Észak-Amerika,
Mexikó, Kelet-Afrika, Európa, Ázsia. Többnyire
fák v. cserjék, levelük átellenes, épszélft v. fűrészes. Virágzatuk bo
gas elágazású. A virág
(1. az ábrát) apró, ren
desen 2 ivarú, pártája
4 levelű, sárga, fehér,
piros, zöldes, porzó 4.
Terméstik hosszúkás
vagy tojásdad csont A som (Cornus mas) virága.
héjas. Legismertebb a
húsos S. (G. mas L.), cserje, de megnő nálunk
8 m. magas koronás fává is. Virágzata ernyős,
virága sárga, tavasszal nyílik a levelek meg
jelenése előtt. Termése húsos, hosszúkás, vérszínpiros; kellemes, savanykás gyümölcs (som),
ezért ültetik is. Befőzik. Fája igen kemény, érté
kes, az esztergályos és az asztalos dolgozza fel.
Hosszú ágaiból sétapálca, ernyőnyél stb. készül.
A veresgyűrű S. (G. sanguinea L.) fehér virágú,
fekete, gömbölyű, keserű ehetetlen termésű. Vö
rös hajtásaiért díszcserjének ültetik. Fájából os
tornyél készül. A C. florida L. (dúsvirágú S.) a
keletemerikai erdők egyik legszebb fácskája v.
cserjéje. Nálunk 3—4 m. magas díszcserje. Láz
elleni kérgéről nevezetes volt. Csokoládószinü
fájay értékes. Díszcserje még a C- álba L. (fehér
S.) Észak-Ázsiából. Klárispiros ágaiért ültetik.
Som, Erdélyben a furmint szőllőfajtát som
nak nevezik.
Som, kisk. Somogy vm. tabi j.-ban, (1920) 774
magyar lak.
a
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Soinatose, 1. Fehérjekészítményekés GyógyS o m a (gör.), egy élőlény teste ellentétben a
tápszerek.
csíra, illetőleg embrionális plazmával.
S o m a t o t r o p i s m n s (növ.), a talajnak befo
S o m a (sommá), régebbi űrmérték Közép- és
Felső-Olaszországban = 10 mine = 100 1. A mi lyása a szervezetek növekedésére.
Sombart, Werner, német közgazda, szül.
lanói S. 164511. volt, ma általában a hektoliter
Brmslebonben 1863 jan. 19. Jogi és gazdasági ta
neve.
Somáin (eutad: szomeE), város Nord francia dépar- nulmányai végeztével 1888. keresk. kamarai tit
tementban, (1911) 9048 lak., szénbányákkal, olaj kár lett Brémában, 1890. rk. egyet, tanár Bo
os üveggyártással. Közelében van Beaurepaire roszlóban, 1906. tanár a berlini Handelshochschulen, 1916. a berlini egyetemre hívták meg.
apátság (XVIII. sz.).
1922 novemberben Budapesten is tartott előadást.
Somalia, 1. Szomáliföld.
Somály (Sumal), kisk. Szilágy vm. szilágy- Müvei: Die Römische Oampagna (1888); HanRomlyói j.-ban, (1910) 803 román és magyar lak. delspolitik Italiens (1892); Pr. Engels (1895); Sozialismus und soziale Bewegung (1896, 9. kiad.
l'fr. K.)
Sómárga, konyhasóval impregnált márga; a 1920; magyarul: A szocializmus és a szociális
sóagyag, gipsz és kősó társaságában szokott elő mozgalom, Budapest 1908); Studien über die gewerbliohe Bntwickelung Deutschlands (l. köt.
fordulni.
Somaskusok (Glerici regulares S. Majoli 1900, II. köt. 1902); Wirtschaft und Mode (1902);
Fapiae congregationis láomaschae), v. majoli- Der moderné Kapitalismus (2 köt. 1902, 6. kiad.
ták a páviai Majolus-teinplorn után, 1532. a Ber- 1924); Die Deutsche Volkswirtschaft im XIX.
gamo melletti Somascóbau, az 1761. szentté ava Jahrhundert (1903); Die gewerbliche Arbeitertott Aeiniliani Jeromos által alapított kongregá frage (1904, 2. kiad. 1912); Das Proletariat (1906;
ció, amelyet III. Fúl pápa 1540. jóváhagyott s magyarra ford. Vezsenyi Béla: A proletariátus,
1563. V. Pius renddé emelt. Árvák nevelése, szo- Kolozsvár 1912); Warum gibt es in den Vereiniggények és botegek ápolása a célja. Legnevezete ten Staaten keinen Sozialismus (1906); Kunstgewerbe und Kultur (1908); Das Lebenswerk von
sebb rendházuk a Olementinum Kómában.
Kari Marx (1909); Die Juden und das Wirtschafts
S o m a t e r i a (állat), l. Dunnaréce.
Somatikus sejt, az élőlények testét alkotó, lében (1911); Die Zukunft der Juden (1912);
tehát már állandósult sejt, ellen tótben a még nem Studien zur Bntwickelungsgeschichte des moder
nen Kapitalismus ; I. Luxus und Kapital, II. Krieg
állandósult és így osztódó embrionális sejttel.
S o m a t i o , Flate (1905) mesterszava a külső und Kapital (1912; magyarra ford. VezsenyiBéla,
hálásokra (különböző táplálék, eltérő hely stb.) Háború és kapitalizmus, 192 i ) ; Der Bourgeoi'j
bekövetkező és nem öröklődő alaki és szervezeti (1913); Hándler und Helden (1915); Grundlagen
változások megjelölésére. Ellentéte a blasto-va- und Kiitik des Sozialismus (2 rész, 1919—1922);
riatio, mellyel a csiraplazma megváltjzisávaJ Die deuteche Volkswirtschaft im 19. Jahrhundert
und im Anfang des 20. Jahrhunderts (1921);
kapcsolatos öröklődő változásokat jelölik.
Soziologie (Stoltenberg közreműk., 1923). S. táísSomatogen tulajdonságok, 1. Öröklés.
S o r a a t o l o g i a (gör.), az emberi testről (soma) • szerkesztője az Archív für Sozialwissenschaft
szóló tudomány, különösen az anatómia; továbbá uud Sozialpolitik c. folyóiratnak.
az antropológiának az a része, mely az élő emberi
Somberek, kisk. Baranya vm. mohácsi j.-ban,
test vizsgálatával foglalkozik leíró (morfológiai) (1920) 1875 német, szerb és magyar lak.
somatoscopia, és méreti, somatometria, szem
Somboly vagy Zsomboly nevét Arad várme
pontból. VT ö. R. Martin, Lehrbuch der Anthro- gyében Muszka és Pankota közt Zsimbolya-puszta
pologie (Jena 1914).
tartja fenn. 1248—1332. a faluról, azután a szom
S o m a t o m e t r i a (gör.), az antropológia ama szédos Pankotáról nevezték az egri püspöki me
része, mely az élő emberi test méreteivel e azok gye egyik főesperességét. A falu egyik részét,
törvényszerűségével foglalkozik. Hozzátartozik Bgyházas-Sombolyt a Bánffyak 1477. már mint
a hullamérés (necrometria) is. V. ö. E. Martin, pusztát kapták.
Lehrbuch der Anthropologie (Jena 1914); BerSomboij-család (magyar-nagy-zsombori), ko
tillon et Chervin, Anthropologie métrique (Pa lozsvármegyei ősi nemes család, melynek őse a
ris 1893); R. Livi, Antropometria (Milano 1900). hagyomány szerint Gyula vezér apja Zombor.
S o m a t o p h y t a (növ.), magasabbrendű növé Oklevelekben először Rozsnyói Nagy Miklós
nyek, amelyeknek teste embrionális és szoma említtetik a családból, akinek János ós Jakab
tikus, állandó sejtekből áll, szemben az alsóbb- nevű fiai 1331. visszaadták a királytól elfoglalt
rendűekkel, amelyek nem bírnak állandósult sej feketehalmi várat, melyért nagy birtokot kaptak
tekkel: asomatophyták.
a brassói kerületben. A család nevezetesebb tag
S o i n a t o p l e u r a . Régen e névvel jelölték az jai : László, a Békési felett ítélkező 1575-iki koanatómusok a testüreget körülvevő testfalat, ma lozsi országgyűlésen a fejedelem ügyésze. Bá
a fejlődéstanban S. néven ismerik a középső csira- thory Zsigmondnak, akinek 1583. nevelője volt,
levél (mesoderma) oldallemezeinek külső lemezét, megválasztatása érdekében követségbe járt Bá
s ezzel ellentétben a belső lemezt splanchno- thory István lengyel királyhoz. Később az or
szágtanács tagja ós a dézsmák f őbérlője lett;
pleura névvel jelölik.
S o m a t o s c o p i a (gör.), az antropológia ama 1589. még élt. — S. Sándor Szamosközi István
része, mely az élő emberi test alaki (morfoló nal (1. o.) bejárta Német- és Olaszországot, ahol
giai) jellegeivel foglalkozik, pl. színezet, szőrö a padovai egyetemen tanult. 1594-ben követ vlot
Németországban. — S. Lajos, szül. Magyarzet, orr-alak stb.
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nagyzsomboron 1848 ápr. 14, megh. Budapesten
1920 jan. 28. 1886-91-ig orsz. képviselő volt,
1897. kinevezte a király a főrendiház élethosszig
lan való tagjává. — A család szakadatlan leszár
mazása a jelenkorig az 1438. emiitett Jánostól,
illetve ennek atyjától, Miklóstól hozható le. A
család levéltárát a M. Nemz. Múzeumban őrzik.
Sombrerete, bányaváros Zacatecas mexikói
államban, 2570 m. magasban, 11,000 lak., ezüst
bányászattal, 1570. alapították.
Sombrerit (ásv.), 1. Főszfőrit.
Sombrero (Kalapsziget), a brit 2 Kis-Antillák
legészakibb szigete, területe 5 km , a Szüz-szigetek és Anguilla között, kopár mészkőszikla,
világítótoronnyal, guanó-és foszfáttelepei vannak.
Sombrero-kalap, széles karimájú, könnyít,
tartós kalap, 1. Sabal.
Soinerset (ejtsd: szömmerszet), 1. Somersetshire,
county a Sevem-torkolat és a Bristol-csatorna,
Gloucester,
"Wilts, Dorset és Devon közt, 42:23
km2 területtel és (1921) 465,682 lak. Székhelye
Taunton, de legnagyobb városa Bath.
2. S., kerület a Délafrikai Unió fokföldi gyar
matában, 7904 kms területtel s (1911) 22,283 lak.
Székhelye: Somerset-JEast, a Little Pish-river
mindkét partján, (1911) 5012 lak.
Somerset (ejtsd: szSmmerszet), angol grófi és
hercegi cím, 1397—1471-ig a Plantagenet-házból
származó .Beatt/brí-család tagjai viselték. Ezen
család egyik törvénytelen ága 1682. a Beaufort
hercegi címet kapta, míg a másodszülöttek a S.
lord nevet viselték. 1613-ban Carr Róbert, I. Ja
kab király kegyence kapta a S. grófi címet, kit
Vüliers George (a későbbi Buckmgham hercegj
szorított ki a hatalomból. Gyilkosság vádja
miatt halálra is ítélték, sokáig a Towerben ra
boskodott ; megü. 1645. Egyetlen leányának és
Bedford hercegnek egyik fia volt Hűssel (1. 0.)
lord. A S. hercegi címet 1547. Seijrnour Edward,
VI. Eduárd király nagybátyja kapta, ki a kis
korú király gyámja ós Anglia kormányzója volt
protektori címmel. Warwick gróf (Dudley) buk
tatta meg s 1552 jan. 22. a Towerben lefejezték.
Unokája William 1610. titokban nőül vette
Stuart Arabellát s ezért el kellett menekülnie
Angliából; de I. Károly 1640. Hertford gróffá,
II. Károly 1660. S. herceggé nevezte ki; megh.
1660. Utódai közül Charles, 8. 7-ik herceee
(szül. 1662., megh. 1748.) III. Vilmos, Anna és~I.
György uralkodása alatt nagy szerepet játszott.
Somerset-Nilus, 1. Nílus.
Somersetshire, angol county, 1. Somerset, 1.
Somers-szigetek, 1. Bermudas.
Somerville (ejtsd: szőmmervui), 1880 óta Boston
külvárosa Massachusetts északamerikai állam
ban, (1920) 93,091 lak., cukor- és üveggyártás,
malom és húsvágóipar.
Somerville (ejtsd: szsmmerviii), 1. Mary, angol
fizikus, szül. Jedburgiiban 1780 dec. 26., megh.
Nápolyban 1872 nov. 29. Fairfax altengernagy
leánya volt; második férje, S. William orvos
nevét viselte. Munkái közül említésre méltók:
Mechanism of the heavens (London 1831); On the
connexion of the physical sciences (u. o. 1845);
Physical geography (u. 0. 1848); On the molecular and microscopic seience (1869).

Somlay

2. S., William, angol költő, szül. Edetonban
(Warwickshire) 1677., megh. 1742 júl. 19. Fő
műve : The Chase c. verses munkája 4 könyvben
(1735, új kiad. 1896). Összegyűjtött müvei meg
jelentek Londonban 1742.
Somfa, 1. Som. — Somfa-félék, 1. Cornaceae.
Somfa (Gornea), kisk. Krassó-Szörény vm.
teregovai j.-ban, (1910) 1499 román lak.; van vasúti
állomása Porta orientális néven. (Tr. R.)
Somfalu (Cornu), kisk. Szilágy vm. szilágy
csehi j.-ban, (1910) 802 román lak. (Tr. R.)
Somfalva, kisk. Sopron vm. soproni j.-ban,
(1910) 2159 német lak. (Tr. A.)
Somhegy, a Bakony másodmagasságú csúcsa
(653 m.) Bakonybél mellett (Veszprém vm.).
Somhegyi (Schrö'ck) Ferenc, piarista rend
főnök, szül. Bándon (Veszprém m.) 1813 okt. 9.,
megh. Budapesten 1879 júl. 1. A kegyesrendbe
1832. lépett. Tanulmányai elvégzése után Nagy
kanizsán, Tatán, Budán, Váczon és Pesten tanított.
1858-ban magyaros szelleme miatt kénytslen volt
Pestről távozni. Ekkor a szegedi gimnázium igaz
gatója lett. 1865-ben a pesti gimnázium vezetését
vette át. 1866-ban az egyetemes történelem taná
rává nevezték ki a pesti egyetemre. Akadémiai
taggá 1858. választották. 1867-től fogva egész
haláláig a rendfőnöki tisztet viselte. Müvei kö
zül legelterjedtebb háromkötetes Világtörténelme
(1851—57), mely rövid idő alatt hét kiadást ért.
1847-ben magyarra fordította Bolla egyetemes
történelmét.
Somkerék (Sintereag), kisk. Szolnok-Doboka
vm. bethleni j.-Tban, (1910) 1098 magyar és román
lak. (Tr. R.)
Somkóró (n&v.), 1. Melilotas.
Somkútpataka (Yáleni), kisk. Szatmár vm.
nagysomkúti j.-ban, (1910) 1247 román lak. (Tr. R.)
Somlay, 1. Artúr, színész, szül. Budapesten
1883 febr. 28. Előbb vidéki színész volt 1906-ig,
amikor a Vígszínházhoz szerződtették, 1909. a
Nemzeti Színházhoz hívták meg. 1920-ban Berlin
ben telepedett meg mint filmszínész, majd ren
dező s 1921. egy német filmgyár művészeti veze
tője lett. 1922 végén hazatért s az Unió színházai
ban szerepelt, 1924. a Renaíssance színházhoz
szerződött. Több művészeti cikket írt budapesti
lapokba, továbbá színdarabokat; Veszedelem c.
drámáját a Népszínház 1908. mutatta be.
2. S. Károly, iró és újságíró, szlil. Nagyszöllősön (most Sonilószőllős, Veszprém vm.) 1870
febr. 16. Tanulmányait Pápán, Győrött és Váczott
végezte. Újságírói pályáját Pécsett kezdte, Kas
sán folytatta, majd Budapestre került, ahol több
lap munkatársa lett. Művei: Pál testvér (1912,
regény); Pusztai szellő (1913); Könnyű lelkek
(1914); Nyári menyasszony (1915), novellás kö
tetek ; Pajkos Gyuri (1916, gyermekmesék);
Pünkösdi királynő (1918); Falu csöndje (1918);
Boldogasszony szolgája (1918); Megbékült lelkek
(1918), regények; A boldogság szigetén (1922, ifjú
sági regény); Fehér szobor (1922,regény);&epességi történetek(1922,novellás kötet); Azerdőszi
vében (1922, állatlélektani mesék). A fővárosi és
vidéki kisszinpadokon több egyfelvonásos vígjáté
kát és bohózatát játszották. A budapesti napi- és
hetilapokban számos elbeszélése jelent meg.
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Somló, 1. Bódog, jogfilozófiai író, szül. Po
zsonyban 1873., megh. (öngyilkos lett) Kolozs
várott 1920 szept.-ben. Egyetemi tanulmányait
Kolozsvárit, Lipcsében és Heidelbergben végezte.
1898-ban a kolozsvári egyetemen magántanár,
1903. a nagyváradi kir. jogakadémia, 1905. a
kolozsvári egyetem tanára lett. 1918 dec. a
Károlyi-kormány a budapesti egyetemre nevezte
ki. Munkái: A parlamentarizmus a magyar jog
ban (Kolozsvár 1896); Törvényszerűség a szo
ciológiában (Budapest 1896); A nemzetközi jog
bölcseletének alapelvei (u. o. 1898); Állami be
avatkozás és individualizmus (u. o. 1903); Der
üüterverkehr in der Urgesellschaft (Bruxelles
1909); Zur Gründung einer beschreibenden Soziologie (Berlin 1909); Az érték problémája
(Budapest 1911).
2. S. Emma, szinésznő, szül. Debreczenben 1877
nov. 23. Színi pályáját Debreczenben kezdette.
1897—99 között a budapesti Magyar Színház
tagja volt. Férjhez menvén Lövik Károly íróhoz,
1902. a színpadtól visszavonult. Férjétől később
elvált s 1913. a budapesti Nemzeti Színház
hoz szerződött. Játékát finomság és költőiség
jellemzik. Főbb szerepei: Hannele, Anna (Ifjú
ság) stb.
3. S- Sándor (családi nevén: mogyorósi és bánóczi Hlavathy Ödön), színész és színműíró, szül.
1859. Kapóson (Ung vm.),holatyja aprémontreiek
jószágigazgatója volt, megh. Budapesten 1916
szept. 2. Iskoláit Ungváron és Pesten járta, de
annyira erőt vett rajta a színpadért való rajongás,
hogy 1875. az Országos Sziniakadémiába iratko
zott be. 1878-ban elvégezte az iskolát, kiadta
első kötet versét Költemények címmel s elszerző
dött a győri színházhoz, ahol 3 évet töltött s újabb
verskötetet adott ki: Éjszakák (1880); itt adták
Raul szerelme c. színmüvét s Apa és fiú c. nép
színművét. Innen Szegedre ment, hol 1884. nőül
vette Vadnay Vilmát (1. alább); innen Aradra,
1886. pedig Temesvárra, majd Pozsonyba, azután
Debreczenbe költözött; majd ismét Aradon műkö
dött 3 évig a színház művezetőjeként. 1893-ban a
budapesti Nemzeti Színházhoz szerződtették, ahol
drámai szerepekben kiváló sikerei voltak. 1902ben a Nemzeti Színház igazgatója lett, 1909. pe
dig az Országos Színművészeti Akadémia igaz
gatója. Nagy termékenységet fejtett ki mint
színműíró is és a színműpályázatokon állandó
sikerei voltak. Müvei: Sirius (tragédia, 1881,
kézirat, 1882—84-ig vidéki színpadokon adták);
Első szerelem (vígjáték, Budapest 1884, az Aka
démia Teleki-diját nyerte); Ovidius (vígjáték,
1885, Teleki-díj); Apród (költői elbeszélés, 1886,
a Kisfaludy-társaság Bulyovszky-díját nyerte,
megjelent Budapest 1893 több vegyes müvével
együtt); Grorgó (tragédia, 1887); Nagyravágyó
(tragédia, 1889, Teleki-díj); Bolyongás (Árad
1893, összegyűjtött költeményei); Fra Girolamo (tragédia, 1894, Teleki-díj, a Nemzeti Szín
házban műsoron maradt, megj. 1896); Zsolt ve
zér ifjúsága (tört. vigj., az Akadémia Bánffy
Dezső-jutalmát és a Nemzeti Színház Rökk Szi
lárd-jutalmát nyerte, megj. 1897, műsoron ma
radt) ; Királyi házasélet (vígj., 1896, a Vígszín
ház 1000 frtos díját nyerte); IV. István (tört.

—

Somlyai bor

trag., akadémiai Kóczán-jutalom, megj. 1898);
A szombatosok (tört. színmű, a Kisfaludy-társa
ság báró Bornemisza-jutalma, megj. 1899); Egy
királyleány története (költői elbeszélés, 1900, a
Kisfaludy-társaság Bulyovszky-dlja); Szerelem
(tört. tragédia, 1901, Teleki-jutalom); Rege (tün
dérjáték, 1906, Teleki-díj); Thököly (dráma, 1906,
Nemzeti Színház); A király leánya (dráma, 1913,
Teleki-jutalom, egy évvel halála után 1917. az
Akadémia Ormódy Aurélie-díját nyerte); Fortuna
szekere (vígj., 1914, Teleki-jutalom); Lélekvásár
(trag., 1915, Teleki-jutalom). S.-t 1897. a Kis
faludy-társaság, 1899. a Petőfi-társaság tagjául
választotta. — Felesége: Vadnay (családi nővén
nagyváradi Stépán) Vilma, énekesnő, született
Sátoraljaújhelyen 1864., megh. Budapesten 1918
jun. 6. A szinósziskola elvégzése után a buda
pesti Népszínház tagja lett, azután több vidéki
színháznál működött mint primadonna. 1893-ban a
budapesti Népszínház újra szerződtette, de közbe
jött betegsége miatt visszavonult a színpadtól.
Egyike volt a legkedveltebb vidéki énekesnők
nek, mind csengő hangjáért, mind temperamen
tumos játékáért.
4. S. Sári, szobrász és író, S. 3. leánya, szül. Ara
don 1886 márc. 7. Művészi tanulmányait Holló Bar
nabásnál és Maróti Gézánál végezte. 1912—1915-ig
az Iparművészeti iskola tanársegéde; 1920-ban a
Magyar Képzömüvésznök Egyesületének titkára,
1922-től elnöke. Bartók Lajos és Vajda János sír
emléke a kerepesi-úti temetőben, az erdődi Bartókemlék, valamint a Nemzeti Színház Madáckemléke az ő művei. Megjelent irodalmi munkái:
Költemények I. (1907); Költemények II. (1909);
Hallali (1914); Szent Miklós (1917); A mélysé
gekből kiáltok (1ÍJ20).

Somlójenö (azelőtt: Kisjenő), kisk. Veszprém
vm. deveeseri j.-ban, (1920) 734 magyar lak.
Somlószőllős (azelőtt: Nagyszöllős), kisköz
ség Veszprém várm. deveeseri j.-ban, (1920) 1352
magyar lak.
Somlóvásárhely, kisk.Veszprém vm. deveeseri
j.-ban, (1920) 1776 magyar lakossal. Már 1212. pre
montrei apácák székholye és vásároshely volt,
innen régi neve Apácavásárhely. Fölötte emel
kedik a Somlyó-hegy (1. 0.).
Somlóvecse, kisk. Veszprém várm. deveeseri
j.-ban, (1920) 488 magyar lak.
Somlyai bor, elsőrendű s külföldön is jól
ismert magyar boraink egyike, mely a Somlyó
hegyen (1.0.) terem. Az ogesz szőllőterület 517 ha.,
melyen kb. 3500-4000 hl. bort szűrnek. A Somlyóhegyet négy főrészre osztják: a vásárhelyi, jonei,
nagyszőllősi és dobai oldalra; legjobb bor terem
a vásárhelyi oldalon. Fő szöllőfajták: sárfehér
és rakszőllő, továbbá az itt szigetinek nevezett
furmint, budai zöld és olasz rizling, melyet gon
dosan mívelnek, öt kapálásban részesítenek s
újabban erősen trágyáznak; sajnos a szőllők fel
újítása még nincs befojozve, sok beültetósro váró
parlagon van még. A szüret a Somlyó-hegyen ősi
szokás szerint okt. 21-én Orsolya napján kezdődik
s az első lefejtést december végén vagy januárban
végzik. A S. pompás zamatú, némileg zöldesbe
hajló színű kemény fehér bor, moly több évi gon
dos pineekezelést kivan, míg kifejlődik. A szollő-
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mívolés és borkezelés egyébiránt a balatonmel
lékivel, főlog a badacsonyival egyezik. A Somlyóhegy a vasmegyei Sáq-heggyel együtt képezi a
Somlyói borvidéket.
Somlyó vármegye, Krassó-Szörény vármegye
területén, Mezősomlyó környékén feküdt. Elő
ször V. István említi (1270). Első ismert főispánja
Péter királyi főlovászmester 1277-ből. 1319-ben
Simon mestert S. és Krassó vármegyék főispán
jának irták s Így a két vármegyét világosan meg
különböztették egymástól. Valamivel 1372 előtt
már egyesült Krassó vármegyével.
Somlyó Zoltán, költő és hirlapiró, szül. Alsódomboríra (Zala vm.) 1882. Fiúméban kezdte a
hirlapírást, később Budapesten a Magyar Nemzet
munkatársa lett, azután ismét vidékre ment s
Nagyváradon, Szegeden, Pécsett, Szabadkán volt
hírlapíró. Önállóan megjelent müvei: Az átko
zott költő (költ, 1911); Dél van (1911); Sötét
baldachin{l9l3);Északraindulok(í9í2);
Hadak
a hóban (elb.); Végzetes verssorok (1916); Őszi
regény (1916); Nyitott könyv (költ., 1916); A
halál árnyékában (költ, 1917); A férfi versei
(1922); Miiéva (192-4); Alentin talanta tilor
(1924); lefordította: Baudelaire Voyage e. költe
ményét ; Hugó v. Hoffmannstlial A balga és a
halál című verses dramolettját; továbbá több
regényt.
Somlyócsehi (Cehi), kisk. Szilágy vármegye
szilágysomlyói j.-ban, (1910) 1011 román és ma
gyar íak. (Tr. E.)
Somlyódy István, biró, jogi író, szül. Tiszabezdéden 1862 júl. 31. Előbb ügyvéd volt, majd a birói pályára lépett. Szegeden mint vezető járásbiró a törvényhatósági bizottságban a népházak
intézményének kezdeményezésével tűnt ki. Az
Országos birói és ügyészi egyesület-nelí egyik
megalapítója; mint szegedi tábiai biró ment nyuga
lomba. Tagja a szegedi Dugonits-Társaságnak.
Főbb művei: A bírói függetlenség, mint egyik
alkottnányhiztosíték kiépítéséről (Szeged 1896);
Gyökeres igazságügyi reformok (1910); Turul
madár-darumadár (őstörténelmi tanulmány,
1913).
Somlyógyörtelek (Oiurtelecul), kisk. Szilágy
vm. szilágysomlyói j.-ban, (Í9ÍO) 1322 román és
magyar lak. (Tr.R.)
Somlyó-hegy, elszigetelten álló, bazalt-takaró
val fedett hegy Veszprém vm. devecseri j.-ban,
Somlyóvásárhely fölött, 435 m. magas. Kitűnő
bort terem (\.Somlyai bor). Tetején várrom van,
1. Somlyó-vára.
Somlyómező (Husmezeit), kisk. Szilágy vár
megye szilágysomlyói j.-ban, (1910) 384 román lak.
(Tr. R.)
Somlyószécs (Siciu), kisk. Szilágy vármegye
szilágysomlyói járásban, (1910) 784 román lak.
(Tr. R.)
Somlyóújlak (TJilacul-Simleidui), kisk. Szi
lágy vm. szilágysomlyói j.-ban, (1910) 680 magyar
lak. (Tr. II.)
Somlyó-vára, a Veszprém vm. devecseri j.-ban
Somlyóvásárhely fölött emelkedő Somlyó-hegy
(!. 0.) tetején romokban hever. Már a XIV. sz. vé
gén fennállott mint királyi vár. Zsigmond azon
ban 1389. Garai Miklós nádor fiainak, Miklósnak
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és Jánosnak adta át cserébe a valkóvármegyei
ivánkaszentgyörgyi uradalomért. A Garai-család
kezén maradt 1457-ig, amikor is Garai László
nádor a győri püspökség számára felajánlotta.
1495-ben Bakócz Tamás egri püspök kapta királyi
adományban, ki végrendeletében e várat 1517.
unokaöccsének, erdődi Bakócz Péternek hagyo
mányozta. Ettől fogva a XVI. sz.-ban az Erdődycsalád a vár ura. 1603-ban Nádasdy Tamásé, ki
ez év jan. 6. örökjogon adta el Megyeri Imrének
és neje Viczay Magdolnának. 1675-ben Liszti Já
nos gróf a vár birtokosa. Utoljára 1707. szerepel,
midőn Bottyán János, Rákóczi tábornoka, az úgy
ahogy kijavított ócska fészekbe némi csekély őrhadat vetett. Hadi jelentősége már akkor sem
volt, s a felkelés végén pusztán hagyták, az enyé
szetnek engedték át. V. ö. Véghelyi, Győri Törté
nelmi és Régészeti Füzetek (4. köt.); Eáth Károly,
Vasárnapi Újság 1865, 16. sz.
Sommá, 1. Monté S., a Vesuvio régi krá
terpereme, 1137 m.-ig emelkedik, É.-i lejtőjén
van S. Vesuviana község, (1911) 14,406 lak. —
2. S. Lombarda, község Milano olasz tartomány
ban, (i9ii) 6723 lak., gyapjúfonás és szövés, csipke
gyártás ; nagy katonai gyakorlótérrel.
S o m m a c a m p a g n a (ejtsd : szommakampannya), falll

Verona olasz tartományban, (1911) 4300 lak. 184S
júl. 25. itt a szárdiniaiak vereséget szenvedtek
(1. Ciistozza).
Sommaruga, Erűin, báró, osztrák kémikus,
szül. Bécsben 1844szept. 26., megh. Rivában 1897
okt. 5. 1879-ben a bécsi egyetem tanára lett.
Számos kémiai munkát írt a bécsi akadémia ki
adásában, a többek között elemezte a Szájbélyit
ásványt (Sitz.-Ber. d. Ak, Wien 1863, 48. köt.), a
Geológiai Intézet évkönyveiben számos magyar
kőzet elemzését közölte, e nemű dolgozatai közül
felemlítendő: Gesteine der Ung.-Siebenbürg.
Trachyt- und Basaltgebirge (Geol. Jahrb. 1866,
16. köt).
Sommás becslés, mikor az ingatlanok értékét
megelőző becslések alapján, v. a telkek szokásos
ára, illetve haszonbére alapján az ingatlanok kü
lönösebb megszemlélése nélkül állapítják meg.
Az ingatlanok értékének megállapításánál jo
gunkban nem követnek mindig azonos eljárást,
így ingatlanok értékét meg lehet állapítani ha
tósági adó- és becslési bizonyítvánnyal (42,600—
1914.1. M. sz. rendelet), önkéntes birói becslés
sel (42,700—1914. I. M. sz. rendelet), külön kine
vezett becslőkkel (pl. a hagyatéki eljárásban ér
dekeltek kívánságára, 1894: XVI. t.-c. 42. §.). A
hatósági adó- és becslési bizonyítványt ki lehet
állítani v. pusztán az adókataszteri adatok, v.
valóságos becslés alapján.
Sommás eljárás, a régebbi peres eljárásban
a járásbíróságnak a szóbeliségen alapuló eljá
rása, ellentótbeu a törvényszéknél követett Írás
beli rendes eljárással, mely utóbbitól a gyors
lebonyolítás érdekében nagyobb egyszerűségé
vel különbözik. Nálunk a S.-t az 1893. XVIII. t.-c.
szabályozta. Az új Pp. nem használja a S. elne
vezést, hanem az eljárásnak a járásbíróságoknál
követett gyorsabb és egyszerűbb nemét járásbirósági eljárásnak nevezi (1. 0.). — S. eljárás a
csődben, 1. Csőd.
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Sommás határper, 1. Sommás visszahelyezés. részeiből alkották. Az 1914. kitört világháború
Sommás per, 1. Sommás eljárás.
alatt a hosszas, véres harcok folyamán igen so
Sommás végzés, a Pp. előtti eljárásunkban a kat szenvedett.
váltóflzetési meghagyás elnevezése, 1. Megha
Sommepy, falu Franciaország Marne départegyás.
mentjában, Reimstől K.-re, (ion) 812 lak. A világ
Sommás visszahelyezés alatt értjük a birtok háborúban 1915 febr. és mára hónapokban, vala
elvonásával v. háborításával megzavart birtok mint októberban a franciák erős támadást intéztek
állapotnak sommás birtokper útján, tehát birói ott a német 2. hadsereg állásai ellen, de döntő
úton helyreállítását. Az evégből indított per az eredmény nélkül.
ú. n. sommás visszahelyezési per, amelyre az
Sommer, 1. Hugó, német filozófus és jogász,
1915 jan. 1. életbelépett új perrendtartás (1911. szül. Wolfenbüttelbén 1839 máj. 26., megh. BlanI. t.-e.) egyes vonatkozásokban — a birtokvéde kenburgban 1899 jan. 31. Birói pályán működött;
lem hatályossága érdekében — különleges sza a filozófiában Lotze tanítványa, kinek filozófiáját
bályokat állapít meg. A sommás visszahelyezési a Preussische Jahrbücher-ben számos tanulmány
per (ideértve azt is, amely szorosan véve nem ban kifejtette. Művei: De doctrina quam de har
visszahelyezésre, hanem csak a háborltás meg mónia rerum praestnbilita Leibnitius proposuit
szüntetésére irányul), a kir. jbiróság hatáskörébe (Götting. 1864); Der Pessimismus und die Sittentartozik. A korábbi jogszabályoktól eltérően a lehre (2 kiad. 1883); Über das Wesen und die
Pp. megengedi a S.-i perben a tulajdoni v. más Bedeutung der menschlichen Freiheit (2. kiad.
dologjogi keresetnek (jogpernek) érvényesítését, 1882); Gewissen und moderné Kultur (1884); Die
valamint megengedi a kártérítési követelés ér positivePhilosophieA.Comtes(1886);Individualisvényesítését is, megfelelően gondoskodva arról, mus oder Evolutionismus (Wundt ellen, 1887);
hogy ez az összekapcsolás a birtokvédelmet ne Der christliche Unsterblichkeitsglaube (2 köt.,
késleltethesse. A S.-i keresettel építmény leron 1890).
tása (ide nem értve kerítések eltávolítását), ép
2. S-, Mohert, német elmeorvos, szül. Grottkauúgy, amint a korábban hatályban volt szabályok ban (Szilézia) 1864 dec. 19. 1895-ben tanár lett
szerint, nem követelhető. Ezek a szabályok a Giessenben az elmekórtani klinikán. Főbb müvei:
sommás határperekre is állanak. L. még Birtok, Geschichte der deutschen Psychologie und AestheBirtokkeresetek,
Határper.
tik von Wolff-Baumgarten bis Kant-Schiller
Sommás visszahelyezési per, 1. Sommás visz- (1892); Goethéim Lichteder Vererbungslehre (2.
kiadás 1922); Krieg und Seelenleben (1916).
szahelyezés.
S o m m a t i o (lat.) a. m. felhívás, felszólítás,
Sommerteid, város Brandenburg porosz tarto
figyelmeztetés.
mányban, (1919) 10,700 lak., jelentékeny posztó
Somme (ejtsd: szomm), 1. S. (ókori Samara), szövéssel, vasöntő- és gépgyárral.
245 km. hosszú folyó Franciaország ÉNy.-i ré
Sommervillit (isv.) a. m. melilit (1. o.).
szében; ered Saint-Quentin közelében. Amiens
Sommeting, Ernő Frigyes, német nemes csa
előtt fölveszi az Avret (60 km.), Abbevilletől ládból származó jogtudós, a nagyszombati egye
Saint-Valéryig, ahol a La Mancheba ömlik, 50 temen a XVII. sz. utolsó évtizedében öt éven
m. széles és 3-6 m. mély csatornázott mederben át a római jogot adta elő. Később a salzburgi
folyik, itt 1367 m. hosszú vasúti híd hidalja át. egyetemre hívták meg s az uralkodó érsek ta
Az árapály Port-le-Grandig hatol föl rajta, a na nácsosa lett. A XVIII. sz. második évtizedének
gyobb hajók ugyanaddig járhatnak. A 156 km. elején halt meg. Kéziratban hátrahagyott művét
hosszú S.-csatorna mellette halad St.-Simontól tiszttársai kiegészítették és özvegye 1714. nyo
St.-Valéryig. A világháború folyamán több csata matta ki. A mű címe: Introductio in universum
folyt le partvidékén, az ú. n. S.-csaták. Az első jus, juxta seriem IV. líbrorum et titulorum
1914 szept. 23-tól 1914 okt. 6-ig, midőn a franciák institut. imp. ex jure nat. gentium, canonieo,
átkaroló kísérletét kellett a németeknek elhárí publico, privato, feudali criminali concinnata
taniuk. Ekkor fejlődött ki a négy éven át tartó Styrae (Pauler, Adalékok).
állásharc. A 2-ik nagy S.-csata 1916 jún. 23.
S o m m i t c (franc., ejtód: szomité) a. m. hegy
óriási tüzérségi támadással kezdődött. Eleinte a csúcs, legkiválóbb pont, előkelő személy.
francia és angol csapatok túlayomó erővel jelen
S o m n a m b u l i s m u s (lat.) 1. Szomnambutékeny tért nyertek s nagy veszteségeket okoz lizmus.
tak a németeknek, akiknek szeptemberben sike
S o m n i í c r a (lat.) a. m. altató szerek, 1. Bódító
rült lábukat ismét megvetni. Fokozatosan nem szerek.
kevesebb, mint 121 hadosztályt vetettek a néme
S o m n i u m (lat.) a. m. álom (1. o.).
tek harcba, amelyben csak november végén állt
S o m n o l e n t i a (lat,), álmosság, aluszékonybe ismét szünet. A németek az e csatában vesz ság, 1. Alvás és Álomittassúg.
tett területet 1918 márciusban visszafoglalták
S o m n u s , álom ós az áloin istene a rómaiak
ugyan, midőn mára 23. nagy győzelmet arattak s nál, a görög Hypnos mása.
átkeltek a folyón, de a francia ellentámadások
Somócsing,(növ.), 1. Salicornia.
következtében aug. 8-tól fogva e területet ismét
Somodi (Somodi), kisközség Abauj-Torna
elvesztették. L. Világháború.
vármegye csereháti járásában, uoio) 1180 ma
2. S-, département Franciaország E.-i részé gyar lakossal; kis fürdője: Somodi-fürdő. (Tr.
ben, a La Manche, Seine-Inférieure, Oise, Aisne, Cs.-Szl.)
Somodor, kisk, Somogy vm. igali j.-ban, (1920)
Nord és Pas-de-Calais közt, területe 6277 km2,
(1921) 452,624 lak. 1790-ben a régi Pieardia egyes 982 magyar lak.
Amely sz6 S alatt nincs meg, Sz alatt keresendő!

Somogry

—

23

Somogy vármegye, hazánk dunántúli részének
legnagyobb vármegyéje, mely a Balaton tava
és Horvát-Szlavonország közt terül el, ez utóbbi
tól a Dráva folyó választja el. Területe 6700
kms. Földje túlnyomóan lapályos; K.-i része kissé
dombos, de ezen dombok a Balaton közelében a
315, Kaposvár táján (az ú. n. Zseliczsógben) a 274
m. magas3ágot nem haladják meg. D. felé csino3
völgyektói van szeldelve és kiterjedt erdőségek
"borítják. B dombvidéktől Ny.-ra a Einya rónája
terül el, túlnyomóan
homokos lapály, mely
a vármegye derekát
szegő vízválasztó vo
naltól (150—170 m.)
egyfelől a Balaton (107
m.), másfelől a Dráva
felé (130—100 m.) ész
revétlenül aláereszke
dik, s melynek futóho
mokja ma már nagy
részt (akác-, de legin
kább fenyőfák által)
meg van kötve. A vár
megye DNy.-i sarká
ban a zákányi dombvi
dék (247 m.) terül el, melynek szomszédságában
a róna talaja ismét agyagossá válik. Ezt a terü
letet kisebb-nagyobb folyóvizek sűrűn szoldelik;
•egyedül a déli széleit követő Dráva ós a vármegye
É.-i sarkát érintő Sió hajózható. A Dráva felé a
Einya és több kisebb folyócska és patak önti vi
zét ; a vármegye derekán, a Balaton és Dráva
vízválasztóján a Kapós folyó ered, mely K. felé
veszi útját; rajta kívül még a Balaton közvetlen
közelében eredő, de a Kapósba ömlő Koppány
•említendő. A Balaton tava a vármegye É.-i szólén
terül el s nemcsak jelentékeny halászatánál fogva,
de mint közlekedési vonal is és különösen mint
fürdő jelentékeny szerepet visz S. vármegye éle
tében. A patakok és a Balaton mentén hellyel
közzel mocsarak is vannak.
Éghajlata elég mérsékeltnek mondható; a hő
mérséklet szélsőségei 370 és —24'2°, abszolút
ingadozása tehát 61'2° C. A csapadék évi mennyi
sége Kaposváron 735 mm., É. felé gyorsan fogy,
úgy hogy Szabadhidvégen már csak 673 mm.,
ellenben D. felé a Dráva mentén tetemesen na
gyobb (Barcs 890 mm.).
Terményel. S. vm. termőterülete 616 856 ha.,
miből szántóföld 362,992, kert 6102, rét 54,423,
legelő 63,608, nádas 1180, szőllő 11,097 és erdő
116,454 ha.; S. vármegyében a földmívelés leg
főbb termékei: búza, rozs, árpa, zab, kukorica és
horgonya, ezenkívül termesztenek még nagyobb
mennyiségben kölest, tatárkát, repcét, kendert,
lent és hüvelyes veteményeket; igen jelentékeny
a cukorrépa, valamint a takarmányrépa és ta
karmányfélék termelése. S. vármegye jeles dohá
nyáról is ismeretes (391 ha.). A dombos vidéken
a ezőllő is jól díszlik, jó bor terem a Balaton part
ján, továbbá. Zákány és Zselicz vidékén. Gyü
mölcsben S. vm. szintén igen gazdag. Az állat
tenyésztés eléggé fejlett. A szarvasmarliatenyésztésben a magyar fehér faj az uralkodó s az állo
mánynak 2/, része parasztbirtokosok kezén van.
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A hajdan híres lótenyésztés az utolsó évtizedek
ben úgy mennyiség, mint minőség tekintetében
tetemesen csökkent, bár a legújabb időben a
minőség ismét javult, ami részben a nagyatádi
ménteleposztálynak köszönhető. A vármegye ho
mokos részein a juhtenyésztés dívik, hasonló
képen a sertéstenyésztés. A vad közül gyakori
az őz, szarvas ós dámvad, nyúl, fácán, fogoly,
fürj, továbbá szalonka, vadkacsa; a ragadozók
közül előfordul a róka, vadmacska, borz, vidra,
sas, sólyom, karvaly stb.
Lakóinak száma 1869-ben 287,555 volt, 1920.
368,486; egy km'-ro jelenleg 55 lakos esik s így
S. vármegye a kisebb sűrűségű vármegyék közé
tartozik. Anyanyelv szerint van a lakosok között
339,514 magyar (92»/o), 18,840 német (5-l»/o) és
7190 horvát; a németek az igali és szigetvari, a
horvátok a barcsi járásban laknak tömegeseb
ben. Hitfelekezet szerint 283,494 római kato
likus 17,396 ág. evang., 58,167 ev. ref. és 8701
izraelita.
Foglalkozásra nézve 1910. ekként oszlott
meg a kereső népesség: őstermelés 111,045, bá
nyászat 20, ipar 20,172, kereskedelem 3705, köz
lekedés 3090, közszolgálat és szabad foglalkozá
sok 3532, véderő 1162, napszámosok részletezés
nélkül 2779, házi cseléd 4844, egyéb foglalkozás
4984. Az eltartottak száma 210,628. A lakosság
túlnyomó kereseti ága a földmívelés; az ipar
egészben véve fejletlen, nagyobb iparvállalatai a
kaposvári cukorgyár, vasöntő és gépgyár, vasúti
műhely és illóolajgyár, a barcsi tanningyár és gőz
fűrész, a nagyatádi selyemfonó- és cérnagyár,
továbbá több szeszgyár, gőzmalom, téglagyár.
Házi ipar gyanánt a kenderszövést űzik. A hitel
igények kielégítésére szolgál 33 bank és takarék
pénztár és 153 szövetkezet.
Közlekedésének fő erei egyfelőlaDéli vasút
balatonmelléki és murakeresztúr—barcsi vonala,
másfelől a budapest—fiumei vasútvonal, mely
Dombóvár—Kaposvár—Zákány irányában szeli
a vármegyét; ezekhez számos szárnyvonal csat
lakozik, minők Balatonszentgyörgy—Somogyszob—Barcs, Fonyód—Kaposvár, Siófok—Ka
posvár, Kaposvár—Barcs, Kaposvár—Szigetvár
ós Barcs—Szentlőrinez; ezen vonalak hossza
674 km. Az állami utak hossza 88 km., a törvény
hatósági utaké 728 km. (miből azonban 180 km.
kiépítetlen), a községi (vicinális) utak hossza
782 km. (ebből 764 km. kiépítetlen). Jelentékeny
közlekedési vonal a Dráva folyó is. A forgalom
és ipar legélénkebb pontjai Kaposvár és Barcs.
Közművelődés tekintetében S. vármegye az
újabb időben szép fejlődésnek indult és mostani
állapota már eléggé
kedvező; a hat éven felüli
népességnek 85-2°/o-a tud írni és olvasni és a tan
köteles gyermekek közül csak 1125 nem jár isko
lába. A vm. területén összesen 490 Iskola van, ű.
m. 2 főgimnázium (Kaposváron állami és Csur
gón ref.), 1 leányközépiskola, 1 földmívesiskola
(Szentimre), 2 ipari és kereskedelmi iskola, 1
állami tanítóképző intézet (Csurgó), 10 polgári
iskola, 9 iparos- és keresk. inasiskola, 445 elemi
népiskola, tov. 20 kisdedóvó-intózet és 2 ember
baráti intézet. A szellemi élet gócpontjai Kapos
vár, Csurgó és Szigetvár.
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Közigazgatás. S. vármegye 9 járásra oszlik. tötte. A kőröshegyi templom, melynek egy ré3ze
Lakossága 1920-ban:
még ma is fennáll, Anjou-házi királyaink alatt
épült. Nagy Lajost, amikor 1348. Nápolyból
f. I
Ebből
visszatért, Segesden várta királyi édesanyja.
.1%
. Járás, város
Zst
Szili község híre is egy dicső magyar hölgy ne
« 3 [ magyar
német horvát
5-" véhez fűződik. 1428-ban ugyanis, midőn Zsigmond
27 32,945! 25,328 2,818 4,329, 4,607 király Galambócznál megmenekült, a S.-vmegyei
Barcsi
járás
29] 38,69Sf 38,389
87
144j 6,288 Szilit, hálájának jeléül, megmentőjének, Szent
Csurgói
«
Igali
34 33,521 28,485 4,811
6,421
33 8,054 györgyi Cieellének adományozta. Míg a többi
Kaposvári
«
5 1 47,587 43,953 3,187
lü
Lengyeltóti
*
) w, 31.867 31,422
164
5,025 vármegye csak a XVI. sz. folyamán vagy utóbb
104
17l 7,482 nyerte címerét, S. azt már Í490. II. Ulászlótól
Marczali
*
40 48,406 48,059
Nagyatádi
«
30,' 36,863 33,927
849 1,174 5,469
31,437 24,884 4,798 1,388 5,166 megkapta.
Szigetvári
«
«|
Tabi
•
•iá 38.05* 36.446 1,419
16 0,690
A török uralom e tájon gyorsan meggyöke
K a p o s v á r r. t. v. ]
603
70j 2,965 rezett. Török-Koppány már 1541. egy szandzsák
i | 29,6101 28,621
Összesen
í 312Já68,486Í389,514 18,840 7,190; 57,173 ság székhelye volt s az maradt a török ura
S. vármegyében van 1 rendezett tan. város, 25 lom elhanyatlásáig, 168G-ig. Babócsa (1. 0.),
nagy- és 286 kisközség, továbbá 519 puszta és Báthory András birtoka, 1555. került török kézre.
telep (50 lakón felül); a községek általában véve Szigetvár (1. o.) 1566. bukik el Szulejmán császárközépnagyságúak, 2000-nól több lakosa 31-nek hadai előtt. A török uralom hanyatlása S. vár
van; legnépesebbek Kaposvár 29,610, Barcs 6159, megye elfoglalt várait is visszajuttatta az ország
Szigetvár 5348 és Nagybajom 4970 lakóval. Szék kezére. II. Rákóczi Ferenc szabadságharca alatt
helye Kaposvár. Az országgyűlésbe S. vármegye gr. Esterházy Antal 1709. Palotánál Heister által
9 képviselőt küld.
visszanyomatván, S. vármegye felé menekült a
Egyházi tekintetben S. vármegye 84róm. kat. az ellenség egész Fonyódig üldözte. Majd Veterani
egyháza a veszprémi, 5 a pécsi püspöki, 1 gör. tábornokot küldte Heister Esterházy nyugtalauíkel. egyháza a budai püspöki egyházmegyéhez, tására, kinek sikerült is azt S.-ból kinyomni, mire
14 ág. evang. községe a dunántúli, ref. községei az egész vármegyét elfoglalta. Mikor a török az
közül 64 a dunántúli ós 21 a dunamellóki egyház ország e ré3zét meghódította, S. annyira elpusz
kerülethez tartozik; izraelita hitközség 11 van. tult, hogy nem volt képes kormányzatát maga
Törvénykezési tekintetben az egész vár ellátni, miért is Zala vármegyével egyesítették
megye a pécsi kir. Ítélőtábla alá tartozó kapos és csak 1714. nyerte vissza önállóságát. A XIX.
vári törvényszék területét alkotja; járásbírósága század elején Festetics György Csurgón gimuávan, Barcs kivételével, a 7 járási székhelyen (a ziumot alapított, hol egy ideig Csokonai Vitéz
kaposvárit kivéve mind telekkönyvi birói hatás Mihály is tanárkodott. Nevezetesebb mozzanat volt
körrel felruházva), illetékes kir. főügyészsége a vármegye közéletében, amikor 1825—1831-ig a
Pécsett, bányabirósága Budapesten, sajtó- és maga számára Kaposváron palotát épített. 1848pénzügyi bírósága Pécsett székel; királyi köz- ban Jellachich a Drávát átlépvén, szept. 23. Kilitijegyzőségek Kaposváron, Igaion, Marczalin és nél tartotta főhadiszállását, s a Balaton nyugati
oldalán folytatta útját Székesfehérvár felé. A
Szigetváron vannak.
a Somogy vármegyéből származóPénzügyigazgatósága Kaposváron székel, adó világháborúban
44. ezred kiváló hírnevet vívott ki.
hivatal (állampénztári) minden járási szókhelyen kaposvári
1918 végén a vármegye délkeleti részét szerb
van, pénzügyőri biztosi állomása Kaposváron, csapatok
szállták meg; a megszállás alól C3ak
Csurgón, Marczalin ós Barcson van. Ipari és ke 1921 augusztusban
szabadult föl.
reskedelmi ügyekben a pécsi kamara illetékessé
géhez tartozik; államépítészeti hivatala, közúti
Irodalom. Csorba József, S. vármegye ismertetése, 1875;
kerületi felügyelője Kaposváron van, illetékes Ifj. Széchenyi Imre gróf, 8. vármegye közgazdasági és köz
művelődési
Nemzetgazdasági Szemle XVI. évf.
posta- és táviróigazgatósága Pécsett székel. A 1892 ; Csányiállapota,
P., Lapok S. vármegye multjából, Kaposvár
vármegye területén 113 orvos, 295 bába, 53 gyógy 1889 ; Az osztrák-magyar monarchia írásban és képben, Ma
gyarország IV. köt.; Hirsch Adolf, S. gazdasági mono
szertár és 5 kórház van 660 ággyal.
gráfiája 1903.
T ö r t é n e t e . S. az ország egyik legrégibb vár
megyéje. Vannak helységei, melyekről már az
Somogy, kisk. Baranya vm. pécsi j.-ban, (1920)első Árpádok oklevelei is emlékeznek. 998-ban 1758 magyar és német lak.; vannak nagy barna
itt emelte fel Kupa (Koppány), a fejedelem rokona, szénbányái, melyek a Dunagőzhajózási társaság:
István újitásai ellen a lázadás zászlaját. Szt. László és a pécsi káptalan tulajdonai.
Somogy váron, mely helységtől a vármegye ne
Somogyacsa, kisk. Somogy vm. igali j.-ban,,
vét vette, apátságot alapított. II. Géza (1141—61) (1920) 1210 magyar lak.
özvegye Eufrozina Csurgón a Szent-János-vitézek
Somogyapáti, kisk. Somogy vm. szigetvári
számára konventet alapított. Az Árpád-ház korá j.-ban, (1920) 490 magyar lak.
ban királyi nyájaknak volt tanyája a Somogyság
Somogyaracs, kisk. Somogy vm. barcsi j.-ban,
földje ; kiválóan a Dráva mellett, hol királyaink (1920) 426 magyar lak.
maguk is gyakrabban tartózkodtak. 1241-ben
Somogyaszaló, kisk. Somogy vm. igali j.-ban,.
Kálmán herceg a mohi csatában megsebesülvén, (1920) 892 magyar lak. A faluró] már a XIII. sz.
Tótországba igyekezett menekülni, de csak elején említés történik.
Segesdig ért 8 annak kolostorában sebeinek
Somogybányatelep, 1. Somogy (község).
áldozata lett. Maga IV. Béla is az 1241. év
Somogybükkösd, kisk. Somogy vm. csurgói
nyarának egy részét a segesdi kolostorban töl j.-ban, (1910) 481 magyar lak.
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Somogycsicsó, kisk. Somogy vmegye csurgói
j.-ban, (1920) 748 magyar lak.
Somogydöröeske, kisk. Somogy vmogye igali
j.-ban, (1920) 861 német és magyar lak.
Somogyfajsz, kisk. Somogy vm. marczali
j.-ban, (1920) 945 magyarlak.; a Kund-család kas
télyával, melyben érdekes gy üjtemányok vannak.
Somogyf ehéregyház, kisk. Somogy vm. mar
czali j.-ban, (1920) 428 magyar lak.
Somogyhárságy, kisk. Somogy vm. sziget
vári j.-ban, (1920) 1179 német lak.
Somogyhatvan, kisk. Somogy vm. szigetvári
j.-ban, (1920) 1049 magyar lak.
Somogyi, 1. Alajos, misszionárius, szili Komá
romban 1816 jún. 2., megh. Pesten 1865 júl 2.
1841—43 közt a Religio és Nevelés segédszer
kesztője volt, azután Esztergomban a káptalan
könyvtárnoka. 1850-ben mint misszionárius ÉszakAmerikába ment, de megrongált egészségi álla
pota miatt 1855. visszatért s a Szt.-István-társulat
aligazgatója lett, hol haláláig működött. Önálló
művei: A keresztény vándor naplója (Pest 1846);
Négy év az észaJcamerikai missziókban (u. o.
1854).
2. S. Ambrus (lat. Symigianus), XVI—XVII.
sz.-beli történetíró, Belső-Szolnok vm. jegyzője,
szül. 1564.; megírta Magyarország történetét
1490-től (ahol Bonfinius elhagyta) 160G-ig latin
nyelven egy vaskos kötetben, fő tekintettel Er
délyre. A Báthoryak uralkodásától fogva becses
kútfő, az azonkori intelligens közvélemény tol
mácsa. S. művét Éder adta ki: Scriptores rerum
Transsilv. (II. köt., 1. és 2., Szeben 1800 és 1840).
3. S- Béla, szocialista, agitátor, szül. Halastón
(Vas vm.) 1868 máj. 16., megölték Budapesten
1920 februárban. Gimnáziumi tanulmányait sze
génysége miatt kénytelen levén abbahagyni, szabó 1
inas lett, később elvégezte a tanítóképzőt s állami
i tanító volt Felsővissón. Már ekkor dolgozott szo
cialista lapoknak, 1897. Budapesten a Népszava
és a Volksstimme szerkesztője lett. Azután ismét
tanítóskodott, majd felső kereskedelmi iskolai
tanár lett Budapesten. 1906-ban megalapította
az TJj Korszak című lapot ós szervezte a ma
gyarországi tanítók szakszervezetét, 1919. a Berinkey-kormányban közoktatásügyi államtitkár
lett, de 1919 márc. 22. lemondott, ellenben tagja
lett a forradalmi munkástanácsnak. A proletáruralom bukása után 1919 őszén ismét szerkesztője
lett a Népszavának. Több elemi iskolai olvasó
könyvet szerkesztett; Alvinczi/ Mihály álnéven
megjelent tőle: A többtermelés könyve vagy a
kisgazda, tudománya (1916). Részint saját neve
alatt, részint Suhogó álnévvel írt politikai röp
iratai : Mi baia a magyar népnek ? (1912); A
keresztény szociális népcsalás (1917); A keresz
tem/ szociális néppárt programmja (1918), stb.
Lefordította Bebel és Lassalie több munkáját.
4. S. Ede, hírlapíró, szül. Kaposvárott 1852
jan. 16., megh. Budapesten 1921 aug. 1. Buda
pesten 1871. kezdte hírlapírói pályáját, 1877. tör
vényszéki hites német, francia, angol és olasz
tolmács lett, 1916. egyszersmind orosz tolmács.
Ő indította meg 1878. az első nagyobb magyar
enciklopédiát (Magyar Lexikon, 16 köt.) s az ő
szerkesztésében indult meg 1880. az Ország - Vi-
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lúg szépirod. hetilap. 1889 óta a Budapesti Hirlap
belső munkatársa volt. 1900-ban kezdett foglal
kozni a szumir és etruszk kérdéssel, erre vonat
kozólag számos tárca jelent meg tőle a napi
lapokban, éles polémiát váltva ki a más nézeten
levő tudósokkal. Irt francia, olasz és angol nyelv
tant, valamint egy ötnyelvű szótárt (magyar,
német, francia, angol, olasz, 2 köt); fordított szá
mos regényt. Egyéb önállóan megjelent müvei:
Szumirok és magyarok (1906); Emlékezzünk
régiekről (1907).
5. S. Gedeon, író, a Mondolat (1. o.) átdolgo
zója é3 kiadója, szül. Tótvázsonyban 1783., megh.
Veszprémben 1821 dec. 2. Pápán tanult, ref. lel
késznek készült, 1805. rektornak ment Pákozdra
(Fehér vm.); egy év múlva világi pályára tért át
és a pozsonyi jogakadémiára ment. Joggyakorla
tot végzett a veszprémi első alispán mellett, le
tette az ügyvédi cenzúrát Pesten, azután vmegyei
szolgálatba lépett. Előbb járásbeli esküdt volt,
később levéltárnok lett. Nagy kedvelője volt az
irodalomnak s a római, görög, német ós francia
költőket eredetiben olvasta, lefordította Petronius Arbiter nevezetesebb verseit, mórtékben. A
mérsékelt nyelvújítást nem ellenezte, de a túl
zást rosszalta. Szentgyörgyi Mondolatát, mely
nek egy írott példánya kezébe korült, kibővítette,
Kazinczy ós Berzsenyi ellen kiélezte és többek
buzdítására sajtó alá adta 1813. A kiadvány
nagy felzúdulást támasztott az irodalomban ; az
orthológusok ujjongva fogadták, Kazinczy és
hívei pedig felháborodással. Kölcsey és Szemere
Feleletére S. Petronius fordításához fűzte vála
szát, melyben sokkal komolyabb és készültebb
ellenfélnek bizonyult, mint ellenei vélték. Tanultságát mutatja Értekezés-e is a magyar ver
selés módjairól ós a fordításokról. (Ebben vannak
Petronius-fordításai, 1819). V. ö. Fábián G.,
Abaíl Figyelő I.; Takáts Sándor, Kath. Szemle
(1890,1891); Balassa József, a Mondolat új ki
adása előtt (Régi Magy. Könyvtár, X. köt).
6. S. Károly, egyházi író, esztergomi kanonok,
szül. Tiszaföldváron 1811 ápr. 1-én, megh. Eszter
gomban 1888 márc. 30. Atyja S. Csizmadia Sán
dor, a Dentnmogerek írója, protest. nemescsalád
ivadéka, ügyvéd, anyja pedig Kelemen pestbel
városi főtanító ós karmester leánya Borbála, az
első magyar színigazgatónak, Kelemen Lászlónak
unokahúga volt. Atyja utóbb Klobusiczky kalocsai
érsek uradalmi számvevője lett s ekkor gyerme
keivel együtt a kat. vallásra tért. 1827-ben pap
növendék lett; csakhamar a központi szeminá
riumba küldték. Itt kiváló része volt a növendékpapság magyar gyakorló iskolája megalapításában
(1830), melynek ő lett az első elnöke. 1834. szen
telték föl. 1840. a Szaniszló Ferenc által megindí
tott Religió egyházi folyóirat munkatársául meg
hívatván, a fővárosba költözött. 1841. a pesti
egyetem hittudományi kara által hirdetett pályakérdések közül A törvények iránti engedelmes
ségről című müvével a Horváth-díjat nyerte el;
1843. a lap szerkesztése és tulajdonjoga is reá
szállt, 1847. az egyetem hittudományi kara a teo
lógiai doktori oklevéllel tüntette ki. 1849. Kato
likus iskolai lap című folyóiratot indított meg.
1850-ben hérogi plébános lett s 1851. a Jó ós olcsó
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könyvMadó-társulatnak, mely utóbb Szt.-István- 1894-ben magán-zenekonzervatoriumot szerve
társulat nevet nyert, igazgatójául választottak. A zett. Irt számos zongoradarabot, étudeöket s műM. T. Akad. S.-t 1858. levelező tagjául választotta. dalokat. Neje, S. Berger Karola énektanárnő, a
1860-ban lemondott a Szt.-István-társulat igazgató wíirzburgi színháznak volt drámai énekesnője.
ságáról. 1861-ben pozsonyi kanonok lett. De ez Leánya S. Adrienne népszerű hangversenyénealatt a Szt.-István-társulat ügyei oly súlyos alaku kesnő és zongoraművésznő.
lásokat vettek, hogy a közbizalom újra öt óhajtotta
10. S- Péter, hírlapíró, szül. Szereden 1857 febr.
az ügyek vezetésére megnyerni, azért 1863. a tár 24. Tanulmányait Pozsonyban és a külföldön vé
sulat alelnökének választották meg. 1865. eszter gezte ; hosszabb hivatalnokoskodás után a hírlap
gomi kanonokká nevezték ki. Nagybecsű könyv írói pályára lépett. írt életrajzokat, elbeszélése
itárát (1. Somogyi-könyvtár) 1880 ápr. 27. Szeged ket, de leginkább magyar müveket fordított né
városának adományozta. Nevelési célokra és a metre. Kern Aurél Karén o. operájának szövegét
jótékonysági intézetek részére gazdag hagyomá írta. Németre fordította Erkel Bánkbán operájá
nyokatrendelt. Értekezései közül külön megjelen nak szövegét, Stojanovics Ninonját, gr. Zichy
tek : A bölcsészet lényege s feladata(l859) ;Renan Géza Rodostóját, továbbá Reviczky Gyula több
műve s a német itészet (1864). V. ö. Séda B., A költeményét (megzenésítette Kern Aurél).
központi növendékpapság magyar egyházirodalmi
Somogyi-könyvtár, Szeged közkönyvtára, ala
iskolájának története (Vasárnapi Újság, 1880); pította Somogyi Károly (1. o.) esztergomi kano
Szeged hálája (1883); Magyar Sión (1888).
nok, ki az 1879-iki árvíz miatt romba dőlt Sze
7. S. Károly, színigazgató, szül. P.-Kovácsiban ged újjáépítésével s az ott tervezett 3-ik egye
1845., megh. Nagy-Váradon 1908 máre. 6. Szini tem kérdésével kapcsolatban 42 ezer kötetből
pályáját 1864. kezdte Hetényi József társulatá álló tudományos könyvtárát a városnak adta,
nál, 1886 óta színtársulatot vezetett nagyobb vi mely 1880 ápr. 30. az adományt elfogadta, az
déki városokban. A régifajta színészek közül alapító nevéről nevezte el s berendezésére az ál
való volt, akikben a hosszas nélkülözés és küz lami főreáliskolában 20,000 frtot szavazott meg,
delem sem fojtotta el az idealizmust. Társulatát utóbb pedig a városi múzeummal együtt az
mintaszerűen vezette s egyike volt legérdeme 1896 szept. 6. megnyílt kultúrpalotában"helyezte
sebb vidéki színigazgatóinknak.
el. Azóta az állam és város segélyéből a könyv
8. S. Manó, szociálpolitikai Író, szül. Buda tár 1923 végéig 112,179 kötetre szaporodott. Első
pesten 1866 júl. 12. Jogi tanulmányait Buda igazgatója volt Reizner János, halála óta (1904)
pesten és Németországban végezvén, 1890. állam Tömörkény István, ennek halála után Móra
szolgálatba lépett. 1904 óta a pénzügyminiszté Ferenc. A könyvtár s a vele kapcsolatos mú
riumban működött; 1920. mint miniszteri tanácsos zeum (képzőművészeti, természetrajzi, régészeti,
nyugalomba vonult. Nagyobb működést fejt ki a természeti, művelődéstörténeti és néprajzi) állami
Munkanélküliség elleni küzdelem egyesületében, felügyelet alatt áll s az 1920. alakult Szegedi
melynek magyar osztályát több ízben képviselte a Muzeumbarátok Egyesülete révén az állami és
nemzetközi értekezleteken (Paris, Zürich, Genf). városi segélyt meghaladó társadalmi támogatás
Több éven át részt vett a lipótvárosi munkás ban részesül.
gimnázium vezetésében. Számos cikket írt köz
Somogyjád, kisk. Somogy vm. lengyeltóti j . gazdasági és munkaügyi szaklapokba, a Közgaz ban, (1920) 1171 magyar lakT
dasági Ismeretek Tárába és a Pallas Lexikonba.
Somogyom (Srnig), kisk. Kis-Küküllő vm.
Ujabban a pályaválasztási tanácsadás megszer erzsébetvárosi j.-ban, a Nagy-Küküllő jobbpart
vezése érdekében élénk irodalmi és társadalmi ján, (i9io) 1002 román és magyar lak., kitűnő bor
tevékenységet fejt ki. 1900 óta a szociálpolitika termeléssel. 1884-ben becses aranykincs került
magántanára a budapesti egyetemen. Pömunkái: itt napfényre. V. ö. Pulszky Ferenc, Arch. Értesítő
. Az óbudai hajónyár munkásainak helyzete (1882. évi.). (Tr. R.)
(Budapest 1888); Die Lage der Arbeiter in UnSomogysámson, kisk. Somogy vm. marczali
garn vom liygienisehen Standpunkte (u. o. 1891); j.-ban, (1920) 1041 magyar lak.
A munkásosztalék (u. o. 1894); A szocialista
Somogysárd, kisk. Somogy vm. kaposvári j . szövetkezetek Belgiumban (u. o. 1897); Szociál ban, (1920) 1953 magyar lak.
politikai tanulmányok (u. o. 1900); Br. Ber
Somogysimonyi, kisk. Somogy vm. marczali
csényi János (u. o. 1904); Un précurseur de la j.-ban, (1920) 425 magyar lak.
politique sociale en Hongrie: le báron J. DerSomogyszentmiklós, kisk. Somogy vmegye
csényi (Paris 1905); A hazai vándoripar és csurgói j.-ban, (1920) 1905 magyar lak.
vándorkereskedelem (Budapest 1906); A társa
Somogyszil,kisk. Somogy vm. igali j.-ban, (1920)
dalomgazdasági törvények (u. o. 1909); A 2348 magyar és német lak.
munkapiac a háború után (u. o. 1916); Der ArSomogyszob, kisk. Somogy vm. nagyatádi j . beitemarkt nach dem Kriege (Wien 1916); Egy ban, (1920) 1778 magyar lak.
régi magyar szociális politikus: Szokolay István
Somogytarnócza, kisk. Somogy vmegye bar
(Budapest 1922); Apályaválasztási tanácsadás csi j.-ban, (1920) 909 magyar lak.
(u. o. 1922). Szerkesztette a Társadalompolitikai
Somogytúr, kisk. Somogy vm. lengj'eltóti j . Közlemények e. folyóiratot (1904).
ban, (1920) 1390 magyar lak.
9. S. Mór, zongoraművész ós tanár, szül. Szi
Somogyudvarhely,kisk. Somogy vm. csurgói
getváron 1857. Szülei kezdetben a kereskedelmi j.-ban, (1920) 2056 magyar lak.
pályára szánták, de Bécsben zenére képezte ki
Somogy vámos, kisk. Somogy vm. lengyeltóti
magát. 1883-ban feltűnt több szerzeményével. j.-ban, (1920) 1427 magyar lak.
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Somogyvár, kisk. Somogy vmegye lengyeltóti mely oszlopalakúlag feltornyosuló bazaltszikláiról
j.-ban, (1920) 2504 magyar lak. Régi vára majd nevezetes. A hegy ormán S. vár (1. o.) romjai
nem egészen eltűnt. Régi apátságát Szt. Egyed vannak. A várhegy az 1923.-Í határkiigazításkor
tiszteletére és a franciaországi saint-gillesi ben Cseh-Szlovákia birtokába kerlilt.
cések részére 1091. Szt. László alapította. Az apát
Somoskő, kisk. Nógrád vmegye füleki j.-ban,
ság 1543 után pusztult el; utolsó ismert apátja (1910) 691 magyar lak.; 1919-től cseh megszállás,
Peregi Albert pécsi kanonok 1542-ből. 1615-ben a majd birtoklás &\tátvo\t Somoskőújfaluval együtt
zseliczi Benedek-rendű Szt.-Jakab-apátság apátja, 1924 febr. 17-ig, amikor a népszövetség 1923-iki
Pápay János viselte az apátság elmét. Rendesen döntése alapján mind a két községet visszacsatol
egynek veszik a sümegi apátsággal.
ták Magyarországhoz.
Somoskőújfalu,kisk. Nógrád vm. füleki j.-ban,
Somogyvármegyei egyesült h. ó. v., Bala
tonszentgyörgytől Barcsig és Kaposmérőtől Kö- (1910) 1867 magyar lak. Határában nagy trachitzéprigóczig terjedő, 159 km. hosszú, rendes kőbánya és kőszénbánya van. Felette emelkedik
nyomtávú gőzüzemű h. é v. a Máv. kezelésében. Somoskő vára (1. o.).
A kaposvár—kaposmérői és középrigócz—barcsi
Somoskő vára, Nógrád megyében, a Somoskő
vonalakat peageban használja. Megnyilt 1890— (1. o.) hegyen fekszik. Rombadőlt ugyan, de há
1905 közt.
rom erős bástyája még most is fennáll. Róbert
Somogyvisonta, kisk. Somogy vmegye barcsi Károly idejében említik először okleveleink. Kez
detben a Szécsényi, majd a Losonczi és a gúti
j.-ban, (1920) 792 magyar lak.
Somogyviszló, kisk. Somogy vmegye sziget Ország-család tulajdona. 1576-ban Ali füleki bég
vette ostrom alá s csakhamar el is foglalta, mert
vári j.-ban, (1920) 438 magyar lak.
a vár kapitánya, Modoróczi Miklós gyáván meg
Sómonopolium, 1. Sóadó.
Somorja (Samoryn, Sommerein), nagyk., szökött a várból az őrséggel együtt. Török kézen
azelőtt rend. tan. város Pozsony vmegyében, a maradt 1593-ig. Az 1618. és 164 7.4 törvények ér
Csallóközben, (1910) 2930 magyar, szlovák és német telmében 1659! megerősíttetett. A XVIII. sz. ele
lak., községi polgári flú- s lányiskolával, 2 taka jén S. a gr. Forgách, majd a gr. Ráday és a br.
rékpénztárral, gőzmalommal, vasúti állomással, Péterfy-család birtokában volt, kiknek kihaltával
S. már 1287. szerepel mint a pozsonyi vár bir a gr. Starhemberg-család kezére került (1808).
toka, 1328. révjogot nyert, 1405. lett sz. kir. vá (Tr. Cs.-Szl.)
ros és akkor épültek városfalai. A XVI. sz.-ban
Somosréve (Corneareva), kisközség Krassópallosjoga volt, 1665—90-ig a vmegye törvény Szörény vm. teregovai j.-ban, (1910) 4249 román
széke 32 közgyűlést tartott itt. (Tr. Cs.-Szl.)
lak. (Tr. R.)
Somos (Drinov), kisk. Sáros vmegye lemesi
Somostelke (Sumuf telnie), kisk. Kis-Küküllő
j.-ban, (i9io) 1421 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
vm. radnóti j.-ban, (1910) 630 román és magyar
Somosd (Cornesti), kisk. Maros-Torda vme lak. (Tr. R.)
gye marosi alsó j.-ban, (1910) 1002 magyar lak.
Somosújfara (Drinovská Nova Ves), kisk.
A várhegyen sok bronzeszközt találtak. (Tr. R.) Sáros vm. lemesi j.-ban, (1910) 314 szlovák lak.
Somosfalva (Gernesti), kisk. Máramaros vár (Tr. Cs.-Szl.)
megye sugatagi j.-ban, (1910) 459 román lakossal.
Somosy-cs«Zácl A XV. sz. közepe táján kihalt,
(Tr. R.)
az Aba-nemzetséghez tartozott család, amely ne
Somosi, 1. István, történetíró és filológus, vét a sárosvármegyei Somos vártól nyerte, me
szül. Bodrogolasziban (Zemplén vm.) 1816 ápr. lyet a tatárjárás után I. Péter nevű ósük épített.
4., megh. Sárospatakon 1861 máj. Sárospatakon II. Péter (György fia, I. Péter unokája), 1278. a
tanult s ott is tanított történelmet és görögöt. morvamezei csatában harcolt, 1285. a tatárok
Igen hasznos tevékenységet fejtett ki a tan- utolsó nagy betörése alkalmával birtokai védel
könyvlrás terén, irt magyar- és világtörténetet s mében azoknak útját állotta, győzött ugyan, de
részt vett a sárospataki görög-magyar szótár, testvére Ivánka a csatában elesett. 1300-ban
Abaúj vármegye főispánja volt.
valamint görög nyelvtan kidolgozásában.
2. S. János, ref. teológus, szül. Bodzásújlakon
Somow (Ssomoff), Konstantin, orosz festő, 1.
(Zemplén vm.) 1783 máj. 24., megh. Sárospatakon Szomov.
1855 aug. 21. Iskoláit Sárospatakon végezte,
Somróújfalu (Brusturi), kisk. Szilágy vm.
majd Göttingenben tanult. 1815-től Sárospatakon zsibói j.-ban, (1910) 423 oláh és magyar lak. (Tr. R.)
tanárkodott. A M. Tdd. Akadémia 1834. tagjául
Somssich (sárdi gróf és nemes), somogyvár
választotta. Főművei: A dogmatica theologia megyei előkelő birtokoscsalád, melynek elődei
első vonásai (Sárospatak 1827, 2. kiad. 1835); Horvátországból, Körös és Várasd vármegyéből,
A zsidó nyelv kezdeti (2 rész, Buda 1832—33); a XVH. sz. végén jöttek át először Zala várme
Keresztyén hittudomány (2 kiad. Sárospatak gyébe, hol köztisztsógeket viseltek s magukat
1836—38); A hittan első vonásai (u. 0. 1843).
csakhamar kitüntették. Családfája Miklós csák
Somosierra, kis falu Madrid spanyol tarto tornyai várkapitányig vihető vissza, kinek fiai:
mányban, a Sierra Guadarrama hágóján ; neve Pongrác, Péter és Mátyás 1716. címeres nemes
zetes Napóleon 1808 nov. 30-iki győzelméről, levelet nyertek III. Károly királytól. Közülök
amely a franciáknak megnyitotta az utat Madridba. Pongrác Zala vármegye főadószedője volt s en
Somoskeszi (Somosches), nagyk. Arad vm. nek fia, az 1689. szül. Antal somogyi alispán,
borosjenői j.-ban, (1910) 2119 román lak. (Tr. R.) utóbb országgyűlési követ, azudv. kancellária ta
Somoskő, Somoskőújfalu határában, Nógrád nácsosa lett a máig virágzó sárdi S.-család meg
vmegye füleki j.-ban emelkedő meredek hegy, alapítója. Fiai: Antal és József megalapítói a
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kelt tónusban, de annál keményebb elszántsággal
harcolt a Tisza-rendszer ellen. 1851-ben lefordí
totta Guizot munkáját: Értekezés az angol for
radalom felett. V. ö. Vasárnapi Újság 1888. évf.
5. S. Pongrác, S- 3. testvéröccse, szül. Sárdon
1788., megh. 1849 aug. 26. Somogy vármegyé
ben 1824. alispánná, 1825. követté választották.
Kedvelt embere volt a nádornak, aki 1830. alnádorrá, 1833. királyi személynökké nevezte ki.
Ugyanezrévben Pest-Pilis és Solt egyesült vár
megyék főispáni helytartója, 1836. Baranya vm.
főispánja, 1841. államtanácsos lett. 1830 óta
igazgató tagja volt a Magyar Tud. Akadémiának.
1845 máj. 3. grófl rangra emeltetvén, megalapí
tója lett a S.-család ifjabb grófl ágának.
Somszeg (Vieskanad Váhom), kisk. Nyitra vm.
vágújhelyi j.-ban, U9io) 243 szlovák lakossal.
(Tr. Cs.-Szl.)
Sona (Sona, Schönau), nagyk. Nagy-Küküllő
vm. nagysinki j.-ban, (ÍMO) 884 román lak. (Tr. R.)
S o n a t a , 1. Szonáta.
S o n a t i n a , 1. Szonatina.
S o n c l m s L., csorbóka (növ.), a Compositae
(Fészkesek) család génusza; 45 faja óvilági fű v.
félcserje. Fészkük 5 v. több virágú, virágai sár
gák. Kaszaijuk lapos, bóbitája puha szőrökből
áll. A S. laevis (L.) Vili. (szelid csorbóka, csorbáka, kakic3, nyúlsaláta, nyúlkék, tejes dudva)
és a S. asper L. (szúrós csorbóka) gyakori, tejelő
gyom. Gyakran a jószágnak, sertésnek v. barom
finak adják. A S. oleraceus L. (saláta csorbóka)
fiatal levelét főzeléknek és salátának eszik. De
ugyanilyen használatú a S. asper meg a S. arvensis L. (mezei v. nagy csorbóka) is.
Soncino (ejtsd: szonesíno), város Cremona olasz
tartományban, (i9ii) 9517 lak., selyemtermelés
sel ; nevezetes régi plébániatemploma (XIV. sz.),
a Sforzák kastélya (XV. sz.), a városház toronnyal
(XIII. sz.). Bzzelino da Romanót itt az 1259.4 S.-i
ütközetben megverték és itt halt meg fogságban.
S o n d . , latin növénynevek után Sonder Wilhelm (1812—81) német botanikus, hamburgi
gyógyszerész nevének rövidítése.
S o n d a , a sebek vizsgálására szolgáló műszer,
1. Szonda és Kutató.
Sondén, Per, svéd történettudós, szül. Linköpingben 1853 ápr. 12. 1884 óta a stockholmi or
szágos levéltárnál működik. Műveiben főkép a
30 éves háború történetével foglalkozik. Nagy
fontosságú forrásmunka Oxenstierna Axel iratai
nak és levelezésének 7 köt. kiad.: Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling (Stockholm
1888—1900).
Sonderburg, város Dániában (1919-ig Schleswig porosz kerületben), (1921) 36,673 lak., jó kikö
tővel, hajó- és sörgyártással, vászonszövéssel és
látogatott tengeri fürdőkkel. A város azelőtt a
düppeli sáncokkal összefüggő erősséget alkotott.
Közelében a düppeli sáncok bevételének (1864
ápr. 18) emléke.
Sondershausen, a volt Schwarzburg-S. feje
delemség, 1918—1920-ig Schwarzburg-S. szabad
állam fővárosa, most a thüringiai S. kerület szék
helye, (1919) 7576 lak., gyapjúszövéssel és gőz
fürészmalmokkal, zenekonzervatóriummal, feje
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ma is virágzó két ágnak. A család idősbik ága
1812. báróságot, 1813. grófl rangot nyert, míg az
ifjabb ág 1845. emeltetett grófl rangra. Neveze
tesebb tagjai a családnak:
1. S. József gróf, szül. 1864 dec. 19-én.
1888—93. a belügyminisztériumban szolgált mint
fogalmazó, ekkor birtokára vonult gazdálkodni.
1898-ban külügyi szolgálatba lépett a génuai cs.
és kir. főkonzulátnsnál, majd mint attasé a ber
lini követséghez került. 1906-ban követségi taná
csos lett. 1911-ben Parisba került, 1912-től rend
kívüli követ és meghatalmazott miniszteri cím
mel. Ezt az állását a háború kitörésekor hagyta
el. 1919 szept. 11.—1920 márc. 15. Magyarország
külügyminisztere volt a Priedrich- és Huszár
kormányban. Ugyancsak 1920. mint rendkívüli
követet és meghatalmazott minisztert a vatikáni
magyar királyi követség vezetésével biztAk meg.
2. S- László gróf, a főrendiház örökös tagja,
szül. Grazban 1874 máj. 8. A jogot Pozsonyban,
a gazdasági akadémiát Magyaróvárott végezte.
Az Országos magyar gazdasági egyesület és a
Magyar mezőgazdák szövetkezetének elnöke. Mint
mezőgazdasági főraegbízott részt vett a párisi
béketárgyalásokban.
3. S. Miklós, a reformkorszak politikusa, szül.
Sárdon (Somogy vm.) 1784 dec. 6., megh. u. o.
1870 dec. 17. Pályáját vármegyei szolgálatban
kezdte s 1813. Somogy vármegye alispánjává
választották, de az önkényes uralom alatt lemon
dott állásáról s a vármegyei ellenállás egyik ve
zére lett. Vármegyéje küldte mint első követét az
1830. és 1832—36. országgyűlésekre, amelyeken,
mint a liberális ellenzék egyik vezéralakja, fon
tos szerepet vitt. Utóbb a magánéletbe vonult s
egészen a gazdálkodásnak élt. V. ö. Vasárnapi
Újság 1876. évf.
4. S. Pál, államférfiú és publicista, S- 3- fia,
szül. Sárdon 1811 jan. 13., megh. Budapesten
1888 márc. 7. Jogi tanulmányainak végeztével
mint jegyző a közszolgálatot Somogy vármegyé
ben kezdte, amely az 1843—44. s az'l847—48-iki
diétákra követéül választotta. Politikai irányát
illetőleg a konzervatív és radikális ellenzéki ele
mek között középső állást foglalt el, kezdetben
mint Dessewffy Aurél, utóbb mint Széchenyi s a
kiegyezés után mint Deák híve. A reformkorszak
utolsó évtizedében a fontolva haladó pártnak ő
volt a legtekintélyesebb szónoka, aki fejlett jog
érzéke s római jelleme által ellenfeleiben is tisz
teletet gerjesztett. Különösen éles vitája volt az
utolsó rendi országgyűlésen Kossuth Lajossal, de
a márciusi napoktól kezdve a közszerepléstől tel
jesen visszavonult. A Bach-korszakban ő mert
olőször életjelt adni Das legitimé Recht Ungarns
u. seines Königs c. munkájában a magyar ön
állósági törekvésekről s a konzervatívok közt
agitált a Deák-párthoz való csatlakozás eszméje
mellett. Az 1861—65.-Í országgyűléseken a Deák
párthoz csatlakozott s e párt bizalma ruházta föl
a képviselőház egyik alelnöki tisztjével. A ki
egyezés után 1869—72-ig a képviselőház elnöke s
egyik legfőbb mozgatója volt a balközéppel való
fúziónak. Minthogy azonban a szabadelvű-párt
nem elégítette ki várakozását, az ellenzékhez
csatlakozott s mint Apponyi Albert híve mérsé
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tett. S.-tól D.-re emelkedik a 461 m. magasPossen,
fejedelmi vadászkastéllyal.
Sondrio, 1. olasz tartomány Lombardiában,
Tirol, Svájc, Como, Brescia és Bergamo közt,
területe 3192 km*, (1921) 131,408 lak. — 2. £'.,
fővárosa S. tartománynak, (1921) 9576 lak., szövő
és selyomfonókkal. Eégi kastélya ma kaszár
nyául szolgál; környékén terem a legjobb valtellinai (veltlini) bor. Klimatikus gyógyhely.
Sóner (Schoner, schooner), hosszú, keskeny
testűkisebbrendü vitorlás haj ó,mely nek eredetileg
csak 2 árboca volt magas törzszsel, kosár nélkül
és rövid szárral (1. Árboc és Árbocozat). Minden
árboc egy ágvitorlát és felette ágoromvitorlát
visel, elül néhány orrmányvitorla van. E hajók
igen jó vitorlások, különösen ha szelet élben fogva
vitorláznak. Az árbocozat és vitorlázat kezelé
sére a S. kevés embert igényel, mely előnyös tu
lajdonságánál fogva mint parti járómü a vitor
lások idejében nagyon el volt terjedve. Vannak
három-, sót 6—7 árbocos S.-ek is, mely utób
biak különösen Észak-Amerika Ny.-i partján ked
veltek. A S. előárboca keresztvitorlákkal (több
nyire esak derék- és sudárvitorlával) is el lehet
látva, amely esetben a 2 árbocos S. neve brigg-S.
v. brigantin,a3 árbocosé pedig bark-S. v S.-bark
(1. Barkhajó).
Sonica (franc, ejtsd: szonika), a hazárdjátékok
nál oly kártya, mely első felmutatásra nyeresé
get vagy veszteséget jelent; átvitt értelemben :
azonnal, idején.
Sonka, 1. Füstölt hús.
Sonkád, kisk. Szatmár várm. fehérgyarmati
j.-ban, (1920) 677 magyar lak.
Sonkakagyló (állat), 1. Pinna.
Sonklar von Innstádten, Kari, vezérőrnagy,
katonai geográfus, szül. Fehértemplomban 1816
dec. 2., megh. Innsbruckban 1885 jau. 10. 1848—
1857-ig Lajos Viktor főherceg nevelője volt, 1857.
a bécsújhelyi katonai akadóma tanára lett. Fő
műve : Allgemeine Orographie (Wien 1873);
egyéb művei: Keiseskizzen aus d. Alpen u. Karpathen(u. 0. 1857); Ötzthaler Gebirgsgruppe (Gotha
1861); Die Gebirgsgruppe d. Hohen Tauern (Wien
1866); Die Zillerthaler Alpen (Gotha 1872); ^ie
Überschwemmungen (Wien 1883). Hazánkban fő
leg botanikai kutatásokat végzett. Szép növény
gyűjteményét a bécsi egyetemnek hagyomá
nyozta.
Sonkoly. A méhész a lép kiolvasztása után
visszamaradó részeket, melyek viaszon kívül himpor, nimfa-hártyák, holt méhek és egyéb tisztát
lanságokból állanak, mondja S.-nak, melyből kellő
hőmérséklet mellett vásznon való átpróselés vagy
kifőzés után veszi ki a még benne levő viaszt. Az
olajos magvak kisajtolása után feumaradó héj- és
magbólrészeket is S.-nak (másként pogácsának)
nevezik. L. Olajpogácsa.
Sonn. v. Sonne., latin természetrajzi név után
Sormerat Piorre francia természettudós (1749—
1814) nevének rövidítése. Művei: Voyage dans la
Nouvelle-Guinée (Paris 1776); Voyage anx Indás
orientales et a la Chine (u. 0. 1782, 4 köt., új ki
adás 1806).
Sonnblick, 3095 m. magas hegycsúcs a salz
burgi Hohe-Tauern hegységben, 1886. felállított

—

Sonnentlial

meteorológiai állomással, amely Európában a leg
magasabban fekszik.
Sonneberg, kerületi székhely Thüringiában,
a volt Szász-Meiningon német birodalmi herceg
ségben, (1919) 15,403 lak., virágzó játékszer- és
cseesebecsekészítóssel; hidegvízgyógyintézettel.
Sonneck, Oscar, amerikai zenetörténetíró,
szül. Jersey Cityben 1873 okt. 6. 1902.ben Wa
shingtonban a kongresszusi könyvtár zenei osz
tályának igazgatója lett. Munkái: Early American
operas (1904); Francis Hopkins and James Lyon
(Washington 1905); Bibliography of early secular American music (u. o. 1905); Early concert
life in America, 1731—1800 (Leipzig 1907).
Sonnenburg, város Frankfurt porosz kerület
ben, a Lenze mellett, (1919) 4037 lak., tőzegbányá
szattal, régi kastéllyal, amely 1514—1811-ig a
Johannita-rend nagymesterének volt egyik szék
helye.
Sonneníeld Zsigmond, hírlapíró, szül. Vágújhelyen 1845 okt. 1. Egyetemi tanulmányait
Budapesten végezte, ahol bírói vizsgát tett és fii.
doktor lett. 1877-ben budapesti felső leányiskolái
tanár lett, ugyanakkor munkatársa a Pester Lloydnak ós a N. Pester Journalnak. 1890-ben Hirsch
báró meghívására Parisba ment s ott mint a báró
emberbaráti alapítványainak főigazgatója, külö
nösen az argentínai gyarmatok vezetöjeképen mű
ködött, amely gyarmatok közel 30,000 kolonistának adnak emberséges megélhetést. Délamerikán
kívül Kanadában és több északamerikai államban
is keletkeztek S. tervei szerint földmívelő gyar
matok. 1812-ben visszatért Magyarországba. Ön
állóan megjelent müvei: Lenau Miklós élete és
müvei (1882); Jüdische Bauernkolonien (Breslau
1914); Ungarns Mánner der Zeit (Breslau 1916);
Bilder aus Russland (1914—1915). írt egy németnyelvi tankönyvet is.
Sonnenfels, Josef von, osztrák író, szül. Nikolsburgban 1732., megh. Bécsben 1817 ápr. 25.
1763-ban az államtudományok tanárává nevezték
ki a bécsi egyetemre, 1799. a kancellária valósá
gos udvari tanácsosává, 1811. a képzőművészeti
akadémia elnökévé. Az ő hatása alatt szüntették
meg Ausztriában a kínvallatást. A felvilágosodás
egyik előharcosa volt. Müvei: Der Mann ohne
Vorurtheil (folyóirat, Wien 1765, 3 köt.); Briefe
über die wienerische Schaubühne (u. 0. 1768, új
kiad. Sauertól u. 0. 1884); Handbuch der inneren
Staatsverwaltung (u. o. 1798); Grundsátze der
Polizei, Haudlung u. Finanz (u. 0. 1765—76, 7.
kiad. 1805); Schriften(u. 0.1783—87,10 köt.) stb.
Sonnenleiter, Jb/íaíi«e5>németrézmetsző,szül.
Nürnbergben 1825 feb. 20., megh. Bécsben 1907
okt. 12. Nürnbergben tanult, 1852. az Osztrák
Lloyd trieszti művészeti intézetének vezetője
lett, majd Bécsben telepedett le, ahol 1882. a
művészeti akadémia tanára lett. Legismertebb
metszetei: A szökevények, Kurzbauer után; Boreas elragadja Oreithyiát, Rubens után; Tábornok
képmása, Van Dyck után; Holbein darmstadti
Madonnája (1900, Doris Eaabbal együtt), stb.
Sonnenthal Adolflov&g, magyar születésű né
met szinósz, szül. Pesten 1834 dec. 21., megh. Prá
gában 1909 ápr. 4. Szabómesterséget tanult, de a
színpad ellenállhatatlanul vonzotta s 1851. lépett
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fel először Temesváron.Eleinte magyarországi né
met színpadokon működött, 1856. szerződtették a
bécsi Burgszinházhoz, melynek örökös tagja, 1870
óta rendezőjesl8S9ótahelyettesigazgatójais volt.
Több izben vendégszerepelt külföldön, Budapesten
is többször megfordult. Magyarországot mindig
szülőhazájának tekintette s gyakran emlegette,
hogy Lendvay ós Egressy játékáért lelkesedett
ifjúkorában. Játékában az ész uralkodott a szív
fölött, elragadó szenvedély helyett rendkívüli in
telligencia, megértés és elsőrangú beszélőképesség
jellemezték játékát. Főbb szerepei: Wallenstein,
Kean, Náthán, Don Julián (Nagy Galeotto) stb.
Életét megírták Msenberg (Dresden 1900) ée
Lothar (Berlin 1904).
Sonnenwirbel, hegy, 1. Keilberg.
Sonnerat, Pierre, 1. Somi.
S o n n e r a t i a L. fii. (uöv.), 1. Blatti.
Sonnino, Sidney, báró, olasz államférfiú, szül.
Firenzében 1847 márc. 11., zsidó vallású atyától
és angol protestáns anyától, kinek hitére később
áttért; inegh. Rómában 1922 nov. 24. Rövid diplo
máciai pályája után államtudományi tanulmá
nyainak élt s közgazdasági cikkeket irt folyó
iratokba. Franchettivel együtt írta meg müvét a
szicíliai lakosság válságos gazdasági helyzetéről:
La Sicilia nel 1876 (Firenze 1877,2 köt.). 1880-ban
beválasztották a képviselőházba, hol a bal-cen
trumhoz tartozott és később annak vezére lett.
1893 decembertől 1896 márciusig pénzügyminisz
ter volt Crispi kormányában s nagy érdemeket
szerzett az olasz államháztartás rendbehozásával.
1906 februártól májusig és 1909 decembertől 1910
márciusig miniszterelnök és belügyminiszter volt.
San Giuliano halála után 1914 nov. 5. a külügy
miniszteri tárcát vállalta régi barátja, Salandra
kormányában. Mint nagy angolbarátnak fő része
volt abban, hogy az olasz kormány 1915 máj. 3.
felmondta a szövetségi viszonyt Ausztria-Magyar
országnak s miután már előbb megegyezett az
entente-hatalmakkal, 1915 máj. 23. a háborút is
megüzente (1. Világháború). Salandra bukása
után 1916 jún. 19. a Boselli-kabinetben is megtar
totta a külügyi tárcát, valamint az Orlando-kabinetben 1917-től 1919 jún. 18-ig, amikor lemon
dott s visszavonult a politikai élettől.
Sonnisták, 1. Galénisták.
S o n o i n e t e r a. m. audlométer (1. o.).
Sonora, tengermelléki állam Mexikó ÉNy.-i ré
szében, területe 198,496 km2, (192D 269,156 lak.,
nagyrészt indiánusok. Indiánus lakossága a sonori
nyelvet beszéli, amely egész Észak-Mexikóban,
Dél-Arizonában és Kaliforniában is elterjedt. K.-i
részében a Sierra Madre ágai, Ny .-on sík területek
vannak. A tengermellék hegyei a Sierra de losAlamos (1791 m.), a Sierra Prieta (1361 m.) stb.; hegy
láncok takarják S. É.-i határát is. Partjai előtt van
nak Tiburon, Angel de la Guardia szigetek. Folyói
a Rio de Alamos, Mayo, Yaqui, San Jósé, Posa,
S. stb. Éghajlata egészséges, földje termékeny,
de öntözni kell. Fő termékek a cukornád, dohány,
pamut, kávé, gyümölcs, az agavé és a kukorica.
Bányákban Mexikó leggazdagabb állama. Bánya
termékei: szén, ezüst, higany, ólom, aszbeszt,
vasérc, nátrium, salétrom és arany. Fővárosa
Hermosülo, főkikötöje Guaymas.

Soor

Sonora-népek, 1. Szonora-népel:
Sonsol, a német Karolina-szigetek Ny.-i részén
levő korallzátony, mély csatorna választja el a
kisebb JPawwa-zátonytól.
Sonsőn, város Colombia délamerikai köztár
saság Antioquia departamentójában, (IMS) 27,632
lak.; élénk gyapjuszövő- és szalmafonó-iparral.
Szomszédságában arany-, ezüst- és sóbányákkal.
Sonsonate, város Salvador középamerikai ál
lamban, (1922) 14,752 lak. Kikötői: Acajutla és
Libertad. A földrengések gyakoriak; 1915 szep
tember havában nagyrésze elpusztult.
Sontag, 1. Henrietté, világhírű német koloraturaénekesnő, szül. Koblenzben 1803 jan.3.,megh.
Mexikóban 1854 jún. 17. 1824-ben Lipcsében tűnt
föl először. 1824-ben Berlinbe, 1827. a párisi
olasz operához szerződött. 1828 ban Rossi gróf
szardíniái diplomata neje lett, 1830. búcsút mon
dott a színpadnak. Hangversenyeken élete végéig
fellépett és ünnepeltetése sohasem csökkent. V. ö.
Ph. Üauthier, L'ambassadrice (1850); H. Slümcke,
H. S. (1909); Gundling regényt irt róla: H. S.
(1861, 2 köt.).
2. 8., Kari, német színész és író, S. 1. testvér
öccse, szül. Drezdában 1828 jan. 7., megh. u. 0.
1900 jún. 23. Működését a drezdai udvari színház
nál kezdette 1848., később a bécsi Burgszinház,
majd a hannoveri udvari színház tagja volt. Főbb
szerepei: Petrucchio, Bolingbroke, Náthán stb.
Mint író is említést érdemel. Frauenemancipation című színmüve (Hannover 1875) nagy sikert
aratott. Igen érdekes önéletrajza (Vom Nachtwáchter zum türkischen Kaiser, Hannover 1876),
mely miatt meg kellett várnia a hannoveri udvari
színháztól.
Sonthofen, város a bajorországi Schwaben
kerületben, az Allgaui-Alpokban, (1919) 4394 lak.,
vasöntéssel, vas- és rézkohóval, közelében vas
ércbányával. Klimatikus gyógyhely.
Sontius, folyó, 1. Isonzó.
Sonzogno, Edoardo, olasz zeneműkiadó, szül.
régi könyvkiadó család sarjaként Milanóban 1836
ápr. 1., megh. u. 0.1920 márc. 15.1866-ban meg
alapította az H Secolo c. újságot és 1874. zenemükiadócégét, amely eleinte francia zeneszerzők
műveit terjesztette, később a régi olasz mestermű
vek olcsó kiadásaival tűnt ki. Pályázatot hirde
tett új olasz operákra. A második pályázat díját
Mascagni nyerte el a Parasztbecsület-tel. 1909.
S. visszavonult vállalatától, melyet unokaöcscseinek Biccardónak (megh. 1915) és Renónak
adott át.
Sooden (Bad S.), mezőváros Poroszország
kasseli kerületében, (1919) 1030 lak., sós lápfürdő
vel, Németország legnagyobb inhalatóriumával
és gyermekgyógyintézettel.
Soomer, Walther, német basszista, szül. 1878
márc. 12. Liegnitzben. 1906 óta Bayreuthban éne
kelt. Tagja volt a drezdai és lipcsei operaházad
nak. Budapesten több izben vendégszerepelt nagy
sikerrel.
Soor (Sorr), cseh falu a trautenaui kerületi
kapitányságban, (1910) 1107 német lakossal. Alsóés Felső S.-ból áll. 1745 szept. 30. Nagy Frigyes
porosz király hadai győztek itt Lotharingiai Ká
roly osztrák és szász csapatai fölött. Az 1866-ik
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évi porosz-osztrák háborúban a második trau- ezred parancsnokává nevezték ki; részt vett a
tenaui csatában Hiller von Gartringen tábornok gorlieei áttörésben; az olasz hadüzenet után
csapatai rohammal elfoglalták. V. ö. Kühne, Das Tirolba, majd az Isonzó-vonalra került ezredével.
Gefecht bei S. (3. kiad., Berlin 1896).
1915 aug. a 33. gyalogdandár (a magyar 39., 61.
Soor (szájpenész), leginkább fiatal csecsemők gyalogezredek, 24. vadászzászlóalj) parancsnoka
nél észlelhető betegség. A ezájpenészt egy fonál lett; rósztvett a 3., 4. és 5. Isonzó-csatában.
gomba, a monilia candida v. oidium albicans, Ezután a Tirolt sikeresen védő 11. hadsereg ve
v. saccharomyces albicans okozza. Bz a nyálka zérkari főnöke lett, 1918 januárban elűzte az
hártyáin megfészkeli magát és rajta apró fehér olaszokat a Meletta-hegycsoportróJ. 1918-ban
göbücskéket létesít, melyek onnan nehezen és ismét a 33. gyalogdandárt vette át s a piavei
csak tökéletlenül vakarhatok le. A nyálkahártyát csatában résztvett a Montello elfoglalásában. A
ez az elváltozás érzékennyé teszi, miáltal a táp Károlyi-kormány alatt mint a szegedi kerület
lálkozás, szopás, rágás, nyelés nehézségekbe üt parancsnoka igyekezett rendet teremteni, de ku
közik. A kórokozó gomba tisztátalan ernlőbimbó- darcot vallott a Budapestről küldött szocialista
ról, szopókái'ól v. egyéb tárgyról, evőeszközről agitátorok aknamunkája miatt. 1919 februárban
jut a szájba, ott akkor okoz betegséget, ha a száj amint megbízhatatlant)) állásától fölmentették,
nyál normális lúgossága emésztési zavar v. más 1919 júliusban a szegedi kormánynál Horthy
betegség folytán megváltozott. Megelőzni a beteg Miklós fővezér mellett vezérkari főnök lett s ve
séget tisztaság által lehet. Csecsemőknél szájat zető szerepe volt a nemzeti hadsereg megszerve
mosni tilos. A szájpenész gyógyítása erélyes lápi- zésében. 1920 áprilistól júliusig honvédelmi mi
szolással elég gyorsan sikerül. — A S. ritka ese niszter volt, majd mint a kaposvári körlet pa
tekben tyúkokon és galambokon, valamint szopós rancsnoka, előkészítette a szerb megszállástól
borjúkon, csikókon is előfordul, szürkésfehér v. felszabadult országrészeken a magyar uralom
sárgás és szétkenhető, később megbarnuló ós be helyreállítását s mint a «déli végek vezénylő tá
repedező felrakodások alakjában a szájnak, ba bornokai) 1921 aug. 20. bevonult Pécsre.
romfinál azonkívül a begynek különben ép nyálka
2. S. Lajos, zoológus, szül. Magyargencsen
hártyáján. A kezelés hasonló, mint gyermekeknél. (Vas vm.) 1879 febr. 6. Az egyetemet Budapesten
Sobs-család (sóvári). Ósük György volt a végezte, ahol bölcsészetdoktori oklevelet szerzett.
Baksa-nemzetségből. (A Micbántól való leszárma 1902—1903-ban a dévai főreáliskola tanára volt,
zás mese.) Simon fia György végigküzdötte IV. 1903. a Magyar Nemzeti Múzeum állattárához
László összes háborúit. 1276-ban eliogta a király nevezték ki, ahol mint osztályigazgató működik.
ellen lázadó Geregyét (Pál országbíró fiát), a Tanulmányai főleg a Molluscák egyes csoportjai
morvamezei nagy ütközetben 12 csehet ejtett fog val, továbbá sejttani kérdésekkel foglalkoznak.
lyul. Lithen oláhországi vajdát már mint önálló Dolgozatai az Annales Musei Nationalis Hunliadvezér legyőzte s ennek testvérét, Barbatot a garici-ben, az Állattani Közlemények-ben és
király elé vitte. A hódtavi csatából sem hiányzott. egyéb folyóiratokban jelentek meg.
Legnagyobb érdemei azok, miket Leskó krakói
3. S. Márton (széki), színész, később orvos,
herceg trónra ültetésében s 1288. a Lengyelország szül. Maros-Vásárhelyen. Pesten 1791-ben érdek
felől betörő tatárok visszaverésében szerzett. lődni kezdett a keletkező magyar színészet iránt
1300-ban szabolcsvármegyei főispán és sárospataki s műkedvelő színésznek állott; de később vissza
várnagy volt. — B családból származik S. Elemér tért az orvosi pályára s Belső-Szolnok vm. fő
(szUl. 1814), nyűg. honvédezredes, genealógus orvosa lett. Irt színműveket is, melyek közül
és heraldikus. Neje: S. Elememé báró Korányi megjelentek: Magyar Pénelopé (Pest 1791); A
Anna, festő, szül. Nagykállón 1870 máj. 12. megszomorított ártatlanság (u. o. 1793). Utóbbi
Tanulmányait Budapesten Deák-Bbnernél és Lotz- ban Dugonics Etelka c. regényét dolgozta föl.
nál, aztán Münchenben ós Parisban végezte. BudaWopliia (gör.) a. m. bölcsesség.
pjsten iparművészeti munkákra érmet nyert;
Sophia, nőnév, 1. Zsófia.
Aratás után és Orosz fogoly c. képeit a Szép
Sophia, Bulgária fővárosa, 1. Szófia.
művészeti Múzeum szerezte meg. Nagy tevékeny
Sopiiisma (gör.), 1. Szofizma.
ségűt fejtett ki a festőművésznek érdekében s
Sophisták, 1. Szofisták.
elnöke 1908 óta a Magyar Képzőművésznek Egye
Sophokles, görög drámaíró, Sophillos fegyver
sületének.
gyáros fia, Attikának Kolonos Hippios nevű köz
Soós, 1. Károly (bádoki), honvéd altábornagy, ségében született Kr. e. 496., megh. 406. Athénben
szül. régi erdélyi nemes családból 1869 júl. 28. A nevelkedett. Huszonhét éves korában a drámai
wienerneustadti katonai akadémiát, majd a hadi versenyen legyőzte Aischylost s ezzel megalapí
iskolát végezve, csapatszolgálat teljesítése után totta költői hírnevét. Költői működése a győzel
1905. mint vezérkari törzstisztet a vezérkar főnö mek egész sora. Bizalmas viszonyban volt Perik
kének hadműveleti irodájába osztották be. A világ lésszel, sőt Antigoné című drámájáért hadvezérré
háborúban eleinte a győzelmes komarovi, majd a is választották. Jó sorsa nem engedte, hogy meg
2. lemborgi csatában s az ezt követő nehéz hadmü érje Athén fénykorának bukását. Csak élete alko
veletek alatt az Auffenberg-hadsereg hadműveleti nyát keserítette meg (ha igaz a hír) fia, Iophon,
osztályának volt főnöke; 1914 szept. végén a ki vádat emelt apja ellen, hogy meggyöngült el
Pílanzer-Baltin seregcsoportnak, mely Máramarost méje miatt nem kezelheti vagyonát. S. válaszul
és Bukovinát felszabadította, volt vezérkari főnöke. felolvasta a birák előtt éppen befejezett Oidipus
Miután e seregcsoport Stanislauig és a Dnyeszterig Kolonosban c. tragédiájának Kolonost dicsőítő
nyomult, 1915 márc.-ban az 1. tiroli császárvadász- kardalát. A birák megfeddették ós elutasították
Amely szó S alatt nincs meg, Sz alatt keresendő!
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Iophont. Az athéniek héroszként tisztelték és em
lékét áldozatokkal ünnepelték. A tökéletes férfi
remek képmása a laterani S.-szobor, mely 1843.
került napíényre. Száznál több tragédiája közül
csak hét maradt fenn: Aias, melyben a megbán
tott, túlzott becsvágy tragikumát látjuk; Philoktetes (szintén a trójai mondakörből); Elektra,
melynek tárgya (Orestes boszuja atyja haláláért)
megegyezik Aisehylos Orestesiájának 2-ik részé
vel ; a Trachisi nők a szerelemféltés tragédiája,
Herakles végsorsa; Oidipus király, Oidipus Kolonosban és Antigoné a thébai királyi család
megható történetének három nagy szakasza, me
lyek magyar színpadon ma is nagy hatást tesz
nek, kivált Oidipus király, melyet Mounet-Sully
s Antigoné, melyet Elektrával együtt Jászai Mari
alkotott meg. Újabban egyiptomi papiruszokon
S. egy szatirosz-drámájának, az Iehneutainak (a.
m. Szimatolók) mintegy 400 versét is fölfedez
ték az angolok. S. az emberi balsors melegszívű
költője, ki jámbor megadással fogadja az istenek
akaratát, ha az ember romlását idézi is elő. Nagy
mestere a drámai szerkezetnek és jellemzésnek.
Elő embereket, egyéneket rajzol, bár idealizált
jellemvonásokkal. Újításai a drámai színen (3-ik
színész fölléptetése) nagy hatással voltak a dráma
fejlődésére. A mi drámairodalmunkra is hatással
volt, mint azt Madách Imre Férj és nő c. tragé
diája és a S.-f ordító Csiky Gergely eredeti drámái
{pl. a Vasember) bizonyítják.
IrodaJom. Ujabb kiadások: legnagyobb szabású kommentáros kiadás a Jebb-é, Cambridge 1902—1908, 7 köt.; be
cses Ed. Tournier kiadása, Paris 1867, a SchneidewinNauck-Bruhn-, Wolff-Bellermann-, Weckheim-Hartung-félék,
Antigoné Böcktől, Leipzig 1884, Blaydestől 19C6, Semitelostól, Athén 1887, Csengeri Jánostól, Budapest 1880,
1806; Elektra O. Jahn-Michaelistöl, Bonn 1882 és Kaibeltöl,
Leipzig 1896. A töredékek Naucklól (Tragicorum Graecorum fragmenta). Leipzig 1889. A Szimatolókat kiadta Greníell és Hunt az Oxyrhynehi Papyri közt. A scholionok Elmsleytöl, Iiindorftól és Papageorgiostól. Lexicon Sophocleum
Ellendtöl és Dindorítól. Német fordítója nagyon sok van.
Magyarra elószó'r Elekrát fordította Bornemissza Péter,
1558; Guzmics Oidipus királyt, 1840; Szűcs Dániel Anti
gonét és Elektrát, 1847; Szabó Károly Oidipust, Finkei
József hat darabot, Csiky Gergely mind a hetet, Budapest
1880, 1903. Antigonét még Kemenes József is fordította.
8. drámáinak újabb fordítása Csengeri Jánostól Kolozsvárt
1919. jelent meg. S. trópusaival Pecz Vilmos foglalkozott,
Budapest 1882; Oidipus és Lear között párhuzamot vont
Csiky Gergely, Alföld, 1889; Antigoné Kreonját a Vas
emberrel egybevetette Wigand János, Egyet. Philol. Közi.
1885 ; Coliins tanulmányát S.-röl magyarra fordította Kont
Ignác, 1882. S. életét megírta Lessing.

S o p h o l , 1. Szofol.
Sophonisbe, helyesebben SopJionibe, Gisgo
fiának, Hasdrubalnak, Karthágó egyik hadvezéré
nek, szép és hazájáért lelkesülő leánya. Előbb
Massinissa (1. o.) jegyese volt, de atyja Syphaxnak, Numidia királyának adta nőül, hogy
így Karthágó pártjára vonja. S. Róma ellen iz
gatta férjét s midőn Cirta városával együtt maga
is Massinissa hatalmába került, csak azért lett a
győztes király felesége, hogy őt is Karthágónak
nyerje meg. Scipio tartott e bajtól s ezért a ró
maiaknak járó zsákmányrésszel S.-t is kiköve
telte Massinissától, ki S.-nek mérget adott, nehogy
Scipio diadalmenetében láncra verve kénysze
rüljön résztvenni és S. készséggel itta ki a mér
get. Tragikus sorsát sok költő dolgozta fel drá
mában.

S o p h o r a L. (növ.), a hüvelyesek gémisza a
Caesalpinioideae alcsaládban; 22 faja fa v. cserje,
ritkán fü, a föld melegebb vidékein. Levelük pá
ratlanul szárnyas, hüvelyük hengeres v. olvasószerű, húsos, fás v. hőrnemű, 4 szárnyú. A S. japo-nica L. (gyöngyákác) kinai és japáni magas
fa, levele 11—13 szárnyból áll, lombja hasonlít az
akácéhoz, virága zöldesfehér, hüvelye egy kissé
húsos. Nálunk díszcserje v. fa, csak idősebb kor
ban és pompásan virágzik. Fája értékes, fel
használják, igen sok kathartint tartalmaz. Virá
gából sárga festék készül. Az egész forró övön el
terjedt. A S. tomentosa L. gyökérkérge és magva
a malájok fontos orvossága, de Európában is
használatos volt.
Sophron, görög mimusköltő Syrakusaeból a
Kr. e. V. sz.-ban. Dór nyelvjárásban írt mimusaihan ritmikus prózában a népélet j eleneteit raj
zolta és hatással volt Platonra, Theokritosra és
Herondasra. Gyér töredékei Kaibeltöl (Comicorum
Graeeorum fragmenta, 1899).
Sophronitts, 1. szent, jeruzsálemi patriarcha,
egyházi író és költő, szül. Damaszkuszban 560
körül, megh. Jeruzsálemben, valószínűleg 638
máre. 11. Hosszabb ideig szt. Sabbas laurájában
élt, később a Theodosius-kolostorha ment át.
Patriarcha lett 634. Hatalmasan küzdött a monoteletizmus ellen. Nagy tudományú ós jámbor
férfiú volt. Nevezetes mint dogmatikus, hagiografus, homileta és költő. — 2. & görög egyházi
író, szül. valószínűleg Betlehemben, szt. Jeromos
barátja, megh. 392 után. Szt. Jeromosnak több
munkáját fordította görögre, így főképpen annak
zsoltár- és a próféták latin fordítását.
S o p l i r c s y n e (gör.), bölcs mérséklet; a négy
platóni főerény egyike; a bölcseség a gondolko
dás erénye, a bátorság az akaraté, a mérséklet az
érzéki vágyaké, az igazságosság e három előbbi
nek harmóniája.
Sopianae, római város Alsó-Pannoniában, a
mai Pécs helyén ; a pannóniai úthálózatnak fon
tos csomópontja.
Sopje, adók. és pk. Verőcze vm. slatinai j.-ban,
(i9io) 1483 horvát és magyar lak. (Tr. SzHSz.)
Soponya, nagyk. Fejér vm. székesfehérvári
j.-ban, (1920) 1491 magyar lak.
Sopor (lat.), az öntudatlanságig fokoz ott kábult
ság, melyből azonban a beteg erősebb ingerek
által rövid időre felrázható. Agyvelő- és ideg
betegségektől, valamint mérgezésektől eltekintve
előfordulhat minden súlyos megbetegedésnél,
különösen a halált megelőzően.
Soporka, folyó, 1. Szopurka.
Sopornya (Soporna), nagyk. Nyitra vm. vágsellyei j.-ban, (1910) 3631 szlovák és magyar lak.
(Tr. Cs.-Szl.)
Sopot, adók. Várasd vm. pregradai j.-ban, (1910)
2094 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
S o p r a ay.uro, 1. Bereitino-majolika.
S o p r a p o i - t a (olasz), 1. Superporte.
S o p r a i a r a (ol.) a. m. superiara (1. o.).
Sopron, vármegye hazánk dunántúli részében;
határai Ny.-on Alsó-Ausztria, D.-en Vas (és cse
kély részben Veszprém) vm., K.-en Győr vm.,
É.-on Mosón vm. s Alsó-Ausztria.
Területe a
trianoni békekötésig 3138 km2, volt. Ebből 1340
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km esik az Ausztriához csatolt és 1898 km a
megmaradt területre. A vm. Ny.-i részét az Al
pok kiágazásai hálózzák be; a kőbányáiról is
mert kies Lajta-hegységet a Vulka termékeny
lapálya választja el egyfelől a Rozália- és S.-i
hegységtől, másfelől a
Fertőmentét szegélyző
s kitűnő boráról (ruszti
bor) híres Fertőmellékihegylánctól (283 m.).
A Rozália-hegység (l.o.)
É-ról D. felé szélesedő,
túlnyomóan fenyvesek
től borított gerince a
Rozália-kápolnánál 746
méter magasságot ér
el; ettől K. felé a kő
széntelepeiről neveze
tes S.-i hegység (1. o.)
ágazik ki, mely végső
Sopron vármegye címere.
nyúlványaiban S.-ig
-terjeszkedik. Ettől D. felé a Lánzsóri hegycsoport
(755 m.) terül el, melynek végső nyúlványai a
Répcze folyó és S.-i hegység közti lapályt is be
hálózzák. A Fertő tengelyének irányától K. felé
a. kis Alföldhöz tartozó lapály terül el, hasítva a
Rába, Répcze, Rábcza ós Ikva medrétől. E síkság,
melynek D.-i része Répczemellék, az Öreg- ós
Kis-Rába közti része Rábaköz név alatt ismeretes,
nagyon termékeny. _
Folyóvizek. Az Öreg-Rába a vm. D.-i és K.-i
latárát mossa, belőle Rábakeczölnél a Kis-Rába
ágazik ki. A Répcze Alsó-Ausztriából jön át s az
egész vármegyén keresztülfolyik, magába véve fel
.a Csávái patak ós az Ikva vizét is. A vm. B.-i részé
ben a Lajtán kívül a Vulka az egyetlen jelentéke
nyebb folyóvíz, mely a Fertőbe önti vizét. Maga a
Fertő tava felerészbenS. vm. területéhez tartozik.
Ásványos forrásai: a balfl kénesforrás, a sopronkoresztüri savanyúvíz, a savanyúkúti forrás és
a lajtapordányi kénes forrás; Balfon, Savanyúkúton és Lajtapordányon fürdők is vannak. A fel
sorolt helyek közül csakBalf fekszik a meghagyott
területen.
Éghaj lata meglehetősen mérsékelt, bár a szom
szédos osztrák havasok közelsége folytán a hideg
ÉNy-i szelek igen gyakoriak és Ny.-i felén a tél
is zord. A legmelegebb hónap július 20-5°, a leg
hidegebb január —09° közepes hőmérséklettel.
A hőmérséklet maximumai 35'7° és —21-2°. A
csapadék évi mennyisége Sopronban 725 mm., a
hegyes vidéken jóval több, ellenben a rónán jelen
tékenyen kevesebb (Kapuvárt 582 mm.).
Terményei a természet mindhárom országából
Igen gazdagok; az ásványországból jelentékeny
a barnaszén előfordulása Brennbergbányán, ahol
nagy szónbánya van feltárva (Sopron városhoz
tartozik), továbbá Réczónyben s Lajtaújfalun
(utóbbi helyen lignit). Igen jelentékeny a kő
bányászat, főleg a Lajtahogységben az ú. n. lajta
mészre. A növényvilág igen gazdagon van kép
viselve A vármegye 304.002 ha.-t tevő termő
területéből szántóföld 175.684 ha., kert 3846 ha.,
rét 29.955 ha., legelő 17.924 ha., nádas 4687 ha.,
szőllő 5066 ha. ós erdő 66.840 ha. Ezek az egész
Tin. adatai. Magán a megmaradt részen a terinőKévaí Nagy Lexikona XV1X. köt*
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terület 178.382 ha., ebből szántóföld 105.342 ha.,
kert 2174 ha., rét 21.374 ha., legelő 11.070 ha.,
nádas 1833 ha., szőllő 2277 ha. és erdő 34.312 ha.,
A szántóföldek legnagyobb része a Rábaközre
esik; nagy mennyiségben termesztenek kitűnő
búzát, árpát, rozsot, ezenkívül zabot, kukoricát,
burgonyát, kevesebb repcét, lent, kendert, to
vábbá kölest, tatárkát, hüvelyes veteményeket.
Cukorrépával a megmaradt területen 3501 ha.
van beültetve. A szőllőmlvelés tekintetében S.
vármegye ősidők óta nevezetes szerepet vitt
Igen kitűnő a gyümölcstermelés is, különösen
Fraknó, Rétfalu, Márczfalva vidékén, s a gyü
mölccsel a rétfalusiak Európának majdnem min
den nagyobb városát bejárják. A Rozália- és S.-i
hegység tövében kiterjedt gesztenyések vannak,
melyeknek termése elsőrendű. Az erdőségek fele
tölgyes, jó ötödrésze (leginkább a Rozália-hegy
ségben) fenyves, a többi bükkös és vegyes erdő.
A birtokviszonyok annyiban nem kedvezők, hogy
hatalmas nagybirtokok mellett, melyeknek for
galma meg van kötve, középbirtok alig van ; a
mezőgazdaság mind a mellett igen fejlett. Az
állattenyésztés tekintetében S. vármegye az or
szág legelső vármegyéi közt foglal helyet; az
egész vm. területén a szarvasmarhák száma 126.436
(ebből 80.384 a megmaradt területen), a lovaké
18.104 (13.483), a sertéseké 96.228 (66.162) és a
juhoké 23.612 (21.512). A szarvasmarhatenyósztés különösen jó apaállatok kiosztása folytán emel
kedett jelentékenyen. A marhahizlalást a cukor
iparral együtt űzik nagy mértékben s újabban
a tejgazdaság ós vajkészítés is lendületet vett.
A lótenyésztés leginkább a vármegye délirészében
virágzik; a rábaközi lovak (Gyóró, Szilsárkány)
igen szépek. A sertéstenyésztés újabban fejlődés
nek indult. A baromfi tenyésztés meglehetős fejlett.
Vadaz erdős hegy ékben gyakori; előfordulszarvas,
őz, fajdkakas, fácán, vadaskertekben dámvad és
vaddisznó, a Hanság mocsaraiban nagy mennyi
ségű vízi madár; a ragadozók közül róka és borz.
Lakóinak száma (S. városa nélkül) 1869-ben
208,946 volt és 1920-ban 259.242, 1 km*-re esik
72 lélek, úgy hogy S. vármegye a sűrűbben né
pesített vármegyék közé tartozik. A lakosok közt
volt (1920) 129.901 magyar (50'l»/
0), 95.668 német
(36-9%), 32.328 horvát (12'50/o)- A magyarság
a csornai, kapuvári és csepregi járásban majdnem
ke veretlenül lakik; az egyes nemzetiségek száma
járásonkint alább van közölve a megmaradt és el
szakított terület szerint. (L. Közigazgatás.) Hit
felekezetre nézve volt 227.807 r. kat., 25.670 ág.
ev., 521 ref., 5.101 izr. és 140 egyéb. Ezekből a
megmaradt területre esik 118.800 r. kat., 17.198
ág. ev., 281 ref., 2408 izr. és 76 egyéb.
Foglalkozásra nézve ekként oszlott meg (ÍMO)
a vármegye kereső lakossága: őstermelés 62,636,
bányászat 322, ipar 22,364, kereskedelem 3030,
közlekedés 1271, közszolgálat és szabad foglalko
zások 2091, véderő 469, napszámosok részletezés
nélkül 2389, házi cselédek 3518, egyéb 4589.
Az eltartottak száma 146.899. A lakosság túl
nyomó része őstermeléssel foglalkozik; az ipar
fejlett volt, a trianoni béke azonban ipartelepei
nek legnagyobb részétől megfosztotta s híres cukor
gyárai közül is csak 2 (Nagyczenk és Petőháza)
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maradt inog; említendő
eszterházi nádgyékónygyár, több szeszgyár ós gazdasági gép
gyár stb. A házi iparból a Hanság tájékán a gyé
kénykészítést, nád- és sásfonást űzik. A kereske
delem fő cikkei: élőállatok, bor, gabona, baromfi,
tojás, széna, gyümölcs, zöldség; a forgalom gócai:
S., Csorna és Kapuvár. A hiteligények kielégíté
sére szolgál a megmaradt területen 7 bank, ta
karékpénztár és 15 szövetkezet.
Közlekedési eszközei első sorban a vas
utak, melyek a vármegyét 356 km. hosszúságban
sze'ték, ú. m. a déli vasútnak Bécsújhelyből S.-on
át Szombathelyre vezető vonala; agy őr—S.—ebenfurti, pozsony—szombathelyi, továbbá a S.—po
zsonyi, a fertőmelléki és a S.-kőszegi vasút és
több szárnyvonal. Az állami utak hossza 163 km.
volt, a törvényhatóságiaké 603 km., majdnem
mind kiépítve, a községi utak hossza 408 km. A
törvényhatósági utak hosszából 408 km., a községi
utak hosszából 221 km. esik a megmaradt területre.
Hajózható folyóvize a vármegyének nincs.
Közművelődés tekintetében S. vármegyeigen
előkelő helyet foglal el; a hat éven felüli lakosság
nak 91-7%-a tud írni és olvasni, úgy hogy S. vár
megye e tekintetben a legkedvezőbb viszonyokat
tünteti fel; magán a megmaradt területen az arány
még kedvezőbb: 91"9°/o. A vármegye megmaradt
területén (S. város iskoláin kívül) 169 iskola van,
ú. m. 3 iparos inasiskola, 5 polgári és 151 elemi
népiskola, végül 10 kisdedóvó. A magasabb isko
lák mind S. városában (1. o.) vannak. A szellemi
műveltség gócpontjai 8., Kapuvár és Csorna.
Közigazgatás. 8. vármegye régi terjedelmé
ben 7 szolgabírói járásra oszlott és volt benne 2
rendezett tanácsú város. A trianoni békekötés után
csak 4 szolgabírói járás van a megyében, mert 3
járás teljes egészében megmaradt s 1 járás (a
soproni) megosztatott. A megmaradt terület járási
adatai a következők:
Járás, város
Csepregi
járás
Csornai
Kap avari
<
Soproni
Összesen

1
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1.

••53
mngyHt

német

31,lCtí 27,839
514
3] 40,681 40,359
2U5
234
44,6-50 44,267
16 22,284
9,523 10,621
I38,77l| 182,056 11,574

horvát

2,679
21
26
2,004
4,730

$
4,851
6,327
6,923
3,377
31,478

A megmaradt területen van 20 nagyközség,
107 kisközség. A községek általában véve középnagyságúak; 2000-nél több lakosa 13-nak van;
legnépesebbek Kapuvár (a vele egyesített G-artával) ö662, Csorna 8322 és Csepreg 4192 lakossal.
A trianoni szerződés a vármegyéből 102 közsé
get és 2 rend. tan. várost összesen 120,471 lakóval
Ausztriának ítélt oda. E terület adatai a régi
magyar járási beosztás szerint itt következnek:
E b b ő l
Járás, város
Felsőpulyai járás
Kismartoni
«
Nagymartom «
Soproni
«
Kismarton r. t. v.
Ruszt r. t. város
Összesen

!i
29,237
34,779
27,556
24,580
2,917
1,402
10Í 120,471
36
26
19
21
1
1

magyar

2,657
2,067
1,242
775
1,020
90
7,851

német

horvát

m

14,762 11,659 5,397
21,155 11,204 5,158
23,875 2,175 4,283
21,233 2,432 3,961
356
1,767
105
169
1,282
23
84,094 27,598 19,324

Sopron.

Az elszakított területen eszerint van 2 rend. tan.
város, továbbá 20 nagy- és 82 kisközség. A közsé
gek ezen a részen is általában véve középnagyságúak. 2000-nél több lakosa 11 községnek van;
de a legnépesebb, Nagymarton (3760 lak.) sem éri
el a 4000-et.
Az elszakított rész székhelye ideiglenesen Kis
marton, a megmaradt részé továbbra is SopronEgyházi tekintetben S. vármegye 136 r. kat.
községe a győri püspöki egyházmegyébe, 19 ág.
ev. községe a dunántúli egyházkerületbe tartozott;
izraelita község 12 volt. Ezok közül megmaradt
62 r. kat, 12 ág. ev. egyházközség és 5 izr. hit
község.
igazságügyi tekintetben az egész vármegye
a győri királyi tábla ós a S.-i törvényszék terüle
tét alkotta; volt 7 járásbírósága (8., Pelsőpulya,
Nagymarton, Csepreg, Csorna, Kapuvár, Kismar
ton), mind telekkönyvi ügyekben birói hatás
körrel felruházva; ezek közül az elszakított terü
letre esik Pelsőpulya, Kismarton és Nagymarton;
illetékes királyi főügyészsége, sajtóbirósága Győ
rött, bányabirósága Budapesten szókel, ügyvédi
kamara S.-ban van.
Pénzügyi igazgatósága Sopronban van; adó
hivatala (állampénztára) Sopronban, Csepregen,
Csornán, Kapuvárt. A vármegye megmaradt terü
letén S. városon kívül 25 gyógyszertár, 26 orvos,
118 bába és 2 kórház van (180 ággyal).
T ö r t é n e t e . A neolit-kor emlékei a vármegye
minden részében fordulnak elő ; a rézkorra eddig
elé csak egyetlen egy lelet utal. Már a bronzkor
ból és a hallstalti időből sűrűbbek a leletek. A
La-Té»íe-koi'ból kiválik a rábaközi Babot község
területe, melyen alighanem nagyobb község ál
lott. Előfordulnak még a vármegyében kisebb át
mérőjű kősáncok is, melyeket a magyarok lakta
vidéken várhelynek, német vidéken pedig Hausbergnek neveznek. A rómaiak idején sűrűen lak
ták a vármegyét. Legnagyobb községük Scarbantia volt, melynek neve kelta eredetre vall. Az
V—Vin. sz.-ban többnyire germán törzsek lak
tak a vármegye területén. Német Lajos 8-45-iki
oklevele kétszer is említi S. német nevét «Oudinburch» és «Odinburch» alakban.
A honfoglaló magyarok sűrűbben települhettek
meg a megye területén: az Árpádok idejében a
jelenleg németek lakta vidék hegységei magyar
nevűek; besenyők is laktak a Sárvíz (Lajta) és
Sárhegy (Lajtahegység) vidékén. Csorna,határá
ban ősmagyar temetőket ástak föl. Az Árpádok
idejében az ausztriai hercegek több ízben csaptak
be a vármegyébe. Ez időszak első századaiban
Locsmánd vidéke külön várispánságot alkotott.
A Rábaköz is az önállóságnak bizonyos nemével
bírhatott, amennyiben az oklevelekben gyakran
esik szó a Rábaköz alispánjairól, kik a szolga
birákkal együtt hol Kapuváron, leginkább pedig
Németiben tartottak üléseket. Hiteles helyek ez
időben a Szt. Istvánról nevezett lovagrend kon
ventje 8.-ban és a csornai konvent, Zsigmond
király óta. Nevezetesebb családok az Árpád-kor
szakban a Gutkeled, Osl, melyből a Kanizsayak,
és a Vezekény-nemzotség, melyből a Czirákyak
ágaztak ki. Nagybirtokosok a Nagymartoni gró
fok, a Németújváriak, a Oősök.
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A vegyes házi királyok idején S. vármegye
gyakran mint zálog osztrák kézre került; egyes
helyek még á XVII. sz. közepéig is Ausztriánál
maradtak, Így Fraknót csak 1622., sőt Kis
martont csak 1655. kapcsolták vissza. A török
világ idején sokat szenvedett a vármegye 1532.,
mikor a Kőszeget ostromló török majdnem
S. városáig mindent elpusztított és 1683., mikor
a török bécsi veresége után a Sopronkeresztúr
nál táborozó török-tatár had égetve ós gyilkolva
hagyta el a vármegyét. A nemzeti fölkelések ide
jében is több ütközetnek volt szintere a vmegye;
így 1620. Lakompaknál, II. Rákóczi Ferenc ide
jében pedig Kismartonnál és Sopronkeresztúrnál
voltak ütközetek. Idegen ellenséget látott S. vme
gye 1809., mikor Jenő nápolyi alkirály olaszor
szági hadaival északra vonult, hogy Napóleonnal
egyesülhessen. A szabadságharc idején kisebb
csata volt Csornánál, hol is a magyar utóhad viszszaverte az osztrákok előhadát. A Habsburg-kor
ban leghíresebb családok a vmegyében a Nádasdyak, Kéryek, a báró Viczay, Bbergónyi, herceg
Esterházy és gróf Széchenyi-család. A trianoni
békeszorződés a vármegye nyugati részét, terüle
tének majdnem felét S. városával együtt Ausztriá
nak juttatta. 1921 augusztusban az átcsatolás
végrehajtását a nyugatmagyarországi fölkelők,
akik az osztrák csendőröket és katonákat vissza
űzték, meggátolták. Olaszország közvetítésére az
1921 októberben létrejött velencei egyezményben
megállapított népszavazás alapján a székvároson
kívül nyolc községet visszakapott Magyarország,
de 1340 km" területet át kellett engednie Ausztriá
nak ; ez a terület része a S., Mosón és Vas vár
megyék elszakított részeiből Burgenland néven
alakított osztrák tartománynak, amelynek szék
városául 1923. ideiglenesen Kismartont (Eisenstadt) tették.
IrocMom. Nagy Imre, S. vármegye története, Oklevéltár
2 köt., Sopron 1889—92 ; Bella Lajos, 8. vmegye, Az Osztrákmagyar monarchia Írásban és képben IV. kötetében. L. még
Sopron város irodalmát.

Sopron (Oederiburg ; térképét lásd a 36.
oldalon), szab. hir. város S. vármegyében, egy
felől az erdős S.-ihegy
ség, másfelől a Fertőmelléki hegylánc ala
csony dombsorai alatt
terül el az Ikva csinos,
tág lapályán (212 m.).
A város építkezése és
felosztása történetével
szorosan összefügg; a
mai Belváros keskeny
utcákból s csak néhány
nagyobb térből álló, sű
rűn beépített terület,
melyet a Várkerület,
Széchenyi-tér,Petőfl-tér
és Szinház-utca széles
útvonala (a régi, immár teljesen betemetett vár
árok mentén) övez. A Belváros építkezésénél
fogva még sok tekintetben magán viseli a múlt
századok jellegét. Főtere a középkori jellegét máig
megtartott Városház-tér, amelyen úgy a vár
megyeháza, mint az új városház díszes palotája
díszes ülésteremmel, igen gazdag levéltárral)
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és a bencéstemplom (ú. n. Kecske-templom,
mely a XIII. sz. utolsó évtizedében épült) áll,
utóbbi a gótikus építészet egyik nevezetes em
léke; a városház sarkán áll a 61 m. magas
tűztorony (alapjai még az Árpádok idejéből); a
vármegyeház közelében van Esterházy Pál her
ceg egyszerű lakóháza, a Szt. György-utcában
a r. kat. káptalan templom, a kat. főgimnázium
épülete, az Orsolya-téren az Orsolya-szüzek csí
nos temploma és kolostora (utóbbit 1746. alapí
tották, de az épület 1864. készült), a Templom
utcában az evangélikusok egyszerű, de nagy
temploma (1783-ból) magas toronnyal, továbbá
az állami főreáliskola épülete és a zsinagóga. Ez
utca a Széchenyi-térre nyílik, S. egyik legszebb
terére, melyen a hatalmas kaszinóépület (igen
szép tánctermekkel, nagy könyvtárral), a posta
palota, az ág. ev. liceum épülete, a Domonkosok
temploma és Széchenyi István gr. díszes szobra
(Mátray műve Izsó után, 1897) áll. A Széchenyitérrel szomszédos Petőfl-tóren az 1841. épült és
1909. megújított csínos színház, a kat. népiskolák
nagy épülete, a tér közepén Liszt Ferenc mell
szobra (Tilgner Viktor müve). A Belvárost övező
tágas Várkerületen, mely a kereskedelem és üzleti
élet központja, számos díszes épület áll.
A Belvárost övező városrészek újabb erede
tűek s építkezésük modernebb jellegű, a külsőbb
részek azonban, melyekben a gazdaközönség la
kik, egyszerűbb házakból állanak. Nevezetesebb
épületek itt a törvénykezési palota, a torna
csarnok (a parkká átalakított Papréten), a kat.
népiskola és ev. árvaház (a Halász-utcában);
több nevezetes templom is van e városrészben,
ilyen a Bécsi-utcában a Szent János-templom
(állítólag 1214. épült, de mai alakját 1484. nyerte),
a Szentlélek-templom (épült a XIV. sz.-ban) a hason
nevű utcában és mindenekfölött a dombon épültSzt.
Mihály-plóbániatemplom, hazánk egyik elsőrendű
gót egyháza, mely a XIII. sz.-ban épült, a XV.
sz.-ban kibővlttetett és 1863—66. Storno Ferenc
stílszerűen restaurálta; mellette van a XIII. szá
zadból való s 1884-ben renovált Szent Jakabkápolna. E városrészekben összpontosul S. üzleti
és forgalmi élete; a részben még fenmaradt
külső városfalon és árkon kívül 4 kiterjedt kül
város (Újteleki-, Bécsi-, Győri- és Fertő-külváros)
terül el; ezek közül legszebben fejlődik az Újtelekikülváros, melynek központja a díszes Kossuthút; körülötte csoportosulnak az Irgalmas nővé
rek kolostora és csinos temploma, az új gyalog
sági kaszárnya, a honvédkaszárnya, a légszesz
gyár, küljebb a nagy arányú lovaskaszárnya
és a tüzérkaszárnya. Az út végében levő déli vas
úti pályaudvar mellett van a díszes Erzsébet-kert,
közelében a volt honvéd főiskola nagy épület
tömbje ; odább DK. felé a külső Erzsébet-utca és
a győr—S.—ebenfurti vasút pályaudvara körül
keletkezett új városrész, melynek dísze a parkszerű
Deák-tér (az említett vasút igazgatóságának palo
tájával, az állami leánygimnázium és a múzeum
épületével és számos díszes magánházzal). A
Győri-külvárosban van a városi ispotály, az új
városi közkórház és egy magánkórház, a ló- és
szarvasmarhavásár és a vágóhíd, a lóversenytér;
a Fertő-külvárosban a Kuruc-dombon a lakásokká
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átalakított régi honvédkaszárnya (régebben szél
malom), a szegényház; a Bécsi-külvárosban ki
felé az uszodák és a vízvezetéki telep. A város
tól D.-re a Lövér nevű gyümölcsös kertekben és
a Váris-hegy tövében kiterjedt pompás nyaraló
telep keletkezett.
S. ma nemcsak a Dunántúl, de egész hazánk
legcsinosabb, legrendezettebb városai közé tarto
zik. Azvármegye és a S.-i járás, kir. törvényszék és
ügyes ség, járásbíróság, kir. közjegyzőség, pénzügyigz gatóság és pénzügyi biróság, kir. tanfel
ügyelőség, ker. iparfelügyelőség, posta- és táviróigazgatóság, államépitészeti hivatal, ügyvédi
kamara, kereskedelmi és iparkamara, csendőr
szárny- és szakaszparancsnokság székhelye. Van
itt továbbá adóhivatal (állampénztár), fővámhi
vatal, sóhivatal, m. kir. erdőgondnokság, pónzügyőrbiztosi állomás, állami állatorvos. Kultu
rális intézményekben S. igen gazdag; iskoláinak
száma 51, ezek közt van a Selmeczbányáról ideínenekult bányamórnöki és erdőmérnöki főiskola,
továbbá az ág. evang. líceum (1557 óta, áll hittani
intézetből, mely újabban a m. kir. Erzsébet tud.
egyetem kikülönített ág. ev. hittudományi karává
fejlődött, főgimnáziumból és tanítóképző intézet
ből, irodalmilag is nevezetes a Kis János [1. o.]
által itt alapított magyar társaság), a bencések
főgimnáziuma (1636,), állami főreáliskola, 2 kato
likus tanítónőképző. 1 kat. polgári iskolai tanár
képző és 1 kisdedóvónőképző intézet, állami és
katolikus orsolyarendi leánygimnázium, állami
felső keresk. iskola és kat. női felső keresk. iskola,
evang. ós rőm. kat. árvaház, 7 kisdedóvó, 14
elemi, 6 ismétlő iskola stb. S. hazánk legművel
tebb városai közé tartozik ; a 6 éven felüli népes
ségnek csak 3'9%-a nem tud irni és olvasni (az
egész országban a legkedvezőbb arány). A köz
művelődés terjesztését számos kulturális egyesü
let is előmozdítja, ezek közül említendő a Frankenburg irodalmi kör, a vmegyei ós városi ré
gészeti társulat, a gazdag városi múzeum, a
Dunántúli turistaegyesület, a zeneegyesület, a
dalárdák, a közkönyvtár, a gyermekkertek, to
vábbá a magyar szinpártoló egyesület. Humani
tárius intézményei közül említendő a kórház,
azonkívül a siketnémák intézete, a gyermek
menhely, a Maria Jozeflnum, a szegények háza
stb. A városon kivül egy órányira van az ú. n.
Kőhid-dülőn a nagy országos fegyintézet.
Ipara és kereskedelme régi idők óta igen fej
lett. Bor- és gabonakereskedése, marhavásárai
nagyon élénkek, sertésvásárai azelőtt országos
hirűek, újabban tetemesen csökkentek. Nevezete
sebb iparvállalatai a régi jóhírü harangöntő és
tűzoltószergyár, továbbá nagy lágyvasöntő és
lakatosárrtgyár, szőnyeg- és bútorszövetgyár,
cipőgummi- és szalaggyár, 2 szivarkahüvely- és
szipkagyár, sör- és malátagyár, gomb- és fémdíszműárúgyár, szövőgyár, vasúti műhely, 7 nagy
téglagyár, légszeszgyár, villanytelep, 2 likőr-,
szesz- és ecetgyár, kékfestőgyár, több szóda- és
szappangyár, kaptafagyár stb. A hiteligények
kielégítésére szolgál a két takarékpénztár (egyik
1843 óta), a hitelbank, a forgalmi bank, az angol
magyar bank és pesti keresk. bank fiókja. S. a
Déli vasút, a Győr—S.—Bbenfurti vasút, a S.—-
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Pozsonyi, S.—Kőszegi és Pertőmelléki vasutak
állomása. Van posta- és táviróhivatala, városi
telefonhálózata (bevonva az interurbán telefon
hálózatba), villamos vasútja, villamos világítása,
vízvezetéke.
Lakóinak száma gyorsan emelkedik; mig 1850.
csak 16,726 lakosa volt, addig 1890-ben 29,543 és
1920-ban 35,248, miből (1920)
17,166 magyar,
(48-7%,
1890-ben csak 29'80/0), 16,911 német
, 0
(48 0 /0), kevés horvát és egyéb; a magyarság
napról-napra erősbödik s a magyar nyelvismeret
is terjed; 1920-ban magyarul tudott a város lakos
ságából 28,467, vagyis 80-8o/0. Hitfelekezet sze
rint volt a lakosok közt (1920) 22,438 róm. kat.,
9713 ág. evang., 468 ref. és 2483 izraelita. A la
kosság fő foglalkozása a kereskedelem és ipar,
föld- és szőllőmlvelés. A lakóházak száma 2018.
A város határának területe 130 km 2 ; e nagy
területnek fele erdőség. Hozzátartozik Brennbergbánya (1. 0.) kőszénbányatelep, melynek egyma
gában 1760 (túlnyomóan német) lakója van. A
város környéke egyrészt kies hegyvidék (1. Sop
roni liegység), másrészt termékeny róna.
Története. S. alapítása a keltáknak köszönhető,
kiktől bámulatos (hallstatti korú) erődítések és
urnatemetők maradtak fenn a város melletti
Purgstall és Váris hegyen. A rómaiak a kelta
Scarbantia nevet is átvették; S. eleinte oppidura
volt, majd municipiummá lett. A quád berohanások Scarbantiát elpusztították és romjaiból csak
a III. sz. elején állhatott újból helyre. Valószínű,
hogy kelta «Scarban» neve «Suprun» alakban
került a szláv nyelvbe. Német nevét, Oedenburgot először Német Lajos 845-iki oklevele em
líti «Oudinburch» és «Odmburch» alakokban.
A honfoglaló magyarok itt kész várat lelhet
tek. IV. Béla 1243. a várost Harcos Frigyestől
visszavívta. 1273-ban Péter várnagy árulása foly
tán a cseh Ottokár hatalmába került, ki túszokat
vett a várostól, de a polgárok ezek sorsával nem
törődve a legelső alkalommal visszatértek IV.
László iránti hűségükre, amiért is 1277. a vá
rosban tartózkodó király a várost minden jogá
ban megerősítette és a polgárokat a S.-i ispán
főhatósága alól fölmentette.
Nagy Lajos 1364. és 1372., Zsigmond király
ismételten tartózkodott S.-ban, melyet a vár
kapitány főhatósága alá rendelt, kinek fel
adata a város védelmének irányítása volt. Erzsé
bet királyné III. Frigyesnek adta zálogba a
várost; ugyancsak ő vásár jogait újból megerő
sítette. 1440. Mátyás király, aki 1463. megerő
sítette a város összes szabadalmait, 1482 dec.
28-tól 1483 febr.-ig itt tartózkodott és Frigyes
császárralittkötöttemegaS.-ibékét; ugyanekkor
királyi házát a városnak adományozta. I. Fer
dinánd 1553 ápr. 22-től máj. 19-ig itt tanács
kozott az ország rendéivel a törökkel kötendő
béke iránt. 1605 jún. 20. Bocskay István egyik
vezére ostromolta a várost, de a polgárok viszszaverték a rohamot és Sopronkeresztúrig ül
dözték az ostromlókat. Bethlen Gábor 1619 nov.
30-án vonult be a városba, hol a polgárok hódo
latát fogadta. II. Ferdinánd 1622. itt koronáztatta
meg nejét, Eleonórát. 1625 szept. 8. HL Ferdi
nándot koronázták itt meg; az 1681-iki S.-i ország-
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gyűlésen visszaállították az alkotmányt, Ester
házy Pált nádorrá választották ésdec. 9. megkoro
názták Lipót nejét, Eleonórát. 1683 júl. 12. a
város Thököly Imrének hódolt meg; 1705 dec.
25. II. Rákóczi Ferenc hada kemény, de sikerte
len ostrom alá fogta a várost. 1809. a franciák
egy hadosztálya szállta meg. A Bach-korszak ide
jén helytartósági osztály székhelye volt.
Az utolsó félszázadban S. úgy gazdaságilag,
mint magyarosodás tekintetében nagyon szépen
fejlődött. Fejlődésében azonban megakasztotta az
a bizonytalan helyzet, melybe a város a saintgermaini és trianoni béke határozatai folytán ke
rült, amely békék S.-t és S. vármegye egész Ny.-i
.részét Ausztriának ítélték oda és a várost az át
adásig a magyar hatóságok meghagyása mellett
az entente főhatósága alá helyezték. S. hazafias
lakossága az elszakítás ellen a legélesebben tilta
kozott s 1921 aug. 20. óta egymást érték a haza
fias tüntetések, melyek a nyugatuiagyarországi
felkelők ellenállásával egytltt a már S. falai előtt
álló osztrák megszálló csapatokat csúfos menekü
lésre kényszeritettékés Nyugatmagyarország meg
tartására alapos reményt nyújtottak. Ennek hatása
alatt jött létre 1921 okt. 13. Olaszország közvetí
tésével Magyarország és Ausztria között a velencei
egyezmény, mely S. és a környező 8 falu hova
tartozását az elrendelendő népszavazás eredmé
nyétől tette függővé. IV. Károly királynak okt.
21. S.-ban történt váratlan megjelenése azonban
újabb nehézségeket támasztott. A népszavazás
az entente ellenőrzése alatt 1921 december 14.
S.-ban lefolyt s a magyarság fényes győzelmével
végződött; amennyiben a leadott 16,947 érvényes
szavazat -közlil 12,327 esett Magyarországra,
vagyis 72 7°/0. E szavazás következményeként az
entente 1922 jan. 1. S.-t ünnepélyesen átadta
Magyarországnak, a nemzetgyűlés pedig az 1922.
XXIX. t.-c.-ben örökítette meg S. hűségét «civitas
lidelissima» jelző adományozása mellett.
Irodalom. Tőpler Károly, S. városának történeti vázlata
eredetétől kezdve a XVI. sz.-ig, 1863; Nagy Imre, 8.
múltja, Századok, 1883. évf.; Récsey Viktor, 8. ókori
neve és a sopronmegyei római feliratok, Budapest 1887;
Ö. sz. kir. város monográfiája, forrásanyag, 2 köt., Sopron
1890—94; Bella Lajos, 8. város földrajzi fekvése és neve,
u. o. 1893 ; Hans Tschányi's ungar. Chronik 1670—1704,
Tört. Tár, V. köt., 1858; H. ö. Eitter's Oedenbnrger
Chronik, Sopron 1874; Zsilinszky ML, Az 1681-iki 8.-i
országgyűlés történetéhez, Budapest 1883; Thirring Gusz
táv, 8. és környékének hőmérsékleti viszonyai, u. •.
1884; u. a., 8. és a Magyar Alpok, Sopron 1911; u. a.
és Heimler K., 8. és környékének részletes kalauza, u. o.
1921; Mihályi Ernő, A középkor műemlékei S.-ban, u. o.
1914, 8. renaissance- és barokképülelei, u. o. 1915, Dorfmeisterés a barokk képírás, u. o. 1916 ; Payr Sándor, A 8.-i
evang. egyházközség története, I. k., u. o. 1917 ; Wolf
Henrik, Die Stadt Oedenburg und ihre Unigebnng, Geologische Skizze, Wien 1870 ; Póda Endre, A B.-i sat. parochia
és a B.-i kat. hitközség története, u. o. 1892; Pollák
Miksa, A zsidók története 8.-ban, Budapest 1896; Berényi
Pál, S. vármegye közgazdasági és közművelődési állapota,
Közgazdasági üzemié, 1895. évf.; vitéz Házi Jenő, 8. szab.
kir. város története, 1/1—3. köt., Sopron 1921—24.

Sopronbánialva (Wandorf), kies fekvésű
nagyk. Sopron vm. soproni j.-ban, (1920) 2995
német ós magyar lak. A XIII. sz.-ban Zuán név
alatt, mint a soproni vár tartozékát, még IV.
László király adományozta Sopron városának, az
adományt 1291-ben III. András, 1317. I. Károly
király megerősítette. A falu fölötti dombon fekvő
kolostort Sopron városa 1481. a pálosok szá

Sopronnyék

mára alapította, maga az épület 1643-ból való. A
rend eltörlése (1786) után a kolostor és birtoka a
vallásalap tulajdona lett, sokáig katonai kórházul,
majd apáca-zárdául szolgált. Az 1921 dec.-ben
megejtett népszavazás a hovatartozás tekintetében
Magyarország javára döntött. V. ö. Nagy Imre,
Sopron múltja, Századok 1883, 31—43 1.).
Sopronhorpács, kisk. Sopron vm. esepregi j . ban, (1920) 629 magyar lak., posta- és táviróhivatallal, gróf Széchenyi Dénes kastélyával ós szép
parkjával. Hajdan Szt. Péterről címzett prépost
ság volt itt, mely eleintén az Ágoston-rendieké,
utóbb a premontrei kanonokoké volt. A templom
a román és átmeneti korú építkezés remeke volt,
melyből azonban csak a főkapu maradt fönn. 1893
szept. a kőszegi gyakorlatok alkalmával II. Vil
mos német császár gr. Széchenyi Imre berlini
nagykövetet itt meglátogatta.
Soproni akó, 1. Akó.
Soproni hegység, a Dunántúli Alpok egyik ki
sebb hegycsoportja Sopron vármegyében. Főgerinoe a Eozália-hegységnek (1. o.) folytatása. Ny K.
irányú, átlagos magassága 600 m., K.-felé foly
ton alacsonyodva. Gömbölyded hegyhátai közül
megemlíthetők: a Greimkogel(677m.),Brentenriegel (605 m.), Herrentisch (556 m.), Hochriegel
(554 m.), Várhely (478) és a Károlymagaslat
(396 m.). Oldalvölgyei keskenyek, legnagyobb a
márczi és a brennbergi patak völgye. A hegységet
lombos erdők borítják, csak a Ny.-i részében van
nak fenyvesek. Leginkább kristályos kőzetek
ből épült föl 8 így az Alpok kristályos vonulatába
tartozik épúgy, mint a Kozália-hegység; üledékes
takaróiban barnaszén lép föl elég gazdag telepek
ben Brennbergbánya és Réczény mellett. Turis
ták sűrűn látogatják. A Purgstall rendkívül gaz
dag és becses régészeti leleteiről nevezetes.
Soproni szójegyzék, igen értékes magyar
nyelvemlék-töredék a XIV. sz. utolsó negyedéből.
Mindössze 217 szót foglal magában és tartalma
azonos a Beszterczei és Schlögli névjegyzékkel.
1923-ban fedezték fel a soproni levéltárban egy
1459-ből való vagyonbecslési összeírás fedőlapja
gyanánt. Közzétette vitéz Házi Jenő, a Magyar
Nyelv 1924. évf.-ban a kézirat fónyképmásával.
Sopronkeresztúr (azelótt: Németkeresztúrj,
nagyk. Sopron vm. soproni j.-ban, (1910) 3333 né
met és magyar lak., savanyúvízforrás (Rudolf
forrás). Hajdani vára most raktár és istálló. 1707
okt. 2. kemény ütközet volt itt Vak Bottyán és
Nádasdy Ferenc csapatai között. (Tr. A.)
Sopronkertes, kisk. Sopron vm. soproni j.-ban,
(1910) 937 horvát és magyar lak. (Tr. A.)
Sopron—kőszegi h. ó. vasút. Soprontól Kő
szegig vezet, 57-8 km. hosszú, rendes nyomtávú,
gőzüzemű, a Mav. kezelésében. Ez a h. é. v. két
helyen metszi a trianoni határt, úgy, hogy csupán
Soprontól Harka-Kópháza állomásig 7 km. ós
Kőszegtől az új határig 5 km. hosszú vonalrész
van magyar, a többi pedig osztrák területen.
Sopronkövesd, kisk. Sopron vm. soproni j . ban, (1920) 1460 magyar lak.
Sopronnémeti, kisk. Sopron vm. csornai j.-ban,
(1920) 661 magyar lak.
Sopronnyók, kisk. Sopron vm. soproni j.-ban,
(1910) 1790 német lak. (Tr. A.)
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Sopronszécseny, kisk. Sopron vm. soproni
j.-ban, (1920) 300 magyar lak..
Sopronszentmárton, kisk. Sopron vm. felsőpulyai j.-ban, (1910) 898 német és magyar lak.
(Tr. A.)
Sopronudvard, kisk. Sopron vm. felsőpulyai
j.-ban, (i9io) 497 horvát lak. (Tr. A.)
Sopronújlak, kisk. Sopron vm. felsőpulyai
j.-ban, (i9io) 989 német lak. (Tr. A.)
Soprony, Békéscsabához tartozó népes puszta
Békés vm. békéscsabai j.-ban, (1910) 2160 tót,
magyar és román lak.
Sor, a verstanban a tulajdonképeni alapegység,
moly a ritmusérzék fejlődésével ütemszerü ta
golódást nyert s amelyből később a nagyobb szer
kezetek (versszakok) alakultak; a sor a ritmikai
szerkezetek közt olyanféle, mint a nyelvben a
mondat, s azért az olyan verselésekben, melyek
a beszéd természetes szakaszolásán épülnek fel,
«gy sor rendszerint egy mondat is, és az új sor új
mondattal kezdődik. A verssort technikailag is
rendszerint külön sorba írjuk. A sor értelme kü
lönben ingadozik annyiban, hogy néha a ritmusi
periódust (1. o.) értjük rajta, máskor csak a rit
musi rendet (kólont, 1. o.); sőt a költők néha egyes
ütemeket is írnak külön sorba. — Sor a harcá
szatban : egyenes vonalban egymás mellett álló
katonák, a sarkok egyenes vonalt alkotnak; az
emberek féltenyérnyi térközre egymás mellett
állanak, ez az arcvonal. Ennek végei jobb ós bal
szárny nevet viselnek. A sor minden szárnyán
egy-egy altiszt áll. — Sor & matematikában, lásd
Sorok.
Sora (ojtsd: szóra), város, püspökség székhelye
Caserta olasz tartományban, (1911) 16.245 lak.,
papírgyár, gyapjúszövés, középkori erősség (So
rella) romjaival és a régi volszk város akropoliszának maradványaival. Itt született Regulus,
Mummius és Baronius. 1915 jan. 13. erős föld
rengés rongálta meg.
Soracte (Soratte), a római költők (különösen
Horatius) által gyakran említett meredek, 691 m.
magas mészkőhegy Etruriában, Rómától É.-ra.
Csúcsán Apollónak híres temploma állott. A csúcs
közelében vannak a Karlmann alapította Szt.
Szilveszter-kolostor romjai, DK. lejtőjén pedig
Jáant' Oreste falu, (1911) 2286 lak.
Sorakozás, csapatoknál a katonák gyülekezése
heiyben vagy menet közben a parancsnok «sorakozó» vezényszavára.
Sorano (ejtsd: szoráno), község Grosseto olasz
tartományban, (1911) 8962 lak., vasas- és sós ás
ványvízforrásokkal, középkori várral. S.-hoz tar
tozik Sovana falu, a középkorban jelentékeny
város és püspöki székhely, ahel Vll. Gergely
pápa született. Közelében a római Suana és Ny .-on
az ókori Saturnia romjai.
Soranos, efezusi görög orvos, K. e. a 2. sz.-ban,
különösen mint nőorvos volt híres, ő szerkesz
tette az első méhtükröt. Iratainak töredékeit Ideler adta ki (Medici minores I. Berlin 1841).
Soranus, óitáliai isten, kit a Soracte hegyén
tiszteltek s Apollóval azonosítottak (Apolló So
ranus).
Sorata, Nevado de S., vulkán a Titicaca-tó
fensikjánakÉK.-i peremén (CordilleraReal) Bolí

Sorbus

via délamerikai államban, csúcsai, az Illampués
Ancohuma, 6650 m.-ig emelkednek.
Sorau, város Frankfurt porosz kerületben, a
sziléziai határ közelében, (1919) 15.651 lak., jelen
tékeny posztó- és vászonszövóssel, továbbá gép-,
üveg-, porcellángyártással; közelében nagy szón
bányákkal. 1815 óta van Poroszországba kebe
lezve.
Sorauer, Paul, német botanikus, szül. Boroszló
ban 1839 jún. 9., megh. Berlin-Steglitzben 1916
jan. 9. 1871—93-ig Proskauban a gyümölcsészeti
intézet és a gazdasági akadémia tanára, a kísér
leti állomás vezetője; 1893. Berlinbe ment, ahol
1902. magántanár és a Biologische Reichsanstalt
tanácstagja lett. A növénypatológia terén nagy
munkássága ós kutatása révén első tekintély
volt. Számos értekezésén és népszerű müvén kí
vül legnagyobb munkája: Handbuch der Pflanzenkrankheiten (Berlin 1874,3. kiad. Lindauval és
Reh-vel együtt, 3 köt. 1909—13). S. alapította
és szerkesztette a Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten c. folyóiratot.
Sorbaria (Ser.) A. Br. (növ.). A Rosaceae(rózsafélék) családjába tartozó gónusz, melynek 4 ázsiai
faja közül a szárnyas levolű és bugaszerű virág
zata, kora tavasszal virító S. sorbifolia cserjét
nálunk kertekbe ültetik.
Sorbavetőgép, 1. Vetögépek.
Sorbet, 1. Serbec.
Sorbin, L Szorbinóze.
Sorbinose, 1. Szorbinóze.
Sorbit, 1. Edzés, 3.
Sorbonne (ejtsd: szorbonn), híres párisi teoló
giai tanintézet, melyet 1254. alapított Róbert de
Sorbon (1201—70), Szent Lajos udvari káplánja
s 1268. erősített meg IV. Kelemen pápa. Ere
detileg a szegény papjelöltek tápintézete volt, de
később, tanárai kiválósága és alapítványainak
gazdagsága következtében, más hasonló kollé
giumok fölébe kerekedett, úgy hogy döntő szava
volt a vitás teológiai kérdésekben. Az intézetben,
mely a S. nevet csupán a XVI. sz. folyamán
kapta, 1554 óta a párisi egyetem teológiai fakul
tása ülésezett s ezért nevezték el a fakultást is
S.-nak. A reformációnak a S. volt a legfőbb aka
dályozója, később azonban, mint a gallikanizmus
szószólója s a jezsuita rend ellenlábasa, sokat
veszített befolyásából. A XVIII. sz. szabadgon
dolkodó íróival is több éles vitája volt. Fényes
palotáját 1789. nemzeti vagyonnak nyilvánítot
ták s 1808. az új császári egyetem rendelkezé
sére bocsátották. A restauráció alatt a teológiai,
bölcsészeti és természettudományi fakultás kö
zös otthona lett, de a hittudományi kart több
izben eltörölték, majd ismét felállították, legutóbb
1885. szüntették meg. Azóta az épület csupán a
bölcsészei-történeti (Lettres) és természettudo
mányi (Science) karok otthona 3 1889. tetemesen
kiépítették. 1906 óta a magyar kormány hozzá
járulásával a magyar nyelv és irodalom számára
is szerveztek egy tanszéket, melyet elsőnek Kont
Ignác töltött be. V. ö. Franklin, La S. (Pari3
1875); Féret, La faculté de théologie de Paris
(u. o. 1894—1905, 8. köt.).
Sorbose, 1. Szorbinóze.
Sorbus L. (usv.), 1. Berkenye.
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Sorby, Henry Clifton, angol természettudós,
szül. Woodbumben 1826 máj. 10., megh. Sheffieldben 1908 februárban. A mikroszkópnak fizikai
tárgyakra és fizikai módszereknek geológiai pro
blémákra való alkalmazásával foglalkozott. S.
volt az első, aki a spektrálanalizist mikroszko
pikus vizsgálatokra alkalmazta.
Sordavalit, kőzet, 1. Diaház.
Sordély, a sármány régi népies neve.
S o r d i d u s (lat.) a. m. piszkos; fukar.
S o r d i n o (ol.), 1. Hangtompító.
S o r d o (ol.), zenei jelzés, a. m. tompítva.
S o r d n n (Sordone), elavultXVII. sz.-belihangszer.Pábólkészültcsövéntizenkéthangnyllásszolgált a másfél nyolcad terjedelem átfogására. A S.
megszólaltatása kettős nyelvű fúvókával történt.
S o r e d i u m (növ.), a zuzmók telepéből kivált
gonidium (1. o.) v. gonidiumcsoport, melyet hyphafonalak vesznek körül. Ezek olykor nagy menynyisógben keletkeznek a zuzmótelep felületén,
amely tőlük sokszor egészen porosnak v. bibir
csesnek mutatkozik. A telepről leválva, kedvező
körülmények között új zuzmótelepet hoznak létre.
A S. tehát a zuzmók szaporodását segíti elő.
Sóregále, 1. Sóaió.
Soregyen (register), a könyvnyomtatásban azt
jelenti, hogy az oldal sorai, ábrái stb. pontosan
egymásra esnek. Pontos szerepe van a S.-nek a
színes nyomtatásban. L. Háromszínnyomás.
Sorel, 1. (Soreau), Ágnes, VII. Károly francia
király kedvese, szül. Promenteauban (Touraine)
1409 körül, megh. Masmal-la-Belle kastélyban
1450 febr. 9. A francia udvarba 1431. került, hol
szépségével és okosságával megnyerte a király
szivét. Üdvös irányban befolyásolta a királyt, ki
neki Beauté-kastélyt adományozta a Marne mel
lett (innen neve: Dame de Beauté). A királytól
három leánygyermeke született. V.ö. Steenackers,
Ágnes S. et Charles VII (Paris 1868).
2. S-, Albert, francia történetíró, szül. Honfieurben 1842 aug. 13., megh. Parisban 1906 jún. 29.
Előbb a külügyminisztériumban dolgozott, 1872
óta párisi főiskolákon a történelem tanára volt.
1894-ben Taine utóda lett a francia akadémiá
ban. Müvei: Histoire diplomatique de la guerre
franco-allemande (1875,2 köt.,);Funck-Brentanóval: Précis du droit des gens (1877, 2. kiad.
1887); La question d'Orient au XVIII. siécle
(1878); Montesquieu (1889, 2. kiad.); Bonaparte
et Hoche en 1797 (Paris 1896); Madame de Stael
(1901,3. krad.); Essais d'histoire et de critique
(1894 és 1898); Études de littératnre etd'histoire
(1901);Notesetportraits(1908).Főmüve:L'Europe
et la Éévolution francaise (1885—1904, 8 köt.),
magyarul: Európa és a franciaf orradalom. I. rész.
Pord. Szathmáry György, 1889).
3. S., Georges, francia mérnök, szül. Cherbourgban 1847. Egyik megalapítója a francia
szindikalizmus elméletének. Főbb művei: L'avenir socialiste des syndicats (1898); Les polémiqnes
pour l'interprétation du marxisme (1900); Matérieaux d'une théorie du proletariat (1919).
Sorel-cement, 1. Cement.
Soresina (ejtsd: szorezína), község Cremona olasz
tartományban, termékeny síkságon, (i9ii) 11,053
lak.; selyem-, bor- és olajtermeléssel.

Sorhaj*

S o r e x (állat), 1. Cickányok.
Soréze (ejtsd: szoréz), város Tarn francia départementban, (i9ii) 2084 lak. 757-ben Kis Pipin ala
pította bencés apátság, 1682 óta kollégium, ud
varában Lacordaire szobra. Közelében cseppkő
barlang.
Sórézérc (ásv.) a. m. atakamit (1. o.).
Sorezredek, a sorhad (1. o.) ezredei.
Sorfaj, a verstanban körülbelül a. m. ritmusfaj. Minden vers bizonyos ritmusfajhoz, illetőleg"
minden sor bizonyos S.-hoz tartozik. A modem
verselésben négy alap-S. van, ú. m. a páratlan;
részű emelkedő (jambus) s ereszkedő (trocheus) és
a páros részű emelkedő (anapaestus) és ereszkedő(daktylus).
Sorfák, utak, terek szegélyezésére alkalmas
fák, mint vadgesztenye (1. Aescidus), jegenyenyárfa (1. Populus), veres berkenye (1. Berkenye)*
hársfa-fajok, juharfa-fajok; Budapest utcáin gya
koriak a Oeltis australis-sml kiültetett sorok ;
az alföldön az akácfát, a Bánságban a szeder
fát (Morus álba) ültetik S. gyanánt, mely utóbbit
egyúttal selyemhernyók nevelésére is használ
ják ; néhol az utakat gyümölcsfákkal is szegélye
zik, ami hasznot is hajt.
Sorfal, két nagyobb térközű sorban felállt em
bertömeg, főképen a katonaság v. rendőrség dísz
felvonuláskor v. rendfentartás végett. Van álló w
mozgó sorfal.
Sorge, Beinhard, német író, szül. Rixdorfban
(Berlin mellett) 1892 jan. 29., elesett a Somme
mellett 1916 júl. 20. Egyike volt a legtöbbet igérönémet expresszionistáknak; nevét a Kleist-díjjal
1912. kitüntetett Der Bettler című drámája tette
ismertté.
Sorgh, Hendrik Maertsnsz (Rokes), hollandi
festő, szül. Rotterdamban (?) 1611 körül, megh.
u. o. 1670. Buytewech Willem tanítványa volt.
Genreszerű felfogást! bibliai képeinek példája a
budapesti Képzőművészeti Múzeumban levő Pász
torok imádása (1649); hasonlók vannak a szent
pétervári és drezdai képtárakban. Vásári jelene
teket ábrázoló szép képei a rotterdami, kasseli,.
drezdai képtárakban találhatók.
S o r g h a m Pers. (növ.), 1. Andropogon.
Sorgues (ejtsd: szorg), folyó, 1. Vaucíuse.
Sorhad, a hadseregnek az a része, amelynek
keretei már békében megvannak s amelynek csa
patait legnagyobb részben frissen kiképzett tény
leges legénység alkotja, 6zemben a tartalék- ésnépfölkelő csapatokkal, amelyeknek állományá
ban csak néhány tényleges tiszt és altiszt van,,
a tiszti- és altisztikar többi része és az egész le
génység azonban idősebb tartalékosokból v. nép
fölkelőkből áll.
Sorhajó (ném.Linienschiff; ol. vascello; franc.
vaisseau; ang.ship ofthe line), a vitorlások kor
szakában a csatahajók legnagyobb tipusa, mely
2—3, sőt 4 egymás felett fekvő fedélzeten el
helyezve 100—130 ágyút is hordott s nevét onnét
vette, hogy a S.-k a csatasor zömét képezték.
Három teljes árboca volt s tekintettel a különben
nagy méretekben épített hajótestre, elég jól
vitorlázott. A gőzhajók első idejében a S.-kat iskisegítő gőzgéppel szerelték fel, de ez csak rövid"
ideig tartó átmeneti korszak volt, miután a vórtea
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Sorlyukasztó, számos apró, egy sorba elhe
hajók építése a vitorlás S.-kat értéktelenné tette,
tehát kiszorította. Németországban a modern csa lyezett lyukak kidöfésére szolgál. Leginkább
papiroslapok lyukasztására használatos, hogy
tahajókat is S.-knak nevezik.
Sorhajókapitány (ném. Linienschiffskapitán, azok könnyen leszakíthatok legyenek.
Kapitan zur See; ol. capitano di vascello, franc.
Sorma, Ágnes (családi nevén Zaremba), né
capitaine de vaissemi, ang. captain JR. N.),_ ez met színésznő, szül. Boroszlóban 1865 máj. 17..
redesi rangban levó tengerész törzstiszt, régibbidő Szini pályáját 1880. Görlitzben kezdette, 1883.
ben egy sorhajónak, újabban egy nagyobb vértes óta Berlinben működik, rövidebb megszakítások
hajónak parancsnoka. Azt a 8.-t, ki egy hajóosztag kal a Deutsches Theaternól. Játékát élénkség és.
v. raj vezényletével van megbízva, tehát már ten vonzó bájosság jellemzik, melyekkel a naiva sze
gernagyi szerepet tölt be, commodorenak hívják. repkörben aratott nagy sikereket; később a tra
Sorhajózászlós (ném. IAnienschiffsfahnrich, gikus szerepekben is jól megállotta helyét. Főbba német tengerészetben Leutnant zur See; ol. ál- szerepei : Ophelia, Heilbronni Katchen, Rautenfiiere di vascello; franc, enseigne de vaisseau; delein (Elsülyedt harang), Nóra stb.
ang. mb-lieutenant), az osztrák-magyar hadi
Sormás, kisk. Zala vm. nagykanizsai j.-ban,
tengerészetben régebbi elnevezése a főhadnagyi (1920) 991 magyar lak.
rendfokozatnak, később fregatta-hadnagy (1- °-).
Sormetszet, 1. Metszet, Cezúra, Dierézis.
Sorharcászat, régibb harcmód; a seregek ren
Sorocaba, város Sao Paulo brazíliai állambatt
des zárt osztagokban szálltak egymással szembe (1020) 25,000 lak., nagy lóvásárokkal.
és ebben a rendben vitték keresztül a harcot. Ezt
Sorok. A matematikában a számok valamelya haromódot különösen II. Frigyes korszakában végtelen sorozatának az összeadás jelével való.
egészen a francia forradalomig alkalmazták. Az összekapcsolását végtelen sornak mondjuk. Az
Egyesült-Államok szabadságharcában és a francia u i + u 2 + • • • +U.+ÍM-1+ • • • végtelen sor ösz^
forradalom első háborúiban egy újabb harcmódfej- szegén azt a számot értjük, melyhez
lődött ki, melyet I. Napóleon tovább fejlesztett és a
tI
+tlí+ • • • + u "
lököharcászathoz vezetett, ahol a három fő fegy (vagyis az első n itagnak
összege) minden hatá
vernem egymást kölcsönösen támogatva működött. ron túl közeledik, ha n minden
határon túl növe
Sorhúzógép (sorjelző, jelzőeke), arra szolgál, kedik. L. Konvergencia, Fourier-féle sor, Hat
hogy a sorokba v. fészkekbe kézzel elvetendő ványsor, Taylor' sora, íTakdnáw?/(aritmetikai,,
magvak helyét a talajon egymástól meghatáro geometriai), Harmonikus sor.
zott távolságra húzott sorokkal megjelölje. A so
Soroksár, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskún vm.
rok húzását keresztrúdra felszerelt és beállítható központi j.-ban, az elzárt soroksári Duna-ág mel
karmos gereblyefogak végzik s a készüléket ta lett, (1920) 16,253 magyar és német lak., számos
ligakereken igásállat húzza. A S.-hez tartozik a gyárteleppel; van polg. fiú- és leányiskolája, köz
burgonyafészekásó is, melynél az egyes sorok kórháza, A már 1390. fennáUó S. a török világban a fészkeket lassan forgó, négyágú, lapát alatt elpusztult. 1724-ben Grassalkovich Antal
szerű kanalak vájják.
német lakókkal telepítette be; 1749. lett faluvá,.
Soria (nüv.), 1. Euclidium.
Mária Terézia alatt vásárjogot kapott és mező
Soria, spanyol
tartomány Ókasztiliában, terü várossá lett. S. igen csinos, szorgalmas és va
2
lete 11,761 km , (i92« 151,594 lak. Fővárosa S., gyonos község, lilénk közlekedésben áll Buda
kb. 8000 lak., XII. sz.-beli szép templommal, a pesttel, ahova tejet, vajat és konyhacikkeket szál
Duerón középkori hiddal. Közelében vannak a lít ; ismeretes jó'fekete kenyeréről, élénk malom
régi Numantia romjai.
iparáról. Van takarékpénztára, népbankja, vasúti
Soriangubacs (n8v.), a török v. Levantia-gu- állomása, posta- ós táviróhivatala és telefonállo
mása. S.-ból vált ki 1898. Erzsébetfalva (1. o.).
bacs legkisebb fajtája. L. Gserzönövények.
— A Soroksári Duna-ág rendezését 1. Duna.
Soriano, 1. Monté di S., hegy, 1. Cimino.
2. S., departamento Urugnaj
délamerikai köz
Soroksárpéteri, Soroksárhoz tartozó népes
2
társaságban, területe 9223 km , (1920) 59,245 lak., telep Pest-Pilis-Solt-Kiskún vm. kispesti j.-ban„
fővárosa Mercedes, 15,667 lak.
(1910) 1939 túlnyomólag magyar lak. A kommu
Soriano nel Cimino (ejtsd : szoriáno nel csimíno), nizmus alatt Marx falva néven önálló nagyközség
község Róma olasz tartományban, 503 m. ma volt.
gasan a Monté Cimino K.-i lábánál, (1911) 5820
Sorokújfalu, kisk. Vas vm. szombathelyi
lak., etruszk akropolisz romjaival, katakombák j.-ban, (1920) 702 magyar lak.
kal, III. Miklós várkastélyával.
Sorompó, út elzárására való rúdalakú szerke
Soricidea (állat), 1. Cickányók.
zet, melyet átjáróknál, vámházaknál stb. alkal
Sorites, ]. Lánckövetkeztetés.
maznak. Kiterjedt alkalmazást nyernek a í>.-k a.
Sorjelző, 1. Sorhúzógép.
vasúti átjáróknál, oly célból, hogy vonatközle
Sorkikápolna, kisk. Vas vm. vasvári j.-ban, kedés idejében a közúti járóműveknek a vágányra
(1920) 210 magyar lak.
való jutása megakadályoztassák. Evégből a vá
Sorkikisfalud, kisk. Vas vm. vasvári j.-ban, gány mindkét oldalán egy-egy mozgatható rudat
szerelnek fel, amellyel az út a szükséghez ké
(1920) 249 magyar lak.
Sorkipolány, kisk. Vas vm. vasvári j.-ban, pest elzárható. E két rúd együtt alkotja a S.-t.
A rudak mozgása szerint megkülönböztetünk
(1920) 263 magyar lak.
Sorkitótf alu, kisk. Vas vm. vasvári j -ban, toló-, forgó- és csapórudas S.-t. Ha a kezeld
egyén a S.-nál tartózkodik, a k k o r t ó l &-talkal
(1920) 379 magyar lak.
maznak. Ha azonban az állítás nagyobb távolSorlingues, 1. Scilly-szigetek.
Amely szó S alatt nincs 1neg, SÍ alatt keresendői
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-ságból történik, akkor vonó S.-ra van szükség. A utainkon vezet s a véletlentől, melynek intézője
vonó 8. csapórúdjait drótvezeték és hajtómű se nincsen. S. v. végzet életünknek folyása maga
gélyével mozgatják. Minden távolról állított S.-nál is, mely ennek a hatalomnak intézkedései foly
2. n. előcsengetöművet szerelnek fel, amely a zá tán, v. a véletlen fordulatai szerint jó v. rossz,
rást megelőzőleg 20—25 másodpercig tartó, mesz- anélkül, hogy kedvező v. kedvezőtlen alakulása
szire hallható jeladással figyelmezteti a közle saját erkölcsi mivoltunktól függne, tehát juta
kedő járóműveket és gyalogjárókat az útátjáró lom- v. büntetésszámba jöhetne. L. Fátum, és
bekövetkezendő elzárására. Különös esetekben Fatalizmus.
a S.-rudakat még rácsozattal is ellátják, hogy
Sors b o n a n i h i l a l i u d (lat.) a. m. jó sors,
lezárt állapotban a rudak alatt átbúj kálni ne semmi más; Zrinyi Miklós, a költő jelszava.
lehessen. A S.-k mellett még intőtáblákat is állí
Sorsdráma, végzetdráma (észt.), a színműnek
tanak fel.
az a faja, melyben a hős bukását v. boldogulását
Soropháza (Serbem), kisk. Maros-Torda vm. nem akaratának az akadályozó körülményekkel
Tégeni alsó j.-ban, (1910) 645 román lak. (Tr. E.) és személyekkel vívott küzdelmei döntik el, ha
Soros ágyás, I. Ágyás.
nem tőle egészen független tényezők, minők a
Soros kapcsolás, í. Sorozatos kapcsolás.
véletlen, felsőbb rejtélyes, kísérteties hatalmak,
Sorostély (Sorostul, Schorsten), kisk. Alsó- az ember útjait előre kikerülhetetlenül megszabó
"Fehér vm. balázefalvai j.-ban, (1910) 1509 román sors vagy végzet (1. Fatalizmus). Az embernek
lak. (Tr. E.)
legjobb szándéka, legnagyobb erőkifejtése meg
S o r o s u s (nSr.), 1. üosnocarpium.
törik az őt ellenállhatatlanul magukkal sodró
Sorozás, 1. Kiegészítő szolgálat.
hullámokon, melyeknek játékszere. A S.-t a
Sorozat (n5v.), a. m. Bend v. ordo. A Csoport régi görögök után a romantika hozta a múlt
•után következő rendszertani fokozat (1. Növény- század elején fölszinre s ugyancsak az új roman
rendszer), amely családokból áll.
tikának hatása tartja itt-ott kivételesen máig is
Sorozathúzás, 1. Kisorsolás.
életben.
Sorozatos kapcsolás v. soros kapcsolás. Ha
Sorsfa (n5v.), 1. Clerodendron.
több áramfejlesztőt úgy akarunk kapcsolni, hogy
Sorshúzás, 1. Sorsolás, Kisorsolás.
nagy feszültségű áramot adjanak, akkor azokat
Sorsich Antal, Sárosy Gyula (1. o.) álneve.
folytatólagosan kapcsoljuk, hogy ellentétes sar
Sorsjáték (lottó, loiteria, lutri), szerencse
kaik legyenek összekötve; a két végső szabad sar játék, amelyben a nyerés és a vesztés esélyeit —
kukon ekkor feszültségüknek összege fog mutat függetlenül a játékosok ügyességétől — a véletlen
kozni. Ellentéte a párhuzamos kapcsolás, hol az dönti el. Eendosen számokat, különböző színű go
•egynemű sarkokat kötjük össze és igy a generá lyókat, kockákat stb. tesznek be valamely urnába
torok feszültsége nem összegeződik, hanem azok v. szerencsekerékbe, amelyből bekötött szemmel
áramerőssége lesz nagyobb. A fogyasztókésztilé- kihúz valaki, illetőleg a gép forgása közben kidob
kek 8.-a abban áll, hogy az áramfogyasztókat egy-egy számot v. golyót stb. Aki az ekként ki
egy és ugyanazon áramkörbe kapcsoljuk be egy húzott v. kidobott számra tett, az nyer, a többiek
másután úgy, hogy az áramforrásból jövő áram pedig a játék rendezőjével szemben veszítenek.
sorban egyikből a másikba jut.
A 8. rendezésének joga kizárólag az államkincs
Sorozó bizottságok, 1. Hadkiegészítő ható tárt illeti meg. De pénzügyminiszteri v. lottó
igazgatósági engedéllyel magánosok is rendez
ságok.
Sorö, város a dán Seeland szigetén, a So- hetnek S.-ot. A S.-oknak két neme ismeretes: a
röi-tó mellett, (1910) 2241 lak.; ismeretes külö genuai v. szám-S. és az osztály-S. A szám
nösen a szép parkban épült főiskolájáról, ter sorsjátékot Gemiában találták fei s első izben
mészetrajzi gyűjteménnyel és érdekes régi kápol 1620. rendezte a genuai köztársaság. Eredetileg
nával, benne több dán király síremléke. A fő a genuai nagy tanács kiegészítésénél a kilépő öt
iskola az 1161. alapított ciszterci szerzetből tanácstag helyére 90 polgárt jelöltek s ezek ne
veit felírván, öt nevet húztak ki az urnából, ezek
alakult.
lettek az új tanácsosok. Ilyen alkalmakkor a geSorraia, folyó, 1. Zatas.
Sorrendi tárgyalás. A végrehajtási eljárás- nuaiak fogadtak, hogy kiknek nevei húzatnak ki.
t a n van helye; célja az árverésen befolyt vételár Az ekként fellobbant játékszenvedély csakhamar
felosztása végett a kifizetési sorrendnek megálla 1—90-ig terjedő folyószámokkal helyettesítette
a neveket s állandósította a játék e nemét. A
pítása. L. Végrehajtás, Vételárelosztás.
Sorrento, kikötőváros és érseki székhely Ná számsorsjátéknál ettől kezdve 1—90-ig terjedő
poly olasz tartományban, a Nápolyi-öböl mellett, folyószámok lettek használatosak, amelyek közül
<i9ii) 9857 lak., selyemipar, fafaragás, narancs- öt nyerőszámot húznak ki. A játékosok megtehet
erdők, tengeri fürdők. Enyhe éghajlata és gyö nek egy számot, vagy megtehetnek két, három,
nyörű fekvése miatt kedvelt üdülőhely. Itt szü négy v. öt számot, mely esetben ambó, ternó,
letett Torquato Tasso, akinek márványszobrot quaternó v. qninternóra játszanak. Akik a ki
emeltek. S. az ókori Surrentum, amelyből már húzott számokat rakták meg a lottógyüjtődékben,
betétjük többszörösét nyerik, míg a többiek el
csak kevés rom látható.
Sors, v. végzet, személytelen felsőbb hatalom vesztik betéteiket. Az államkincstár, mint a játék
{tehát nem az istenség), moly az ember életének rendezőjo, maga is részt vesz a játékban s nye
Intézésébe önkényesen és könyörtelenül beleszól resége annak folytán van, hogy a nyerő felek
•s mellyel szemben tehetetlenek vagyunk. Meg nek szánt és kifizetett összeg kisebb, mint a be
különböztetjük az isteni gondviseléstől, mely I tétek összege. Azonfelül az állam a nyeremények
Amely szó S alatt nincs meg, Sz alatt keresendő
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után adót is szed. Hazánkban a szám-S.-ot 1897- megy át, mely azt a beléptijegyekkel egybekötött
beszüntették s helyébe az osztály-S. (1. o.) lé sorsjegyek tulajdonosai közt nyilvánosan kisor
pett. Osztálysorsjáték van hazánkon kívül Po solja.
roszországban, Szászországban, BraunsclrweigSorsvetés, a jóslás egyik módja, amely igen
ban, Hamburgban, továbbá Hollandiában, Spa sokféle alakban történhetik. Egyik érdekes fajtája
nyolországban, Dániában és Szerbiában. Szám volt a régi germánok S.-e pálcikákra rótt rúnákkal
sorsjáték van még Ausztriában ós Olaszország (1. o.). Boszorkánypereinkben gyakran előforduló
ban. Angliában és Franciaországban 1826, ille vád a bábvetés útján való jóslás. V. ö. Ipolyi, Ma
tőleg 1832 óta S. nincs. A S.-kal rendelkező gyar mythologia (405); Krohn-Bán, A finn-ugor
államok szigorú büntetésekkel tartják távol pol népek pogány istentisztelete. L.még Istenítéletek.
gáraikat az idegen S.-okban való részvétel
Sorszámok első és utolsó tagjának képzőja
től, hogy ezáltal saját polgáraiknak kétség azonos a valamely helyen lévőséget kifejező -só,
kívül jól jövedelmező játékszenvedélyét a saját -ső képzővel, pl. alsó, felső stb., mely minden
pénzügyi céljaiknak biztosítsák. A S. irodalma valószínűség szerint magyar eredetű (ebből röviáltalában úgy nemzetgazdasági, mint erkölcsi ! dilit eső, pl. innenső szónak van ilyen régi alakja:
okokból kárhoztatja a S. minden nemét, mert ál innék eső); a többi így hangzik: xakBodik,
talában a részvevők anyagi károsodásával jár, harmadífc, stb. Ez a dik összetett képző. Az ik
a véletlen nyerések pedig a munkától való tar külön elem, eredetileg partitivust jelölő személy
tózkodáshoz és a könnyelmű életmódhoz vezet rag, a d ellenben finnugor eredetű képzőelem.
nek. Még legkevésbbó esik kifogás alá az olyan
Sortartás kifogása (lat. beneficium excussioS., melynek betétei oly magasak, hogy azokat a nis seu ordinis). Az adós bizonyos esetekben azt
szegényebb osztályok megfizetni nem képesek s kívánhatja, hogy a hitelező, mielőtt ő ellene for
csak a vagyonos elemek vehetnek benne részt, dul, meghatározott más személyen kísérelje meg
kiknek a betétek elvesztése anyagi exisztenciá- a követelés behajtását. Ez a S. Leggyakoribb
jukat nem veszélyezteti. L. még Nyereményadó. esete a kezesség (1. o.).
Kortes (lat.), keskeny bronz- v. fatábláeskák,
Sorsjegy, a sorsjáték rendezője által kibocsá
tott, sorozat- és folyószámmal v. csak folyószám- melyekre az ókori Itáliában mondásokat véstek;
mal ellátott olyan értékpapír, melynek birtokosa jóslás végett ogy fiú összerázta és egyet belőlük
jogot nyer a meghatározott sorsjátékban való rész kihúzott. Ugyancsak S. volt a jóslás neve, ha
vételre és az esetleges nyeremény felvételére. A valamely könyvet találomra felütöttek, hogy jö
S.-eknek ez a neme a szám- v. 03ztálysorsjátó- vendöljenek belőle. Főleg Vergilius költeményeit
kokban való részvételt biztosit. A nyeremény- használták e célra, később a bibliát.
kölcsönöknél azonban a játékban való részvétel
S o r t i e (franc, ejtsd: szorti) a. m. kijárás, kijáró
mellett a S. birtokosa a S. erejéig egyszersmind ajtó. — S. de bal, női felöltő.
hitelezője a sorsjáték rendezőjének, ki a S. alap
S o r t i m e n t (franc, assortiment, ol. sortiján idővel a törlesztési húzások eredménye sze mento), ugyanazon fajú tárgyaknak válogatott
rint visszafizeti a kölcsönösszeget s emellett né gyűjteménye, különösen finomabb, jobbfajta tár
mely esetekben a törlesztési húzásig bizonyos gyaké. Nyomdászati értelemben 1. Együttes.
meghatározott, a rendes kamatlábnál kisebb ka
Sortiment-könyvkereskedés, 1. Könyvkeres
matot is fizet (részben kamatozó sorsjegy). L. még kedés.
Sorsjáték és Nyereménykölcsön.
Sortita, a régi olasz operában így nevezték a
primadonna belépő-áriáját.
Sorsjegyadó, 1. Nyereményadó.
Sortrágyázás, a mesterséges trágyának sorok
Sorsjegybiztositás, biztosítás a veszteség el
len, mely a sorsjegy birtokosát annak folytán ban való elhintése. Általában véve nem célszerű
érheti, hogy kihúzott sorsjegyét az árfolyamnál eljárás; mert a növény gyökerei nem maradnak
csekélyebb összegben váltják be. A S. módja az, a sorokban, hanem a talajt minden irányban át
hogy a biztosító bizonyos biztosítási díj fizetése szövik s ezért legcélszerűbb a trágyát a talajra
ellenében a kihúzott sorsjegynek más hasonnemü egyenletesen elhinteni, nem pedig az egyes so
sorsjeggyel kicserélésére vagy a biztosított ösz- rokba. Csakis ha a zsenge növény fejlődését gyor
sítani kívánjuk, pl. a repcénél, répánál, hogy
szeg fizetésére kötelezi magát.
kevesebbet szenvedjenek a földi bolháktól, lesz
Sorsjegy kölcsön, 1. Nyereménykölcsön.
Sorsolás v. sorshúzás az az eljárás, mellyel helyénvaló a S., ilyenkor azonban aránylag cse
meghatározzák azt, hogy valamely sorsjátékban kély mennyiség elég. Ez esetben főkép chili
szereplő sorsjegyek v. nyereménykötvények kö salétrom alkalmazása lesz helyénvaló, miből kat.
zül melyekre esnek nyeremények, illetőleg me holdankint 15—20 kg. elég. A salétromot a mag
lyek esnek törlesztési kötelezettség alá. Ezekről vetéssel egyidejűleg szórjuk ki, amihez a sor
a sorsjegyekről, illetőleg nyereménykötvények vetőgépet is fel lehet szerelni, de vannak külön
ről a S. megtartása után sorsolási v. húzást jegy vetőgépek is.
zéket adnak ki. L. még Kisorsolás, Sorsjáték,
Sorus (gör.-lat.), általánosságban a spórák cso
Nyüvetés.
portjának neve. S.-t alkotnak a harasztfélék sporangiumai, a rozsdagombák uredo- és teleutoSorsolási jegyzék, 1. Sorsolás.
spórái.
Sorsolási kölcsön, 1. Államadósság.
Sorsolási ünnep, 1. Purim.
Sorvadás, a test, vagy valamely szerv lassú és
Sorsolási verseny v. sorsolt lovak versenye, állandó anyagvesztesége folytán létrejövő fo
olyan lóverseny, melynek győztese bizonyos előre gyása. A S. az egész szervezetre kiterjedhet vagy
megállapított áron a versenyegylet tulajdonába csak főleg bizonyos szervre. Az egész testre
Amely szó S alatt nincs meg, Sz alatt keresendő!
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kiterjedő S.-t látunk az aggkorban (mnrasmus
senilis), bár a S. ilyenkor is bizonyos szöveteken
fokozottabb. így a legfeltűnőbb a S. a bőr alatti
kötőszöveten, ez okozza a bőr petyhüdt, ráncos
voltát stb. Általános sorvadást látunk krónikus
lefolyású súlyos megbetegedéseknél is (tuberkuló
zis, szifllis, rák stb.), 1. Kahexia. Az egyes szervek
S.-át bizonyos mérgek vagy megbetegedések
idézik elő. S. azonkívül népies neve a súlyos
tüdőtuberkulózisnak (tüdő-S.); valamint a tabesnak (1. Gerincvelősorvadás). L. még Atrofia,
Marasmus. — Gyermeksorvadás (pedatrofla),
1. Athrepsia.
S. O. S., nemzetközi segélyhívó jel a szikra
távíróval, amelyet nagy veszedelemben levő ha
jók sürgőnyöznek szét minden irányban: az angol
Savé oicr sonls (mentsétek meg lelkeinket) kifeje
zés rövidítése.
Sós, 1. Géza, szobrász, szül. Bécsben 1870
dec. 31., megh. Budapesten 1918 jan. 30. Aka
démiai tanulmányait Bécsben végezto Kundmami
és Hellmer vezetése mellett, azután Budapesten
telepedett le, ahol főképp állatszobraival keltett
feltűnést. Szűkös anyagi viszonyai arra kénysze
rítették, hogy éveken át más szobrászoknak se
gédkezzék, utóbb pedig huzamosabb ideig munkát
vállaljon Buenos-Airesben a Banca Nacionale
palotája számára. Egy ideig még Budapesten ké
szített sokszorosan reprodukált kisméretű genreés állatszobrokat. B nemből való munkáira 1906.
ezüst érmet kapott a milanói nemzetközi ipar
művészeti kiállításon.
2. S. Márton, színész, 1. Soo's, 3.
Sosandra (gör., a. m. férfi védő), Aphrodité
egyik mellékneve. Híres volt az Akropolisz fel
járatához közel álló szobra, mellyel Kalamis (1. o.)
remekelt.
Sósav, Aidrogérilclorid, klórhidrogén, acidum
hidrocloricum, HC1. Egybázisú szervetlen sav. A
XV. sz.-ban Basilius Valentinus állította elő, a
természetben némely vulkán exhalációjában for
dul elő, Dél-Amerika egyes, vulkáni vidéken át
folyó folyójában ; kevés S. van a gyomornedvben
is. 8. képződik hidrogén és klór egyesítése révén
és pedig sötétben a reakció csak rendkívül lassan
megy végbe, fény (napfény) hatására azonban explóziószerűen egyesül a két gáz (klór-durranógáz.) Előállítása rendesen a konyhasóból történik,
amely tudvalevőleg a S.-nak nátriumsója. A tenger
vizében, de bányákban is óriási tömegekben for
dul elő. A kősó megbontása kénsavval történik,
melegítéssel segítik elő a reakciót. A Leblancféle szódagyártásnál melléktermék. Minthogy a
tiszta S. közönséges hőfokon színtelen, szúrós
szagú gáz, rendesen hidegvízzel nyeletik el és
így a S. mint oldat kerül a kereskedelembe, ren
desen vassal és még több-kevesebb más anyaggal
tisztátlanítva. A vizes oldat fajsúlyából következ
tetni lehet a S.-tartalomra:
fajsúly lS'-on
1-2000
1-1802
1-161
1-1494
1-1206
1-1000
1-052
1-000

savtartalom o/0-i)an
40-77
36-29
32-0
30-17
24-46
20-35
10-4
l-l

_
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A S. a legtöbb fémet oldja, igen erős sav, sói a klo
ridok ; kiválóan fontosak a konyhasó, nátriumklorid és a káliumklorid, mint a műtrágyagyártás
egyik alapanyaga. Oxidáló anyagokkal (barnakő)klórt fejleszt. Felhasználják szalmiák, klorátok,.
cinkklorid, ólomoxiklorid, antimonklorid, kloro
form, alkilkloridok, benzilkloridok készítésére,
a kátrányt esték-iparban, cukorgyártásban a csont
szén tisztítására, a fómkohászatban stb. Salét
romsavval alkotott elegye a királyvíz, mely oldja
az aranyat és platinát is, itt ugyan a felszabaduló
klór hat, nem maga a klórhidrogén. A legfontosabb
savak egyike és a felsoroltakon kívül még szá
mos más alkalmazása van. Megemlítendő, hogy a
gyógyszerkönyv is előírja és itten különösen fon
tos, hogy a S. arzénmentes legyen.
Sósavas etirmorfin, 1. Dionin.
Sósborszesz. Eredetileg sós vizzel kevert va
lódi borszesz vagyis sós cognac (francia pálinka).
Újabban azonban többnyire törkölypálinkát adnak
a drágább cognac helyett, sok esetben pedig az a
néven kapható termék nem egyéb, mint önantéterrel, etilacetáttal vagy más illatos anyaggal
és sós vízzel hígított, burgonyából vagy kukoricá
ból készített közönséges alkohol. Rendesen házi
szer és hatása az alkoholéhoz hasonló.
Sósd (Sosdea), nagyk. Temes vm. dettai j.-ban,
(i9io) 1793 román, német és magyar lak. (Tr. R.)
Sósén, Móri S. (más nevein Morikata vagy
Reimíjsan), japáni festő, szül. 1747., megh. 1821.
Kezdetben a különböző kanó-mesterek stílusában
dolgozott, később az állatok ábrázolásában pá
ratlan tökéletességet ért cl. Művészete nagy ha
tást gyakorolt az egész Charuyama-Shijó iskola
fejlődésére.
Sósfalu, kisk. Ugocsa vm. tiszántúli j.-han,
(i9io) 558 rutén és német lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Sósiürdö, lehet mesterséges és természetes. A
mesterséges közönséges kősóval készül, mit a
fürdő vizében feloldanak körülbelül 2—3°/0-nyi
mennyiségben. Egy teljes fürdőre 4—6 kg., egy
ülófürdőre 1—2 kg. só szükséges. Gyermekeknek
1—lV2°/o is e lég. A természetes S. ásvány víz
fürdő. Lehetnek egyszerű konyhasósak, melyek
ben a sótartalom nem haladja meg a 150/00-t;
ilyenek a budapest-kelenföldi Sósfürdő, az alföldi
sóstavak és fürdők (Kiskunhalas, Dorozsma, Nyír
egyháza, Konyár), a herkulesfürdői meleg Her
kules-forrás, a hideg csízi víz (amit azonban csak
ivásra használnak, s kevés jód és bróm is van
benne); külföldön nagy számmal vannak: BadenBaden, Wiesbaden melegek, Kissingen, Homburg,
Dürkheim, Kreuznaeh, Hall hidegek. Lehetnek
erős konyhasós vizekből a fürdők; Vízakna, Görgénysóakna, Szováta, Marosújvár stb., több
nyire sóbányatelepek közelében, külföldön néhány
igen híres fürdő: Nauheim (meleg), Aussee, Ischl,
Reichenhall. A tengerifürdők is S.-k. A S. sikerrel
használható mindazon esetekben, melyekben a
bőr erősebb izgatása, s az anyagcsere növelése
megengedhető és javalt. Hatása alatt idült izzadmányok felszívódnak, s különösen női bántalmakban, skrofulózisban, köszvényben, reumában szen
vedőknél kitűnő hatásúak. Újabban racionális
szívgyógymóddal egybekötve a S.-ket ú. n. nauheimi fürdőkúrák alakjában szervi szívbántal-
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mak esetén is jó sikerrel alkalmazzák. De ez
a hatás is csak a bőr vérereinek kitágításán alap
szik és más bőrizgató fürdőkkel, pl. szénsavas
meleg fürdőkkel is elérhető..
Sósfüred (Scsavnyik, Sarissky Stiavnik),
kisk. Sáros vm. girálii j.-ban, (1910) 173 szlovák
lak. Szűk völgyben kis fürdője van. (Tr. Cs.-Szl.)
Sósgyülvész (GuVvas), kisk. Sáros vm. eper
jesi j.-ban, (1010) 407 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Sóshalom, Hódmező - Vásárhelyhez tartozó
puszta Csongrád vm.-ben, (1910) 702 magyar lak.
Sóshartyán, kisk. Nógrád vm. szócsónyi j.-ban,
<1920) 865 magyar lak.
Sóshegy, kisk. Vas vm. felsőőri j.-ban, (1910)
122 német lak. (Tr. A.)
Sosice, adók. és pk. Zágráb vm. jaskai j.-ban,
(1910) 1242 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Sosigcnes, alexandriai filozófus és csillagász,
élt Kr. e. az I. sz.-ban. Július Caesar Kómába
hívta, hol Floriusszal együtt megalapította az
ú. n. juliáni naptárt. S. az évet 865 napra és
hat órára határozta meg és minden negyedik
-évet szökőévvé tett. Műve : Ilepl áveXXi-Toutrwv (de
levolutionibusj.
Sosilus, 1. Sosylos.
Sosiphanes, 1. Alexandriai hétcsillagzat.
Sositheos, 1. Alexandriai hétcsillagzat.
Sosiusok (Sosii), Sosius-testvérek, Augustus
korában híres könyvkereskedő-cég, melyet Holatius emle g,t.
Sóska (növ), 1. Mumex.

Sóstófalva

szegfűfélék közül; a Lepidium crassifolium W.
et K. a keresztes virágúak közül; a Trifolium
fragiferum L., Tr. laevigatum Poir., Tr. striatum L., Lotus silquosus L. pillangós virágú fajok;
a Bupleurum tenuissimum L. ernyős virágú faj;
a Plmnbaginaceae családból a Statice Gmelini
Willd.; az útifűfélék közül a Plantago maritima
L.; az Aster tripolium L., Scorzonera Jaquiniana (Koch.) Celak. a fészkes virágúak közül stb.
A legnagyobb sós puszták vannak Ausztrália bel
sejében, melyeket a salt-bush formáció növényei
borítanak. Jellemző sós vízi-, ül. parti növényzete
van a trópusi sekélyvizű tengerpartok ú. n. man
grove erdeinek, amelyekben Éhizophora, Avicennia stb. fajok vannak, amelyekhez Kelet-Ázsia
és Ausztrália környékén, a szárazabb részek felé,
a Nipa fruticans nevű pálma csatlakozik. Érde
kes formációt alkot Dél-Amerika sós partsze
gélyein az Ipomoea pescaprae. L. még Halofita
növények^
Sósó (Sósov), kisk.Liptó vm. rózsahegyi j.-ban,
(1910) 585 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Sosonok, 1. Kigyó-indiánusok.
Sosos, pergamoni görög művész a Kr. e. II.
sz.-ban, aki a pergamoni királyi palota egyik
termének padozatát szerteszórt ételmaradványok
mozaikképével borította. Egy másik művének
másolatát a kapitóliumi múzeum híres, ivó ga
lambokat ábrázoló mozaikjában őrizzük. L. Aszarótosz.
Só-söpredék, tisztátalan kősó; kősóbányák
Sóskaborbolya (HŐT.), 1. Berberis.
ban összesöprött sóhulladók, melyet ipari célokra,
Sóskafa (nov.), I. Berberis.
nemkülönben marhasónak is használnak, esetleg
Sóskasav, 1. Oxálsav.
pedig vízben feloldják és tiszta sót kristályosí
Sóskasó a. m. oxálsav (1. o.).
tanak ki belőle.
Sóskút, kisk. Fejér vm. váli j.-ban, (1920) 2617
Sóspatak (Seusa), kisk. Alsó-Fehér vm. al•tót és magyar lak. Nevezetes óriási mészkőbányá vinczi j.-ban, (1910) 788 román lak. (Tr. E.)
járól, melynek anyagát leginkább Budapest épít
S o s p i r a n d o (ol.), zenei műszó, a. m. sóhajtva,
kezéseihez szállítják. A kőbányát lóvasút köti panaszosan.
össze a Déli vasút tárnoki állomásával.
Sospiro (ol.; franc, soupir), a hangjegyírás
Sóskútfalu, kisk. Vas vm. németújvári j.-ban, ban negyedszünjelt jelent.
(1910) 507 német ós horvát lak. Égvényes konyha
Sospita (lat.) a. m. megmentő, üdvadó, Juno
sós-vasas savanyúvizforrása primitív fürdőt táp mellékneve.
lál. (Tr. A.)
Sósszentmárton (Sánmcírtinulsarat), kisk.
Sóslak (Solóa), kisk. Ung vm. nagybereznai Torda-Aranyos vm. felvinczi j.-ban, (1910) 552 ro
j.-ban, (1910) 530 rutén és magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) mán lak. (Tr. E.)
Sósliget (L'ahota), kisk. Nógrád vm. losonczi
Sós tavak és mocsarak a lefolyástalan terü
.j.-ban, (1910) 256 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
letek rendes jelenségei. A lefolyástalan vidéke
Sósmező (Poiana-Sarata), nagyk. Háromszék ken a száraz éghajlat miatt a folyók nem tudnak
vm. kezdi j.-ban, az ojtozi szorosban, (1910) 1709 messzire folyni, hanem mocsarakban vagy ta
román ós magyar lak. 1878-ban erődltvényeket vakban vesznek el. Ezeknek a vize idővel sóssá
emeltekitt a határ védelmére. 1916 őszén a ro lesz, mert bennük állandóan koncentrálódik a
mánok támadása alkalmával heves harcok folytak beléjük ömlő vizek sótartalma. Ezeket a S.-at min
itt le. (Tr. R.)
den sivatagban megtaláljuk, Dél-Afrikában VieySósnövények azok, amelyek bizonyos sókat, nek nevezik őket, s ott Passarge tanulmányozta
mint konyhasót, sziksót, magnéziasókat stb. ter alaposan. V. ö. Passarqe, Die Kalahári (Berlin
mőtalajukban nagyobb mennyiségben is elvisel 1904).
nek, sőt az ilyen talajt kedvelve, annak kizárólagos | Sós-tenger, a Holt-tenger (1. 0.) bibliai neve.
növényei. Ilyenek a Magyar Alföld szikes pusz
Sostenuto (ol., a. m. vontatva). Tempójelzés ;
táinak és az erdélyi medence sós helyeinek növé körülbelül azonos az Andante tempóval. Néha
nyei, mint egyes Atropis, Crypsis, Heleochloa, ilyen összetételekben: Andante S., Adagio S.
Lepturus pázsitfajok; továbbá az Atriplex tataSóstó, gyógyfürdő Nyíregyháza (1. o.) hatá
ncum L. (tatár laboda), Salicornia herbacea L., rában.
Suaeda salsa (L.) Pali., Salsola káli L., S. soda
Sóstó (Great Salt Laké), 1. Nagy Sóstó.
L. a Chenopodiaceae családból; a Spergularia
Sóstófalva, kisk. Zemplóm vmegye szerencsi
tnarginata (DC) Kitt. és S. marina (L.) Duin. a j.-ban, (1920) 317 magyar lak.
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Sósújfalu (Buská Nova Ves), kisk. Sáros vm.
eperjesi j.-ban, (i9io) 505 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Sósvertike, kisk. Baranya vm. szentlőrinczi
j.-ban, (1920) 393 magyar lak.
Sós víz, 1. Ásványvizek, Sósfürdő.
Sosylos (a rómaiaknál Sosilus), görög törté
netíró Hannibál kíséretében, aki 4 könyvben
megírta hadviselésének történetét, de ránk csak
néhány papirosz-töredéke maradt. (Kiadta és
magyarázta U. Wilcken a Hermes c. folyóirat
1906. évfolyamában.) Ezek igazolják Polybios
megvető Ítéletét, hogy S. iratai utcai és borbély
pletykák.
Sot, adók. és pk. Szerem vm. újlaki j.-ban, U9io)
1257 magyar, horvát és német lak. (Tr. SzHSz.)
Sotades, görög költő a krétai Maroneiából,
ledér költeményeket irt. Alexandriában élt és
kigúnyolta Ptolemaios Philadelphost, amiért sa
ját húgát vette nőül, de gúnyja életébe került.
Obszcén tárgyú költeményeiben az ionicus a
maiori versmértéket (1. Ión versmérték) hasz
nálta, melyet róla sotadesinek neveztek el. Töre
dékei megvannak Hermannál (Blementa doctrinae
metricae 445.1.).
Sotadesi vers, 1. Sotades és Ión versmérték.
S o t a l i a (állat), a Delfin-félék családjába tar
tozó emlősállat-nem, melynek fajai Dél-Ameriká
ban, Kínában, Elő- és Hátsó-Indiában a folyók
beömlési helyének brak-vizeiben honosak s arról
nevezetesek, hogy a többi delfinektől eltérőleg
növényekkel táplálkoznak. Ismertebb fajai: a
S. teuszi Kük. és a S. chinensis Plow.
Sótartó, asztali edény, melyet már a közép
korban, különösen a renaissance idejében művészi
formában készítettek. E nemben híres Benvenuto
Cellini S.-ja. A S. kiegészítő része a kis sokánál.
Mindennapi használatra rendesen üvegből v. porcellánból készül, a célszerűség elve uralkodik a
művészi forma fölött, különösen a cukorszóró
alakú, újabban divatos higiénikus S.-kon.
Sótatsa, japáni festő a Nonomura-családból.
Felvett nevei: Inén és Taiseiken- Szül. Noto
tartományban. Kanó Eitoku (1543—1590.) tanít
ványa volt és később Hon-ami Kóyetsu (1558—
1637.) hatása alá került. A két művész alapve
tője lett annak az iskolának, melyet később Kórin fejlesztett tovább és tett népszerűvé. L. Ja
páni művészet és Kórin.
Soter, szent, római pápa, Eusebius szerint 168.
lett pápa és 8 v. 9 esztendeig uralkodott. Egy
tanító levele a korintusiakhoz elveszett. A római
Martyrologium szerint ápr. 22. halt meg. Vájjon
mint vórtanu-e, kétséges. V. ö. Wetzer- Welte,
Kirehenlexikon.
S o t e r i o l o g i a (gör.), Krisztusról, mint meg
váltóról (soter) szóló tan.
Sothis-periodus, a Sirius heliakus felkelésé
vel összefüggő és az egyiptomi évnek a Nap járá
sával való egyeztetésére szolgáló időszak. L.
Időszak és Sirius.
Sotin, adók. és pk. Szerem vm. vukovári j.-ban,
(1910) 1369 német, horvát és magyar lak. (Tr.
SzHSz.)
Soto, Hernando de, spanyol felfedező utazó,
szül. Barcarrotóban (Estremadura) 1499 körül,
megh. 1642 máj. 21. Kubai felfedező útja után
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Santiago kormányzója lett 152S. Havanát újjá
építette, 1532. Pizarróval, kinek utóbb tábor
noka lett, Peruba utazott. Az ottani pártvillon
gások miatt elhagyta Perut, 1539. meghódította
Floridát.
Sótony, kisk. Vas vm. sárvári j.-ban, (i92oy
1069 magyar lak.
Sótövisk (n5v.), 1. Halimodendron.
Sott, a Teli- és Szaharái-Atlasz hegység kö
zötti 800—1000 m. magas fensikon (az ú. n. «sottok p?aíó»-ján) levő sós tavak és mocsarak
arab neve. A sottok platója K.-en80km., Ny.-on
170 km. széles, rajta csak szívós levelű fűfélék
(esparto) nőnek.
Sott el Dzserid, sóstó, 1. Dzserid.
Sotteville-lés-Rouen (ejtsd: szottviii le maK), város
Seine-Inférieure francia départementban, Rouen
külvárosa, (1921) 22,614 lak., rézöntő-, pamutfonóés kötólverőiparral, gépgyártással.
S o t t i e (franc, ejtsd: szőri, sotie, sot a. m. bohó,
ostoba szóból), bohózat; így nevezték a XV. sz.
közepe óta Észak-Franciaországban azokat az
allegorikus darabokat, amelyek a rögtönzött bohó
párbeszédekből keletkeztek és amelyeket ren
desen hivatásos szinészek adtak elő a papok
tól vagy polgároktól játszott moralitét és farceot
megelőzőleg. Később e műfajt az Enfants san&
souci (1. o.) és a Basocheok (1. o.) társasága fej
lesztette tovább. Vagy két tucat mnradt fenn be
lőlük, melyek egyike sem készült 1450 előtt. V.ö.
Picot.ha sottie en Francé (a Eomania-ban 1878);
u. a. Recueil géuéral des S. (Paris 1902—1905.,
2 köt.).
S o t t i s e (franc, ejtsd: szotíz) a. m. ostobaság,
léha fecsegés.
S o t t o (olasz), 1. Ábbassamento.
Sotto Toce (ol., ejtsd: szotto vócse), a. m. félhal
kan, nyomott hangon.
Sotzka-rótegek, 1. Aquitáni emelet.
Sou (franc, ejtsd: szu), francia rézpénz, régeb
ben (Sol néven) a francia pénzrendszer alapja
volt 20 S = 1 livre értékben. A livrenek ma a
frank felel meg s így 20 S = 1 frank, illetőleg
1 S = 5 centimes.
Sou., természetrajzi nevek mellett Souleyet
nevének rövidítése, ki mint zoológus vett részt a
La Bonite francia hajóval rendezett expedícióban.
Souain (ejtsd: szmen), falu Marne francia dépar
tementban, 520 lak.; Perthestől Ny.-ra. A világháborúbau 1914 decembertói fogva nevezetes sze
repe volt a franciák támadásaiban, különösen az.
1915 szeptemberi és az 1918-1 offenzíva alatt.
Soubies (ejtsd: sznbí), Albert, francia zonoi író,
szül. Parisban 1846 máj. 10., megh. u. 0. 1918
márc 19. Ismert nevű zenekritikus. Népszerű
ségét az egyes nemzetek zenéjének újabb törté
netéről ügyesen megirt tájékoztató essaiinek kö
szönheti (a Hongrie c. füzet 1898. jelent meg).
Nevezetesebb művei: Histoire de l'Opéra comique
(1840—87., 2 kötet, Walherbe-bel); Histoire du
Theátre lyrique de 1851 a 1870 (1899); Les membres de l'Académie des Beauxarts (1905).
S o u b i s e (franc, ejtsd: sznbíz), sűrű hagyma
mártás, mely marhastiltek leöntésére szolgál.
Soubise (ejt«4: sznbíz), francia főnemesi család,
melynek címei és birtokai 1575. házasság útján.
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a Rohan (1. o.) családra szállottak. A Rohan-S. hajóhad parancsnokságát, 1914 aug.-ban Messinánál áttörte a francia-angol hajózárt és elérte a
család nevezetesebb tagjai:
1. Benjámin de Rohan, Frontenai báró, S. Dardanellákat. Miután Törökország megvette a
ura, a francia hugenották vezére, szül. 1583., német hajókat, a török, később egyszersmind a
meah. 1642 okt. 9. Bátyjával, Rohan Henri bolgár hajóhad főparancsnoka lett. 1917-ben
herceggel együtt a hugenották vezére volt az visszahívták Németországba s a keleti tengeri állo
1621—25-iki vallásháborúkban. La Eochello vé más főnöke és Kiél kormányzója lett.
delmében a Ré-sziget mellett vívott tengeri csa
Sonfflé (franc, ejtsd: szufié) a. m. felfújt, 1.
tában vereséget szenvedett (1625 szept. 15.) és Omelette.
Angliába menekült, honnan nem is tért vissza.
Soufllet (franc, ejtsd: szufié), 1. harmónika2. Charles de Rohan, S. herceg, francia tá szerűen összehajtott szövet vagy bőr, amellyel
bornagy, szül. 1715 júl. 16., megh. 1787 júl. 4. valamely térnek megnagyobbítását avagy kiseb
Pompadour kedveltje volt s a hétéves háború bítését lohotővé teszik, ilyeneket használnak pl.
kezdetén az egyik francia hadsereg fővezére lett. a vasúti vaggonok közötti átmeneti folyosó korA német birodalmi seregekkel egyesülve Ross- látainál, a harmonikáknál, utazóbőröndöknél stb^
bach mellett 1757 nov. 5. vereséget szenvedett — 2. S-, a m. arculütés, pofon.
Nagy Frigyes porosz királytól. 1758 okt. 10. LidSoaffieur (franc, ejtsd: szufiör) a. m. súgó.
ternberq mellett legyőzte a hesseni sereget s
Soulary (ejtsd: szniari), Joséplún, francia költő,,
ezért tábornaggyá nevezték ki. 1761—62. sze szül. Lyonban 1815 febr. 23., megh. u. o. 1891
rencsétlenül harcolt Braunschweigi Ferdinánd márc 28. Első verskötete: A travers champs
ellen. Pompadour halála után is megtartotta be (1838), melyet még 10 másik követett. Bennük
folyását. Benne kihalt a Rohan-S. család.
főleg a szonett mesterének mutatkozott. Össze
Sonbrette (franc, ejtsd: sznbrett) a. m. szoba gyűjtött költői művei: Oeuvres poétiquos (1872—
leány ; színpadi értelemben vígjátéki szerepkör, 1883, 3 köt.). V. ö. Mariéton, 3. S. et la pléiadealárendelt állású pajkos, jókedvű lányszerepek, lyonnaise (Paris 1884).
néha a cselekvényre is fontos befolyással. Kb.
Souleyet, zoológus, 1. Solt.
az olasz Columbinának felel meg. Moliére vígjáté
Soulió (ejtsd: szuijé), Frédéric, francia író, szül.
kaiban, a modern vígjátékban, az operettekben, Foixban 1800 dec 23., megh. Biévrosben (Ver
valamint a víg operában állandóan szerepel.
sailles mellett) 1847 szept. 23. A romantikus,
Souche (franc, ejtsd: szús) a. m. valaminek a iskola egyik legnépszerűbb, de egyúttal legtúlvége. Kereskedelmi használatban ugyanazt je zóbb képviselője volt a szinmü- és regényiroda
lom terén. Színpadi műveinek hosszú sorából a
lenti, mint a juxta (1. o.).
Souches (ejtsd: SZÚS), Louis Rattuit de, gróf, Shakespearet utánzó Roméo et Julietto (1828),
császári hadvezér, szül. La Rochelleben 1608., továbbá Clotilde (1837) és La closerie des genéts.
megh. Brtínában 1683 aug. 6. Mint hugenotta, (1846), nagy képzelótehetségről tanúskodó regé
1630. II. Ferdinánd szolgálatába lépett és a své nyei közül pedig Les mémoires du diable (1837—
dek ellen harcolt. 1649-ben a katolikus hitre tért 1838) és Le lion amoureux (1839) említhető.
és nemesi rangot kapott. II. Rákóczi György ha V. ö. Champion, S., sa vie et ses oeuvres (Paris
lála után 1660 nyarán ő vette vissza Szatmár- 1847); Rácot, Portraits d'hier (u. o. 18S8).
és Szabolcsmegyéket I. Lipót részére, de NagySoulouque, Haiti császárja, 1. Faustin.
Várad ostromát és elestét tétlenül nézte rakaSoult (ejtsd: szait), Nicolas Jean de Dieu, Dal
mazi táborából. 1664 elején az Észak-Magyaror mácia hercege, francia tábornagy, szül. St.szágon működő császári sereg fővezérévé nevez Amans-la-Bastideban (Tarn département) 1769
ték ki s máj. 3. visszafoglalta a töröktől Nyit- márc. 29., megh. u. o. 1851 nov. 26. Paraszt szü
rát, máj. 16. megverte Zsarnócza mellett Ku- lőktől származott s mint közember lépett 1785. a
csuk pasa seregét, jún. 14. pedig Lévát is visz- francia seregbe. A forradalmi háborúkban gyor
szafoglalta. Ezután a Vág mögé vonult vissza, san emelkedett s 1794. dandártábornok lett. Kü
de egy török sereg közeledésének hírére Léva lönösen az 1799-iki svájci hadjáratban és 1800.
felé tartott és júl. 9. Garam-Szent-Benedek Genova védelmében tűnt ki. Napóleon császár
mellett Ali esztergomi pasa seregén nagy győ 1804. tábornaggyá nevezte ki, 1805—1807-ig a
zelmet vívott ki. Győzelmeiért táborszernaggyá, 4-ik hadtestet vezette az austerlitzi, a jenai és az
később gróffá nevezték ki s a haditanács tágja eylaui csatákban. A tilsiti béke után (1807) Dal
lett. 1674-ben Németalföldön harcolt a franciák mácia hercegévé nevezte ki Napóleon. 1808-ban
ellen, de kétes magaviselete miatt visszahívták. a spanyolországi hadsoreget vezette. 1809-iki
V. ö. Rónai Horváth Jenő, Az 1664-iki felső hadjárata Portugália ellen nem sikerült, de 1810.
magyarországi hadjárat (Hadtört, közi. 1894).
Cadizig szorította a spanyolokat. 1813-ban a
Souchez (ejtsd: szusé), falu Pas-de-Calais francia bautzeni csatában a centrumot vezette, ezután
départementban, 1400 lak. Tőle É.-ra van a világ ismét Spanyolországba ment. Itt azonban Wel
háborúban sokat emlegetett Loretta-magaslat, lington visszaszorította és utoljára Toulov.se
amely 1915 márciusban súlyos harcok színhelye mellett (1814 ápr. 10.) aratott rajta győzelmet,
volt. 1915 októberben a franciáknak sikerült XVIII. Lajos 1814 decemberben hadügyminisz
a helységet elfoglalni, de akkor már csak rom terré nevezte ki, Napóleon visszatérése után an
nak vezérkari főnöke lett s részt vett a lignyi éshalmaz volt.
csatákban. 1816—19-ig száműzetésben
Souchon, Wilhelm Anton, német tengernagy, Waterlooi
élt, 1827. pairi rangra emelkedett, 1830 novem
szül. Lipcsében 1864 jún. 2. Mint altengernagy berben
Lajos Fülöp király hadügyminiszterre
1913. vette át a Földközi-tengeren lévő német
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nevezte ki s 1832 —34-ig miniszterelnök is volt.
Thiers visszalépése után 1840 októberben újból
a, kormány élére állott és hadügyminiszter is lett.
1847-ben mondott le végleg s ekkor a «Francia
ország főtábornagya» címet kapta. S. Napóleon
legkiválóbb alvezérei közé tartozott, ki kevés
tanultságát éles eszével és vitézségével egyenlí
tette ki. Emlékiratainak egy részét fia, Hector
Napóleon (szül, 1801., megh. 1857.) adta ki: Histoire des guerres de la Eévolution 1854, 3 köt).
"V. ö. Combes, Histoire anectodique de Jean de
Dieu S. (Paris 1870); Bleibtreu, Marschall S.,
Napoleonsgrösster Schüler(Berlin 1902); Dumas,
Neuf mois de Campagne á la suite du maréchal
-S., 1813 et 1814 (Pária 1907).
S o u p e r (franc, ejtsd: szupé) a. m. vacsora,
vacsora ideje.
Sousa, 1. John Philipp, amerikai zeneszerző,
szül. Washingtonban 1856 nov. 6. Számtalan igen
népszerű táncot és indulót irt. Operettjei is nagy
sikert arattak. Nevezetesebbek: The smugglers;
Desirée; El capitan; The bride elect; The charlatan; Chris an the wonderf ul lamp.
2. S., Manód de, portugál iró, 1. Faria y Sousa.
Sous-bancle (franc, ejtsd: szu-baSd) a. m.
keresztkötés. A csomagolásnak az a módja, rnelylyel a nyomtatványokat és könyveket szokták
postán továbbítani.
Sousse (ejtsd: szussz), város, 1. Susa, 2.
Soust de Borkenfeldt (Borkeniveldt, ejtsd:
«zúszt do—), Adolphs Ferdinánd Joseph van,
belga költő, szül. Brüsszelben 1824 júl. ti., megh.
St. Josse-ten-Noodeban 1877 ápr. 23., mint szép
művészeti felügyelő. Szépirodalmi ós művészet
történeti munkákat írt Paul Jane néven, mint:
L'annóe sauglante (London 1872); L'ócole belge
de peinture en 1857 (Bruxelles 1858).
Soutache-himzés (franc, ejtsd: szutas—), külön
féle keskeny rojtok, arannyal átszőtt szalagok
és sávok fölvarrása térítőkön.
S o n t a n e (franc, ejtsd: szután), a katolikus pa
pok hosszú, keskeny ujjakkal ellátott köntöse,
reverendája.
S o u t e r r a i n (franc, ejtsd: szuterren) a. m. alag
sor. L. Emelet, Alagsor.
South (ejtsd: szausz), angol helyneveknél a. m.
•dél, déli.
Southall Norwood (ejtsd: szauszelnorrvúdd), vá
ros Middlesex angol countyban, London közelé
ben, (1921) 30,261 lak., vegyészeti gyárakkal és
gőzmalmokkal.
S o u t h a m p t o n (ejtsd: szaoszemptn v. szöszemptn),

1. &'., angol county, 1. Hampshire — 2. S.,
Hampshire v. S. angol county főhelye ós fontos ki
kötőváros Anglia D.-i partján, (1921) 160,997 lak.,
nagy gyáriparral. Szt. Mihályról elnevezett régi
templommal és egyéb régi épületekkel, szép város
házzal, természettudományi iskolával, botanikus
kerttel. S. jelentősége tengeri kereskedelmében
és tengeri személyforgalmában rejlik. Kikötője,
amelyben a tenger áradása és apadása napjában
négyszer érezhető, a legnagyobb hajóknak is biz
tonságot nyújt. Közelében vannak Netley apátság
romjai és a tengerész-kórház. S.-t 495 körül az
angolszászok alapították. A XIV. sz.-íól fogva
•emelkedett, mint kikötő, jelentőségre.

South Dakota

South Bend (ejtsd: szánsz bend), város Indiana
északamerikai államban, (1920) 70,983 lak., kocsi-,
vaggon-, varrógép- és papirosgyártással; katolikus
egyetemmel.
South Bethlenem (ejtsd: szausz—), város Penn
sylvania északamerikai államban, (1910) 19,973
lak., vas- ós fómművekkel, a Lehigh-egyetemmel.
Southbridge (ejtsd: szauszbridzs), város Massachusetts ószakamerikai államban, (1910) 12,592
lak., gyapjú- és pamutárú, optikai műszerek gyár
tása.
South Carolina (Dél-Karolina, rövidítve: S.
C), az északamerikai Egyesült Államok egyike
az Atlanti-óceán, North Carolina ós Georgia közt.
Területe 80.258 km*, (1920) 1.683,662 lak., köztük
835,843 néger. S. tengerpartja 130—160 km.
szélességben homokos terület, helyenként mo
csarakkal. A Sea Islands parti szigetek részben
S.-hoz tartoznak. Ny.-i része az Alleghany kiágazásaival 1000 m. magasságot elérő hegyvidék.
Vizei: Greet Pedee, Black Kiver, Santee, Edisto
ós Savannah. Éghajlata forró, a sárgaláz gya
kori. S. túlnyomórészt mezőgazdasági állam,
68% termőföld és főkép kitűnő gyapottermő.
Jelentős burgonya-, dohány-, rizs- ós szőllőtermése is van. Állatállománya gazdag ós halászata
is jelentős. Bányászati termékei : gránit, foszfát,
ezüst, mangán- és porcellánföld. Iparilag erősen
fejlődik, elsősorban a gyapotfeldolgozó, továbbá
a fa- ós műtrágyaipar. Alkotmánya szerint
szenátusa 42, képviselőháza 124 tagból áll. A
kongresszusba 2 szenátort és 7 képviselőt küld,
42 countyra oszlik. Fővárosa Columbia. 111b.
lett az Unió állama. A polgárháborúban a D.-i
államok konföderációjának zászlóvivője volt.
V. ö. History of S. in the Revolution 1775—83
(New York 1901—1902, 2 köt.); H. A. White,
The Making of S. (u. 0. 1903).
S o u t h c o t e V. Southcott (ejtsd: szauszkot), Jane,

rajoagó angol nő, szül. Devonshireban 1750.,
megh. 1814 dec. 27. Pöldmivelő szülök gyermeke
volt; a wesleyanusokhoz csatlakozott, de ezek el
űzték maguktól. Mikor a János Jelenések köny
vében (XII. 1) említett isteni bárány hitveséül
jelentette ki magát és a Messiásra való előkészü
letek céljából a szombati ünnepeket ismét meg
honosította, több község keletkezett körülte (1. Üjizraeliták és Sabbatáriusok).
South Dakota (Dél-Dakota,rövidítve: S.D.),
az északamerikai
Egyesült-Államok egyike
North Dakota, Minnesota, Jowa, Nebraska, Wyoming
és Montana államok kost. Területe 201,014
km2, (1920) 635,839 lak., köztük 19,137 indiánus.
A Missouri két részre osztja. A K.-i részen van
a Coteau des Prairies és a Coteau du Missouri
és egyéb terméketlen részei. Ny.-i részében
van a Bad Lands sivatag, valamint határán a
Blacks Hills hegység, 2345 m. magas, a Harney
Peakkel.Vizei a Missourin kívül a Dakota, Grand,
Owl, Cheyenne és White River. Éghajlata egész
séges. A téli hóviharok (blizzard) gyakoriak. S.
főkép mezőgazdasági állam. Főtermékei: búza,
kukorica, gyümölcstermelése is jelentős. Állat
tenyésztésében főhelyet foglal el a szarvasmarha
és a sertés. Bányaéreekben gazdag. Alkotmánya
szerint 45 tagú szenátusa, 135 tagú képviselő-
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háza vaD. A kongresszusba 2 szenátort, 3 kép
viselőt küld. 60 countyra oszlik. Fővárosa Pierre,
legjelentékenyebb városa Sioux FallsSouthdown-juh (ejtsd: szauszdann—), a leghíre
sebb középhosszú gyapjas angol húsjuh. Eredeti
hazája Sussex grófság, ahol EUmann John állí
totta elő a XVIII. sz. utolsó negyedében, de a
XIX. sz. második negyedében még inkább meg
javította Webb John norfolki gazda. A S. középnagy, de kisebb mint bármely angol hosszúgyap
jas juh, mert kihizlalva ritkán lesz 100 kg. nehéz.
Testalkata kifogástalan húsformákkal bir, húsa
valamennyi angol juhé között a legjobb, mert
nem oly kövér mint a többié, gyapja is a legérté
kesebb az angol juhok között. Nálunk nagyon föl
kapták a tenyésztését, de kényes természete miatt
mindinkább felhagynak vele. L. Angol juhok.
South-Downs, dombsor, 1. Doivns.
Southend on Sea (ejtsd: szanszend on szí), város
Essex angol couuty ban, a Temze torkolata mellett,
<i92i) 106,021 lak., látogatott tengeri fürdőkkel és
parti hajóforgalommal. A világháború folyamán
több ízben német repülők bombázták.
Southey (ejtsd: szaaszi v. szözi), Bobért, angol
költő, szül. Bristolban 1774 aug. 12., megh. Gretában 1843 márc. 21. Első tragédiái: Wat Tyler,
The fali of Robespierre és eposza, Joan of Arc,
akkori politikai nézeteit juttatják kifejezésre.
Többször változtatott pártot, de meggyőződésből.
1801-ben írta Thalaba, the Destroyer c. költői
müvét. Az ind mondakörből vette a Curse of Kehama (1810), a keltából Madoe c. müvét. 1813-ban
poéta laurcatus lett s mint ilyen, Wellington
herceg és a szövetséges európai uralkodók győ
zelmeit énekelte meg. 1813-ban írta Eoderick,
the last of the Goths, 1821. III. György halálára
pedig Vision of Judgment c. művét, mely utób
bit Byron kigúnyolta. Megírta Nelson, Bunyan,
Cowper életét; számos történeti munkát és for
dítást adott ki. Szerencsétlen óletü, jólelkű, na
gyon termékeny író volt. Költői munkái megje
lentek 11 kötetbon Londonban 1820. Műveiből
magyarul megjelent Nelson életrajza (ford. Re
ményi Antal, Budapest 1902). V. ö. Dennis, Bo
bért 8. (Boston 1887); Browne, S. (London 1859).
South Foreland, hegyfok, 1. Foreland.
South Fork (ejtsd: szausz—), így nevezik ÉszakAmerikában a folyók déli forrásfolyóját pl. a
Nebraskáét is.
Southgate (ejtsd: szauszget), angol város Middlesex countyban, London közelében, (1921) 39,120
lakossal.
South Georgia, sziget, 1. Dél- Georgia.
South Kensington, 1. Brompton.
South Kensington museum, 1. Kensingtonunuzeum.
South Omaha (ejtsd: szánsz omeha), város Nebraska északamerikai államban, Omaha külvá
rosa, (1910) 26,259 lak., hatalmas húsexport
iparral.
SouthOrange (ejtsd: szánsz orrendzs), város New
Jersey északamerikai államban, (1910) 6014 lak.,
& kath. Seton Hall College székhelye.
South Orkney, 1. Jjc'li Orkney-szigetek.
Southport (ejtsd: szauszport), kikötőváros Lan«a3hire angol countyban, (1921) 76,644 lak., An
Itfcai Nagy Lex&wia. XVII. köt.
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gliának csaknem legjobban látogatott tengeri
fürdőjével.
South Sandwich (ejtsd: szánsz szendvics), antarktikus szigetcsoport a D.-i Atlanti-óceánban. Vul
káni eredésü, szolfatára-működés jellemzi. 190!)
óta az angolok birtoka.
Southsea (ejtsd: szansszi), Portsmouth angol
város egyik városrésze és látogatott tengeri fürdő
Wight-szigettel szemben.
South Shetland, 1. Déli Shetland-szigetek.
South Shields (ejtsd: szausz sildsz), város Dur-

ham angol countyban, a Tyne torkolatánál, (1921)
116,667 lakossal, jelentékeny iparral, nagy szén
exporttal, tengerészeti iskolával.
Southwark (ejtsd: szöszerk), London egyik köz
igazgatási kerülete, a Temze jobb partján, (1921)
184,388 lak.
Southwell (ejtsd: szauszveii), község Nottinghamshire angol countyban, (1911) 3161 lak., a yorki
érsekek palotájának romjaival. I. Károly itt adta
meg magát a skót biztosoknak.
Southwold (ejtsd.- szauszvoid), kikötőváros Suffolk
East angol countyban, (1911) 2655 lak., nagy halá
szattal. S. ismeretes a mellette 1672 jún. 7.
lefolyt tengeri ütközetrői, amelyet döntő ered
mény nélkül a Euy ter vezérlete alatt álló hollandi
hajóraj a yorki herceg (későbben II. Jakab) angol
flottájával vívott.
S o u t i e n (franc, ejtsd: szntyien), eredetileg a. m.
támasz; a hadászatban segódcsapat (tartalék) az
előőrsök, a rajvonal stb. mögött.
Soutman (ejtsd: szantman), Bieter, hollandi festő
és rézmetsző, szül. Haarlemben 1580 kör., megh.
u. o. 1657 aug. 16. Antwerpenben Rubensnek volt
tanítványa és segédje. Fő jelentősége, hogy az
elsők egyike volt ama rézmetszők között, akik
Rubens müveit sokszorosították (vadászatok, a
csodálatos halászat, az elkárhozottak bukása,
Proserpina elrablása). Egy ideig a lengyel király
udvari festője volt, 1628. Haarlemben telepedett
le, hol rézmetsző műhelyt nyitott és arcképe
ket festett. 1648-ban a Hága melletti Huis ten
Bosch nagy termének mennyezetfestményét ké
szítette el.
Souvenir (franc, ejtsd: szuvnír) a. m. emlék,
ajándék.
Souvcrain (franc, ejtsd: szuvreS) a. m. legfőbb,
független. Az államjogban S. a legfőbb állam
hatalomnak birtokosa, a más hatalomtól függet
len uralkodó fejedelem. — Souveraineté, 1. Felségiség, Szuverenitás.
Souvestre (ejtsd: sznvesztr), Emilé, francia író,
szül. Morlaixban (Finistére) 1806 ápr. 15., megh.
Parisban 1854 júl. 5. Rendkívül termékeny író
volt, művei 60 kötetet tesznek. Regényeiben:
Les derniers Bretons (1837); Confessions d'un ouvrier (1850) stb. és szinmüveiben: Henri Harnelin, L'oncle Baptiste, La parisienne, Le moussa
stb. az alsóbb néposztály erényeit dicsőíti. Ma
gyarul megjelent: Egy boldog ember naplója
(Szeged 1864). V. ö. Le Goffic, L'ame bretonne
(Paris 1902).
Souvigny (ejtsd: sznvinyí), Charles de, francia
regényíró, szül. Parisban 1602., megh. u. 0. 1674
márc. 7. Főműve a spanyol kalandos regényekét
utánzó Histoire coinique de Francion (16b'2), mely
4
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kora précieuse-társadalmát gúnyolja s Moliére-re Lehet egyéni természetből folyó, lehet a külső
is nagy hatással volt. Ugyancsak irodalmi szatíra körülmények élettani hatása alatt kifejlődő, »
Le Berger extravagant (1727) o. regénye, mely lehet betegség következménye. L. Soványodás.
ben, Cervantes hatása alatt, a pásztori regényt
Soványtej, 1. Lefölözött tej.
teszi nevetségessé. V. ö. E. Roy, La vie et les
Sovány tó, haltáplálékban szűkölködő tó.
oeuvres de 8. (Paris 1891).
Sóvár, községek, 1. Németsóvár, Tótsóvár.
Souville (ejtsd: szuvüiy), helység és erőd Verdiin
Sóvárad (Sarata), kisk. Maros-Torda vár
közelében. A világháborúban Vordun ostroma megye nyárádszeredai j.-ban, dsuo) 1946 magyar
alatt különösen 1916 júliusban volt heves harcok lak. (Tr. R.)
színhelye, a németek akkori győzelmének azon
Sóvári hegység, az Eperjes-Tokaji vulkánikus,
ban nem volt tartós eredménye.
hegysor É.-i része a Tárcza és Tapoly (Topla).
Souza-Botelho (ejtsd: szoijza toteiyó), Adela'ide völgyei között, D.-en a Dargói hágóig (475 m.)
Filleul, előbb comtesse de Flahault, később mar- ér. Legmagasabb hegye a Simonka (1092 m.),
quise de S., szül. Parisban 1761 máj. 14, megh. amelynek D.-i oldalán vannak a rendesen vörös
u. o. 1836 ápr. 16. Első férje a forradalom vér vágásinak (dubniki) nevezett híres nemes opálpadjára került, mire Londonba menekült, hol a bányák. Másik nagyobb kiemelkedése a Makómegélhetés gondjai adták kezébe a tollat. Szel vicza (979 ni.), Keczer-Lipócz és Bánszka közt.
lemes regényei a szenvedélyek helyes megfigye Egyes helyeken az üledékes kőzetekben nagy sóléséről tanúskodnak. Összes kiadásuk Oeuvres telepek vannak Sóvár és Sóbánya közelében, a só
complótes c. (Paris 1811—22, 6 köt.) látott nap vári híres sófőzőben főzik ki a sót. A hegység
világot. V. ö. Maricourt, Mme d. S. et sa famille nevezetessége még a híres ránki (1. o.) időszako
(Paris 1907 és 1914).
san szökő, szénsavas artézi szökőkút. (Tr. Cs.-Szl.)
Sova, Antonín, cseh költő, szül. Patzauban
Sóvár vára, Sárosmegyéban, a sóvári Soós
(Csehország) 1864 febr. 23. 1898-tól prágai vá családé volt, mely már 1288-ban IV. Lászlótól
rosi könyvtáros. Igen termékeny író. Legismer kapott engedélyt e vár megépítésére. A Soósok
tebb munkái a Zlomená duse (Megtört lélek, Prága birtokában volt aztán jóformán mindaddig, amíg
1896) és a Vybourené smutky (Kitombolt gyász, csak fennállott. 1438-ban e várat így írják l e :
u. o. 1897). S. a modern cseh irodalom egyik «kővár, nagyobb részben fából épült toronnyal".
legkiválóbb képviselője, gazdag tartalom, ra 1525-ben az eperjesi polgárok foglalták el, de
gyogó stílus és formatökóly jellemzik alkotásait. 3 év múlva királyi parancsnál fogva a Soós nem
zetségnek visszaadták. Szapolyai híveitől Ferdi
Sovana, helység, 1. Sorano.
Soványító kúra. Szabályozott életrend a kö nánd vezérei, előbb Fels, aztán Wemher elfog
vérség csökkentésére. Mivel a kövérség az egyéni, lalván, ez utóbbi 1537. leromboltatta. Ma már
rendesen a belső elválasztása mirigyek működé kevés nyoma látható. (Tr. Cs.-Szl.)
sétől függő hajlamosságon kívül elsősorban a
Sovereign (ejtsd: saöwren), más nevén livre
bevitt táplálók és a termelt energia közötti arány sterling v. font(pound) sterling, a közönséges be
talanságban leli eredetét, a S. csaknem kivétel szédben sokszor csak fönt, az angol pénzrendszer
nélkül a táplálkozás csökkentésében és a munka, egységét képező aranyérem. 1816 óta 49 troy
testmozgás fokozásában áll. A diéta rendesen font standard aranyból (22 karátos) vernek 1869
úgy van összeállítva, hogy a tűrhetetlen éhe S.-t. A jele £.
zés elkerültessók, a szervezet a kellő fehérjeSovinizmus, 1. Ghaiwinismus.
mennyiséget megkapja, de zsírt és szénhidrátokat
Sóvirág (növ.), 1. Frankenia.
keveset fogyasszon s így saját készletének el
Sóvíz (súbány.), a sóbányából kifolyó és sóval
használására kényszerüljön. Híressé vált rend telített víz, melyből a sót lehet kifőzni.
szerek a Harwey-Banting-kúra (kevés zsír és
Suvrano (souvrain), régebbilombard-velencei
szénhidrát), Ebstein-kúra (zsír elég bőven, meg- aranyérem = 40 osztrák lira.
erjedvej, Oertel-kúra (kevés folyadék, sok moz
Sovski Dol, adók. Pozsega vm. pozsegai j.-ban,
gás;, Schrott-kúra (igen kevés folyadék), Tar- (1910) 696 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
nier-Karell-kiira (szigorú éheztetés, kizárólagos
Sovva, Szowa, Magyarország régi vízrajzában
tejdióta) stb. A mai orvosi gyakorlat az egyes a Száva folyónak elnevezése.
esetekhez alkalmazkodva kombinálja a kúrát.
S O H . , latin természetrajzi nevek után Sowerby
Használatos — de avatatlan kézben igen ve James (1. o.) nevének rövidítése.
szélyes — a pajzsmirigy-tabletták soványító ha
Sowertay (ejtsd: szauerM), város Yorkshire angol
tásának alkalmazása. Olyan kúrát, mely a hí countyban, S.-Bridge testvérvárossal együtt (mü
zásra hajlamosságot megszüntetné, nem isme 11,477 lak., szövő- és kémiai iparral.
rünk. Hízásra hajlamos egyének csakis a szaka
Sowerby (ejtsd: szauerM), James, angol termé
datlanul folytatott szabályozott életrenddel kerül szettudós és festő, szül. Londonban 1757 márc.
hetik el a kövérséget.
21., megh. Lambethben 1822 okt. 25. Eleinte a
Soványodás, a test zsírtartalmának csökke festőakadémiát látogatta, aztán természettudomá
nése. Okai lehetnek: elégtelen táplálkozás, túl nyokkal foglalkozott. Főművei: English Botany
zott munka, betegség, a hajlamosságnak a kor (36 köt., London 1790—1814; ehhez kiegészítést
ral járó megváltozása. Rendes táplálkozás mellett James fia írt,4 köt., 1831—49; új kiadás Symetöl,
beálló gyors S. mindig betegség gyanúját kelti. 11 köt., 1863—72); Colored flgures of English
Soványság (macies), a test zsírtartalmának fungi (3 köt., 1797—1809); British mineralogy
csekélysége, minek megfelelően a test alakjában (5 köt., 1804—17); Mineral conchology (6 köt.,
és körvonalaiban hiányzik a legömbölyítettség. 1812—41, a két utolsó kötet James fiától való).
Amely ssso S alatt nincs meg, Sz alatt keresendő!
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Soxhlet, Franz, német agrikultur-kéinikus,
Söderhjelm, Werner, finn filológus, szül. Viszili. Brtinnben 1848 jan. 13. Előbb a lipcsei mező borgban 1859 júl. 26. Egyetemi tanár Helsinggazdasági intézet asszisztense volt, majd adjunk forsban. Nyelvészeti és irodalomtörténeti müve
tus a csász. és kir. mezőgazdasági kémiai kísérleti ket irt, többnyire svéd nyelven. Önálló művei:
állomáson Bécsben. Később a bajor mezőgazdasági Om Joh. Elias Schlegel (1884); Axel Gábriel
központi kísérleti állomás főnöke és Münchenben Sjöström (1895); Kari August Tavaststjerna
a műegyetemen a mezőgazdasági kémia tanára. (1900); Notes sur Antoine de la Sale (1904); JoTejsterilizáló és zsírextraháló készülékei igen el hann Ludvig Rnneberg (2 köt...1904—1907).
terjedőitek. Munkái: Über Kindermilch und SaugSöderköping, kis város Ö3tergötland svéd
lingsnahrung (1886); Über Margariné (1895).
lanben (1910) 2120 lak.; közelében látogatott víz
Soxhlet-féle gyermektej, a Soxhlet-féle eljá gyógyintézettel. S. egyike Svédország legrégibb
rással sterilezett tej.
városainak, ahol 1595-ig több országgyűlést is
Soxhlet-féle tejsterilező eljárás lényege, tartottak.
hogy a csecsemő számára 24 órára szükséges tej
Södermanland, Ián (tartomány) Svédország
mennyiséget a táplálások számának (5) megfelelően középső részében, a Malar és Hjelmar tavaktól
üvegbe szétosztva egyszerre sterilezzük. A steri- D.-re, területe 6811 km*, (1921) 191,763 lak. Szók
lezés az ú. n. Soxhlet-készülékben történik, mely helye Nyköping.
lényegében nagyobb, fedeles, vízzel telt edény
Södermanland hercege, ezt a címet viseli
(vízfürdő); ebbe állítjuk a tejjel telt üvegeket, V. Gusztáv svéd király második fia, Vilmos her
melyeket kis gummilappal fedünk be. A készülék ceg, szül. Tullgarn kastélyban 1884 jún. 17.; nőül
ben 10 percig forraljuk a vizet, ezalatt a tej steril vette 1908. Mária Pavlovna orosz nagyherceg
lesz, anélkül, hogy felforrna. Kihűléskor a lég nőt (szül. 1890. ápr. 18.), de házasságát a svéd
nyomás nagy erővel szorítja a gummilapot az államtanács 1914 mára 13. felbontotta. Fia
üvegek szájára, úgy, hogy az abszolút jó védelmet Lennart, Sműland hercege, szül. 1909 máj. 8.
nyújt a tej újrafertőzésével szemben. A gummi
Södermann, Attgust J ohan, svéd zeneszerző,
lapot csak közvetlenül a táplálás előtt távolítjuk szül. Stockholmban 1832 júl. 17., megh. u. o.
el s mindig csak a felhasználandó üvegről.
1876 febr. 10. 1862 óta a stockholmi opera kar
mestere volt. Színpadi és egyházi zenét irt. Nép
Soya (nSv.), 1. Glycine és SójababSoyka, Ottó, osztrák-német Író, szül. Bécsben szerűvé kisebb vokálművei tették.
1882 máj. 9. Többnyire bűnügyi regényeket és
Södertelge (ejtsd: szsaei-teije), város Stockholm
korrajzokat írt; főbb művei: Herrim Spiel (1910, svéd lanben, (1922) 14,846 lak., vasúti fölszerelések
magyarra ford. Török Bálint: A kártya ura(l915); gyártásával, hideg ásványvízforrással és látoga
Die Söhne der Macht (1912); Dor Seelensohmied tott fürdővel, 1100-ból való templommal.
" .
(1921); Die Traumpeitsche (1921); Káufer der
Söderwall, Knut Fredrik, svéd germanista,,
Éhre (1922); Der Geldfeind (1923); Eva Morsini szül. Drangseredben (Halland) 1842 jan. 1. A lundi
(1923'.
egyetemen 1886. a skandináv nyelvek rendkívüli,
Sózás, a háziállatok konyhasószükségletét 1892. nyilvános rendes tanára lett. Nevezetesebb
marhasóval (vasoxiddal denaturált só) szokás fe művei: Hufvudepokerna af svenska sprákets
dezni, melyet nyalósó alakjában v. darált állapot utbildning (A svéd nyelv kialakulásának fökorban nyújtanak, utóbbit a takarmányra hintve v. szakai, Lund 1870); Ordbok öfver svenska meaz állat szájába öntve, hotenkint rendszerint csak deltidsspráket (A régi svéd nyelv szótára, u. 0.
egyszer. A napi konyhasószükséglet a fogyasz 1884). 1892 óta S. vezeti a svéd akadémia nagy
tott takarmány minősége (káliunisó-tartalom) szótárának munkálatait.
szerint változó; aló 15—25, a szarvasmarha 20—
Sö-ho, kinai város, 1. Se-hol.
80, a juh és sertés 4—15 gr. konyhasót igényel.
Söjtör, kisk. Zala vm. zalaegerszegi j.-bau,
Sozodont, amerikai eredetű, közös skatu (1910) 2242 magyar lak. Itt született Deák Ferenc.
lyába rakott szájvíz ós fogpor. Az előbbinek fő-'
Sölktal, az Enns jobb mellékvölgye Stájeror
része borszesz és méntaolaj; az utóbbié kréta szágban, Gröbmingnél torkollik, az Alacsony
por és méntaolaj.
Tauern felé vezető turista utak kiindulóhelye.
Sozojodol, 1. Szozojodol.
Sömmerring, Sámuel Tliomas von, német or
Sozolsav, 1. Szozolsav.
vos, szül. Thornban 1755 jan. 28., megh. MajnaSozopolis, város, 1. Apollónia, 2.
Frankfurtban 1830 márc. 2. Az anatómia tanára
Sozusa, város, 1. Hadrumetum.
volt Kasselban, majd Mainzban, később bajor kir.
Sö, dán szó, a. m. tó.
orvos lett, 1820. visszavonult Frankfurtba. Főbb
Söderblom, Nathan, svéd vallástörténész, szül. müvei: Vom Hirn und Rückenmark (Mainz 1788);
Trönöben (Helsingland) 1866 jan. 15. 1901-ben Vom Bau des menschlichen Körpers (Frankfart
upsalai,1912. lipcsei egyetemi tanár lett, 1914. a 1791—1796., 6 köt); De corporishumanifabrica
legfőbb svéd egyházi méltóságot, az upsalai érsek (u. 0. 1794—1801.); De morbis vasorum obsorséget nyerte el. Számos vallástörténeti és egyéb bentium corporis humani (1795).
teológiai munkát irt. Nevezetesebbek: Die ReliSömör. 1. Népies kifejezés szorosan vett orvosi
gion u. die soziale Entwicklung (Freiburg 1898); értelem nélkül. Még leginkább a herpes szónak
Die Eeligionen der Erde (Tübingen 1905); Reli- felel meg, mely szintén nem önálló megbetege
gionsprobleme (Stockholm 1910) stb.
dést jelent, hanem minden olyan folyamatot,
Söderhamn, kikötőváros Gefleborg svéd lan- ahol összecsoportosult lobos, duzzadt alapú apró
ben, (1922)11,277 lak., halászattal, élénk fakeres hólyagocskák lépnek fel. Igen közönséges az
kedelemmel.
ajak-S. lázas folyamatoknál, az öv-S., mely a
Amely szó S alatt nincs meg, Sr. alatt keresendő 1
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testfelszín bármely részén, de mindig egy v.
több idegnek megfelelő bőrterílleten szokott fel
lépni és néha fájdalmakkal jár. Oka a gerinc
dúcokban fellépő vérzés, máskor arzénmérgezés,
talán infekció; szóval a folyamat sokféle okból
léphet fel és valószínűleg egész különböző pato
lógiai megítélés alá esik. A bőr kiszárítása, tisz
tán tartása, kímélése a legfontosabb. L. Zoster,
Trichophytia, Pikkelysömör, Herpes, Ekcéma
és Bőr.
2. S-, a háziállatok gyakori bőrbetegsége meg
nem felelő táplálkozás, hiányos bőrápolás v. ned
vesség tartós behatása, szarvasmarhákon azon
felül túlsók moslék etetése következtében. Az
előidéző ok és megbetegedett testtájék szerint
különböző nevek alatt ismeretes. Kezelése általá
ban a bőr tisztán és szárazon tartásában, a varak
eltávolításában, szárító hintőporok, később fáj
dalomcsillapító ecsetelések és kenőcsök alkal
mazásában s emellett az életrend megfelelő sza
bályozásában, valamint esetleg az alapbeteg
ség gyógyításában áll s különösen az idillt
esetekben gondos szakszerűséget és nagy kitartást
igényel.
Sömörfü (nOv.). 1. Heliotropium.
Söng-Csing, v. Söng-King, kinai tartomány,
1. Sing-King.
Sön-jang, kinai város, 1. Mukden.
Söntés, 1. Sentés.
Söpkéz Sándor, elektrotechnikus, műegyetemi
tanár, szül. Brádon (Hunyad vm.) 1866 szept. 20.
A budapesti műegyetemen gépészmérnöki okleve
let nyervén, Berlinben és Londonban folytatta
tanulmányait. Hazatérve, a magyar államvasutak
elektromos osztályának főnöke lett, majd a vasúti
és hajózási főfelügyelőség élére került, mint min.
oszt.-tanácsos. 1908-ban a budapesti József-mű
egyetemre nevezték ki az elektrotechnika nyilv.
rend. tanárává. 1910-ben a vajdahunyadi kerület
ben orsz. képviselővé választották s képviselő
maradt az összeomlásig. Szakfolyóiratokban sok,
különösen az elektromos vontatásra s ujabban az
energiagazdálkodásra vonatkozó értekezése jelent
meg; önállóan megjelent müve a Dynamogépek
c. szakkönyv.
Söpte, kisk. Vas vm. szombathelyi j.-ban,
<i92o) 911 magyar lak.
Sör (régi neve: ser, valószínűleg ez ital régi ne
véből: «cervesia» v. «.cervisiai> származott, mely
aromán nyelvekben még ma is megvan). Főképpen
abban különbözik a bortól, hogy míg a bor nyers
anyaga a szőllő v. más gyümölcs cukortartalmú
leve, melyhez csak kivételes esetekben adnak
még cukrot, vizet, ill. fűszerező anyagot (pl. ürmös
esetében), addig a sör nyers anyagai keményítőt
tartalmazó ú. n. lisztes anyagok, víz és komló v.
szórványosan más fűszerező anyagok is. A sör
ben ennek következtében sokkal több az el nem
erjedt anyag, az ú. n. extrakt, mely főképpen
nitrogéntartalmú nyersanyagokból (fehérjék, peptonok), különféle dextrinekből és foszforsavban
dús hamualkatrészekből áll. Miután a sört még
erjedésének befejezése előtt szokták lefojtva for
galomba hozni, a sör igen sok széndioxidot (szén
sav) tartalmaz abszorbeált állapotban, mely a
sör kimérésekor felszabadul és habot hoz létre.

Sör

A sör fogalma a különböző történeti időkben
és a különböző nemzeteknél, illetve országokban
igen különböző volt. A bajor söradótörvény ér
telmében a sör árpamalátából, vízzel, komlóval
és élesztővel készített ital, más anyagnak hozzá
adása, még kis mennyiségben is, szigorúan tilos.
Nálunk is a sör készítéséhez csak a fent nevezett
nyersanyagokat használják. Másutt azonban nem
ily szigorúak a nyersanyag megválasztásában,
így pl. Eszak-Németországban, különösen Berlin
ben, nagyon kedvelik az ú. n. berlini fehér sört,
melynek fő nyersanyaga a búza és amely a rendes
élesztőerjedésen kívül tejsavas erjedésen is át
megy. Dániában igen gyakran használnak az ott
kedvelt világos sörökhöz rizst v. rozsot. Ameriká
ban szintén használnak rizst, de különösen jel
lemző az amerikai sörökre, hogy azokhoz sokszor
nagy mennyiségben kukoricadarát is használnak.
Az angol sörök készítéséhez a már említett külön
böző nyersanyagokat nem tekintve, még invertcukrot v. keményítőcukrot is használnak.
A sörök jellemző színe a malátától származik,
még pedig aszerint, hogy erösebben v. gyengéb
ben pörkölt malátát használnak, barna, illetve
világos söröket különböztetnek meg. A komló
adagolás mértéke is különböző és ennek niegfolelőleg az erősen komiózott sörök keserűek, a
gyengén komlózottak édesebbek. A használt ma
láta mennyiségéhez mérten egyszerű és dupla
söröket különböztetnek meg. Á sör extrakt- és
alkoholtartalmának viszonyához mérten megkü
lönböztetünk alkoholdús vagy erős, a bor jelle
géhez közeledő söröket, oxtraktdús v. nehéz,
tartalmas söröket, extraktszegény v. könnyű sö
röket, alkoholszegény v. gyenge söröket.
Az erjedés minőségéhez mérten megkülönböz
tetünk fenéken erjedő, v. felszínen erjedő sörö
ket, gyors fogyasztásra szánt v. tartós ú. n.
ászok- v. exportsöröket, végre hordó- v. pa
lacksört.
A nálunk forgalomba hozott sörök három fótipusát különböztetjük meg, ú. m. a bajor, bécsi
v. kőbányai és a pilseni sörtipust. A bajor Bőr
típushoz soroljuk azokat a sötét v. világosabb
barna söröket, melyek erősen pörkölt malátával,
illetve maláta-karamellel bajor módon készül
tek, rendesen sok extraktot és aránylag keve
sebb alkoholt tartalmaznak. Nálunk ezek ma
láta-, duplamaláta- v. barátsör, márciusi, bak
sör (Bockbier) néven is szerepelnek. Ezzel ellen
kezőleg a pilseni tipust az jellemzi, hogy na
gyon világosra pörkölt malátát használnak, a
sör extrakttartalma aránylag kevesebb, az alko
hol- és komlótartalom több, ezért keserű ós erős.
A bécsi v. kőbányai sörtipus a kettő között fog
lal helyet. Külföldön még sok egyéb sörtipus
van forgalomban. Különösen Angliában és Fran
ciaországban igen ismeretes az angol barna sör,
az ú. n. porter, stout (ejtsd: sztaut), double
stout, brown stout stb. Ez felszínen erjedő, sok
cukrot tartalmazó, nehéz barna sör. Az angol
felszínen erjedő világos sör ale (ejtsd: él), pale
aZe stb. nevet visel. Belgiumban néhány sajátságos
belga sört készítenek, melyek valószínűleg a régi
önerjedési sörök maradványai. Ilyenek a lambic, mars és faro. Az első nagyon erős, vi-
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hén- vagy kecsketejből) váltotta fol. Csak mikor
a népek állandó lakhelyeken megtelepedtek és
földmíveléssel foglalkoztak, iparkodtak a föld
termékeit, a lisztes anyagokat alkoholos ital,
sör készítésére felhasználni. így készült rizsből
Indiában a canqé, Kinában a dzsu, Japánban a
sakhi vagy samsu, Törökországban a bozá, mnbárból a románok ked
100 g. s ö r b e n v a n g r a m m o k b a n
velt itala: a bráha, liszt
ből a görögök zitum-&
sav t e j  c u k o r
ö r t i p n s
alkohol e x t r a k t
savra maltózra dextrin
hamu
(zytlios) és korma-ja és a
számítva számítva
rómaiak po.sca-ja, rozs
!
os árpalisztből az orosz
_
3-22
Bajor sor ...
_. i 3-61
6-52
o-is
1-81
kvasz, kukoricából az
Ü-2i
Schweehati (bécsi típusa) sör ...
2-90
361
5-3-'
1-83
—
0-20
Kőbányai részvénysörfőzöde —
4-85
ft-5'I
amerikai chica. Az árpa
—
—
—
«
polg. sör'., barátsör ... i 4-20
7-50
0.25
sör Egyiptomból terjedt
—
—
—
«
«
« polgári sör i 4-SO
0-77
0-23
—
—
—
ol, ahol a sörnek isteni
«
«
« Király «
0-23
4-60
5-63
—
—
—
«
«
«Szt. István« 1 S-90
eredetet tulajdonítottak,
4-80
0-21
B
—
—
0-2S
Pilseni 'Ősforrás'
.VÍG
!
3-51
l-8s
3-OS
ott azt hitték ugyanis,
—
0-18
Bock-, Doppel- v. Miirzenbier ...
8-31
2*77
•;-09
0-28
46i
hogy maga Ozirisz isten
Porter
- il 6 ' 1 6
7-97
0-32
2-06
0-38
3-08
tanította a népet a sör
Ale ... ...
í
5-27
5-99 1
1-07
1-fil
0-32
0-28
főzésre. Az árpából malátát készítettek és en
A sörhamu közelebbi átlagos összetétele pedig nek kivonatát sáfránnyal és más fűszerekkel
a következő:
keverték és kierjesztették. Az egyiptomi Bor
Káliumoxid (K,0)
_. 34'l'/„
készítés központja Pelusium volt, a Nilus torko
- n
Kátriumoxid (Na^O)
8 5 /0
latánál. Az ókori népek közül a Thráciában lakó
Kalciumoxid (CaÖ)
2-9"/,
paeonok (bryton néven), továbbá a lignriaiak,
Magnéziumoxid (M--0?
6-3%
Vasoxid (Pe 2 0,)-."
0-3%
frigiaiak, örmények, kelták és Pannónia őslakói
Foszforsav (P205)
... S21»/n
(sctbaja vagy canum néven) terjesztették el a
Kénsav (S0,1„
3-1%
sört. A germánok is a keltáktól és Pannónia la
Széndioxid ÍC0,)._
1
kóitól jutottak a sörhöz. (Ó-germánul a sört
(Szénsavanhidrid) ...
_ ... / "'''la
Klór (Cl)
3-0%,
peor-, bior-, pier-nek nevezték, ebből eredt a
német Bier, másik ó-germán neve alo, ealo, eb
100-0%
Összesen
ből képződött az angol ale, vagy a dán oel el
A sör elsősorban élvezeti cikk. Alkoholtar nevezés). A komlót, mint a sör fűszerét, a finnek
talma, ha mérsékelten fogyasztjuk, a szellemi nek köszönhetjük, és Szt. Hüdegard, a rupertsműködést elősegíti, az éhesség érzetét elnyomja bergi kolostor főnöknője, 1079. elsőnek említi
és könnyebb testi v. lelki kimerültségből kisegít. meg, hogy a komló a sörfőzés fontos kelléke.
Széndioxidtartalma frissítőleg hat és úgy ez,
mint a komlóból kivont keserű-anyagok az emész
A sörfőzéssel a XI. sz.-ban különösen a kolos
tést elősegítik. Az orvosok gyakran ajánlják vér torokban foglalkoztak, ahol megkülönböztették
szegény, sovány, gyenge gyomrú embereknek v. az erösebb^úfer-sört a gyengébb 7roMW»í-sörtől.
üdülő betegeknek, mert a vér képződését és a Innen átment a polgárok és a XIV. sz.-ban a cé
zsírlerakódást elősegíti. A sörben foglalt extrakt hek kezébe; az első német sörfőző céh Gambriigen könnyen emészthető tápanyagokat tartal nus mesekirályt választotta védnökének.
maz, de ezek mennyisége igen csekély — a fenti
Hazánk területén az árpasört már őseink be
táblázat értelmében ritkán haladja meg az 5°/0-ot, vándorlása előtt ismerték. Attila idejében a méh
— úgy, hogy mint élelmicikk, alig ér annyit, sör volt az előkelőbb ital, az árpasört a szolgák
mint a friss gyümölcs. Mértéken fölül a sörélve fogyasztották és kamon -nak nevezték. Biz
zet a szervezetre igen káros lehet, lustaságot, tos történeti adatok bizonyítják, hogy a XIII.
egykedvűséget, szívelhájasodást, a szellemi te sz. elején az árpasör főzése országszerte el volt
vékenység megbénulását, elhájasodást és vér terjedve. Katona szerint a sört ez időben venyetorlódásokat okozhat.
re'fc-nek nevezték. Oláh Miklós szerint a kunok.
1536. kölesből és vízből készítettek részegítő
Története.
italt, melyet buzá-r\ak neveztek, amely sörszerii
A földnek csaknem valamennyi ős népei még ital valószínűleg még ázsiai eredetű. Úgy látszik,
a történetelőtti időkben különböző szeszes ita hogy a sörfőzés nálunk igen elterjedt háziipar
lokat készítettek, még pedig vagy cukortar volt. Később nálunk is, mint Németországban, a
talmú anyagokból (ú. ni. méz, pálmanedv, agave- sörfőzők céhet alkottak. 1850 óta pedig a sört
nedv, gyümölcs, tej), v. keményítőt tartalmazó nálunk állami adózás alá vetették, és azóta a
nyers anyagokból, minők különösen a különböző söradó az állam bevételeit nem kis mértékbengabonafélék magvai. Az utóbbiakból fejlődött szaporítja.
ki a mai sörkészítés. A régi népek első szeszes
Sörtermelési statisztika. A világ sörtermelé
itala valószínűleg a mézből készült méhsör volt. sét az 1904—1906. években kb. évi 260 millió
Majd az állattenyésztéssel, pásztorkodással fog hl.-re becsülték, aminek előállításához kb. 63
lalkozó népeknél a méhsört a tejből készült sze millió q. árpát (kb. 1030 millió kor. értékben) és
szes italok, a kumisz (kancatejből) és kefir (te 1-8 millió q. komlót (190 millió kor. értékben)

lágos szinti, nagyon savanyú ital, melyhez fo
gyasztás előtt cukoroldatokat kevernek. A mars
vékony sör, melyet a korcsmáros a kiméréskor
Ízlése szerint több-kevesebb lamhic-kal kever
és ezt a keveréket nevezik /aro-nak.
Néhány ismertebb sörtípus kémiai összetételét
az alábbi táblázat mutatja:
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használtak fel. A nagyobb sörtermelő államok évi A komló a komlónövóny női virágja, melynek
sörtermeléséről az 1904;—1906. években az alábbi tobozában találjuk a komlólisztet, az ú. n. lupukis táblázat nyújt felvilágosítást:
ünt. Ez tartalmazza a kívánt zamatanyagokat
ós komlókeserűsavakat. Utóbbiak gyantaszeiű
a népos.égiefejenanyagok,
melyek a komló csersavával nagymér
dék
kéntjutsűr
melés hl.
l.-ben
száma
tékben hozzájárulnak a sör tartósságához.
Cefrézés. E müvelet célja, hogy a malátában
Németbirodalom
.,—
72.531,599 16,507
120
foglalt nyers extraktot feloldja : a keményítőből
70
Észak-Am. E g y e s . Államok I
56.178,368 1,817
57.33á,2ÍO
6,180
133
Nagybritannia és Írország
dextrin .és cukor, a fehérjékből peptonok, albu
20.619,069
1,381
42
Ausztria és Magyarország
mózok ós amidok képződjenek. A maláta már
ebből Hagyat ország
._ ...
1.601,411
90
7
készen tartalmazza ezekhez a bontásokhoz a
Belgium
... . . . . . . L'b. 14.300,000
3,302
213
szükséges hatóanyagokat is, az enzimeket, csak
F r a n c i a o r s z á g ... ... . . . ... kb. 13.384,000
3,340
34
Oroszország.
__ kb. 6.641,000
4-7 elég vízre és kellő hőmérsékletre és keverésre
—
61
3.207,566
1,101
van szükség. A cefrézés művelete tulajdonképen
Dánia
...
2.439,753
99
—
az előbb megőrölt malátának kellő hőfokú víz
Svájc
kb. 2.030,000
194
61
Németalföld
kb. 2.000,000
310
59
zel való keverése (ú. n. bekeverés) és cukrosítási
41
A u s z t r á l i a és Ujzéland(1895) k b . 2.115,000
—
művelete. Erre a célra keverőkkel ellátott ú. n.
A múlt század második felétől kezdve a sör cefrézö kádakat használnak. A cef rézési eljárások
főzés csaknem valamennyi államban a kisipar két típusát különböztetjük meg : egyik a nálunk
köréből egyre nagyobb mértékben a közép- vagy ós Németországban dívó dekokciós eljárás, a
nagyipar körébe törekszik. Erről a következő másik a különösen Angliában és Amerikában
etatisztikai adatok szolgálhatnak megvilágításul: dívó infúziós eljárás. Amidőn az összes kemé
Bajorországban a múlt század elején 4500 sörfőzde ösz- nyítő átalakult, akkor a cefre kész ós alkalmas
szesen kb. 3.000,000 hl.-t termelt.
szűrőkészülékeken, ú. n. szürőkádban a maláta
1905-ben 6424 sörfőzde összesen kb. 17.836,763 hl.-t
héjrószein keresztül tisztán megszülik. A vissza
termelt.
Ausztriában 1851-ben 2957 sörfőzde összesen kb. 5.60J,000 maradt részek adják a sörtörkölyt, mely friss
hl.-t t'rmelt.
vagy szárított állapotban becses állati takarmány.
1905-ben 1287 sörfőzde összesen kb. 19.041,000 hl.-t
Sörlékészítés- A szűrt cefre a sörfőzökatlanba
termelt.
Magyarországban 1851-ben 773 sörfőzde összesen kb. jut, itt komlót kevernek hozzá és 3—3Va óráig
384,003 hl.-t termelt.
1905-ben 90 sörfőzde összesen kb. 1.316,675 hl.-t forralják, miközben a fölösleges és a sör zavarodását okozó fehérjék kicsapódnak, az enzimek
termelt.
1912—1913-ban 86 sörfőzde összesen kb. 2.988,350 hl.-t és baktóriumok elpusztulnak és a komló ható
termeit.
Magyarország mai területen 1921-ben összesen 442,000 anyagjai kioldódnak. A főzés befejeztével a le
vet a komlószűrőn átszűrjük. Ez a tiszta, forró,
11.-t termeltek.
steril oldat a sörlé.
A sör gyártása.
Hűtés. A sörlevet forró állapotából gyorsan le
A sörgyártás műveleteit következő csopor kell hűtenünk az erjedési hőmérsékletre, 100°-ról
tokba oszthatjuk: 1. malátakészités, 2. ceí'ró- mintegy 4—5° C-ra. Erre szolgálnak a hütöbárzés, 3. sörlékészítés, 4 hűtés, 5. erjedés, 6. pince kák és a különféle mesterséges hütöszerkezetek
kezelés. A sörgyártás nyersanyagai nálunk a ser v. cefrehűtögépek. Utóbbiak v. nyitottak v. zárt
árpa, víz és komló. Az árpának az a rendeltetése, hűtők. A hűtést 50—60° C-ig rendesen a hűtőhogy az erjedéshez szükséges cukrot, ólesztö- bárkákon végzik, amelyek nagy tálcákhoz vagy
táplálóanyagot és a sör tartalmasságát adó ú. n. szóles, de sekély hajókhoz hasonlítanak. A sörle
extraktot szolgáltassa. Az árpában ezek az itt nagy felületen érintkezik a hideg levegővel
anyagok nem fordulnak elő készen, hanem csak és így gyorsan lehűl, az üledék a fenékre száll ós
olyan vegyületeket találunk, melyekből az em a sörlé elég levegőt nyel el, hogy az élesztő kellő
lített anyagok képződhetnek. Ezért az árpát mértékben szaporodhassak, 50°-on alul a hűtést
előbb mesterséges csiráztatásnak, ú. n. maláta már gyorsítanunk kell, különben veszélyes gom
készítésnek (1. Maláta) vetjük alá. Tekintve azt, bák szaporodhatnak el. A mesterséges hűtőkben
hogy a malátában képződött diasztáz kb. 10-szer ezt a célt hűtött vízzel v. sóoldatokkal érik el.
annyi keményítőt cukrosíthat el, mint amennyi A víz hűtésére ma már csaknem minden nagyobb
a malátában előfordul, sok helyen ú. n. maláta- gyárban mesterséges hűtőgépeket (rendesen
pótló anyagokat használnak, melyek főhívatása, ammónia-kompresszorokat) használnak.
hogy a keményítő mennyiségét növelve, az árpa
Erjedés. A 4—5° C-ra hűtött sörlevet kellő
szükségletet csökkentsék. Ilyen anyagok a búza, mennyiségű tiszta sörélesztővel keverik és kb.
rizs, kukorica, rozs. Használnak még kész cuk 25—30 hl.-es erjesztő-bódékban (rendesen fából,
rot is a keményítő pótlására, rendesen invert- újabban émaillozott vasból, palalapokbói v. alucukor vagy kemónyítőcukor alakjában.
miniumból készítik) erjesztik. Az élesztő előbb
A másik fontos nyersanyag a víz, amelyről szaporodik, majd a sörlében lévő cukrot (maltózt)
annyit mondhatunk, hogy a jó ivóvíz kellékei a széndioxid- ós alkoholra bontja. 7—14 nap eltel
sörgyártás céljainak is megfelelnek, ha azonban tével az erjedé3 láthatólag befejeződött és a fiatal
a víz a követelményeket nem elégíti ki, akkor sör megtisztult. Ekkor azonban még korántsem
ez a sör minőségét és az üzemet károsan be erjedt el az összes erjedőképes anyag. A fiatal
sört a fenéken leülepedett élesztőről lefejtik. Ott,
folyásolhatja.
Végre a komló az a nyersanyag, mely a ahol felszínen erjedő élesztőket használnak, az
sör izét és zamatát lényegesen befolyásolja. élesztőt az erjedő folyadék felszínéről fölözik lo.
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Pincekezelés. A lefejtett fiatal sör kellemetlen
nyers izü, zavaros és könnyen romlásnak indul.
Érlelés és utóerjesztés céljából a fiatal sört nagy,
liolül szurkozott hordókba (v. émaillozott szek
rényekbe) ú. n. ászokhordókba vezetik és 0° körüli
hőmérsékletű pincében tartják, hogy az utóerjedós
lassan menjen végbe, mert annál tisztább és tar
tósabb sört kapunk. Ma ezeket a pincéket mester
séges hűtőgépekkel hűtik és nem vagyunk föld
alatti pincék építésére utalva. Mikor már eléggé
Tüerjedt és megtisztult a sör, akkor 8—14 napig
lefojtják a hordókat, hogy elegendő széndioxidot
nyeljen el. így a sör készítése 2—3 hónapig tart.
Ma azonban ismerünk már olyan eljárásokat is,
melyekkel 6—10 nap alatt is jó sört készíthe
tünk. Ezek közül legtökéletesebb a Náthán-féle
•eljárás.
A kész sört szűrökön át vezetik és nyomás alatt
líis hordókba vagy palackokba fejtik. Lezárva
hűvös helyen 2—3 hétig nem zavarodik meg.
Azokat a jelenségeket, melyektől a sör zavaros,
rossz ízű v. szagú lesz, sörbetegségeknek '*. hi
báknak nevezzük. Ezeket v. káros alsóbbrendű
•gombafajok v. hibás gyártási műveletek, illetőleg
TOSSZ nyersanyagok okozhatják. A sör tartóssá
gát pasztörözéssel növelhetjük, amely művelet
abban áll, hogy a palackozott sört 1V2 —2 óráig
50—75° C-ra melegítik. Mesterséges konzerváló
anyagok, ú. m. szalicilsav, bórsav, kénessav,
kalcium, fluoridok, hidrogénperoxid, benzoésav
stb. hozzákeverése az egészségre káros és ezért
az élelmiszertörvények értelmében tilos.
A sör nyári szállítására vasúton hűtőkocsikat,
hajón hűtőkamrákat használnak.
Irodalom. Kosutány Tamás, A mezőgazdasági chemiai
technológia alapvonalai; Thausin?, Theorie u. Praxis der
Malzbereitung1 und Bierfabrikation ; Leyser, Die Maiz- und
Bierbereitimg' : Windiseh, Das chemische Laboratórium des
"Brauers ; Schíffers, Praktische Malzerei und Brauerei Betriebskontrolle: Will, Anleitung zur biotogischen Untersuehung und Begutachtung von Bierwürze, Bierhefe, Bier
und Braawasser: Szutorisz Fr., A növényvilág és az em'ber; Michel, Geschichte des Bieres.

Söradó, egyik legelterjedtebb italadó. A sör ál
talános fogyasztás alá eső, de nem nélkülözhetet
len élvezeti cikk. Megadóztatása nemzetgazda
sági szempontból annál kevésbbé kifogásolható,
mert a sör fogyasztása a fogyasztók anyagi vi
szonyaihoz igazodhatik. Az adó kiszabása és el
lenőrzése technikai szempontból könnyű, mert a
sörgyártást aránylag kevés számú vállalat űzi.
Az adó kivethető: készgyártmányok után, fél
gyártmányok után a hűtőbárkákterjedelme,illetőleg a gyártási készülékek teljesítőképessége és vé
gül a felhasznált nyersanyag mennyisége után. A
készgyártmányok megadóztatásának a gyárból
kiszállított sörmennyiség az alapja. A félgyárt
mányok megadóztatásánál a sörlé mennyisége
•és oxtrakt-tartalma szolgál adóalapul. A készü
lékek szerinti megadóztatásnál az adó a hfltőhárkák terjedelme szerint igazodik, ami a gyá
rost arra serkenti, hogy rövid idő alatt lehetőleg
nagymennyiségű sört gyártson ki, ami a minőség
rovására esik. A nyersanyag szerinti adókivetés
nél a felhasználandó árpa mennyiségére szabják
ki az adót. A S. kivethető a sörgyártásnál fel
használt komló mennyisége alapján is, mely
esetben a S.-t komlóadónak nevezik.

Sörényes szarvas

Hazánkban a S. tárgya a termelt sörlé, vagyis
olyan cukortartalmú folyadék, melyből szeszes
erjedéssel sör készül, de melybe az erjesztőszer,
vagyis az élesztő még nincs hozzákeverve. A 8.-n
kívül a sörlé extrakt-tartalmának (cukortartal
mának) minden hektoliterje és cukormérő foka
után S.-pótlék is fizetendő. S.- pótlék fizetendő a
Magyarországba behozott kész sör után is. Jöve
déki kihágás: ha a sörfőzést bejelentés és adó
előzetes lefizetése nélkül kezdik meg; ha a ter
melt sörlé extrakt-tartalma 10<>/o-kal vagy ezt
meghaladó mennyiséggel több a bejelentettnél;
ha a sörfőzést a bejelentett idő előtt kezdik
meg v. a bejelentett időn túl folytatják; végül,
ha a sört az ország területére bejelentés és a
S.-pótlék lefizetése nélkül hozzák be. A 8.-ről és a
S -pótlékról az 1899. XIX. és XXIII. t.-c. és ké
sőbbi kiegészítő törvények szólnak. A koronaórték
hanyatlása folytán a pénzügyminiszter az 1921.
IX. t.-c.-ben nyert felhatalmazás alapján a S. után
a 8. felemeléseként külön kincstári részesedést ál
lapít meg.
Söradópótlék, 1. Söradó.
Sörárpa, 1. Árpa.
Sörbet, 1. Serbet.
Sőréd, kisk. Fehér vm. móri j.-ban, (1920) 386
magyar lak.
Söreg va.gy söreg tok (állat), 1. Tok-félék.
Sőreg (Sireg), kisk. Qömör és Kishont vm.
feledi j.-ban, (i'910). 795 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Sörélesztő, 1. Élesztő.
Sörény, az emlősállatok nyakáról és fejéről
lelógó hosszú és vastag szőr. Legáltalánosabban
elterjedt bizonyos páratlan ujjú patásoknál (pl.
lófélék), de megtaláljuk a ragadozók között az
oroszlánnál is, különösen padig a himnek a fején.
Sörényes farkas (Ganis juhatiis Desm., állat),
a Kutya-félék (Canidae) családjába tartozó far
kasfaj, melyet hazájában (Dél-Amerikában) a
gyarmatosok vörös farkas, a bennszülöttek guara
néven ismernek. L. Farkas.
Sörényes fóka COtaria, állat), ]. Füles fókák.
Sörényes galamb (Galoenas, állat), a Ga^mbfólék egyik neme. melynek fajaira jellemző, hogy
nyakukon hosszú, keskeny, szalaghoz hasonló
alakú tollakból álló gallérjuk van. Legismertebb
faja a nikobári sörényes galamb (C. nicobarica
L.). Feketézőid alapszínű; leghosszabb nyaktollai,
továbbá háta, szárnyfedői és farcsíkja ércfényü
fűzöldek; rövidebb nyaktollai aranyfény üek; esőre
fekete; lábai biborszínüek. Valamivel nagyobb a
mi házigalambunknál. A Nikobároktól kezdve ÚjGuinea ÉK.-i partvidékéig és a Filippi-szigeteken
honos.
Sörényes pávián (Theropithecus, állat), a Cerkóf-majmok (Cercopithecidae) családjának egyik
neme. Két abesszíniai fajuk: a barna dzseláda
(T. gelada Rüpp.) és a fekete dzseláda (T. obscurus Heuglin) ismeretes. Legfeltűnőbb bélyegük,
hogy fejük, nyakuk és válluk sörényes, farkuk
hosszú és bojtos.
Sörényes récelúd, 1. ChenalopexSörényes szarvas (Gervus hippelaphusCav.,
állat), a valódi szarvasok (Gervus) nemébe tartozó
szarvasfaj. Valamivel kisebb a nemes szarvasnál.
Alapszíne szürkés barnafakó. Feltűnő bélyege dús
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Sörtörköly

sörénye, moly nyakának alsó részót és állát dí Szerkesztette a Pannonhalmi Szent Benedekrend
szíti. Jáva és Borneo szigeteken honos. Húsát történetének II—VI. kötetét; ebben ő írta a Pan
eszik.
nonhalmi főapátság történetét (1903, 1916); a
Sörét, serét, ólomarzén-ötvényből készül. Az Bakonybéli apátság történetét (1904). Más, ön
arzén hígfolyóbbá teszi a megömlesztett ólmot, állóan megjelent főbb müvei: Forgács Ferenc
inely kihűlve a rendesnél jóval keményebb lesz élete (1896); Verancsics Antal élete (1898);
s a levegőn csurgatva gömbalakú cseppekkó fagy. Ghimesi Forgách Simon báró (1899); Guzmics
A szóban forgó ötvényt öntöttvasilstben készí Izidor apáti naplója (1903); Komárommegyei
tik, melyben először inegömlesztik az ólmot s ezt bencés apátságok (1905); A pécsváradi bencés
befedvén szénporral, ráteszik az arzént vagy ennek apátság (1905); Jerosini Brbdari János (1907).
vegyületét s ezután jól záró fedéllel betakarják,
Sörte, 1. Serte.
hogy a mérges arzéngőz ki ne illanhasson. Az
Sörtelábúak (Chaetopoda, állat), a Gyűrűs fér
üstöt jó erősen melegítik s 2—3 óra multával gek (Annulata) osztályának ogyik alosztálya.
nyitják ki. Rendesen 1000 rész ólomra 20 rész Testük szelvényes. Egyes szelvényeiken végtagok
realgárt számítanak. Az így nyert ólomarzén- nincsenek, legf eljebb izeletlen lábcsonkok (parapoötvényt ugyanolyan súlyú tiszta ólommal olvaszt diumok). Legjellemzőbb szarveik a bőrükből ki
ják össze, ez a 8. gyártására való ötvény, mely emelkedő és izmokkal ellátott sertéik (chaetae),
ben 1000—1000 rész tiszta ólomra 3—10 rész melyek a helyváltoztatás szervei. Az egész Föl
arzén jut. A szóban forgó ötvényt inegömlesztik dön elterjedt „fajaikat három rendbe osztjuk:
és átlyukasztott üstbe öntik, hogy apró cseppekkó
1. rend; Ós sörtelábúak (Protocliaeta). Láb- '
váljon; ezeket a cseppeket lehűtés céljából magas csonkjaik egyszorüek és két mozgékony tapoga
toronyból hullatják alá. A 8 mm.-eseket 100 m., tójuk van. Átalakulással fejlődnek. Legneveze
a kisebbeket (madár-S.) 30—40 m. magas torony tesebb képviselőik a Földközi- és Fekete-tenger
ból, melynek alján 2 m. magas víz legyen. Újabban ben honos Saccocirrus-tajok.
gyorsan forgó vastárcsákat használnak, melyekre
2. rend; Soksörtéjüek (Polychaeta). Külsejü
a S.-fémet vékony sugárban ráfolyatják. A röpítő kön
számos sörte van, melyek a lábcsonkokorr
erő a fémsugarat cseppekkó szaggatja és kiveti. (parapodium)
foglalnak helyet. Fajaik majdnem
A S.-szemeket rostákkal osztályozzák s az egyenlő mindnyájan tengeriek
jobbára váltivarúak és
nagyságuakat finom grafltliszttel összekeverve, átalakulással fejlődnek.ésLegnevezetesebb
nemeik:
forogva rázó dobba öntik és forgatják; ekkor a Polynoe, Aphrodité, Hermione, Phyllodoce,
szemek egymást kerekre dörzsölik és a grafittól Alciope, Tomqpteris, Hesione, Syllis, Autoszép fémes csillogást kapnak. A grafit a S. súlyá lytus, Nereis, Éunice, Lysidice, Glycera, Gfiaenak négy—nyolc ezredrésze legyen.
topterus, Spirochaetoptents, Arenicola, GirraSörétes metszet, a rézmetszet módjára vésett tulws, Sternaspis, Capitella, Clymene, Ctenoés poncolókkal mélyített fametszet, amelynek le drilus, Sabellaria, lerébella, Polycirrus, Sa~
nyomatain az alap fekete s a rajz a papiros fehér bella, Spirogrwphis, Verműia,Serpula, ProtulaT
Salmacina, Myzostoma.
színét mutatja. L. Fametszet.
Sörfőző jog (lat. jus braxandi, ném. Brau3. rend: Kevéssörtéjüek (Oligochaeta). Láb
recht), a Nómetbirodalom államaiban egyes pol csonkjaik (parapodium) nincsenek. Aránylag ke
gároknak biztosított kiváltság, amely szerint bi vésszámú sertéik közvetotlenül a testüket fedőzonyos kerületekben sört mások kizárásával főz bőrükbe vannak mélyesztve. Tapogatóik és eirruhettek. Az erre jogosított polgárok rendesen sör saik szintén hiányzanak. Hímnősek és átalakulás
főző társulatokba tömörültek, közös sörgyárat léte nélkül fejlődnek s némelyek ivartalanul, oszlás
sítettek s így éltek a S.-gal. Ilyen társulatok jelen sal szaporodnak. A szárazföldön és édesvizekben
leg már csak Bajor- és Szászországban vannak. élnek. Nevezetesebb nemeik: Aeolosoma, Naiv(= Stylaria), Chaetogaster, Tubifex, LimnodriSörgyártás, 1. Sör.
lus, Hesperodrilus, iMmbriculus, BranchiobSőrje (növ.i. 1. Juharfa.
Sörkút (Viborna, Bierbrunn), kisk. Szepes della (rákokon élősködik), Enchytrasus.EuArilus,
vm. késmárki j.-ban, (mo) 455 német és tót lak. Microchaetus (1 méternél hosszabbra is megnő),
Criodrihis, Eisenia. Helodrilus, Allolobophora,
(Tr. Cs.-Szl.)
Lumbricus (földi giliszta, melynek hazánkban
Sörlé, 1. Sör.
Sörleves, különösen Németországban elterjedt 20 faja él), Phreoryctes (kúti drótféreg). Lásd
böjti eledel, mely forralt sörből, cukorból, mazso még Gyűrűs férgek.
lából és fahéjból áll. Nálunk többnyire borleves
Sörtés sün-félék (Centetidae, állat), a Rovar
sel helyettesitik.
evők (Insectivora) egyik családja, melynek fajoi
Sörö, norvég sziget az Északi-Jeges-tenger Madagaszkár szigetén honosak. Mindnyájan nya
partjánál, Hammerfest közelében, 971 km2 tor. lánk testű, hosszúfejű, meglehetősen hosszú orrSörös Pongrác (Pál), szt. Benedek-rendi áldozó mányú, nagy fülű, erős karmokkal fegyverzett
pap, történetíró, szül. Komáromban 1878 aug. 24., rövid lábú, hosszú csupasz farkú vagy farkatlan
megh. Győrött 1919 január 5. 1896-ban Pápán állatok. Legismertebb képviselőik a sörtés sünök
lett tanár, majd a római magyar történelmi inté (Gentetes). L. Centetes.
zetben folytatta tanulmányait, 1899. a pannon
Sörtörköly, a kifőzött malátának maradéka.
halmi tanárképző intézet tanára lett. A M. Tud. Nagyon vizenyős, de tápláló s könnyen emészt
Akadémiának levelező, a Szent István Akadémiá hető takarmány, melyet legelőnyösebben azonnal
nak rendes tagja volt. Számos értekezése jelent a gyárból való kikerülése után etetünk. 1000 kg.
meg nyelvészeti és történelmi folyóiratokban. élősúlyra adhatunk fejős teheneknek 30 kg.-ot,
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hízó marhának 40 kg.-ot, hízó juhnak 10 kg.-ot,
sertésnek 50kg.-ot. Növendékállatokkal és lovak
kal csak kivételesen etetik csekély mennyiségben.
Nagy sörgyárakban szárítják most a S.-t s ez ál
tal körülbelül a hüvelyes magvakkal egyenértékű
takarmányt nyernek, mely lovakkal is etethető
abrak helyett.
Sötét jég, az olyan vastag jég, mely alatt a
hnjtórudat látni nem lehet, hanem a halász őrvesszőt kénytelen használni.
Sötét kamara (camera obscura). Derékszögű,
belül feketére festett szekrényke, melynek egyik
lapján kis nyílás van s ezzel szemben homályosra
csiszolt üveglap a kép felfogására. A sugarak
egyenes vonalú terjedése miatt a kép fordított.
Az első ilyen kamarát Hooke angol fizikus szer
kesztette. Az olasz Porta alkalmazott a nyílás
elé gyűjtő-lencsét s ilyen S.-k a fotográfiai kama
rák is. A fotográfusok manipulációihoz való sötét
helyiséget is S.-nek nevezik. Ugyancsak S. a szem
is. A pantoszkópikus kamara v. panoráma-készü
lék szintén a S. egyik neme. Ez fotografikus ka
mara, melyet felvétel közben forgatni lehet, úgy
hogy valamely táj egye3 részei sorban a készülék
látómezejébe kerülnek s így egész panoráma ve
hető fel egy lemezre.
Sötét ló, olyan ló, mely nyilvános versenyben
még nem vett részt.
Sötét zárka, mint rendes büntetés katonai
btk.-ekben (Németország) szerepel; másutt mint
fegyelmi büntetés és mint büntetés-súlyosbítás
(osztrák btk. 23. és 257. §§.). Hazánkban akkor
alkalmazható, ha életfogytig tartó fegyházra ítélt
fegyenc oly bűntettet követett el, amelyre tíz évig
terjedhető vagy ennél hosszabb tartamú fegyház
büntetést állapit meg a törvény. A S.-ban való el
zárás öt évi tartamot nem haladhat túl és egy
folytában két napnál hosszabb ideig nem alkal
mazható. Enyhébb büntetés alá eső bűntett elkö
vetése esetében az életfogytig tartó fegyházra
Ítélt szintén S.-ban való elzárásra ítélendő, mely
mindazáltal három évig terjedhető tartamot nem
haladhat felül és szintén félbeszakításokkal haj
tandó végre.
Sötét zsolozsma, 1. Nagyhét.
Söul, koreai város, 1. Szjöul.
Sövény, 1. Élősövény és Kerítés. — S. a ver
senysportban, akadályversenyekben használatos
mesterséges akadály, mely a jelenlegi magyar
versenyszabályok szerint 1 m. 20 cm.-nél maga
sabb nem lehet, élősövényből áll, fehér léccel az
elugrás oldalán messze láthatóan jelzendő, fel nem
borítható, ellenben felső részében áthatolható. —
S., halászok által, többnyire holtágak egyes sza
kaszainak elrekesztéséra, háló helyett alkalma
zott flizfafonás.
Sövény-cserjék (oöv.), 1. Sövény-növények.
Sövényes (Leasa), kisk. Arad vm. nagyhalmágyi j.-ban, (1910) 563 román lak. (Tr. E.)
Sövényfák (n«v.), 1. Sövény növények.
Sövényfalva (Somfálau),, kisk. Kis-Küküllő
vm. dicsöszent-mártoni j.-ban, (1910) 1191 román
és magyar lak. (Tr. R.)
Sövénygát, partszakadások és vízmosások el
len alkalmazott gát, melyet a földbe vert és veszezőkkel befont cövekekből készítenek.
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Sövényháza, nagyk. Csongrád vmegyo tiszán
inneni j.-ban, (1920) 6458 magyar lak.
Sövényháza-szegedi ármentesítö társulat..
Alakult 1856. «peresora-szegedi ármentesítö tár
sulat)) címmel; 1880. újra alakult, mikor is a.
föntebbi címet vette föl. Célja, hogy a sövény
házi keresztgáttól Szegedig a Tisza jobbpartján-,
fekvő 27,446 kat. hold kiterjedésű vízjárta te
rületet ármentesitse és a belső vizeket róla leve
zesse. Székhelye Szeged. Védőtöltéseinek hossza.
35 km. 1910-ben egyesült a horgos-martonosi és
szeged-martonosi társulatokkal, mely időtől Sze
gedi Ármentesítö és Belvízszabúlyozó Társulat
néven működik. 1918-ban a «horgos-martonosi
társulat» egészben, a szeged-martonosinak igen.
kis része szerb megszállás alá került. Az új név
alatt működő társulatnak jelenlegi
területe 38,675kat. hold, töltéseinek hossza 46-3 km. Szókhelye'
Szeged.
Sövényházy Márta, Domonkos-rendi apáca,,
élt a XVI. sz. első felében, 1529-ig a margit
szigeti, azután a nagyváradi klastromban. Itt'
másolta két társával 1529—31-ig az Érsekújvári
kódexet (jelenleg a M. Tud. Akadémia tulajdona),
mely középkori irodalmunk legterjedelmesebb
költői maradványát, a 4000 sornál hosszabb ver
ses Katalin-legendát is magában foglalja. A kó
dex egész terjedelmében a Nyelvemléktár X., a.
verses legenda a Régi Magyar Költök Tára:
I. kötetében olvasható.
Sövénynövónyek (frutices sepium, növ)., dúságazatú és a nyesést jól tűrő fás növények, melyek:
éppen ezért élő sövénynek alkalmasak. Ilyen a,.
szilfa, galagonya, gyertyánfa, eperfa, fagyai, a.
jegenye-fenyő, a thuja, tiszafa stb.
Sövényolló, 1. Elösövény.
Sövény ség (Fiser, Schweischer), nagyk..
Nagy-Küküllő vm. kőhalmi j.-ban, (1910) 841 né
met, cigány és román lak. (Tr. E.)
Sövényszulák (nűv.), 1. Calystegia.
Sövénytánc, 1. Magyar táncok.
Sövényvirág (nűv.), í. Hölye.
s. p. v. et s. p . , a latin (et) sic porro (és=
így tovább) rövidítése.
s p . v. s p c e . , a növények és állatok génuszneve után a. m. species, faj (l.o.).Pl. Geránium spa. m. valamely bizonytalan Geranium-faj, amely
nek pontos meghatározása nem volt lehetséges,
vagy felesleges volt. Új fajok leírásakor a fajnév
után sp. n. v. spec. nov. a.m. species nova, új faj,
vagyis olyan, amely eleddig a tudományban is
meretlen volt.
Sp., latin növénynév után Spach Eduárd nevé
nek rövidítése. Szül. Strassburgban 1801 nov.
20., mogh. Parisban 1879 május 18., mint a Jardin des plantes főfelügyelője. Sok növónygénuszt
kimerítően ismertetett.
Spa (Spaa), város és híres fürdő Lüttieh belga,
tartományban, (ion) 8167 lak., több, nagyobbára
ll°-os ásvány vízforrással, hires fürdőintézettel. A
világháborúban itt volt egy ideig a német főhadi
szállás. Színhelye volt később a szövetségesek és
a német kormány fegyverszüneti tárgyalásainak..
1920 nyarán tanácskozások voltak itt a szö
vetséges és a német kormányképviselők között,
amely tanácskozások folyamán a német haderő
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leszerelését, a jóvátételi kérdést (különösen a né
met szénszállításokat) és a felső-sziléziai népsza
vazás részleteit beszélték meg.
Spaccaíomo, város Siracusa sziciliai olasz
tartományban, daio) 10,868 lak., Ny.-ra fekszik
Yalle d'ispica völgy mészkőbarlangokkal, me
lyek eredetileg temetkezőhelyek voltak, később
Jakóhelytil is használtuk.
Spacli, 1. Louis Adolphe, elszászi történetíró,
szül. Strassburgbau 1800 szept. 27., megh. u. o.
1879 okt. 16. 1872 óta tiszt, tanára volt a strassburgi egyetemnek. Ismertebb müvei: Histoire
•de la Basse-Alsace (1859); Lettres sur les archives départementales du Bas-Rhin (Strassburg
1861); Biograpliies alsacieimes (3 köt.); Oeuvres
•ehoisies (Nancy 1869—71. 5 köt). Német nyel
ven : Moderné Kulturstudien in Elsass (Strass
burg 1872—74, 3 köt.); Dramatische Bilder ans
Strassburgs Vergangenheit (u. o. 1876, 2 köt.).
Louis Lavater álnéven több regényt írt francia
nyelven. V. ö. Kraus, Ludwig 8. (u. o. 1880).
2. S., Eduárd, botanikus, 1. Sp.
S p a d a (ol.) a. m. kard. — Cameriere di spada
•e cappa, (1. o).
Spada, Leoiiello, olasz festő, szül. Bolognában
1576, megh. Pannában 1622. Szegény sorban
"kezdte, model, majd harangozó s a Carracciaknal
festékkeverő volt. A Carracciak iskolájában kez
dett tanulni, később Rómában Caravaggio tanít
ványa lett, kinek nyers modorát a bolognai bárok
grandiózitásával egyesítette. Élete végén Panná
ban a Farnesék udvari festője volt. Legkiválóbb
képei a bolognai és parmai áll. képtárakban és a
párisi Louvreban fliggnek. Mint falfestőnek főmüvei a bolognai S. Michele in Bosco freskói.
Spada, d ' I t a l i a (ol. a. m. Itália kardja), ezt
a nevet kapta Károly Albert szardíniái király
(1830—49) az olasz hazafiaktól, amikor 1848
márciusban az olasz egység elérése céljából hadat
tizent Ausztriának.
Spadait (ásv.), magnéziumhidroszilikát:
H,MgsSiP,02I.
v askos, kriptokristályos, lágy, pirosas, zsírfényü,
áttetsző tömegek a Capo di Bove leucitláva-üregeiben Róma közelében.
S p a d a s s i n (franc, ejtsd: —szeü; az olasz spa•daccino-ból a. m. kardforgató), közértelem sze
rint izgága, kötekedő párbajhajhász, néha fölbérelt párbajozó.
S p a d i x (QÖV.) a. m. torzsa (1. o.).

S p a g h e t t i , olasz tészta, olyan, mint a cső
tészta (maccaroni), csakhogy sokkal finomabb és
vékonyabb. Hús mellé szokták tálalni.
S p a g n o l e t t a (ol., ejtsd: szpanyoletta) a. m. spa-

:nyol tolózár, a. is m. spanyol cigaretta.
Spagnoletto, spanyol festő, 1. Ribera.
Spagnuolo, olasz festő, 1. Crespi.
Spáhi (török; perzsa: szipahi a. m. harcos, se
reg), Közép-Ázsiában a nemesség elnevezése, mely
;a fejedelemmel szemben bizonyos számú katona
ság állítására volt kötelezve. Ez az elnevezés ké
sőbb átszállt a katonákra, így keletkeztek az an
gol sepoy-ok. is (1. o.). S.-knak nevezték Török
országban az ország nagyjaitól fölállítandó lova
sokat és később a janicsárokkal egyidejűleg ke
letkezett nem rendes lovasságot. Franciaország

Spalacidae

nak több S.-ezrede van, melyek Algériában és
Tuniszban vannak elhelyezve. Ezek az ezredek
1834. benszillöttekből keletkeztek s most a többi
francia lovassággal egyenlő szervezetük és fegy
verzetük van francia tisztek vezénylete alatt.
Spahn, 1. Péter, német politikus, szül. Winkel
im Rheingauban 1846 máj. 22. Porosz igazságügyi
szolgálatban működött, 1905. a kiéli, 1910. a
majna-frankfurti főtörvényszék elnöke lett. 1882től 1908-ig a porosz képviselőház, 1884 óta a német
birodalmi gyűlés tagja, hol a centrumpárt vezetői
közé emelkedett. 1895—98-ig a birodalmi gyűlés
második, 1909—1912 ig első alelnöke volt, 1912
febr. 9. elnökké választották, de e méltóságáról
nyomban lemondott. Hertling báró visszalépése
után a centrumpárt elnöko lett, 1917—18. porosz
igazságügyminiszter. 1919. keresztény-néppárti
programmal tagja lett a nemzetgyűlésnek.
2. S., Martin, német történetíró, S. 1 fia, szül.
Marienburgban 1875 inára 7. A strassburgi egye
tem tanára 1901 óta. Müvei: Johannes Coehláus
(Berlin 1898); Philipp Veit (Bielefeld 1901); Der
Grosso Kurfürst (Mainz 1902); Leo XIII (u. o.
1905); Ernst Lieber als Parlamentarier (Gotha
1906) ; Das deutsche Zentrum (München 1907);
Michelangelo und die Sixtin. Kapelle (1907);
Deutsche Lebensfragen (1914); lm Kampf um
unsere Zukunft (1915); Bismarck (1915); Dio
Grossmachte (1918); Elsass-Lothringen 1919).
Spájz (ném. Speimkammer) a. m. éléskamra.
S p a l a c i d a e (Földi kutya-félék v. Herécfélók, állat), a Rágcsáló emlősök (Rodentia) rend
jének egyszerű fogú (Simplicidentata) alrend
jébe tartozó állatesalád. Fajai termetükben a
vakondokra emlékeztetnek, de fejük és arcorruk
sokkal szélesebb. Szemük, fulkagylójuk és farkuk
nagyon apró, vagy csenevész. Metszőfogaik igen
nagyok; előzápfogaik gyakran hiányzanak; utózápfogaik gyökeresak és koronájukon áthurkolódott zománcredőkkel borítottak. Lábujjaikon lapos
karmok vannak. Fajaikat a következő két alcsaládba osztják:
1. Igazi földi kutyák vagy herécek (Spalacinae). Szemük teljesen a bőr alá rejtett. Idetar
tozik a Spalax-tiem, melynek 1897-ig csak egy
faját ismertük, nevezetesen a Pallas-leirta földi
kutyát (Sp. tt/phlus Pali.). Azóta, főleg Nehring
és Méholy vizsgálatai alapján, 8 faj, 2 varietas és
12 alfaj vált ismeretessé, melyekot Méhely a kö
vetkező három alnembe osztott: njalneui: Microspalax (fajai: a palesztinai és északi szíriai Sp.
Ehrenbergi Nhrg. és a kihalt, libanoni Sp.
Fritschi Nhrg.). b) alnsm: Mesospalax (fajai:
az orosz-örményországi Sp- monticola Nhrg. és
a nagy magyar alföldi és erdélyi mezőségi Sp.
hungaricics Nhrg.). c) alnem: Macrospalax
(fajai: a görögországi és bukovinai Sp. graecus
Nhrg., az oláhországi Sp. istricus Méh., a galí
ciai Sp. polonicus Mén., a déloroszországi és
nyugati ciszkaukázusi Sp. microphthalmus Güld.
és a kelet-ciszkaukázusi és turkesztáni Sp. giganteiis Nhrg. L. még Földi kutya.
2. Gyökérrontó földi patkányok (Rhizomyinae). Á földi kutyáknál kisebb mértékben alkal
mazkodtak a földalatti élethez s ennek követ
kezménye, hogy szemük kicsi, csenevész ugyan,
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de még nyitott, hogy külső fUlkagylójuk kiesi ós
hogy farkuk látható, de csenevész, vagy közepes
hosszú. Fajai Indiában ós Afrikában honosak és
a Rhizomys éa Tachyoryctes nemekbe tartoz
nak. L. Rhizomys é3 Tachyoryctes.
Spalatin, Georg (tulajdonkópon Burckhardt),
a német reformáció egyik előmozdítója, szül. az
eichstádti Spaltban 1484, megh. Altenburgban
1545 jan. 16. Mint Bölcs Frigyes választófejede
lemnek 1514 óta udvari káplánja és titkára, ő
közvetítette ura és Luther közt az érintkezést.
1525-ban Altenburgban szuperintendens lett. Mű
vei : Christliche Reiigionshándel oder Religionssachen (Leipzig 1718); több életrajz és történelmi
munka.
Spalato (Spljet, Split, Spálatro), az ugyanily
nevű kerület székvárosa Dalmáciában, püspökség
székhelye, a Canale Castelli és Canale di 8. által
alkotott félszigeten, magas hegyek közt, (1921)
25,042 lak., gyapjú-, selyemszövéssel és bőrgyár
tással, többféle iskolával, jó és biztos kikötővel,
bor-, déligyümölcs- és olajbogyókereskedéssel,
kénes hévforrással. Az ó-város jobbára a híres
Diocletianus-fóle palota helyén áll; a palota peristiluma a maidómtór; nevezetesek: a nyolcszögű, kupolás székesegyház, valószínűleg Diocletianus mauzóleuma, 1416. impozáns harangtor
nyot építettek hozzája; a Battisterio di San Giovanni, egykor Jupiter-templom és a gyönyörű
egykori Aesculap-templom. A salonai ásatásokból
kikerült régiségek múzeuma nevezetesség. Köze
lében volt Sálonae (1. 0.). Most a Szerb-HorvátSzlovén államhoz tartozik. V. ö. Hauser, S. und die
römischen Momunente Dalmatiens (Wien 1883);
Jelié, Führer durch S. und Salona (Zára 1894).
Spalatói Tamás, érsek, 1. Tamás.
Spalatum, 1. Salonae.
Spalax (állat), 1. Földi kutya és Spalacidae.
Spalding, város Lincolnshire angol county
Holland részében, (1911) 10,309 lak., élénk gabona-,
gyapjú- és állatkereskedéssel.
Spaletta a. m. ablaktábla (1. Ablak). — Spalettajtó, vastag falban törött ajtó, melynek gyönge
tokja van és nincs bélése.
Spallanzani (ejtsd : szpaiiancáni), Lazzaro, olasz
tormószetbuvar, szül. Scandianóban (Modena)
1729 jan. 10., megh. Paviában 1799 febr. 12. Bo
lognában befejezett egyetemi tanulmányai után
1756-ban Reggióban lett tanár, majd később Mo
denában és Paviában. 1779-ban beutazta Sváj
cot, 1785. a Keletet és Németország egy részét.
Számtalan felfedezése közül legfontosabbak bio
lógiai vizsgálatai. így ő mutatta ki kísérletileg,
hogy a békák termékenyítésénél a hímcsirasejtek
viszik a főszerepet; nevezetesek az ősnemzésre,
a denevérek hatodik érzékére, a gyomornedv élet
tani hatására és a vérkeringésre vonatkozó vizs
gálatai, s fontosak az általa beutazott földrészek
természettudományi nevezetességeiről szóló le
írásai. Művei: Opuscoli di fisica animale e vegetabile (Modena 1780, 2 köt.); Viaggi allé due Sioilie ed in alcune parti degli Apennini (Pavia
1792—97., 2 köt, németül Leipzig 1795—98, 4
köt.); Expériences pour servir á l'histoire de la
gónération des animaux et des plantes (Genf
1786). Összes munkái megjelentek 1826., 6 köt.
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Tudományos érdemei elismeréséül 1889. Scan
dianóban szobrot ornoltek neki.
Spalmatori (gör. Agnusszi, törökül KujunAdaszi, a. m. juhszigetek), Törökországhoz tar
tozó kis szigetcsoport Kis-Ázsia Ny.-i partja és
Kiosz sziget közt (az ókorban Oenvssaej.
Spand.au, város és 1904-ig erős vár Potsdam
porosz kerületben, most Nagy-Berlin egyik része,
(1919) 95,474 lak., Poroszország legnagyobb arze
náljával, fegyver-, puskapor- és egyéb lövőszer
gyáraival. S. egyike Brandenburg legrégibb váro
sainak ; 1232. kapott városi jogokat. A Hohenzollerneknek gyakran volt székhelye. 1539 nov. 1.
II. Joachim itt tért át a reformált vallásra.
1631—34-ig a svédek, 1813. rövid ideig a franciák
tartották megszállva.
Spandau-berlini hajócsatorna, 1. Spree.
Spangár András, jezsuita, szül. Nógrádon 1678
jan. 29., megh. Rozsnyón 1744 márc. 14-én. 25 évig
működött mint hitszónok; a rend ungvári és kő
szegi házait kormányozta. Munkái: Concordantiae
Mariannáé (Nagyszombat 1721); Pethő Gergely
krónikáját tetemesen megbővítve adta ki (Nagy
szombat 1721 s Kassa 1734); írt továbbá egy
Magyar krónikát (Kassa 1738) s egy Magyar
könyvtárt (u. o. 1738).
Spangenberg, 1. August Gottlieb, a zinzendorti testíérgyülekezet püspöke, szül. Klettenbergben 1704 júl. 15., megh. Bertholdsdorfban
1792 szept. 18. 1732-ben a hallei egyetemen a
teológiai fakultás segédtanára, de szeparatisztikus hajlama miatt 1743-ban el kellett hagynia
Hallót. Ekkor egészen Zinzendorfhoz és gyüleke
zetéhez csatlakozott, mely 1762. püspökéül hívta
meg (1. Herrnhuti testvérközség). Művei: Idea
íldei fratrűm (1779), mely a herrnhutiak dogma
tikáját foglalja magában; Lében des Grafeu Zinzendorf (1772—75). V. ö. Ledderhose, Das Lében
A. G. S.'s (Heidelberg 1846).
2. S., Gustav, német festő, szül. Hamburgban
1828 febr. 1., megh. Berlinben 1891 nov. 19.,
mint a művészeti akadémia tanára. Főbb művei:
Jelenetek Luther életéből; A halál vonulása;
továbbá a hallei egyetem falképei. — Testvér
bátyja Ludwig (szül. Hamburgban 1824 máj. 11.,
megh. Berlinben 1893 okt. 19.) tájkép- és építé
szeti festő volt.
Spanheim, grófság, 1. SponheimS p á n i e l , 1. Vizsla.
S p a n i o l a (nav.) a. m. spanyol burnót, 1. Do
hány.
Spaniolit (ásv.), 1. Fakóérv.
Spaniolok, 1. Szefárd.
Spanisli E l m (növ.), 1. Gordia.
Spanish Town (ejtsd: szpennis taun, azelőtt Sant
iago de la Vega), város Jamaica szigeten, (1911)
7119 lak., székesegyházzal és kormányzósági pa
lotával. 1871-ig Jamaica fővárosa volt. 1534-ben
Columbus Diego alapította.
Spankau Paris, császári tábornok, szül.1610.,
megh. Kassán 1675. Midőn 1670. az udvar hí
rét vette a Zrinyi- és Frangepán-féle összeeskü
vésnek, azzal bízta meg S.-t, hogy verje szét
Zrinyi hadát és fogja el őt és nejét élve vagy
halva. S. Zrinyi Pétert ugyan el nem foghatta,
mert ez önként Bécs felé indult, de Csáktornyát
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bevette és kifosztotta. 1672-ben Petróczy és Szu- a Lagrima. A malaga-borokhoz adott szirup két
]iay felkelővezérek megverték Enyiczkénél. 1673. féle : Arope és Color. Az Arope egyharmadára
Ampringen kormányzósága alatt a felvidéken besűrített must, kissé kesernyés és égett ízű. A
igyekezett elnyomni a protestáns ellenzéket. L. malaga-borokhoz ebből 8%-ot adnak.A Color söté
Felsőmagyarországi
főkapitányság.
tebb színű s az aropónak tovább befőzése és újra
Spann, Othmar, osztrák nemzetgazda és szo hígítása utján készül. Nevezetesebb borok még
ciológus, szül. Bécsben 1878 okt. 1.; 1909-ben a Paxarete, vörös Álicante, a Lagrima, Mal
Brünnben, 1919. a bécsi egyetemen lett tanár. vasia, Tinto seco, Malaga seco. Igen sok cseFőbb művei: Untersuchungeu tiber dieuneheliche megebor-utánzat is készül, Madeira, Marsala és
Bevölkerung in Frankfurt a/M. (1912); System' Port utánzatok.
der Gesellschaftslehre (?. kiad. 1923); Fundament
Spanyol boróka (növ.), 1. Boróka.
der Volkswirtsehaftslehre (2. kiad. 1921); Die
Spanyol bors (növ.), a. m. paprika (1. o. és
Haupttheorien der Volkswirtsehaftslehre (10. Fűszernövények).
kiad. 1922).
Spanyol borsó (n5v.), 1. Onobrychis.
Spanovica, adók. Pozsega vm. pakráci j.-ban,
Spanyolbőr, 1. Illatos szerek.
(1910) 1289 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Spanyol cédrusfa (növ.), 1. Cedrela.
Spányi Béla, festő, szül. Budapesten 1852 márc.
Spanyol csipke, aranyhálós alapon színes se
19., megh. u. o. 1914 jún. 12. Művészeti tanulmá lyemmel varrott s részarányosán elrendezett, vi
nyait a bécsi akadémián végezte, aztán Szolno rágokat ábrázoló, pompás hatású, nehéz csipke,
kon, majd 1887-től Münchenben dolgozott s több amelynek készítése Spanyolországban a XVII.
nyire mocsaras tájat ábrázoló képeivel korán si sz.-ban virágzott. A valódi S.-éhez hasonló csip
kereket aratott a Műcsarnokban. 1882-ben Sás- két később hímzett s csipke módjára összevarrt
szedő c. képe a Ráth-díjat, Őszi reggel c. képe galandokból is készítettek. Ez a hamis S.
1889. a Társulati dijat, Őszi verőfény c. műve
Spanyol csizma (ocrea Hispanica), kínzó esz
1893. az állami aranyérmet kapta. Az új ország köz. Nálunk is alkalmazták kínvallatásnál. 1687.
háza éttermét öt tájképe díszíti. 1905-ben gyűjte Caraffa Eperjesen Féja Dániel volt kassai biró
ményes kiállítást rendezett Budapesten. Tájkép, lábát zúzatta szét fahasábok között, melyek hé
Mocsaras táj és Inota c. festményei a Szépmű zagaiba éket veretett. Féja a második ékelós után
vészeti Múzeumban vannak. V. ö. Művészet 1914. kínjában jóformán megőrült és bakója úgy csa
Spányik Kornél, festő, szül. Pozsonyban 1858 patta el fejét.
okt. 29. A bécsi képzőművészeti akadémián, majd
Spanyol édes here (nüv.), 1. Hedysarum.
Liezen-Mayernél és Benczúr Gyulánál tanult s
Spanyolfal vagy olaszfái, mozgatható, fémből
1888. állított ki először Budapesten. Leginkább vagy fából való állvány, szövet- v. szőnyeg-bevo
adomás tartalmú életképeket festett, egy ilyent natú védőfallal. Használata és előállítása nagyon
(Pihenő) megvett a király, a Mézeshetek című a különféle.
Szépművészeti Múzeumba került. 1899-ben meg
Spanyolfehér, 1. Kréta és Bizmut kloridjai.
festette a pozsonyi városháza számára Szilágyi
Spanyolgallér, orvosi népies kifejezés, lásd
Dezső arcképét, a miniszterelnöki palota számára Fitymaszükülés.
Bittó Istvánét.
Spanyol-Guinea (Colonia dél Guinea Conti
Spanyol, nép, 1. Spanyolok, Spanyolország.
Spanyol-amerikai háború, 1. Spanyolország nental v. Rio Muni), 1891. a spanyoloktól elha
(története) és Északamerikai Egyesiili-Államok gyott, de ismét birtokba 5 vett gyarmat Afrika.
Ny.-i partján, 28,106 km területtel s 225,000
(története).
lak. A volt német Kamerun gyarmat csaknem
teljesen körülfogta s egyetlen jó kikötője a CoSpanyol betegség, 1. Spanyol nátha. Spanyol bor. Spanyolország mintegy l 4 mil risco-öböl. A gyarmat lakosai mbika, kumbe és
lió ha. területen átlag 20 millió hl. évi borter mbinga négerek; főkeresetforrásuk az elefántméssel Európa bortermelő államai között Francia- csontgyüjtés és kaucsukszedés.
és Olaszország után a harmadik helyen áll, s né
Spanyol hagyma (nOv.), 1. Póré.
pességéhez viszonyítva legtöbb bort termel. A
Spanyol inkvizíció, 1. Inkvizíció.
szőllőmívelés módja különböző; találunk olaszos
Spanyol irodalom. A S. őstermékei latin nyel
mívelést, fákra felfuttatott tökékkel, másfelől ven vannak írva. Már a Kr. u. I—VII. sz.-ban szá
alacsony mívelést karó mellett bakmetszéssel, sőt mos latin nyelvű író, költő, krónikás és tudós ne
gyalogmívelóst karó nélkül. B.-i részében a vörös vével találkozunk. Sem ezek a latin nyelvű, sem
bor, déli részében a fehérbor termelése van túl a spanyol-arab munkák nem tartoznak a voltasúlyban. Évi belfogyasztása 8—10 millió hl., a képeni S. keretébe; a katalán nyelvű spanyol
többi kivitelre kerül. A must egy részét sziruppá írókra vonatkozólag pedig 1. Katalán nyelv és iro
főzik s ennek előállításával külön cégek foglal dalom. A S. vagy helyesebben kasztiliai irodalmat
koznak. Kétféle szirup van: egy világosabb, öt korszakba osztva tárgyalhatjuk.
amellyel csak javítják, s egy sötétebb, amellyel
Első korszak (XII—XV. sz.). A spanyol nyelv
egyszersmind festik is a borokat. A gyengébb legrégibb hiteles írott emléke a Poéma del'dd
borokból szeszt főznek, s ezzel, valamint a befőtt (1. Cid) volna, amelynek keletkezési ideje körül
musttal készítik a csemegeborokat. Leghíresebb belül 1140 és 1200 közé esik. A hősköltemény
csemegeborok a Jerez (Xeres = Sherry), a Spanyolország lovagkorát tükrözteti vissza s a.
Malaga, ezeket a Pedro Jimenes, Muskotály, spanyol nemzeti szellem ós hősiség szelleme lengi
Malvasia és Palomina szőllőfajtákból készítik. A át. A románcokat nyilvános és családi ünnepek
Jerez-borok hazája Cadiz. A legjobb malaga-bor alkalmával énekelték. írásba csak a XVI. sz.
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közepe táján foglalták őket. így keletkeztek a
romancerók (1. o.), amelyek a XII., XIII. és XIV.
sz.-boli kasztiliai irodalmat híven visszatükröz
tetik. E románcokon kívül vannak nagyon régi
vallásos költemények is, amelyek legvalószínűb
ben a XIII. sz. elejéről valók. Szent Ferdinánd
uralkodása alatt (1217—52) a nyelv mindinkább
fejlődött s lassankint elfoglalta a latin helyét
mint hivatalos nyelv. 1230-ban X. Bölcs Alfonz
és 11a spanyol nyelven írnak v. íratnak kódexe
ket és krónikákat (Puero Juzgo, Las siete partidas). A vallásos költészet legkiválóbb képvise
lője, Gonzalo de Berceo említést érdemel.
A XIV. sz. is több jelentékeny költőt és próza
írót mutathat fel. Nevezetes író volt D. Jüan Manuel, akinek mintegy tizennégy munkája van, me
lyek közt a legnevezetesebb: El conde Lucanor,
másképen Libro de Petronio v. Exemplos c. tanító
irányú, allegorikus alakban irt könyve. Jüan
Buiz, akit többnyire «Hita főpapjai) néven nevez
tek, Libro de cantares c. költői müvében mesék, el
beszélések, szatirikus rajzok vegyest fordulnak
«lő, mindannyi tanító célzattal. A didaktikus köl
tészet terén elsőrangú helyet foglalt el Rabi don
Santob de Carrión, akinek erkölcsi közmondásai
(Proverbios morales) maradtak fenn. López de
Ayala (1332—1407) történeti munkáiban Titus
Liviust iparkodott utánozni. A XV. sz.-ban a nyelv,
-a forma is tökéletesedik, a lovagirodalom is len
dületet vesz. Ennek az újjáébredósnek egyik leg
kiválóbb alakja Villena inarquis (1384—1434),
•akipolihisztorságaés asztrológiával való foglalko
zása miatt ördöngös hírében állott s akinek épp
•e miatt költői müveit, Vergilius-, Lucanus-, Dantef ordltásait egy autodaf én el is égették. Tanítványa,
Inigo Lopez de Mendoza, akit leginkább Santiliana marquis (1398—1458) néven ismertek, fő
leg mint lírikus tűnt ki. Ugyanebben a korban
II. János udvarában ólt Jüan de Mena, akinek
El Laberintho c. verses elbeszélő munkája a XV.
sz. legkiválóbb terméke. E kor költőihez számí
tandó még Jüan Padilla, Perez de Guzmán, aki
Cronica de don Jüan II. c. nagybecsű krónikájá
ban II. János korát írta meg; Fernando Pulgar,
•aki nem annyira krónikájánál, mint inkább hazája
nagyjairól irtleveleinél f ogva(spanyol Plutarchosnak nevezték) tűnt ki. A híres Celestina, mely a
•spanyol drámairodalom első kiváló hajtása, Fer
nando de Bojas-tól való s 1501. kelt. Az előadásra
•alkalmasabbak voltak Jüan de Encina eklogái és
vallásos darabjai, amelyek, noha nagyon kezdet
legesek, később mintául szolgáltak a portugál-spa
nyol Gil Vicentének.
Második korszak (XVI. sz.). A XVI. sz.-ban
Spanyolország egységes és hatalmas állammá
lett, ebbo a korba esnek a nagy amerikai gyarma
tok alapításai is. A politikai nagyság kora egy
úttal az irodalom fénykora is. A költői ízlés e kor
ban teljesen átalakul az olasz költészet hatása
alatt. A spanyol poézisban valóságos forradalmat
idézett elő Jüan Boscan (1500—1544), barátja
•és tanítványa Garcilaso de la Vega (1503—36)
folytatta az új irányt és harmonikus, könnyed
nyelvű elegiákat, eklogákat, szonetteket, canzonékat stb. irt. Boscan és Garcilaso de la Vega nyom
dokain számos költő haladt, így Fernando Acuna
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és Gutierre de Cetina. Sokan azonban hűek ma
radtak a régi spanyol formákhoz és tiltakoztak
a «petrarkisták» újításai ellen. Legismertebbek
az ósdiak közUl Christóbal de Castillejo, Antonio de Villegas. A régi, népies irány hívei vol
tak azonkívül: Barahona de Soto, Rnfo, Vegas,
Padilla, Lopez Maldonado. De mégis az újítók
csapatja győzött: Hurtado de Mendoza (1503—
75), Francisco Figuei'oa (1541—1620), La Tőrre
(1534), Espinel (a XVÍ. sz. végén), mindannyian
olasz hatás alatt írt költeményekkel tűntek ki.
Az olaszositó iskola azonban főképen annak kö
szönheti győzelmét, hogy Spanyolország két leg
nagyobb lírikusa került ki belőle: Luis de León
(1527—92) és Fernando de Herrera (1534—1597),
mindketten szerzetesek. Az epikus költemények
közt legjobbak Ercilla y Zuniga (1533—96) Araucana-ja és Balbuena El Bernardo c. költeménye.
Ugyanakkor, amikor a líra dús virágzásnak
indult, a drámai költés is, hosszas tapogatódzások
után, e század végén legmagasabb kifejlésót érte
el Lope de Vegával. Torres Navarro hat, élénk
párbeszédénél fogva nevezetes comediátirt, ame
lyeket Rómában a XVI. sz. elején elő is adtak.
Nyomdokait Castillejo és Gil Vicente követték,
néhány vígjátékot és autót pedig a század első
harmadában Valladolid, Valencia és Sevilla szín
házaiban adtak elő. Jelentékeny haladás azonban
csak Lope de Buedánál (1500—1567) mutatkozik,
akit Cervantes a spanyol színészet apjának neve
zett. Új irányt hozott be a spanyol drámaírásba
Gueva, aki darabjaiban a komikus és tragikus
elemet vegyítve alkalmazta. Madridban a később
halhatatlan prózaíróvá lett Cervantes írt mintegy
harminc-negyven darabot, amelyek közül azon
ban csak kettő jutott ránk: Numancia és El trato
de Argel. Nemsokára ezután lépett fel a nagy
drámaíró: Lope de Vega, aki húsz éven át kizá
rólagosan uralkodott a színpadon. Minden műfaj
ban hihetetlen termékenységgel dolgozott; darab
jainak száma mintegy 1800-ra rúg.
De nemcsak lírai és drámai, hanem prózai mun
kákban is gazdagaXVI.sz. spanyolirodalma.Akrónikákhely ét igazi történelmi munkák foglalják el;
a fő történetírók: Flórian de Ocampo, Pedro de
Mejia, Gomara, Oviedo, Las Casas, Zurita,
Sandoval, Herrera, Inca Garcilaso- A történet
írás mellett a regényirodalom is virágzott, kü
lönösen pedig a lovagregény, amig Cervantes
Don Quijote-jának maró szatírája halálos csapást
nem mért reá. Csak az úgynevezett Amadis-regényeknek (1. o.) van némi becsük, a többire a fele
dés fátyola borult. A lovagregény mellett dúsan
virágzott a pásztorregény is. E műfaj típusa Jorge
de Montemayor Diana enamoradája (Szerelmes
Diana) volt. A pásztorregónyeknél sokkal érdeke
sebbek és nevezetesebbek voltak az úgynevezett
pikaroregények (pajkos). E műfaj két igen jelen
tékeny munkát tud fölmutatni. Az egyik, amely
óriási sikert aratott nemcsak Spanyolországban,
hanem egész Európában is, a Lazarillo de Tormes
(1544) c, amely egy, a társadalom salakjából való
kalandor változatos életének rajzát adja. A másik
Mateo Aleman Guzmán de Alfaracheja (1599),
amely ez aljas társadalmi osztály alakjairól hü és
jellemzetes képet ád. A tulaj donképeni novellát,
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amelyet leginkább Vülegas (15G5) és Timoneda (1580—1645), egy személyben tudós, udvarom!,
(Patrafíuelo, 1570) műveltek csekély sikerrel, szin költő, röpiratíró, aki a költészet komoly és víg
tén a nagy Cervantes alakította át, új, végleges fajaiban több-kevesebb sikerrel megpróbálkozott.
formát adva neki. Ez a nagy szellem írta meg azt Legjobbak szatirikus letrülái.
a világirodalomban is páratlanul álló halhatatlan
A XVII. sz. prózai irodalma még szegényebb,
szatírája munkát, amelynek Don Quijote a címe mint a költői irodalom. A legérdemesebb és igazán
(1. Cervantes és Don Quijote). A XVI. sz. próza nagy alak a már említett Q'tevedo; az érdemesebb
írói közül meg kell még említenünk Fray Luis történetírók közül említendők: Argensola, Coloma,
de Leónt, aki költeményeken kívül számos vallá Mello és Solis. A pikareszk novella- és az elbeszélő
sos könyvet irt; Szent Terézát, akinek levelein irodalom valamivel gazdagabb e korban; Marti
misztikus báj ömlik el és D. Jüan Marianát, ki folytatja Aloman Guztnán do Alfaraehé.'át, Perez
nek História do Éspana c. könyve ma is forrásul de León Tjopez de TJbeda álnév alatt kiadja La
szolgál.
Picara Justina (1605)c. regényét, amely ugyancsak
Harmadik korszak (XVII. sz.). A spanyol nem a Guzmán de Alfarache gyarló utánzata; Espinel
zet a XVII. sz. első felében is jelentékeny politikai megírja (1618) El Escudoro Marcos de Obregón c.
szerepet vitt, és az irodalomnak erre a korsza máig is olvasott regényét, amelyből Lesage azután
kára esik a drámairodalom virágzása. Lope de a Gil Blast merítette; Yanez y Ribera megírja
Vega mellett kisebb-nagyobb tehetségű tanítvá (1624) Alonzo, mozo de muchos amos (Alfonz, sok
nyai gazdagították a drámairodalmat, így Vélez úr szolgája) e. regényét; Solorzano három pika
de Guevara (1576—1644); Montalván (1602-38); reszk regényt ad ki. A prózában is a kultizmus
Mira de Amescua (1602—35); Antonio Mendoza dagálya uralkodott s a XVII. sz. vége felé min
(1623—43); Gábriel Tellez, írói nevén Tirso de denütt hanyatlás volt észlelhető. Spanyolország
Mólina, akinek Burlador de Sevilla c. darabja a gazdasági és politikai sülyedését irodalma is meg
Don Jüanok prototípusává lett; Ruiz de Jüan érezte.
Álarcon, akinek La Verdad sospáchosa-ját a buda
Negyedik korszak (XVIII. sz.). A XVIII. sz.-belí
pesti Nemzeti Színházban is előadták. Ez írók víg S.-ra a francia irodalom volt döntő hatással, még
játékaiból a többi nemzet Írói s főként a franciák pedig inkább hasznos, mint káros eredménnyel.
(Hardy, a két Corneille, Scarron, Soudéry stb.) A drámaírók közül ketten válnak ki: Zamora
is nagyon sokat merítettek. Lope de Vega halála (1706—1730), Don Jüan történetét tárgyazó da
után (1635) Calderon de la Barca neve hódította rabjával és Ganizares (1676—1750). A prózá
meg Spanyolországot. Calderon mellett a XVII. ban két tehetségesebb író válik ki: San Felipe
század közepe táján még más nagy drámaírók marquis (megh. 1726), aki érdekes emlékiratokat
kal találkozunk: a legnevezetesebb köztük Mo- haarvott hátra ós a szorgalmas s tudós Benedekreto (1618—1669), aki történelmi és szent tárgyú rendi Feyjo'o(l67Q—l76í). 1714-ben V. Fülöp fran
drámákat, jellemvígjátékokat stb. írt; legjobb cia mintára megalapítja az Academia ospanola-t,
jellemvígjátéka az El desdón oon el desdén című amely 1726—39. Diccionario de las autoridades
(magyarra fordította Gfijőry Vilmos Közönyt kö cím alatt becses szótárt, majd nyelvtant adott ki.
zönnyel cím alatt), melyet Moliere La prineesse 1738-ban megalakul a Reál Academia de la his
d'Élide-jében utánzott: említendők azonkívül a tória, mely nagyban előmozdította a történelmi
tragédiában ós vígjátékban egy aránt kitűnő Fran kutatást. A magasabb osztályok és az írók a
cisco Rojas y Zorrilla (Í607—60?); Aragon francia nyelvet tanulják, számos fordítós készül a
Zárate, Diamante, Matos Fregosa, Solis a tör francia remekművekből ég lassanként egész forra
ténetíró és Ganizares (1676—1750). A XVII. sz. dalom keletkezik a francia irodalom hatása alatt.
második fele óta azonban a dráma hanyatlani kezd; Ezt az átalakulást Ignazio Jjuzán (1072—1754)
nemsokára aztán a francia hatás érvényesül.
párisi követségi titkár képviseli, aki Boileau és
A lírai költészeten már a XVI. sz. vége óta Le Bossu munkái után kiadott Arte poetica-jábare
mutatkoznak a hanyatlás jelei: a cikornya, a (1737) a spanyol költészetet a többi müveit nem
dagály, a túlságos fmomkodás. Az első, akinek írá zetnél elfogadott szabályoknak akarja alávetni.
saiban ez iskola minden hibája feltalálható: Le- Poétikáját kedvezően fogadták és szabályai után
désma (1552—1623); de azért az új iskolának, az indultak. Isla atya (1703—81) História del famoso
estilo culto vagyis a művelt stíl iskolájának a predicador Fray Gerundio (1758) c. müvében a
feje nem 6, hanem Gőngora y Argote (1. o.) lett. korabeli prédikátorok cikornyás szónoklatait tette
0 volt az, aki után a cikornyás, dagályos és ho maró gúny tárgyává; Montaino (1697—1764) a
mályos hasonlatokkal telt ir&smódot gongorizmus- francia klasszikus tragédiát igyekezett megho
nak nevezték el. Mindazáltal a jobb ízlésű írók nosítani Spanyolországban; Moratín, az idősb,
meg tudták őrizni írásaikat káros befolyásától, így (1737—1780) számos epikai, tanító és lirai költe
Lupercio Leonardo de Argensola és Bartolomé ményt írt; Cadahalso (1741—82) Cartas MarLeonardo de Argensola (1568—1631), akiket rueeas-aiban Montesquieu Perzsa leveleit utánozta,
Spanyolország Horatiusainak neveztek: Jáuregui, és Eruditos á la violeta című művében a felületes
Medrano (1617), Arguijo, FiZ%as(1596—1669), tudósokat gúnyolta ki; Iriarte (1750—91) AesoRiója (1600—58), 2?^t7acfteherceg(1581-1658), pus és Lafontaine meséit utánozta; Montengon
a románeköltő. Számos hatalmas író, így Cervan atya El Eusebio c. alatt egy Télémaque-utánzatot
tes, Lope de Vega és főként Quevedo erősen tá írt. A franciaellenes iskola feje Jüan Melendéz
madták ezt az Ízléstelen iskolát, de hibáiba olykor Váldés (1754—1817) volt, akit a spanyol parmaguk is beleestek. Legjobban egyesíti magában naeszus helyreállítójának neveztek és aki néhány
a XVII. sz. irodalmát az eszes Quevedo y Vülegas nagyon szép ódát írt; ide tartoztak még Qonzález
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(i7SS—9i),Forner{l756—97),IglesiasdelaCasa
(1753—91), Cienfuegos (1764—1809), akinek szép
dalai, ódái, elégiái, tragédiái nagy hatást gyako
roltak a közönségre; Manuel Quintana (1772—
1857) kora legkiválóbb ódaköltője. A XVIII. sz.
vége különösen két irót ural: Jovellanost és az
ifjabb Moratínt. Jovellanos (1744—1811) mint
politikus, kritikus, tudós és költő egykép kitűnt;
Moratin (1760—1828) a szininüírást reformálta,
Moliéret fordította és győzelemre segítette a
modern vígjátékot.
Ötödik korszak (XIX. sz.). A XIX. sz.-beli S.
ugyanolyan hullámzásokon ment keresztül, mint
aminőket a politikai és társadalmi mozgalmak
mutattak. A napóleoni seregeknek Spanyolor
szágba való betörése volt az ébresztő szózat, amely
a francia járom lerázására az első jelt megadta
és a nemzeti érzést a hazafiak szívóben feltámasz
totta. Ennek a felbuzduló, lelkesedő, hazafias ér
zésnek itt is, mint másutt is, elóször a költők:
a már említett Manuel Quintana, Jüan Nicasio
Gallego (1777—1853) és Martinez de la Ilosa
(1789—1861) adtak lángoló kifejezést. Az abszo
lutisztikus hatalom ismételt heiyreállása azonban
még sokszor zavarta meg a haladás munkásait.
Az 1830-iki forradalom után kezdetét veszi az
irodalmi újjászületés. A romanticizmus Spanyol
országba jut és kedvező fogadtatásra talál. A
tehetségek gazdag sora áll elő. Rivas herceg
(Angel Saavedra, 1791—1865), az epika mezejére
lép és Don Alvarójával (1835) az első kitűnő
romantikus drámát adja. Martinez de la Rosa
kiadja legjobb művét, La Conjuración de Venecia
c. prózában írt drámáját; Gil y Zúrate ugyan
csak nagy sikert arat drámáival. Breton de los
Herreros, a kiváló szatirikus ós komikus költő
Marcela (1831) c. vígjátékával először viszi a
romanticizmust a spanyol színpadra; Hartzenbusch (1806—1880) Los Amantes deTeruel(1836)
c. drámájával óriási hatást ért el és egyike lett a
legkiválóbb drámaíróknak. Ventura de la Vega
(1807—1865) három eredeti drámája a kiválóbbak
közül való, Garda Gutiérrez (1812—84) nagy
sikert arat El Trovador (1826) c. lovagdrámájá
val. Rodriguez Rubí (1817—90) Breton de los
Herreros után a legkiválóbb vígjátékiró. Sajnos,
hogy Espronceda (1810—42), a legzseniálisabb s
a legragyogóbb spanyol költők egyike, élte delén
tért korai sírba. A világirodalomban is számot
tett: Jósé Zorrilla (1817—1893). Nemzete múlt
jának legragyogóbb emlékeit újította föl és színes,
erőtől duzzadó nyelven zengte a szív, a lélek min
den érzését, indulatát. Drámáival (Főleg a Don
Jüan Tenorióval) is sikert aratott. Mellette Jüan
Arolas, a spanyol Lamartine, ért el nagy sikert.
Ramón de üampoamor (1817) új műfajt honosít
meg a költészetben: a dolorát (panasz; kisebb,
bölcselkedő lírai vers). Egyéb költeményeiben is a
pesszimisztikus bölcselkedő elem a túlnyomó. Ven
tura Ruiz Aguilera (1820—8J) költészete kora
szellemét tükrözteti, Giistavo Becquer, a spanyol
Heine, szellemes dalköltő. Selgas (1824—1882)
íinom érzésű lírikus. A regényírás, amelyben
Patricio de la Escosura (1807—78) és mások
tettek kísérletet s amely eladdig híjával volt
minden eredetiségnek, Cecília Böhl-Faber-ban
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(1796—1877; álneve Fernan Caballero) termé
keny művelőt talál. Novellái, regényei nagyon
tetszettek s a spanyol társadalmi regény meg
teremtőjének őttekinthetni. A történelem, akritika,
a tudományos irodalom mezején is sok kiváló író
val találkozunk. Legelső helyen áll Lafuente
(1806—66), aki 28 kötetben hazája történetét
(História generál de Bspana) irta meg. Melléje
sorakoznak: Toreno gróf, Evaristo San Miguel,
Miraflores, Pidal marquis, Gayangos, Ferrer
del Rio, Alcántara Durán, Guerra y Őrbe,
Adolfo de Castro, Pacheco, akik mindannyian a
történetírást művelik. A filozófia is akadt műve
lőkre. Balmes abbé elég mély katolikus bölcselőd
Számos hive volt a német Krause panteisztikus
filozófiájának, amelynek iskoláját Spanyolország
ban Sanz del Rio (1814—69) alapította meg. A
skót iskola követői leginkább a kataloniai filozó
fusok sorából kerülnek ki: Ariban, Llorens, Milá
y Fontanals. A skolasztikus iskola feje Zefirino
Gonzalezvolt. A madridi Ateneo a központja a köl
tészeti, filozófiai és tudományos felolvasásoknak^
Minden téren mozgás és haladás észlelhető.
Núnez de Arcé ihletett mély lírikus, aki köl
teményeiben és tragédiáiban kora képét tükröz
teti. Jelesebb költők még: Trueba, Gánovas del
Gastillo, Álarcon, Valera, A. Grilo, Manuel
Reina, Palau és Diaz de Éscovar kedvelt nép
dalok költői. La Revilla stb. Adelardo López
de Ayala{ÍS29—78) a drámaírók legkiválóbbika,
aki az igazi jellemvígjátékot éleszti föl. Tamayo y Baus, aki már a romanticizmus ha
nyatlása óta tette ismertté nevét Virginia c.
klasszikái tragédiájával és történelmi drámái
val (legjobb köztük a La Ricahembra c, amelyet
Guerra y Or&e-val együtt írt), eleinte Joaquin
Estébanez álnév alatt Un dráma nuevojával (Új
dráma, magy. ford. Huszár Vilmos) új mezőre
lép, meghonosítván a S.-ban a realisztikus és
lélektani drámát. NarcisSerra két új drámai for
mát alapít meg: a pasillo-i (rövid, leginkább
víg darab) és a drámai balladát. Vele a víg
játék úgyszólván sírba tér. A romantikus drá
mát feléleszti egy hatalmas tehetség: Echegaray
(1. o.), akinek gazdag képzelőtehetséggel és erő
vel megalkotott darabjai világszerte nagy sikert
arattak. Néhány drámája a mi színházainkban
is állandóan műsoron volt. A drámaírók közt ki
tűnnek még: Fnrique Gaspar, a francia realista
drámát utánozza; Sanchez Castro, Theudis
(1878) című tragédiájával nagy sikert aratott;
Eugenio Sellés, lélektani drámáival tűnik kL
A regény birodalma is, az olvasó közönség nagyobbodtával, mindinkább zajossá lesz. Manuel
Fernandez y Gonzalez kiváló tehetség, aki leg
több elbeszélésében Dumas-t utánozza. Trueba
(1821—89) többnyire a falusi élet köréből vesz
tárgyakat; Perez-Escrich (1827—97) legtöbb mű
vében a hatást hajhássza. A legeredetibb és káp
ráztató képzelő tehetségű Álarcon (1833—91),
kiváló regénye az Escandalo. mely az irodalomban egész vihart támasztott. Kiváló helyet
foglal el a regényírók sorában Valera is, aki
az idealisták feje. A legelső hely mindazonáltal
Benito Perez Gáldóst illeti, akinek a modern
spanyol társadalomból vett erkölcsregényei mély
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megfigyelő tehetségről tanúskodnak. Díszes helyet
foglalnak el ínég Armando Palacio Valdés,
Jósé Maria Pereda, Emília Pardo Bazán és
Picón. Az irodalmi kritika is jelentékeny hala
dást mutat. Amador de los Bios (1818—78), a
kitűnő tudós, munkás pályáját a S. kritikai tör
ténetének megírásával tetőzi be. Mellette Canete,
Valera, Milá y Fontanals, Molins, GalvoA.sensio, Menendez-Pelayo, Balart, La Eevüla a kiváló kritikusok és esztétikusok. Az
ékesszólás is a legkiválóbb művelőket tudja föl
mutatni; Gastelart, aki költő, regényíró, eszté
tikus ós tudós egy személyben; továbbá a félelme
tes dialektikus Cánovas del Castillót. A törté
netírás is virágzó.
De a föllendülés a spanyol szépirodalom terén
nem volt hosszú életű. Az új írók között kiemel
kedő tehetségre nem akadunk. A líra aránylag a
legtöbb művelőre talál. Az újabbak részint Parnasszisták, részint szimbolisták. Az előbbieknek
Salvador Bueda, az utóbbiaknak Macliado Alvarez s az amerikai Búbén Dario a legfőbb kép
viselője. Gábriel y Gálán új költő.
A regényirodalómban Valencia vidékének, vi
szonyainak és lakosainak találó jellemzésével fel
tűnést keltett Blasco Ibanez Entre naranjas c.
regénye, bár a történet a regény végén ellaposo
dik. Jüan Valera számos novellagyüjteinónye
mellett kiadta Morsainor c. regényét (1898). Emlí
tendők még a humoros novelláiról ismeretes Taboada regénye: La viuda de Cnaparro, Palacio
Valdés: La herinana S. Sulpicio, Alas: Dona
Berta, Pio Baroja ós a jezsuita Coloma, kinek
több regénye magyarul is megjelent. Némi hírre
tettek szert még az elbeszélő irodalomban Salva•dor Bueda, Azorin, a humorista, Joaquin Di•centa, Lopez de Baro stb.
A már említett Ibanezen kívül Valle-lnclán,
•Gomez Carrillo, González Blanco, Ortega y
Munilla, Perez Zuniga és Luis Tabrada a
jelesebbek. Felipe Trigo és Jósé Francés a jelen
naturalistái. Miguel de Unamuno kiváló tudós
•és kritikus is.
A drámai irodalomban említést érdemel az Alvarez Quintero-testvéiek, Benavente és Iraquin
Dicenta termékeny és hatásos munkássága.
A Cataloniában erősen fejlődő irodalom nem
-egy megemlítésre méltó művet hozott létre: Yxart
<Obras catalanes), Aranjo Cuentos, Balaguer (üistoriasy tradiciones),Bubióy Ors, LVerdagner,
•Gobelt értékes költők. Marti y Folguera (Poemas
•eatalans). Angel Guimerá kiváló költeményeket
-és drámákat tett közzé, melyekkel a modern iro
dalom fejévé lett stb. Palau irodalomtörténeti
müvét tette közzé katalán nyelvjárásban. Meg
nyitották Zaragozában a régi Cancionero catalant, felújították a cataloniai virágjátékokat. A
mozgalom nemcsak Cataloniára terjedt ki, hanem
•eljutott más tartományokba is.
A 8. termékeinek magyarra fordítása körül
érdemeket szereztek: a régibbek közül első helyen
Györy Vilmos, aki Cervantes Don Quijote-ját,
Calderon ós Moreto egynéhány színdarabját for
dította le; Greguss Gyula Győry Vilmossal együtt
•Calderon Állhatatos fejedelmét fordította; Lukács
-Móric, aki Cervantes novelláiból fordított; Bek-
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sics Gusztáv, aki a Cid-románcokat, Moreto egy
némely színdarabját, Castelar egy regényét ültette
át; Thaly Kálmán, aki spanyol románcokat és
Szathmáry György, aki Castelar müveiből for
dított. Haraszti Gyula Álarcon regényeiből ülte
tett át egynéhányat, míg Echogaraynak drámái
ból Patthy Károly fordított. A spanyol irodalom
ból magyarul legtöbbet nyújtott Körösi Albin.
Szálai Emil prózai és költői fordításokat adott
kizre. Huszár Vilmos számos kisebb elbeszélésen
kívül Alarcóntól, Castelartól, Echegaraytól stb.
fordított nagyobb munkákat.
Irodalom. Kiillőldi: Bouterweck, Geschichte der spanischen
Poesie und Beredsamkeit, Gőttingen 1809, spanyol kiad.
Madrid 1828, 3 köt.; ezt folytatta Brinckmeier, bie Nationallitteranir der Spanier seit Aníang dcs XIX. Jahrhunderts, Gőttingen 1850; Schack, Gescüichte der dramatischen Literatur und Kunst in Spanien, 3 kötet.
Berlin 1845—46 ; később Nachtriige zur Geschichte stb cím
alatt pótkötet jelent meg 1854 ; Ticknor, The history of
Spanish Literature, New York és London 1849, 3. kiad. New
York 1872, 3 köt., megvan németül, franciául és spanyolul
i s ; Amador dö los Rios, História eritica de la Iiteratura
espanola, 7 kőt., Madrid 1861—65, csak a XVI. sz.-ig terjed ;
Cánovas del Castiilo, Estudics literarios, 2 köt., 1S68;
Blanco Gaicia, La Iiteratura esp<!nola en el siglo XIX., 3
kőt., 1891; Cejador, História de la lingua y Iiteratura Casteliana, XIII. köt.; Klein, Geschichte des spanischen Diamas,
Leipzigl871—75,4köt.; Kelly, History ot Spanish Literature,
London 1898 ; Beér, Spanische Literaturgeschichte, Leipzig 1903, 2 köt. ; Becker Ph. A., Geschichte der spanischen
Literatur, Strassburg 1904 ; Nueva Biblioteca de autores
espauoles, 1905. és folyt. Magyar nyelvű dolgozatok : Ka
zinczy Gábor, Spanyol időszaki sajtó 1841-ben, Tudománytár
1842 ; Csebbi, Ujabb spanyol litteratura, Litt. Lapok 1841;
Lengyel Géza Dezső, A spanyol románcok, Figyelő 1871;
Beksics Gusztáv, A Cid-románcok, Fővárosi Lapok 1872;
Szálai Emil, A modern S.-ról, Magyar Szalon 1894; Körösi
Albin, A XIX. sz. spanyol költői, Cervantes-tanulmányok,
1916—17.

Spanyol járvány, 1. Spanyol nátha.
Spanyol kréta, zsírkő, melyet szabók használ
nak a szabáshoz, 1. Talk.
Spanyol lazulit (ásv.), 1. Kordierit.
Spanyol légy (Lytta vesicatoria) a. m. kőrisbogár (1. o.).
Spanyol lépés, iskola-lovaglásnál, ha a ló ma
gasan felemelt alkarral, nem annyira térnyerően,
mint inkább szépen lép.
Spanyol lovas, 1. Rohamgát.
Spanyol-Marokkó, így nevezik 1912 óta a
spanyol érdekkörhöz tartozó területet Marokkó
É.-i3 és D-i részén. Ifnivel együtt területe 146,170
km , 730,000 lak. A marokkói birtoklás Spanyol
országot meg-megújuló harcokba keverte. Lásd
Spanyolország (története).
Spanyol művészet. A Pirenei félszigeten, ahol
a mór uralom annyi kiváló emléket hagyott maga
után (1. Arab művészet), nemzeti művészeti tevéken5'8ég a középkor derekán kezdődik és annak
kiterjedése összevág a mórokkal küzdő keresz
tény állam határaival. Éppen e küzdelmek és az
azok során kifejlődött vallásos és nemzeti érzés
az egyházi épületek hosszú sorát hozták létre. A
román építészet még kezdetleges eljárásával bol
tozott templomok után (pl. S. Millan, Szt. Márton
templom Segoviában) délfrancia hatások alatt don
gaboltozatos templomok keletkeznek, köztük Sant
iago de Compostela, a híres búcsújáró templom (to
vábbá templomok Barcelonában, Geronában, Corunában, Avilában), do keresztboltozatos templomok
is épülnek, pl. a salamancai régi székesegyház
(1120 óta), a loridai, tudelai, tarragonai székes-
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•egyházak (XIII. sz.) már csúcsíves részletekkel.
Portugáliában főleg a coimbrai régi székesegy
ház emelendő M. Az építészettel karöltve jár a
túláradó gazdagságú szobrászati disz, amely a ko
lostorok keresztfolyosóin és a tomplomok hom
lokzatain pazarul jelentkezik és gyakran francia
mesterek műve, de jellemző a spanyol Ízlésre
nézve, amely — részben az arab művészet deko
ratív pompájának hatása alatt — ezt a gazdag
ságot utóbb is alkalmazza építészetében. A leg
nagyszerűbb példa a Santiago de Coinpostela hixes kapuzata (1180).
A csúcsíves építészet részben északi-, részben
délfrancia hatás alatt áll, amellett azonban a spa
nyol sajátságok, nemcsak a részletek kiképzésé
ben, hanem a templomok elrendezésében is (Ga•pilla Mayor a szentély helyén) mindinkább
kifejlődnek. Kiváló emlékek a Szt. Ferdinánd ki
rály alapította burgosi (1221) és toledói (1227)
székesegyházak, továbbá a leoni székesegyház és
Kataioniában a geronai, barcelonai és pálmai
(Mallorca szigetén) székesegyházak. Portugáliá
ban különösen a batalhai zárdatemplom válik ki.
A gótika még a XV. sz. egész folyamát is kitölti;
Spanyolország ós Portugália gyarapodott hatal
mánál fogva éppen ekkor a nagy művek egész
sora jön létre. Ha gyakran idegen mesterek keze
alatt is (kölni mesterek Burgosban), a késő gótika
fantasztikus gazdagságú képet ölt. Régebben meg
kezdett nagy egyházi épületek folytatásán, kifej
lesztésén kívül (Burgos, Valencia, Toledo) a leg
nevezetesebb a sevillai héthajós székesegyház
(1403—1507), a kereszténység legnagyobb tem
plomainak egyike. A világi építészet terén a
guadalajarai Infantado-palota (1461-től) a mór és
gótikus motívumok sajátos egyesítését mutatja,
•a valladolidi Szt. Kereszt-kollégiumon (1480—92)
pedig már olasz renaissance motívumok jelentkez
nek. Nevezetesek a pálmai és valenciai tőzsdeépü
letek (Ionja). — Portugáliában I. Emánuel király
nralkodása (1495—1521) a virágzás kora (arte
Manuelina), amelyben a csúcsíves és renaissance
formákkal kapcsolatban mór, sőt indiai elemek is
fantasztikus összhatásokat nyújtanak. Pontes
emlékek: a batalhai és belemi templomok, amelye
ken a kor legnagyobb építésze, Ivao de Castilho
dolgozott, a Krisztus-lovagok szentélye Thomarban (1523) stb.
A szobrászat terén a középkori hagyományok
folyta tilsaképpen a dekoratív kőplasztika virág
aik. Jellemzők amellett a nagy templomok gyak
ran óriási, faragott és festett faoltárai (retablo, pl.
a sevillai székesegyházban). Idegenek mellett most
már spanyol mesterek is kitűnnek, pl. Gil de
Sildé (XV. sz. 2. fele), aki a síremlékek terén is
kiválót alkotott (mirafloresi királysírok). A fes
tészet részben olasz, részben németalföldi hatás
alatt áll; a szükséglet legjavát külföldről fedezik
és a spanyolok követik az idegen mintákat. Kéz
zelfoghatóbb művész-egyéniséggel még nem talál
kozunk.
A XVI. században az olasz befolyás az ural
kodó. A mór ízlésből eredt vegyes stílus (mitdejar
stílus) mellett a spanyol kora-renaissance jelleg
zetes formája az t.n.platereszk-stilus (am. ötvösetilus), amelyben antikizáló, gótikus és részben
Bémi Nagy LexHuma XVII. kőt
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még arab elemek pazar gazdagságú egésszé egye
sülnek. Nemcsak ötvösművekben, főleg azr úrnapi
körmenetek alkalmából használt nag5 szabású
szentségmutatókban (custoáia) jelentkezik ez,
hanem az építészetben is. A templomépítészet terén
a leghíresebb emlék a granadai új székesegyház,
javarészében Diegode Siloe(megh. 1563)müve.
Spanyol mesterek gazdag tevékenységet fejtenek
ki mind az egyházi, mind a világi építészet terén.
A platereszk stílust a szigorúbb, klasszikus jel
legű olaszos stílus váltja fel,, amelynek nagy mes
tere Jüan de Herrera (1530—97), a II. Fülöp
király által alapított Escorial, valamint az aranjuezi kastély és a sevillai tőzsde alkotőja.
A szobrászat három fő ága a dekoratív kőplasz
tika, a síremlék és kivált a fából faragott oltár.
Nevezetes mesterek: Bartolomeo Ordonez, Diego
de Siloe, Alonso Berruguete, Gaspar Becerra,
Jüan de Juni, stb. — A festők még nem képe
sek az idegen, olasz vagy németalföldi hatások
nyűgét lerázni, és míg az idegen festők sorában
a Spanyolországba költözött Greco az egyéniség
oly megkapó képét nyújtja, bennük csak halkan
jelentkezik a spanyol festészet önállósága. Tős
gyökeres romanisták : Jjuis de Vargas, Jüan
Juanes, Páblo de Céspedes, velencei hatás alatt
áll Jüan Femandez il Navarrete, Luis Morales és Alonso Sanchez Coello azonban már átve
zet a XVII. század nemzeti irányába.
Ez a század hozza meg a S. teljes önállóságát, a
nemzeti jellem kifejezését. A spanyol lélek rajon
gásig menő vallásossága, amellett mély realisz
tikus érzése, még mindig a mór hagyományból
merített fantasztikus pompaszeretettel a művészet
minden terén nagyszerű müveket hoz létre. Ért
hető, ha a barokk művészet lendülete felülkere
kedik a klasszicizáló stílus kimértsógén és mind
templom- és kolostorépületeken, mind világi mü
veken korlátlanul érvényesül. Jellemző jelenség
Jósé Ghurriguerra (1650—1723), aki mintegy új
ból feltámasztja a platereszk stílus gazdagságát
és nevet ad a spanyol barokk művészet jellemző
irányának (churriguerizmus). A szobrászatnak
a polikrom fafaragás a legfontosabb, legjellem
zőbb ága. Nagy faragott oltárok, szobrok, szobor
csoportok a messzemenő realizmus útján keresik
a szemlélők lelkét megkapó hatásokat. Kiváló
mesterek: Gregorio Hernandez, a szevillai Jüan
Martinez Montanés, Pedro Boldan, a granadai
Alonso Gano, aki egyúttal építész és festő is,
Pedro de Mena, stb.
Elsősorban azonban a spanyol festészet emel
kedett kimagasló, világraszóló jelentőségre és
pedig főleg a szevillai festészet. Itt Jüan del Gastillo még olaszos, «átmeneti» mester ós Francisco
Pacheco is, Velázquez mestere és apósa, még a
régibb irány híve, de Jüan de las Buelas (megh.
1625.) már az új korba vezet át. Már igazán kiváló
mester Herrera el Viejo (1576—1656), mellette
Francisco Zurbarán (1598—1662) a spanyol
áhítat nagy ábrázolója, a nemes Alonso Gano
(1601—67). Ebből a körből emelkedik ki Diego
de Silva Velázquez (1590—1660), aki a legtöké
letesebben oldja meg a spanyol festészet világi
feladatait, mig kortársa, Bartolomé Estéban
Murillo (1618—82) a vallásos festészet terén adott
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kifejezést a spanyol nép lelkének. Velázquez
követői közül főleg Glaudio Goello, Antonio Pe
redet, Jüan Garreno de Miranda, Mateo Cerezo
válik ki, Murillo tanítványai közül leginkább Jüan
de VaÚez Leál mutat némi önállóságot.
A XVIII. sz. építészetét a ehurriguerizmus vi
rágzása mellett a barokk stílus különböző árnya
latainak érvényesülése, végül pedig — mint egye
bütt is — a klasszicizmus szigorúbb formájának
fellépése jellemzi. A szobrászat nemzeti iránya
ebben a sz.-ban is folytatódik (Francisco Zarcillo
y Alcaraz, 1707—81), utóbb azonban itt is lábra
kap az akadémikus irány, amelynek főbb képvi
selői Luis Salvador Carmona (1709—67) és
Francisco Gutierrez (1727—82). A festők közül
Francisco Goya y Lucientes (1746—1828) mind
gondolatainak, mind festői előadásának megkapó
erejével mindenkit elhomályosít és a modern mű
vészet legnagyobb úttörőinek egyike.
A XIX. sz.-i S.-ben az építészet, amely a nem
zetközi fejlődésnek részese, különösen figyelemre
méltó jelenséget nem mutat. A szobrászok közül
Jósé Alvarez (1768—1827) volt a klasszicizmus
Ünnepelt mestere. Ez az irány soká életben maradt.
A modernebb irány megindítója Mariano Benlliure. Újabb szobrászok: Jósé Alcoverro y
Amoros, Agostino Querol, Aniceto Marinas,
Julio Echeondia, Miquel Blay, stb. Az antiki
záló festészetnek is mégvolt a maga spanyol nagymestere: Jósé de Madrazo (1781—1859), míg
Goya irányát Vicente Lopez (1772—1855) és
Leonardo Alenza (1807-45) igyekezett folytatni.
A múlt sz.-ban annyira nagyratartott történeti
festészet terén a spanyoloknak sok európai hírű
mesterük volt: Jósé Gasado dél Alisai, Eduardo
Rozales, Luis Alvarez Gatala, az ünnepelt
Francisco Pradilla, majd Jósé Moreno Carbónero és a híres Ulpiano Gheca. Újabb tájkép
festők : Jaime Moréra, Enrigue Serra, Manuel
Garda, stb. A XIX. sz. legünnepeltebb festői
közé tartozott a ragyogó technikájú Mariano
Fortuny (1838—74). Mint ő, a népélet és a ragyogó
külsőségek ábrázolására helyezi a fősúlyt még
sok más festő: Jósé Villégas, Salvador Sanchez
Barbudo, Jósé Benlliure y Gil, Jósé Gallegos,
Salvadoré Viniegra. Említendők még a követ
kező festők, akiknek javarésze a francia festészet
hatása alatt áll: Alejandro de Riguer, Santiago
Rusénol, Laureano Barrau, Fernando Alvarez
de Sotomayor, Joaquin Sorolla y Bastida. Vala
mennyi föíött áll azonban Ignacio Zuloaga (szül.
1870), jelenleg a külföldön a S.-nek legismertebb
képviselője.
Irodalom. Palomino y Velasco, Mnseo pictorico, 3 köt.,
Madrid 1715—24; Cean Bermudez, DiccicnBrio historico de
los ilustres profesores de las bellas aríes en EspaSa
6 kőt., n. o. 1880; u. a. Noticias de los arquitectos y
arquiteetura de Espaua (4 köt., TI. O. 1829); Passavant,
Die christlicae Kunst in Spanien. Leipzigr 1853; Uhde,
Baudenkmiüer in Spanien und Portugál, Berlin 1889—93 ;
Junghíindel—Guriitt, Die Baukunst Spaniens, Dresden
1889—93 ; Lefort, La peinture espagnole, Paris 1893 ; Justi,
Miscellaneen aus drei Jahrhunderten gpanischen Kunstlebens, Berlin 1908 ; Dieulafoy, La statuaire polyehrome en
Espasrne, Paris, 1908 ; u. attól összefoglaló S.-történet fran
ciául és németül az Ars Una sorozatban; Schubert, Geschichte des Barokks in Spanien, Esslingen 1908; Lafond,
La scalptnre esiagnole, Paris 1908 ; A. L. Maier, Geschichte
der spanischen Maierei, Lelpzig 1903 ; a dSpanish Series»
számos kötete.
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Spanyol nád (nSv.), a) a Calamus nevű pálma
vékony szára, 1. Calamus; b) a tulaj donképeni
S., mely a mi nádunkkal rokon, 1. ArundoSpanyol nátha v. spanyol influenza nem egy éb,
mint a már régen ismert influenza (1. o.) legújabb
(1918—19) pandeiniás járványa, melyet először
Spanyolországban írtak le és innen származott
neve. A járványnak igen veszedelmes és aránylag
gyakori komplikációja volt a tüdőgyuladás, mely
ritkán a megbetegedés kezdetén, de rendesen a
3—5. napon jelentkezett, néha még később, esetleg
látszólagos javulás, láztalan szakasz után. A S.nak, épp úgy, mint az influenzának, biztos gyógy
szere nincsen; az oltásokról is még eltérők a vé
lemények.
Spanyol nyelv. A román nyelvek ogyike s mint
román testvérnyelvei, a S. is a latinból származik,
de a századok folyamán számos elemet vett fel
magába ama népek nyelvéből, amelyek az Ibérfólszigeten uralkodtak. Spanyolország őslakói:
északon a kantabriaiak, délen az ibérek, baszk és
kelta törzsekkel vegyültek s innen eredt a keltiber
elnevezés. Ez őslakosok nemzeti vonásait és nyel
vét a római, germán és arab hódítások s beván
dorlások majd teljesen elenyésztették s csak a
Pireneusokban őrizte meg néhány kantabriai törzs
szokásait és nyelvét az idegen elemektől. A régi
spanyol népnyelvnek ezek a baszk tartományok
ban máig is beszélt maradványai a baszk nyelvet
teszik (1. Baszk nyelv). A S. legrégibb nyomaira
Isidorus Origeneseiben bukkantak; de a legrégibb
nyelvemlékek a XII. sz. második feléből valók.
A spanyol nyelvjárások közt legkorábban a kasztiliai fejlődött irodalmi nyelvvé s a többi nyelv
járásokat kiszorítva, később a kizárólagos iro
dalmi nyelvvé, a tulajdonképeni S.-vó vált. A
S.-et jelenleg Spanyolországon és a hozzá tartozó
szigeteken kívül Dél-Amerika hajdani spanyol
tartományaiban, Közép-Amerikában és Mexikó
ban, valamint a hajdani spanyol gyarmatokban
(Cuba, Manüla, Puerto-Rico, a Fülöp-szigeteken
stb.) összesen körülbelül 100 millió beszéli. A S.
ábécéje a latin. A S. hangjai közül a c-t e és i
előtt, valamint a z-t mindig úgy ejtik ki, mint az
angol lágy th-t, vagy új-görög S-t, a g hang e és
i előtt, valamint a j hang mindig cft-nak ejtendő
(mint a német Sprac/ieban), a eh cs-nek, az 11 lynek, az n w«/-nek ejtendő. De az egyes spanyol tar
tományokban járatos kiejtések között számos el
térés van. Legtisztábban beszélnek spanyolul Kasztiliában. Andalúziában a nyelv nagyon ellágyul.
A S.-nek a latin nyelvhez való viszonyát jellemzi
az, hogy a latin spiránsok a spanyolban még ere
sebben aspiráltatnak; így pl. a latin f-böl h lesz
(lat. formica, spanyolul horiniga), a lágy l helyét
j foglalja el (lat. fllius, spany. hijo), pí-böl 11 (ly>
lesz (lat. planus, spany. Uano), ct-ből eh (cs) lesz
(lat. dictus, spany. dicho). Az új (1815) ortográfia
szerint az x elvesztette torokhangját és azóta a j
lett a S. fő torokhangja. Azért írnak Don Quixote,
Moxico helyett Don Quijotét, Mejicót Btb. A hang
súlyozás alapelve ez: Minden mássalhangzón v.
y-on végződő szónak a hangsúlya az utolsó szó
tagon van (pl. eiudad, a. m. város, ejtsd: sziudáíTj.
A magánhangzóra végződő (ia, ie, io, cua, cuo,
cuo, gua, güe, guo egy szótagnak számít) szavak-
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nak a hangsúlya az utolsóelőtti szótagon van (pl.
Granada), de azért számos kivétel van, főként az
igeragozásban. A S. helyesírását az akadémia 1815.
gondosan átvizsgálta és megállapította Prontuariójában (új. kiad. Madrid 1911). — Magyar nyel
ven írott spanyol nyelvtanunk ez ideig nem lévén,
csak idegen nyelvű munkákra utalhatunk. Úttörő
mű e téren a spanyol akadémiától első ízben 1771.
kiadott bő grammatika volt. Az ó-spanyol nyelv
vel foglalkozik Mugica Péter Gramatica del Castellano antiguo (I. rész: Fonetika, Berlin 1891) c.
müve. Történeti spanyol nyelvtant írtak Diez,
Grammatik der romanisehen Sprachen c. jeles
művében (5. kiad. Bonn 1882) és Förster Paul,
Spanische Sprachlehre-jében (Berlin 1880). A tár
salgási nyelvtanok közül megemlítjük Franceson
(4. kiad. u. o. 1885), Fuchs (u. o. 1837), Wiggers
(Leipzig 1860, új kiad. 1884), Schilling (u. o. 1885),
Fesenmair (München 1879 s más ízben) stb. nyelv
tanait. Magántanulóknak alkalmas Avalos és
Booch-Árkossy Spanische Sprachlehre-je (2. kiad.
Wien 1890). A legjobb spanyol szótárak: a spa
nyol akadémia nagy szótára (Madrid 1726—39,
6 köt, 15. Mad., 1914,6 köt.; Cuervo Diccionario
y de eonstrucción y régimen de la lengua castellana-ja (Madrid 1887). A francia-spanyol szótá
rak közt jó kézi szótár Nunez de Táboadá (Paris);
a németek közt Scheckendorf, folytatta Winterling (Hamburg és Nürnberg 1823—81, 3 köt.),
Franceson (12. kiad. Leipzig 1885); Tollhausen
(u. o. 1903—1904) stb. V. ö. Vinaza, Biblioteca
historica de la filológia castellana (Madrid 1893).
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Földközi-tengeré 1663 km., a francia határ 677
és a portugál határ 987 km. hosszú, összes ha
tárvonala 4808 km. S.-nak kevés mélyebb és
szélesebb kikötője van. Az Atlanti-óceán felé
nyíló cádizi és a Földközi-tenger felé az algezírászi kikötők kiválóak. Partjai a Viscayai-öböl
mentén csaknem egyenes vonalban haladnak,
míg a Földközi-tenger mentén szelíden iveitek.
Nagyobb partmenti szigetei nincsenek.
S. felülete és földtani a l a k u l a t a . S. leg
nagyobb részét a Mezeta nevű fensík foglalja el,
a Viscayai-öböl, az Atlanti-óceán, az Andalúziai
medence és az Aragóniái medencék közt. Kele
ten Valencia táján a Földközi tengerre sarkal.
Északi pereme felmagasodik mint Asturia-Cantabriai-hegység és meredeken szakad le a Viscayaiöbölre, nyugaton riasz-öblök csipkézik a hegység
partvonalát. Ny.-on, Portugáliában a Mezeta lép
csőzetesen hanyatlik le a tengerre. D.-en erdős
peremét Sierra Morenának nevezik, ezzel lejt le az
Andalúziai medencére, ÉK.-en az Ibéri-hegységgel lejt az Aragónia! medencére. A Mezeta köze
pén hatalmas vetődésekkel kiemelt rög-hegyek
sorakoznak (Sierra Estremadura, Sierra de Gate,
Sierra de Guaderrama, Sierra de Gredos), eze
ket összefoglalóan Castiliai választó-hegységnek
nevezzük. Az É.-i perem és a választó-hegység
közt van Ó-Castilia és León magas medencéje,
amelyet a Duero csapol le, D.-en a választó
hegység és a Sierra Moréna közt van a Tajo és
a Guadiana felső medencéje (Űj-Castilia). A két
medence éghajlata aránylag zord és száraz, a
D.-i medence legkietlenebb, terméketlen vidéke
a La Mancha.
A Mezeta és a Pireneusok közt van az Aragó
niái mély medence, az Ebro folyamvidéke. Har
madkori rétegekkel kitöltött, Erdélyhez hasonló
dombvidék, de nagyon száraz éghajlata van. É.-on
a Pireneusok lánca Franciaországtól választja
el. Fiatalon gyűrt hegység ez, amelynek vízvá
lasztója a legmagasabb gerincen függ, azért nem
vezet át rajta könnyű hágó. A Le Perthus-hágótól
keletre a K.-Pireneusok DNy.-ról ÉK. felé irá
nyulnak, a tenger partján húzódó láncuk mint
Cataloniai-hegység az Aragóniái medencét elvá
lasztja a tengertől.
A Mezetától D.-re az Andalúziai medence D.-i
oldalán, Gibraltártól kiindulva, K.-en a Nao-fokig
húzódik a Baetikai-kordillérák rendszere, ennek
legmagasabb része a Sierra Nevada S. legmaga
sabb hegysége (Pico de Mulhacén 3481 m.). Az
Andalúziai medencét a Guadalquivir folyó csa
polja le.
A Mezeta őskőzetei nyugaton a felszínen vannak,
a magas medencékben másodkori rétegek fedik,
de elő-előbukkannak az őskori és ókori kőzetek s
ez őskori kőzetekben ércek, az ókoriakban itt-ott
szén és vas fordul elő. Legtermékenyebb az Anda
lúziai medence, mert egészen fiatal tengeri réte
gek borítják s a medence nyitva lévén az Atlantióceán felé, bőven kap csapadékot. Aragónia és a
Földközi-tenger partvidéke nagyon száraz, mert
a nyugati, esőt hozó szél árnyékában van s azért
itt mesterséges öntözéssel mívelik a földet (huorták stb.) Különösen az arabok rendeztek be gyö
nyörű öntöző műveket.

Spanyolok. Spanyolország mostani lakosai leg
nagyobb részben a keltiber őslakosok utódai. Ez
őslakosokhoz a déli és keleti partvidékeken feniciai és karthágói keveréknépek járultak, később
azonban az országot annyira elárasztották a
rómaiak, hogy a baszkok kivételével az összes
lakosok romanizálódtak. A népvándorlással ger
mán, azaz Andalúziában vandal, északnyugaton
svév (ó-sváb) és az ország többi részében gót ele
mek elegyültek a már meglevő lakossággal és
az elegyülés nyomai leginkább az északkeleti
hegyek közt és Közép-Spanyolország síkságain
mutatkoznak; délen később kiváltképen arabok
kal keveredtek. A fizikai eltéréseknek megfe
lelőkig a különböző tartományokban különböző
dialektusok is járatosak. A lakosság e román
germán főtömege mellett még két kis népmarad
vány is van Spanyolországban, a baszk (1. o.)nép,
akik a róluk nevezett tartományokban és Na varra
egy részében laknak, és a moriszkók vagy mudejarok (1. Mórok). Ez utóbbiak a keveretlen mór
arab népség utolsó maradványai, akik csak az
Alpujarras-ban (1. o.) és Valenciában laknak s
külön nyelvük, külön szokásaik vannak, számu
kat 60,000-re teszik.
Spanyolország. (Espana, Hispánia, I. a mel
lékelt térképet), királyság Európa DNy.-i részé
ben, az Atlanti-óceán és a Földközi-tenger közt,
a Pireneusi- v. Ibéri-félsziget i/5-ét foglalja ma
gában. Franciaországtól a Pireneusok választják
el, Portugália felől részben a Minho, Duero, Tajo
és Guadiana természetes határai.
Partjait nagyobbára mindenütt mély tenger
övezi; Atlanti-óceáni parthossza 1481 km., a
Amely szó S alatt nincs i .eg, Sz alatt keresendői
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Folyói. S. vizei a Földközi-tenger és az At
lanti-óceán vízgyűjtőjébe tartoznak. Főfolyói a
Minko, Duero, Tajo, a Guadiana és a Guadalquivir
az Atlanti-óceánba ömlenek. A Llobregat, Ebro,
Jucar, Ter, Guadalaviar és a Segura a Földközi
tenger mellékvizei. Partmenti lagunái, valamint
Saragossa és Granada tartományokban kisebb sós
tavai vannak és mintegy 1500 ásványvízforrása
is van, köztük a Fuente León 67°-os hőforrás.
Éghajlat. Klimatikus tekintetben S. négy, egy
mástól eltérő övvel bír. A félsziget belső és dé
libb részein éghajlata kontinentális és itt 40°-ot
.meghaladó hőségek, télen —10°-os fagyok van
nak és kevés a csapadékja. Az É.-i és ÉNy.-i part
.éghajlata tengeri befolyás alatt áll, enyhe nyár,
enyhe tél és bőséges esők jellemzik, a hőmérsék
letek 36° és 2° között ingadoznak. D.-i partjai sznbtrópikus éghajlattal bírnak, forró nyarakkal és
meleg, csapadékban bőséges telekkel. Legforróbb
vidéke a Guadalquivir medencéje. A terral és leveche itteni sajátságos szelei. Az ország K.-i
partvidékén az éghajlat egyezik a Földközi-ten
ger európai országainak éghajlatával. É.-i részé
ben a bóraszerü misztrál is fellép.
. T2 e r ü l e t és lakosság. S. területe 492,921
km , a Baleárokat és a Kanári-szigeteket is bele
számítva 506,670 km2. Lakossága lassan gya
rapszik. Az 1787. első népszámlálás alkalmával
,10-5 milliót, 1910-ben 19.950,817, 1920-ban
21.303,161 lelket számláltak. Leggyérebb a népes
ség Soria és Cuenca, legsűrűbb Viscaya és Bar
celona tartományokban. Az ország lakosságának
eloszlását az alábbi táblázat tünteti fel:

—
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Közművelődés. Szellemi műveltség tekinte
tében, ha a lakosság írás-olvasás tudását tekint
jük, S. alacsony fokon áll; 1910-ben 69-4%-a tel
jesen analfabéta és l-8°/o-a csak olvasni tud
(1860. még 80%-nyi volt). Az alsófokú népokta
tás kötelező. 1921-ben 27,429 nyilvános és 6000
magán elemi iskolája volt. A középfokú oktatást
58 Instituto és 263 Colegio, összesen 321 intézet
látja el. 11 egyeteme van: Barcelona, Granada,
Madrid, Murcia, Oviedo, Salamanca, Santiago, Se
villa, Valencia, Valladolid és Saragossa (1921) 23,508
hallgatóval. Van ezeken kívül még műépítészet! és
mérnöki főiskolája, egyéb felső intézetei: hit
tudományi szemináriumok, 5 állatorvosi, 1 erdész
mérnöki, 9 hajózási, 4 mezőgazdasági, 1 bányá
szati (Madrid), 9 művészeti, 10 kereskedelmi és
28 ipariskolája, 1—1 zeneművészeti, festő- és
szobrászati akadémiája. A katonai felső oktatás
terén a főbb intézetei: vezérkari iskola (Madrid),
tüzérségi kiképző (Segovia), mérnökkari (Guada
lajara), lovassági (Valladolid), gyalogsági (Toledo)
és tengerészeti (F erről). A szellemi műveltséget
szolgálja 8 akadémiája, 50 nagy közkönyvtára,
24 múzeuma.
Felekezetlleg S. egységes, a róm. kat. vallás
az államvallás,
egyéb vallások csak tűrtek és
így csak 0-4% protestáns, 0-8°/o egyéb vallású és
zsidó van. 9 érseksége, 47 püspöksége van, mint
egy 30,000 a világi papok, 10,000 a szerzetesek és
38,000 az apácák száma összesen 3500 zárdában.
Mezőgazdaság, S. területének 26»/0-a szántó
föld, 16°/0-a rét és legelő, 2V,% BZÖÜÖ, 3»/Q olajfaliget, 10°/0 erdő, 14V//0 parlagon heverő és
28% terméketlen terület. A földbirtok 3.426.083
K.lk
Lakosok
Esik
Lakopok
A tartomány
A tartomány
(1800-ban csak 273,760 birtokos volt) tulajdonos
t a
1 a
szúrna
19'.'0
km.-re között oszlik meg. Szárazabb vidékei közül 2'/ %
1920
neve
neve
!
terméseredménye:
314.670 26 áll öntözés alatt. 1923. évi főbb
I 98.668 32 Lérida
Alava
291.833 20 Logrouo ...
Albacete
192.240 38 búza 42'8, rozs 7'3, árpa 24 3, zab 5 9, kukorica
Alicante ...
512.186 88 Lugo
469.705 48 6-8 millió métermázsa. Az országos szükségletet
Almeria ...
358.149 41 Madrid
1,067.637 133 a kenyérmagvak nem fedezik és behozatalra szo
26
Avila
209.330
Malaga
554.301 76
Badajoz ...
644.625 30 Murcia
63S.039 56 rul. Eizst 2'4 millió métermázsát termelnek (Va
Baleárok ...
338.891 68 Navarra
329.875 31 lenciában). Nagyarányú a hüvelyes vetemény-,
Barcelona ... 1,849.282 176 Orense
412.480 59 zöldség- és f Uszertermesztés is (borsó, bab, saláta,
Burgos... ...
336.472 24 Oviedo
743.726 68
Cáceres
410.032 20 Palencia ...
191.719 23 uborka, foghagyma, bors, sáfrány stb.). GyuCadix — ...
512.608 70 Pontevcdra
533.419 121 mölesligetei nagy területeket foglalnak el és a
Castellon ...
308.886 46 Salamanca...
321.615 26 középeurópai gyümölcsfákon kívül a gesztenye,
Ciudad Reál
427.863 22 Santander...
327.669 60
Cordooa ...
565.262 41 Saragossa...
494.550 23 narancs, citrom, füge, mandula, datolya, szent
Coruna
708.660 90 Segovia ...
167.081 24 jánoskenyér és banán sok helyütt liget-, sőt erdőCaenca
281.628 17 Sevilla
703.747 50 szerűen fordulnak elő. Dohányt nem termelnek.
Gerona
325.618 56 Soria ... ...
151.594 15 A cukortermelés 1912-ben 13 millió kgr., míg
Granada ...
573.682 46 Tarragona...
355.148 55
Guadalajara
201.444 17 Teruel
252.096 17 olajat 2-7 millió hl.-t termeltek. Erdőgazdasága
Guipuzcoa...
258.557 137 Toledo
442.933 29 kezdetleges és erdőterületei mindinkább kevesHueíva— —
330.402 33 Valencia ...
926.442 85 bednek. Fenyő-, tölgy-, gesztenye-, bükk- és olajfa
Huesca
250.508 17 Valladolid —
280.931 34
44
Jaen
592.297
Viscaya
409.550 189 erdői (Andalúzia) vannak. Erdőségei León, Oviedo,
457.663 63 Zamora
Kanári szig.
266.215 25 Santander tartományokban a legnagyobbak. A
412.417 27 Összesen... 21303161 40 paratölgy Catalonia, Andalúzia, Estremadura és
León
—
Valenciában évente kb. */» millió q parafát szol
Az 1910. évi lakosságból 9.691,638 férfi és gáltat.
10.259,179 nő volt. 7 városban lakott 100,000-nél
és 36-ban 30,000-nél több lakos. Közigazgatásilag
Állattenyésztés az ország második főjöve49 tartományra oszlik és 44,325 községe van. delmi forrása. Az 1921. évi állatösszeirás ezerint
Nemzetiségei a baszkok, moriszkók és cigányok, 0 7 millió ló, 1-3 millió öszvér, l ' l millió szamár,
kiknek száma mintegy Vi millió. A kivándorlás, 3 7 millió szarvasmarha, 25 millió juh és kecsko,
főkép Délamerikába, az egyes években nagy inga 5-2 millió sertés ós 4268 teve volt. A lótenyész
dozásoknak van kitéve, de a visszavándorlás is tés legkiválóbb Andalúziában. A bikaviadalokra
nagy. A spanyol nemzet különböző fajok erős szánt állatokat főkép Morenában tenyésztik.
keveredéséből áll, 1. Spanyolok.
Gyapjutermelése 2 millió kgr.-ot juttat kivitelre
Amely sző S alatt nincs meg, 8« alatt keresés dói
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és selyemhernyótenyésztésG is jelentős (Valen
137 tengeri kikötője közül a legfontosabbak
cia, Murcia). Selyemtermelés (1920) 634,503 kgr. Barcelona, Bilbao, Cadiz, Valencia, Malaga, Huelva,
A vadászat és halászat S.-ban szabad, különös Santander, Corufía, Vigo, Alicante, Cartagena,
jelentősége csak a nyúl- és fogolyvadászatnak Almeria és Sevilla. A kereskedelmi hajóraj (1923)
van. A tengeri halászat termékeinek értéke 1198 gőzösből 1.008,890 és 591 vitorlásból állott
1919-ben 110 millió peseta (tinhal, szardínia, 97,491 tonnatartalommal. Jelentékeny a parti ha
szardella) volt.
józás, azonban folyami és csatornamenti hajózása
Bányászat. A mezőgazdaság mellett S.-ban a jelentéktelen; összes hajózási útvonaluk hossza
bányászat a legfontosabb foglalkozás. Ásványi 700 km. Vasúthálózata (1920) 15,840 km., túl
kincsekben való gazdagsága már az ókorban is nyomórészben angol és francia tőkével épült.
meretes volt, azonban bányái még ma sincsenek Városi villamos vasúti hálózata (Í921) 802 km.,
kellő mértékben művelve. S. négy bányakörzetre állami úthálózata (77,745 km.) kezdetleges, külö
és 19 bányaterületre oszlik. Állami kezelésben már nösen S. belső vidékem. A forgalom szolgálatában
csak az almadeni higany-, az arrayanesi ólom- és áll (1922) 10,511 postahivatal, 3293 távíróállomás,
a torreviejai sóbányák vannak. Mintegy 27,000 124,000 km. vonallal. Pénzegysége 1871 óta a 100
bányája közül (1912) 2792 állott művelés alatt. centimoból álló peseta, érték tekintetében a frank
Nyers bányatermékeinek (1922) évi értéke 47 kal egyezik. 1859 óta a méterrendszer a kötelező,
millió- peseta. Termékei millió tonnákban: vas bár még mindig sok régi mértékrendszer haszná
érc 2 8 (Viscaya, Santander, Murcia, Almeria, Se latos.
villa és Huelva tartományok), ólom 0.2 (CartaGyarmatok. Míg a középkorban S.-nak az
gena, Linares, Bailen, Ciudad Eeal, Almeria), egész földkerekségére kiterjedő gyarmatai vol
rézérc 2-3 (Minas de Eio Tinto és Tharsis), cink tak, addig ma a gyarmatok csak Afrikára szorít
érc 0-07, higanyérc 0'0i, só 0-03 millió (Cardona, koznak :
Pinosa, Gerry y Villanosa, Minglanilla), szén 4-1
km»
Lakosság
2,168
15,89fi
Fernando Pó és tartozékai.
(Oviedo, Cordoba, Ciudad Eeal, León, Palencia,
150,000
86,000
Spanyol-Guinea
— .
Sevilla és Santander). Mangánércet Huelva, ként
204,495
314,360
Rio de Oro és Ifni
_
Albaeete és Almeria, aszfaltot Alava tartományok
213
44,134
Északafrikai birtokok ... .
29,000
600000
Marokkói protektorátus
ban bányásznak. S. érceinek nagy része kivitelre
Összesen
371,739 1.014,525
kerül, mert kohászata fejletlen.
Alkotmány, közigazgatás. S. alkotmányos
Ipar, kereskedelem és közlekedés. Az
ipar csak az utóbbi évtizedekben fejlődött, első királyság, a végrehajtóhatalmat a király, a törvény
sorban Barcelona, Gerona, Tarragona, Oviedo, hozóhatalmat a cortes és a király együttesen gya
Santander, Guipuzeoa és Viscaya tartományok korolják. A cortes a szenátusból és a kongresszus
ban, néhány nagyobb városban és azok környé ból áll. A szenátus tagjai háromfélék: 1. sajátkén (Valencia, Murcia, Granada, Sevilla és Mad jogúak, 2. a király által élethossziglan kinevezet
rid). A fonó- és szövőipar főhelyei Katalonia tek, 3. a tartományi testületek, egyetemek, egy
(Barcelona, Tarrosa és Monrasa), továbbá San házi testületek és a legtöbb adót fizetők közül
tander, Vaíladolid tartományok. Gyapjú-, pamut választottak. Az első két csoportbeliek száma 180,
fonó és szövőipara, valamint az acélárúgyártás a harmadik csoportbelieké is ugyanannyi, azon
bizonyos ágai nagy jelentőségűek, bár még a bel ban ötévenkint felerészben újra választandók.
földi szükségletek kielégítésére sem elegendők. Saját jogú tagjai a szenátusnak: a nagykorú kir.
Selyemipara a hazai nyers selymet dolgozza fel. hercegek, a iegalább 60,000 peseta jövedelmű
A szövetfestés és csipkekészítés régi spanyol ipar grandok, a hadsereg legmagasabb rangú tábor
ágak, a Baleárokon nagyarányú a cipőgyártás, nokai, az admirálisok, az érsekek, az államtanács
Cordoba, Barcelona és Toledo híresek bőrkészítő tagjai, a legfőbb bíróság és a hadi- és tengeré
iparukról. Élelmicikkeket feldolgozó gyárai közül szeti bíróság elnökei, ha állásukat már két éve
15 cukorfinomító, 40 cukorrépa-feldolgozó, tészta- betöltik. A kongresszus 5—5 évre választott 417
nemű-, csokoládé- és konzervgyárai említendők, tagból áll, minden 50,000 lakos választ egyet. Az
(1920) 6432 szeszgyára (49 sörgyár) 340 millió aktiv és passzív választói jog a 25. életév
liter szeszt termelt. A dohánygyártás bérbe adott hez van kötve. A szenátus és a kongresszus
állami egyedáruság (Madrid, Sevilla, Santander, évente ülésezik, a király azonban bármikor fel
Oviedo, Cadiz, Valencia, Alcoy ésAlicante nagyobb oszlathatja. A király személye szent és sért
dohánygyárai). Régi fejlett iparágai a kataloniai hetetlen, azonban miniszterei mind neki, mind
acélipar, a tolcdói kés- és kardpenge híres acél a eortesnek felelősek. Azelőtt S. a következő
gyártmányok. A faipar Madridban és Barcelonában, tartományokra oszlott: Kasztilia királyság,
a parafafeldolgozás Gerona tartományban nagy Asturia hercegség, León és Galícia királysá
arányú, amelyből (1910) a kivitelre kb. 43 millió gok, Estremadura és Andalúzia, Aragónia király
peseta értékű került. Porcellán- és agyagárú-ipari ság Valenciával és Cataloniával, Navarra és a
helyei főkép Sevilla (fayence gyártmányok), 3 baszk tartomány. 1856 óta 49 tartományra
Valencia, Madrid és Castellon. 29 üveggyára a bel oszlik. Ezeknek élén a tórály által kinevezett
földi szükségletet fedezi. A külkereskedelem fej Gobernador civil áll, a melléje rendelt négy tagú
lődését (millió pesetákban) a következő adatok tartományi tanáccsal és a tartományi képviselet
tel ellenőrzik a közigazgatási tisztviselőket. Az
mutatják:
Bevitel
igazságszolgáltatás élén a madridi legfőbb ítélő
Kivitel
989-3
889-4
1902-ben
szék áll, a másodfolyamodású törvényszékek
1.110-9
1914-fcen
934-i
száma 15, az elsőfolyamodásúaké 521.
3.087
198S-ban
1.463
Amely szó S alatt nincs meg, Sz alatt keresendői
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Pénzügy. S. pénzügyei már a XVII. sz. óta
ziláltak és állandóan költségvetési hiánnyal küzd.
1923/4. évi költségvetése 2617 millió pezata
bevételt, 2954 millió pezeta kiadást irányoz elő.
Az államadósság 1923 jan. 1.-én 11,946,025.953
peseta.
HadUgy. I. Hadsereg. Az 1911. hozott védtörvény az addigi megváltás és helyettesítés ki
küszöbölésével az általános védkötelezettsóget
rendszeresíti. A szolgálati kötelezettség 18 év és
pedig : 6 év az állandó hadseregben, 6 a tartalék
ban és 6 a második tartalékban. Az 1918. új ren
delkezés szerint az országot 8 katonai kerületre
osztották, 16 gyalog és lovas hadosztállyal. Csa
patok: 70 gyalogezred, 23 vadászzászlóalj, 30
lovas ezred, 34 tábori tüzérezred 260 üteggel, 3
hegyi tüzérezred 41 üteggel, 14 vártüzér-osztály,
8 hadmérnök-ezred, 1 hidászezred, 1 vasúti zászló
alj, 1 léghajósszázad. Bókelétszám 18,000 tiszt,
256,000 katona.
II. Haditengerészet. Ferdinánd és Izabella ko
rában S.-nak volt a leghatalmasabb flottája a
föld kerekségén. Erről a polcról a «gyözhetetlen
armada» (1. Armada) széjjelverése szorította le
első izben és az angolok és franciák elleni küz
delmekben mindinkább háttérbe szorult; a fran
ciákkal való szövetkezés sem vált hasznára:
1805. Nelson angol tengernagy Trafalgárnál az
egyesült francia és spanyol flottát tönkre verte.
Ezután, 1830., már csak 27 hajóval bírt. Az
1880-as években azonban lendülésnek indult, úgy
hogy 1896. összesen 122 hajója volt. Azonban az
1898. kiütött háborúban az É.-amerikai EgyesültÁllamok ellen javarésze tönkrement. Azóta a
spanyol flotta csak lassan tér magához. Felújítá
sára 1909. hoztak flottatörvényt. 1920-ban össze
sen 72 hajója volt, köztük 4 csatahajó, 6 páncé
los cirkáló, 10 búvárhajó. A part védelmi tekin
tetben 3 szakaszra oszlik, Cádiz, Ferrol és Cartagena hadi kikötőkkel.
Címer és lobogó. Címerét 1. a Címer cikk I.
képmellékletón, hadi- és kereskedelmi lobogóját
1. a Lobogó cikk I. képmellékletén. Az ország
színei: sárga-vörös-sárga-vörös-sárga. Számos
(17) rendjele van, köztük a legmagasabb az aranygyapjas-rend (1. o.).
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ebirtokokból két tartományt szerveztek Hispánia
citerior ós Hispánia ulterior néven (Kr. e. 197).
A félsziget belsejében élő független törzsek le
igázása a hősiesen védett Numantia város elfog
lalásával ért véget (Kr. e. 133), de végleg csak
Augustus császár hódította meg a félszigetet az
ÉNy.-i hegyekben lakó cantabri törzs leverésével
(Kr. e. 19). Ez időtől kezdve három provinciává
(Tarraconensis, Lusitania, Baetica) osztva tar
tozott a római birodalomhoz. Lakói gyorsan ronianizálódtaksa jeles császárok(Traianus, Hadrianus,
Theodosius) ós írók (Seneca, Lucanus, Martialis,
Quintilianus) egész sora került ki közülök.
Az V. sz. elején a germán származású alánok,
vandálok és svevek rontottak be és szállották
meg. 414-ben jelentek meg a nyugati gótok, mint
a rómaiak szövetségesei. Miután a sueveket a
félsziget ÉNy.-i részébe, a vandalokatpedigaD.-i
vidékekre szorították, megalapították itt nemzeti
királyságukat. Leovigild király 585. az egész
félszigetet hatalma alá hajtotta, utóda Bekared
pedig az ariánus hitről a katolikus hitre tért né
pével együtt s ezáltal megkönnyítette a római ós
gót lakosság összeolvadását. így alakult ki aztán
a spanyol nép és nyelv a VII—VIII. sz. elején.
A nyugati gót királyságnak az Észak-Afrikából
előre törő arabok vetettek véget 711. Xeres de la
fronterai győzelmük után az egész félszigetre
kiterjesztették hatalmukat az ÉNy.-i hegyvidék
kivételével. Itt az ellenálló lakosság a kicsiny
Asturia országot alapította, mely idővel gyara
podva, León (1. o.) és Kasztilia (1. o.) királysá
gokra tagolódott. A meghódolt keresztény lakos
ság (mozarabes) megtartotta vallásszabadságát és
régi intézményeit. Mikor Abul Abbasz 750. meg
buktatta és kiirtotta az Omajjád kalifák család
ját, e család egyetlen megmaradt sarja, Abd
er Bahman S.-ba menekült s itt megalapította a
kordovai kalifaságot, mely a IX—X. sz.-ban élte
fénykorát. A fényes városokban (Cordoba, Gra
nada, Sevilla, Toledo) nagyszerű művészet, ipar
és kereskedelem fejlődött ki. A kordovai kalifák
uralmával elégedetlen helytartók (emírek) meg
hívására Nagy Károly frank király 778. átkelt
a Pireneusokon s az Ebróig terjedő földet meg
hódítván, azt frank őrgrófeággá alakította. E
területből alakult ki a IX—X. sz.-ban három új
keresztény királyság: Navarra (1. o.), Aragónia
(1. o.) és Katalonia (1. o.). Az utolsó omajjád ka
lifa 1031. halt meg 8 ezzel felbomlott a kordovai
kalifaság. E körülményt a keresztény államok
újabb támadásokra használták fel s az arab hó
doltság területe egyre kisebb lett. A keresztények
elönyomulását egy időre megállították az ÉszakAfrikából jövő Almoravidák (1108] és Almohádok
(1150), de az egyesült keresztény királyok navas
de tolosai győzelme (1212) után a félsziget D.-i
hegyvidékére szorult az arabok uralma. Itt még
néhány századon át megmaradt a granadai ki
rályság. Mikor aztán a két leghatalmasabb ke
resztény királyság: Aragónia és Kasztilia, ural
kodóiknak, Katolikus Ferdinándnak és Izabellá
nak házassága által perszonál-unióban egyesült
(1474), Granada sem tarthatta magát tovább s
1492. bekövetkezett elfoglalásával véget ért az
arab uralom a félszigeten.

Története.
8. legrégibb lakói az ismeretlen származású
ibérek voltak, kiknek maradványai amaibászkok.
Partjain már korán megjelentek a föníciaiak s
itt gyarmatokat (Gades) alapítottak. A Kr. előtti
VI. sz.-ban kelta törzsek nyomultak 8. terüle
tére s egy részük az ibérekkel összeolvadva, a
keltibérek törzseit alkotta. Kr. e. 240 óta a kar
thágóiak kezdenek hódítani az ezüstben gazdag
félszigeten. Ők alapították Garthagena (Carthago
Nova) és Barcelona városokat. Jeles vezérük,
Hamilkar Barkas s annak veje Hasdrubal meg
hódították az Ebróig terjedő földet, mi a rómaiak
féltékenységét keltette fel. Hannibál a görög ere
detű Saguntum város elfoglalásával megkezdte
a 2. pún háborút s innen vezette hadait Itália el
len (218 Kr. e.). E hosszú háború folyamán a ró
maiak kemény harcok után elfoglalták a kar
thágói birtokokat egész Gadesig. A békekötés után
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Katolikus Ferdinánd korlátlan királyi hata
lomra tört s különösen az inkvizíciónak állami
intézménnyé tételével érte el célját 1504ben
végleg meghódította a nápolyi királyságot, 1512.
pedig Navarra D.-i felét szervezte meg. Granada
elfoglalása évében (1492), fedezte fel Kolumbus
spanyol szolgálatban az Új-világot, melynek kin
csei a spanyol hatalom alapját tették a XVI. sz.ban. Nejének, Izabellának halála után (1504)
leánya, Juana (Janka), illetőleg annak férje, Szép
Fülöp, Habsburgi Miksa király íla örökölte Kasztiliát, de korai halála (1506) után ismét Ferdinánd
vette át Kasztilia kormányát, mint Szép Fülöp
fiának, a kiskorú Károlynak gyámja. Ez nagyAtyja halála után 1516. lépett S. trónjára I. Ká
roly néven (1516—56, 1520-tól német császár is).
•Ó volt az első Habsburg-házból való uralkodója
S.-nak s nagyanyja, burgundi Mária által a gaz
dag németalföldi tartományok és a burgundi
hercegség K.-i részét (Franche Cornté) is bírta.
Uralkodása alatt indult meg az Új-világban
meghódított Meocikó és Peru ezüst és arany
kincseinek kizsákmányolása. Károly 1556-ban
mondott le íla, II. Fülöp (1556—1598) javára,
ü már igazi spanyol nemzeti uralkodó volt, ki
birodalmának minden erejét a protestantizmus
kiirtására s európai vezérlő állásának megszer
zésére fordította. B törekvései azonban megha
ladták S. erejét. 1567-ben indult meg a vallásukat
védő németalföldiek szabadságharca s 1579. a
hét északi protestáns tartomány elszakadt S.-tól.
Szintúgy eredménytelenek voltak II. Fülöpnek a
francia katolikus liga javára való beavatkozásai,
de a legnagyobb veszteséget az Anglia ellen kül
dött ú. n. győzhetetlen armada elpusztulásával
{1688) szenvedte. E kudarcokat nómiképen enyhí
tette néhány sikere, mint a lepantói fényes, de
meddő tengeri győzelem a törökökön (1571) ós
Portugália megszerzése (1580). Belső uralmát a
legridegebb abszolutizmus és türelmetlenség jel
lemezte, mely néha belső lázadásokat is idézett
«lő (moriszkók lázadása 156J., aragóniai fel
kelés 1591). Erejében kimerült és gazdaságilag
tönkrement országot hagyott fiára, III. Fülöpre
<1598—1621.), ki alatt S. hanyatlása még roha
mosabb lett. A moriszkók kiűzése (1610) újabb
csapás volt az ország gazdaságára, az emelkedő
hollandi és angol tengeri hatalom pedig a gyar
mati jövedelmeket veszélyeztette. IV. Fülöp
(1621—65.) alatt fejeződött be a 30 éves háború,
melyben S. is részt vett a német Habsburgok ol
dalán. A vesztfáliai békében (1648) Hollandia füg
getlenségét végleg el kellett ismerni S.-nak, 1655.
Jamaikát foglalták el az angolok, az 1659-iki pi
reneusi békében pedig Artois és Roussillon gróf
ságok kerültek XIV. Lajos francia király kezére.
16í0ben tört ki & portugál felkelés, mely 1668.
Portugália végleges elszakadását és függetlensé
gét eredményezte. Az utolsó habsburgházi király,
II. Károly (1665—1700) alatt tovább csonkította
XIV. Lajos a spanyol birtokokat, 1668. Belgium
D.-i széleit, 1678. pedig Franche-Comtét hódította
•el. Minthogy a testileg-lelkileg gyenge királynak
nem voltak utódai, az európai udvarok előbb Jó
zsef Ferdinánd bajor herceget, Miksa Emánuel
bajor választófejedelem fiát, I. Lipót császár uno
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káját jelölték S. trónjára, majd ennek korai halála
(1699) után Lipót császár ifjabbik fiát, Károly fő
herceget. XIV. Lajos azonban elárulta e tervet II.
Károlynak, ki erre a francia király unokáját,
Fülöp anjoui herceget jelölte utódjának. Bz II.
Károly halála után (1700) el is foglalta S. trónját,
de az európai udvarok nem tűrhették a francia
hatalom ilyen nagy emelkedését. Kitört a spa
nyol örökösödési háború (1. 0.), melyben a szö
vetségesek győztek ugyan, de az angolok kilépése
a szövetségből (1710) és I. József császár várat
lan halála s az a körülmény, hogy összes orszá
gait öccse, Károly főherceg, a spanyol trón je
löltje örökölte, mégis arra bírta őket, hogy Fülöp
nek hagyták meg a spanyol trónt. Az 1713-iki
utrechti békében Franciaország, Anglia és Hol
landia Fülöpöt ismerték el spanyol királynak, a
melléktartományokat (Belgium, Milano, Ná
poly) pedig VI. Károly császár kapta, ki csak
1720. ismerte el végleg ezt a megállapodást.
V. Fülöp (1700—46) volt S. első királya a
Bourbon-házból. A trónon második fia, VI. Fer
dinánd (1746—59) követte, aki megkezdte a
felvilágosodás szellemében S. belső bajainak or
voslását. Utóda mostohaöccse, III. Károly
(1759—1788) lett, ki Nápoly trónját ifjabb fiá
nak, I. Ferdinándnak engedte át. Uralkodása
alatt néhány jeles miniszter (Grimaldo, Aranda)
tovább működött a felvilágosodás szellemében. Az
inkvizíció hatáskörét korlátozták, 1767. kiűzték
a jezsuitákat az országból, de egyéb reformtörek
véseik az alsóbb papságtól vezetett nép ellenállá
sán meghiúsultak.
Külső politikájában az 1761. kötött Bourboncsaládi szerződés értelmében Franciaországhoz
csatlakozott s azzal együtt harcolt 1762—63.
és 1778—1783. az angolok ellen. Az 1783-iki
párisi békében visszakapta Menorca szigetét és
Floridát, de a fontos Gibraltár továbbra is az
angolok kezén maradt. Gyenge utóda, IV. Ká
roly (1788—1808) alatt Godoy miniszter ragadta
magahoz a hatalmat s mint a reformok barátja
ő is gyűlöletessé vált a nép előtt. XVI. Lajos
francia király kivégzése után S. is csatlakozott
a francia köztársaság ellen alakult koalicióhoz
(1793 márciusban), de már 1795 áprilisban békét
kötött a köztársasággal, sőt IV. Károly Napó
leonnal szövetséget is kötött. Az 1805 okt. 21-iki
trafalgari csatában együtt harcolt a spanyol
hajóhad a franciákéval. Godoy belső és külső po
litikája azonban nagy elégedetlenséget támasz
tott, 1808 márc. 18. felkelés tört ki Madridban, a
királyt lemondásra kónyszerítettók és Ferdinánd
trónörököst kiáltották ki királynak. Ekkor fran
cia csapatok vonultak be Madridba s Napóleon
császár, miután az idősb és ifjabb király hozzá
fordultak segítségért, mindkettőjüket Bayonnéba
hívatta s itt a spanyol trónról való lemondásra
kényszerltette őket (1808 máj. 5.). Ezután bátyját,
Józsefet, a nápolyi királyt nevezte ki spanyol ki
rálynak (1808 jún. 6.), ki júl. be is vonult Madridba;
de a nép az egész országra kiterjedő harcot kezdett
a francia uralom ellen. Számos junta (bizottság)
alakult és megkezdődött az elkeseredett és szívós
guerilla-harc a francia csapatok ellen. Andalúziá
ban egy ideigle-„o ».o.. \ÍJ alakult s az ide nyo-
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mnló Dupont francia tábornokot a felkelők Bai- Izabellát jelölte utódává. — II. Izabella (1833—
len mellett 20,000 főnyi seregével együtt elfog 1868) kiskorúsága alatt anyja, Mária Krisztina
ták (1808 júl. 28.). B siker hatása alatt egyes királyné kormányozta S.-ot. Ellenében az elhalt
városok (Saragossa, Gerona, Valencia) hősies király öccse, Don Garlos királlyá kiáltatta ki ma
ellenállást tanúsítottak, úgy hogy 1809 október gát s hívei, a karlisták, az északi (baszk) tartomá
ben maga Napóleon császár ment nagy sereggel nyokban és Katalóniában veszedelmes felkelést
S. meghódítására. Több győzelem után vissza is támasztottak. Merész vezéreik (Zumalacarreguir
vitte bátyját Madridba (1809 jan. 22.) 8 nem Gomez, Gábrera) kegyetlen polgárháborút kezd
sokára Saragossa is elesett hősies védelem után tek a kormány (Ghristinos) csapataival. A ré(1809 febr. 20.). Az angolok, kik eddig is támogat gensnő, hogy állását megerősítse, amnesztiát
ták a felkelést pénzzel és fegyverrel, 1809 nyarán adott az 1820-iki forradalom híveinek és liberális
Portugália felől Wellesley (a későbbi Wellington) alkotmányt (Estatuto roal) engedett az országnak.
vezetése alatt S.-ba törtek és Talavera mellett fé A mérsékelt liberálisokkal (moderados) szemben
nyes győzelmet vívtak ki a franciákon (1809 júl. a túlzók (exaltados) azonban 1836. keresztül
27). Az osztrák háború befejezése után a francia vitték az 1812-iki radikális alkotmány helyre^
sereg 300,000 főre szaporodott, mire a felkelők az állítását. Közben a karlisták már Madridot fenye
ország déli részébe szorultak, az angolok pedig gették, de a soraikban kitört egyenetlenség aPortugáliába vonultak vissza. Itt 1810—1811 fo kormány vezéreinek szerezte meg a győzelmet.
lyamán véres, de eredménytelen harcok folytak Espartero tábornok Vergera mellett 1839 aug^
s mikor Napóleon seregének jó részét az orosz 31.-én fegyverletételre kényszerítette a karlis
hadjáratra elvonta, 1812 elején Wellington újabb ták főseregét, mire Don Carlos megmaradt hí
támadásba ment át s több győzelem után 1812 veivel 1840 nyarán francia földre menekült ésaug. 12. bevonult Madridba. Ugyanekkor a Ca- trónigényeit legidősebb fiára, Don Carlosra ru
dizban székelő központi junta és cortes (népkép házta. Ezután Espartero került a kormány éléra
viselet) új radikális alkotmányt dolgozott ki S. s Krisztinát 1840 okt. 12. lemondásra bírván,
számára, mely teljes ellentétben állott a spanyol 1841 máj. 8. magát neveztette ki régensnek.
nép többségének vallási felfogásával és rmivelt- Uralma ellen a mérsékelt pártok vezérei (Prim,
ségi fokával. Az oroszországi katasztrófa a fran Serrano, O'Donnel. Narvaez) több felkelést tá
cia seregeket visszavonulásra birta és József masztottak s 1843 júl. 30. megbuktatták őt. Az
király 1813 máj. 27. végleg elhagyta Madridot. uralomra jutott pártok Izabellát nagykorúnak
Wellington Vittoria mellett 1813 jún. 21. újabb nyilvánították, ki 1846 okt. 10. nagybátyjához,
fényes győzelmet vívott ki, mire a Soult veze Ferenc infánshoz ment feleségül. 1854 jún. 30.
tése alatt álló franciák a Pireneusokon is át ismét felkelés tört ki, Narvaez megbukott, helyét
szorultak. 1814 elején Pampelona és San Se- Espartero foglalta el. 1856-ban ismét Narvaez
bastian is elestek s ezzel véget ért a franciák jutott uralomra, ki 0'Donnel-\o\ felváltva intézte
uralma S.-ban.
S. sorsát 1868-ig. A konzervatív uralom elleni elé
A franciák kivonulása után a cortes Madridba gedetlenség a liberális pártok egyesülését vonta,
tette át székhelyét, hová a fogságából kiszaba maga után s mikor az erélyes Narvaez meghalt,
dult VII. Ferdinánd (1814—33) is bevonult és utóda, Gonzales Bravó ellen Prim és Topeteelső dolga volt, hogy azt szétkergette (1814 má tábornokok Dél-Spanyolországban katonai fel
jusban). A konzervatív ó-spanyol pártra támasz kelést támasztottak (1868 szept. 17.), s mikor Ser
kodva, abszolút módon kezdett uralkodni, sőt még rano a kormánycsapatokat Alcolea mellett le
az inkvizíciót is helyreállította. Ez újabb elége győzte, Izabella elmenekült Madridból (1868 szept.
detlenséget keltett. A forradalom kitörésére az 30.), hol a felkelők ideiglenes kormányt alakítot
amerikai gyarmatok felkelése adott kedvező al tak és őt trónvesztettnek nyilvánították.
kalmat. Ezek már 1810 óta forrongtak s egymás
A forradalmi kormány 1869 elején uj corután szakadtak el Venezuela és XJj-Granatla test hívott egybe, mely a monarchia fentartása(1812),CMe(1818),Pm<(1817),4r<7émíma(1816), mellett döntött, de mivel az új király személyé
később Meocikó és Közép-Amerika (1821). E fel ben nem tudott megegyezni, Serranőt rógenssé
kelések leverésére küldött seregek egyik vezére, választotta, ki Prim tábornokot nevezte ki mi
Hiego tűzte ki 1820 január 1.-én a forradalom niszterelnöknek. Ez előbb Lajos portugál király
zászlaját s a híveitől cserben hagyott király 1820 nak, majd Hohenzollern Lipót hercegnek aján
mára 20. visszaállította az 1812.-i alkotmányt. lotta fel a spanyol trónt. Ez utóbbi azonban III..
Erre az egész országban anarchisztikus mozgal Napóleon francia császár tiltakozására visszalé
mak támadtak s a király a Szent-Szövetséghez pett (1870 júl. 12.), mire a cortes 1870 nov. 16.
fordult segítségért. Metternich indítványára a ve kis szótöbbséggel Amadeo aostai herceget, II..
ronai kongresszus (1822) Franciaországot bízta Viktor Emánuel olasz király öccsét választotta,
meg a spanyol forradalom leverésével. Az An- meg királynak. Még az új király megérkezése
gouléme herceg vezetése alatt álló francia sereg előtt Prim merényletnek esett áldozatul (1870akadálytalanul nyomult Cadizig s annak bevé dec. 27.). Amadeo (1870—73) sok jóindulattal
tele után a forradalom le volt verve (1823 aug. fogott uralkodói hivatásához, de a pártok ver
15). A fogságából kiszabadult király kegyetlen sengésén megtört minden jó szándéka s 1873hoszút állott ellenein. 1830 mára 29. a Bourbon febr. 11. lemondott a trónról és elhagyta S.-ot. A
ház eddigi szokásától eltérően a trónöröklés jo cortes erre febr. 12. proklamálta a köztársasá
gát a női ágra is kiterjesztette és öccsének, got s az ideiglenes kormány (Figueras, Gastelár,
Don Carlosnak mellőzésével idősebbik leányát, Pi y Margall, Salmeron) új alkotmányozó gyüAmely sió S alatt nincs meg, Sz alatt keresendői
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lést hívott egybe. A választásokon a kormány
tól támogatott föderálista párt győzött. Az
új alkotmány szerint S. 13 önálló állam szövet
ségévé vált egy korlátolt hatalmú központi kor
mánnyal és törvényhozó testülettel az élén. Az
általános anarchiát felhasználva, az ifjabb Don
Carlos királlyá kiáltatta ki magát s a karlisták
új kegyetlen polgárháborút kezdtek S. északi
tartományaiban (1873 júl. 3.). Martinez Campos
és Lopez Dominguez tábornokok leverték az el
szakadásra törekvő vidékeket, csak a karlisták
ellen nem boldogultak és a föderalisták főerőssége, Cartagena még ellenállott. 1874 január
3. Pavia tábornok szétkergette a cortest és
megszüntette a szövetséges köztársaságot. Most
Serrano lett megint S. diktátora, Sagasta pedig
a miniszterelnök. Nemsokára elesett Cartagena
8 a karlisták főerőssége, Bilbao, bár a felkelést
végleg még Serrano sem tudta leverni. E har
cok közepette egyre jobban megerősödött az a
párt, mely az elűzött Izabella királyné fiát, Alfonzot akarta S. trónjára ültetni. 1874 dec. 30.
Martinez Campos tábornok Murviedóban pronunciamentót bocsátott ki Alfonz érdekében, mire S.
túlnyomó része elismerte Alfonzot királynak.
Mikor a karlisták ellen harcoló északi sereg is
Alfonz mellett nyilatkozott, Serrano elhagyta
S.-ot. Ezalatt Ganovas del Gastillo, a Bourbonok
régi párthíve Madridban ideiglenes kormányt
alakított, Alfonz pedig 1875 jan. 14 bevonult
Madridba.
XII. Alfonz (1875—85.) erélyesen folytatta a
karlisták elleni háborút s miután azoknak utolsó
vára, Estella 1876 febr. 19. elesett, Don Carlos
Franciaországba menekült. Két év múlva Marti
nez Campos leverte az évek óta tartó kubai fel
kelést is (1878 ápr.), de mivel a kormány nem
erősítette meg az általa tett engedményeket, az
elégedetlenség itt továbbra sem szűnt meg. A
kormány ólén csekély megszakítással (Sagasta
1881—83) Ganovas állott, ki konzervatív irány
ban, de a liberálisoknak tett engedményekkel
igyekezett a belső békét és egységet megerősí
teni. Nagy csapás volt az országra a népszerű
király korai halála (1885 nov. 25.).
Özvegye, Mária Krisztina főhercegnő (Fri
gyes főherceg nőtestvére) okossággal és eréllyel
vezette, mint régensnő, az 1886 máj. 17. született
XIII. Alfonz kiskorúsága alatt S. kormányát
1902 máj. 17-ig. Miniszterelnökké Sagastát ne
vezte ki, aki visszaállította az esküdtbiróságot, be
hozta az általános választójogot és Nyugat-Afri
kában új gyarmatot szerzett (Bio de Oro 1900
óta). 1890 júl. megint Ganovas jutott hatalomra.
Kormánya alatt új felkelés támadt Kuba szige
tén s a Filippi-szigeteken, de magában S.-ban is
egymást érték a sztrájkok és az ostromállapotok.
Utóda, Sagasta (1892 dec—1895 márc.) erélyes
intézkedésekkel akarta a köztársasági, szocia
lista és anarchista zavargásokat megfékezni, de
nem sok sikerrel. 1895 márc. megint Ganovas
váltotta fel a kormány vezetésében, ki Martinez
Campos alatt nagy haderőt küldött a kubai fel
kelés leverésére, melyet most már az EgyesültÁllamok is támogattak. Minthogy ez nem boldo
gult, 1896 jan. az erélyes és kegyetlen Weyler
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tábornok lépett helyébe, ki a felkelőket a sziget,
nyugati szélére szorította. Canovas 1897 aug_
8-án anarchista merényletnek esett áldozatni,
mire ismét Sagasta állott a kormány élére>
1897 nov. 23. á Filippi-szigetek felkelői Aguinaldo vezérükkel meghódoltak, de a kubai felke
lést már engedményekkel sem lehetett lecsende
síteni. Weyler utóda, Blanco tábornok 1898 ele
jén autonómiát igórt a kubaiaknak, de a sziget
birtokára vágyó amerikai kormány nem engedto
meg a kibékülést. A Maine hadihajót küldte Habana kikötőjébe, mely ott ki nem derített módon
1898 febr. 15. a levegőbe repült. Ez alkalmas
ürügy volt arra, hogy az Unió S.-nak megüzenj©
a háborút (1898 ápr.). Dewey admirális 189S
máj. a manilai öbölben elpusztította a kis spa
nyol flottát, mire Manila is kapitulált (1898 aug.
13.) s ezzel megszűnt a spanyol uralom a Filippiszigeteken. Bár Kuba partvidékét az amerikai
hajók blokád alá vették, Gervera admirálisnak
mégis sikerült egy nagyobb hajórajjal Santiago,
de Cuba kikötőjébe bejutnia. Itt szállt partra az.
amerikai szárazföldi sereg s mikor a bezárt spa
nyol hajóhad ki akart törni, 1898 júl. 3. a Samp-son admirálistól vezetett amerikai flotta meg
semmisítette. Miután Santiago védőőrsége is ka
pitulált (júl. 16.) Kuba sziget is elveszett. Az
amerikaiak ezután Portó Rico sziget partváro
sait szállották meg, mire francia közvetítésremegkezdődtek a békealkudozások. Az 1898 dec.
10. kötött párisi békében S. elismerte Kuba ön
állóságát, lemondott Portó Eicóról és a Filippiszigetekről, de ez utóbbiakért 20 millió dollár
kárpótlást kapott. Az értéküket vesztett Karolinaés Mariana-szigeteket a kormány 25 millió pese
táért eladta a Németbirodalomnak. A békekötést
után Sagasta lemondott (1899 márc), de Silvela.
és Azcárraga tábornok rövid életű kormányai
után 1901 márc. ismét (most már hetedizben) &"
állott a kormány élére, de most sem bírta a pénz
ügyi nehézségekkel is küzdő ország belső béké
jét helyreállítani, 1902 dec. lemondott. Az utána,
következő konzervatív kormányok (Silvela, Yillaverde, Mattra, Azcárraga) nem tudták a köz
társasági párt térfoglalását megakadályozni s az.
anarchista zavargások (különösen Barcelonában)
egyre megújultak. 1907 jan. a konzervatív Maura
lett a miniszterelnök, ki a belső elégedetlensé
get külügyi sikerekkel és marokkói hódító politi
kájával igyekezett megszüntetni. Már az 1906-iki
álgecirasi konferencia bizonyos városokban rend
őri jogot engedett S.-nak s azóta állandó har
cok folytak Melilla környékén a benszülött tör
zsekkel. ,1909 nyarán a kormány nagyobb sereget
küldött Észak-Afrikába, mi ellen az anarchisták
nagyobb tüntetéseket rendeztek. Barcelonában
általános sztrájk tört ki, 1909 júl. 26.—30. pedig
valóságos forradalom dühöngött a városban, mely
gyújtogatásokkal és gyilkolásokkal volt egybe
kötve. A kormánycsapatok leverték a mozgal
mat s annak értelmi szerzőjét, Ferrert hadi
törvényszéki ítélet alapján agyonlőtték. Maura.
1909 okt. 21. kénytelen volt a liberális Moreinak
átengedni helyét. Ennek kormánya alatt a spa
nyol csapatoka Gurugu-hegy elfoglalásával győ
zelmesen befejezték a marokkói háborút (1909-
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nov. 10.)- Morét helyét 1910 febr. 9. Ganalejas
•demokrata kormánya foglalta el. Az új cortes
liberális többségével több törvényt fogadtatott el
a szerzetesi kongregációk korlátozása és a világi
iskolák egyenjogúsítása tárgyában. 1910 nov. 17.
•egyezséget kötött Marokkóval, mely szerint a
ítif-bányavidék 75 évre a spanyolok birtokába
megy át s ezalatt Marokkó 65 millió pesetát fizet
S.-nak. Franciaország kezdetben féltékenyen
nézte S. térfoglalását, de angol közbenjárásra
1912 nov. 28. létrejött a francia-spanyol marok
kóiegyezmény, melynek rejtett célja az volt, hogy
S.-ot is megnyerje az angol-francia entente érde
keinek. Még ez egyezség aláírása előtt Ganalejas
gyilkos merényletnek esott áldozatul (1912 nov.
12.).
Utóda Bomanones gróf, a képviselőház elnöke
lett, de már 1913 okt. 25. lemondott, mert a
liberális pártban szakadás támadt s a szenátus
ban leszavazták. Helyébe a liberális-konzervativ Bduardo Dato lépett, ki az 1914 márc.-i
választásokon nagy többséget szerzett magának
(233 konzervatív, 158 ellenzéki). A világháború
kitörése után 1914 aug. a spanyol kormány
semlegességi nyilatkozatot tett.
A világháború S.-t is katonai és gazdasági relorrnok elé állította s minthogy Dato nem volt
képes ezeket megvalósítani s a tervezett belső
kölcsön is meghiúsult, 1915 doc. 10. ismét Bomanones alakított liberális kormányt, melynek az
1916 ápr.-i választások a képviselőházban és sze
nátusban nagy többséget biztosítottak. A trónbe
széd máj. 11. megismételte a semlegességi nyilat
kozatot. 1917 elején Wilson jegyzékére, mely a
békekötés közvetítésére szólította föl S.-ot, a kor
mány azt válaszolta, hogy bár óhajtaná a békét,
-a közvetítésnek még nem látja idejét. Ellenben
tiltakozó jegyzéket intézett Németországhoz ós
Ausztria-Magyarországhoz a búvárhajóharc kiter
jesztése ellen, amely a semleges S. érdekeit veszé
lyezteti.
A belső forrongásokat Eomanones sem levén
képes lecsillapítani, 22 tartományban ostrom
állapotot kellett elrendelnie, s mert az ország
közvéleményének többsége ellenére az entente ol
dalán bele akart avatkozni a háborúba, 1917 áp
rilisban lemondott. Utóda Garda Prieto lett, a
-semlegességi politika híve, külügyminisztere Alvaredo. A már 1916. elfogadott védorőtörvény
alapján újjászervezték a hadsereget. Prieto sem
bírt megküzdeni a gazdasági nehézségekkel s mert
•a katonai körök is elégedetlenek voltak vele, már
júniusban lemondott. Jún. 11. Dato alakított kor
mányt, de helyzetét bizonytalanná tette a regio
nális és köztársasági párt izgatása. Barcelonában
nyílt zendülés tört ki, mely egész 8. bókéjét fe
nyegette ; miért is felfüggesztették az alkotmá
nyos biztosítékokat, kihirdették az egész országra
-az ostromállapotot. Miután a nyugalom helyre
állt, okt. 7. megszüntették az ostromállapotot, okt.
17. visszaállították az alkotmányos biztosítékokat
is, de Dato okt. 28. mégi3 kénytelen volt lemon
dani s nov. 4. ismét Garda Prieto vállalta a kor
mányt, ezúttal koalíciós alapon; először vettek
xészt benne a karlisták is. De már 1918 elején
ismét ostromállapotot kellett hirdetni. A cortest
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feloszlatta a király s febr. 24-re új választást tű
zött ki. Egyik párt sem nyert többséget, mire
Prieto kormánya lemondott s Maura lett a kor
mányelnök ; de csak nov. 7-ig tarthatta magát,
amikor ismét Garda Prieto vette át a kor
mányt, bevévén külügyminiszternek Bomanonest.
Ugyanez időben a kataloniai képviselők Barcelo
nában óriási tüntetést rendeztek az önálló Katalonia érdekében; Madridban köztársasági tünteté
sek voltak; az összeomlás következtében a német
és osztrák-magyar nagykövetek eltávoztak a fő
városból. A kataloniai tüntetés megbuktatta Prietót
s dee. 6. Bomanones lett megint miniszterelnök.
1919 jan. 22. benyújtották a Katalonia autonó
miájára vonatkozó javaslatot a képviselőkama
rában. A nagy ellentéteket nem sikerülvén ki
egyenlíteni, a képviselőházat elnapolták; a Bar
celonában s több más városban kitört fölkelés
miatt újra ostromállapotot léptettek életbe, mire
Romanones megbukott s márc. 26. ismét Maura
alakított kormányt, aki azonban júliusban már
lemondani kényszerült. Bomanones később újra
átvette a kormányt; de rövid idő múlva Dato
lépett helyébe, ót azonban 1921 márc. 8., midőn
kijött a kamara üléséből, kommunista munkások
agyonlőtték. Utána AUende Salazar lett minisz
terelnök. Júliusban Marokkóban a spanyol had
sereg óriási vereséget szenvedett; az is hozzá
járult, hogy Salazar megbukjék. Erre aug. 13-án
ismét Maura kormánya következett; a marokkói
háborút nagyobb haderővel folytatták és hónapo
kig tartó harccal tudták a spanyol birtokokat
megmenteni; de a harcok még az 1922. év folya
mán sem fejeződtek be. 1922. végén a marokkói
események újabb kormányválságot idéztek föl,
d'Alhucemas marquis lett a miniszterelnök, aki
azonban részint a katonai, részint az egyházi
körökből támadt ellenkezésen úgy akart úrrá
lenni, hogy 1923 áprilisban a királlyal feloszlattatta a cortest. A választások április végén men
tek végbe s a kormánypárt 228 mandátummal 48
szótöbbséget kapott. Mindamellett a Marokkóban
megújult veszteséges harcok az ellenzéket erősí
tették. A kormányelnök és a hadsereg vezetői
közt is annyira növekedett a feszültség, hogy az
már az alkotmányt fenyegette. Aug. 18—19-én a
spanyolok ismét vereséget szenvedtek a fölkelők
től ; a kormány, amelynek állását ez az esemény
még jobban megrendítette, elhatározta lemon
dását, de mielőtt ez megtörtént volna, 1923 szept.
13. Barcelonában katonai zendülés tört ki, Primo
de Bivera, a barcelonai hadparancsnok proklamációt bocsátott ki a kormány ellen, azzal vá
dolva azt, hogy örvénybe viszi Spanyolországot,
és kijelenti, hogy a katonaság veszi kezébe a kor
mányt. A barcelonai helyőrség felhívásához csak
hamar egymásután csatlakoztak a nagyobb hely
őrségek; mire a király San Sebastianból Mad
ridba ment, s miután nem járult hozzá a kor
mány javaslatához, hogy a lázadó katonai szemé
lyeket elmozdítsa, Alhueemas lemondott. A király
szept. 17. törvényesítette a Primo di Bivera által
alkotott katonai diktatúrát s feloszlatta a cortest.
Az új direktórium a hadügyi államtitkárság ki
vételével az összes miniszteri és államtitkári állá
sokat megszüntette. A direktórium prograinmjába
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•vette a belső rend biztosítását, elsősorban a ka
talán szeparatista mozgalom letörését, a marok
kói kérdés megoldását; később újra helyreállítják
a cortes működését; a külpolitikában változás
nem történik. Ideiglenes külügyminiszter a direk
tórium egyik tagja, Espinoza lett. Az alkotmá
nyos kormányzat helyreállítását azonban nem
teljesítette a direktórium még 1924 elején sem ;
ellenben a halottnak tartott Abd el Kerim veze
tésével 1924 máre.-ban a marokkóiak új offenzí
vát kezdtek, mely újabb csapatok mozgósítását
tette szükségessé, s a harcok a nyár folyamán a
spanyolok hátrányára folytak.
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Spanyol örökösödési h á b o r ú

Spanyol örökösödési háború (1701—1714), a
Habsburgház spanyol ágának kihalása után (1700
nov.) tort ki XIV. Lajos francia király ellen, ki
a spanyol trónt unokájának, Fülöp anjoui her
cegnek akarta megszerezni, míg I. Lipót császár,
Anglia és Hollandia Károly főhercegnek, Lipót
ifjabbik fiának szánták azt. A S. politikai előz
ményeit 1. Spanyolország történeténél. A há
borút Szavójai Jenő (1. Jenő 2.) kezdte meg
1701 tavaszán a milanói hercegségbe betört fran
ciák ellen. Július 9. Garpi mellett megverte
Catinat seregét, ennek utódát, Villeroi tábor
nagyot pedig 1702 febr. 1. merész rajtaütéssel
Cremonában elfogta. 1703. Szavója és Portugália
is csatlakoztak a Franciaország elleni koalícióhoz,
viszont Miksa Emánuel bajor választó ós öccse,
a kölni érsek, XIV. Lajos páríjára állottak, Ma
gyarországon pedig a francia királytól támoga
tott II. Rákóczi Ferenc felkelése kötötte le a
császári sereg egy részét. 1703 máj. 12. Tuttlingen mellett egyesült Villars francia serege a
bajor sereggel s Tirolba nyomult, hogy a dél
felől előretörő Vendőme francia seregével egye
sülve Bécs ellen menjen. A tiroliak hősies ellen
állásán meghiúsult ez a terv, de a franeia-bajor
sereg Hochstadtnél 1703 szept. 20. megverte Styrum császári tábornokot ésdec. 13.elf oglalta Augsburgot. 1704-ben Marlborough angol vezér DélNémetországba nyomult, Ulmnál egyesült Lajos badeni herceg birodalmi seregével s 1704 júl.
2. Donauwörth mellett megverte a francia-bajor
sereget. Ezután mindkét fél erősítéseket kapott.
Tallard tábornagy egy új francia sereggel jött,
Szavójai Jenő pedig a császári sereget vezette
Marlborough táborába. A döntő mérkőzés Hochstadt és Blenheim közt folyt le 1704 aug. 13.,
melybon a francia-bajor sereg nagy vereséget
szenvedett. Ugyanebben az évben az angolok
Portugália felől törtek be Spanyolországba, egy
hajóhaduk pedig elfoglalta a fontos Gibraltár
erősségét (1704 aug. 3.). Lipót császár halála (1705
máj. 5.) után fia, I. József folytatta a háborút.
A következő évben Marlborough Ramillies mel
lett megverte Villeroi seregót és Brüsszel meg
szállásával elfoglalta Belgiumot. Szavójai Jenő
Torinónál 1706 szept. 7. oly nagy győzelmet
vívott ki, hogy a franciák a következő óv ta
vaszán Itáliából is kivonultak. A spanyol harc
téren Károly főherceg Valenciát, Katalóniát és
Aragóniát kerítette hatalmába, sőt egy angol
portugál sereg 1706 jún. 27. Madridba is be
vonult. Berwick francia tábornagy almanzai
győzelme (1707 ápr. 25.) után azonban Spanyol
ország nagy része ismét Fülöpnek hódolt. Az
1707. tett sikertelen békekisórletek után XIV.
Lajos Vendőme herceg alatt új sereget küldött
Belgium visszafoglalására. De Marlborough és
Szavójai Jenő egyesült erővel Oudenarde mel
lett döntőleg megverték azt (1708 júl. 11.). Ebben
az évben foglalták el az angolok Menorca szige
tét. XIV. Lajos ezután új békeajánlatokat tett,
hajlandó lett volna lemondani unokája spanyol
királyságáról, de az elbizakodott szövetségesek
azt kívánták tőle, hogy ő maga űzze el a spanyol
trónról. Ezt nem fogadhatta el XIV. Lajos és
végső erőfeszítéssel új sereget állított talpra.
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Villars vezetése alatt. A szövetségesek Lille
elfoglalása után már francia területen állottak s
francia földön, Malplaquet mellett folyt le a S.
utolsó nagy csatája (1709 szept. 11.). A rendkívül
véres csata eldöntetlen maradt, de Villars mégis
kénytelen volt visszavonulni. A spanyol harctéren
Starhemberg császári vezér fényes győzelmei
ntán Károly főherceg 1709 szept. 28. újból bevo
nult Madridba. XIV. Lajost a végső megalázta
tástól ekkor több szerencsés körülmény mentette
meg. 1710 aug. megbukott Angliában a whig-kormány s az új tory-kormány Marlborough-t vissza
hívta, sőt vád alá helyezte, XIV. Lajossal pedig
békealkudozásokat kezdett. 1710 végén Vendőme
herceg fényes győzelmet vívott ki Starhemberg
felett Villaviciosa mellett s ezzel végleg bizto
sította Fülöp trónját. A legdöntőbb esemény
azonban József császár hirtelen halála volt (1711
ápr. 17.). Minthogy örököse Károly főherceg lett,
a szövetségesek nem engedhették, hogy annyi
országot egyesítsen hatalma alatt s miután XIV.
Lajos kötelezte magát, hogy Franciaországot és
Spanyolországot egyesíteni nem fogja, elismer
ték unokáját spanyol királynak (1711 okt. 18.).
A végleges béke Angliával és Hollandiával 1713
ápr. 11. jött létre Utrechtben. Eszerint Spanyol
országot V. Fülöp kapja az amerikai gyarma
tokkal. Anglia megtartja Gibraltárt ésrMenorca
szigetét, Észak-Amerikában pedig Új-Foundland, Új-Skócia és a Hudson-öböl-vidéki francia
gyarmatokat. Szavója hercege királyi címmel
Szicíliát kapja, Hollandia pedig azt a jogot,
hogy Belgium néhány határszéli várában őrsé
get tarthat ('Barriére-szerződés). Károly, mi
után Villars több győzelmet aratott seregein,
szintén békét kötött Rastattban (1714 márc. 7.) a
franciákkal s ehhez a Német birodalom is hozzá
járult a badeni (Aargau) békében (1714 szept. 7).
Ezek szerint a bajor és kölni választók vissza
kapják országaikat, Franciaország megtartja
Landau várát, Spanyolország európai mellék
tartományai (Belgium, Milano, Nápoly, Szar
dínia) VI. Károly császár birtokába jutnak. Leg
tovább tartott a háború Spanyolországban, hol
Starhemberg sokáig védte Barcelonát, míglen
Berwick hereiig 1714 szept. 11. szabad elvonulás
feltétele mellett kapitulációra kényszerítette s
Így Fülöp Spanyolországot teljesen elfoglalta.
V. ö. v. Noorden, Der spanische Erbfolgekrieg
(Düsseldorf és Leipzig 1870—82, 3 köt); Legrelle, La diplomatie francaise et la succession
d'Espagne (Paris 1888—92, 4 köt.); Parnéll, The
war of succession in Spain 1702—11 (London
1905, új kiad.); Arneth, Prinz Eugen von Savoyen (Wien 1858, 3 köt.); Die Feldzttge Prinz
Eugens (Az osztrák-magyar vezérkar kiadása).
Spanyol telepek Dél-Magyarországon. A tö
rök hódoltság alatt elnéptelenedett temesi bán
ságnak 1716. történt visszafoglalása után Mercy
(1. o.) kormányzó Barcelona ós Viscaya vidékebeli
spanyolokat telepített oda, akik azonban a mocsa
ras vidék éghajlatának csakhamar áldozataivá
lettek. A második kísérlet 1736. történt, mikor
az 1732-iki lengyel örökösödési háborúban Ausz
triába menekült spanyolok az osztrák kincstártól
fizetett évi nyugdíjjai a Bánságba telepíttettek,
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ahol leginkább selyemtenyésztéssel foglalkoztak.
Főleg Temesváron, Verseczen, Mercyfalván s-'
Becskereken telepedtek meg. Azonban ezeket is
néhány év múlva elpusztította a mocsárláz.
Spanyol tyúk, a legrégibb és legnemesebb
tyúkfajták egyike; súlya 2V4—3% kg. Test
alkata tetszetős ; tartása délceg. Az egyszerűen
fürészelt taraj fejlett. Az arc és a füllebbenyek
fehérek. A S.-nak fekete, fehér, kék és kakukszínű változata ismeretes. Gazdasági jelentősége
csekély, mivel kevés tojást szolgáltat és hús
hasznosítása sem kiváló. A hideg iránt igen érzé
keny. A vörösarcú S.-ot 1. Andalúziai tyúk.
Spanyolviasz, 1. Pecsétviasz.
Spanyol viola (noV), 1. Lupinus.
Spanyolzár. Az ablakzáraknak azt a fajtáját,,
melyek az ablakfára, az ütköző alá v. e fölé erő
sített forgó vasrúd megfelelően alakított horgai
val zárják el az ablakszárnyakat, nevezik S.-nak..
A modern ablakokra többnyire ilyeneket vasalnak,,
mert az ablakfát a forgó vasrúd merevíti és a
horgok fojtózárást biztosítanak. A vasrudat az
ablakfára erősített szerkezettel (trieb) forgatják.
Vannak kúpkerékkel, csavar és csavarkerékkel,
csavar és csavartokkal, csapos tárcsával stb. fel
szerelt eféle hajtóművek. L. Vasalások.
S p a r a d r a p (franc, ejtsd: szparadra), vászon-,
taft- vagy mullszövetre felkent kaucsuktapasz.
A sebészetben használják kötések rögzítésére oly
esetekben, ha az illető seb pólyával való rög
zítésre alkalmatlan helyen van. Gyógyhatása
nincsen.
S p a r a g m i t , 1. Szparagmit.
S p a r a s s i s Fr. (n»v.), 1. Káposztagomba.
S p a r a x i s (DSV.), az Iridaeeae családba tar
tozó hagymás növény. Levelei kardalakúak, vi
rágai szép színűek, nagyok, néhány virágú le
lógó virágzatban állanak. Hat faja él a Fok
földön ; ezek közül nálunk különösen a S. tricolor Ker. és a S. Grandiflora Ker. faj számos
változatát kultiválják.
Spárga (kötöző cérna), 1. Kender fonás.
Spárga (nyúlárnyék, nüv.), 1. Asparagus, töb!>
fajjal (hazánkban 4), melyek közt az északi mele
gebb mérsékelt égövben vad és meghúsosodó szár
hajtásáért termesztett közönséges S. (A. officinalis L.) a legnevezetesebb. Ez tőkéjéből köpcös,
húsos, fehéres-pirosas v. ibolyaszínű leveles szá
rat hajt, melyen húsos pikkelylevelek csavarodó
sorban fakadnak. E szárhajtás a felszínre jutva
0-6—1*5 m. magas, sima és elágazó kóróvá ága
zik szét. Tülevélalakú meddő virágnyelek van
nak rajta. Apró virága pároséltű, illetve kétlakú;
bogyója vörös. Folyók partján vagy árnyékos,
nyirkos helyen vadon nő, de e zöld hajtások
keserűek, azonban termeléssel több ízletes faj
tája keletkezett. Laza, könnyű és vizet nem tartó
földet követel, amiért a vizenyős helyeken alagcsöveket kell rakni. A földet ősszel 1*9 rn. széle
sen egy ásónyira kiemelik, 0'6 vagy 0'9 m. távol
ságban rudacskákat dugdosnak bele és ide a ki
ásott hely kerületének magasságáig oly földet hal
moznak föl, melynek kétharmada szarvasmarha
vagy vegyes trágya. Ezekre rakják a S. kétéves
növényét, ügyelve a hajszálgyökerek épségben
tartására, és reá 3 em. vastegon trágyaföldet
eg, Sí alatt keresendői
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tesznek és csak a növény szabadon hagyott
hegyére hintenek tiszta földet. Zöld hajtását ősz
szel 16 cm.-re lenyesik, az ágyát fellazítják és
-8—10 cin. érett trágyával födik be. Következő
tavasszal a halmot a durva hajtások eltávolítása
után 9 crn.-nyire ismét földdel takarják be; a
harmadik évben pedig annyival, hogy az fölötte
16 cin.-es legyen. Ekkor már szedni lehet, azonhan csak május végéig, további években június
közepéig. Ezután a fészekből 25 éven át szedhetik
•a hajtását, de a földjét minden tavasszal lazítsuk
meg, hintsük meg hamuval vagy kálival, nyáron
locsolgassuk trágyalóvel és ősszel trágyázzuk
meg. Egy faját (A. horridus L.), a tüskés S.-t
díszül tenyésztik, a fiumei A. acutifoliusból L.
pedig kerítés lesz.
Spárgabogár (állat), a spárgának közismert
kártevője. Két faja van : a közönséges S. (Crioceris asparagi L.) és a 12-pontoj S. (C. 12-punctata L.). Az előbbi 5—7 mm. hosszú, karcsú,
kékesfekete, zöldfényű bogár, nyakpajzsa vörös,
szárnyfedőin 3—3 négyszögű fehéres folttal; az
utóbbi vörös színű s mindegyik szárnyfedőn 6—6
fekete foltot visel. Kedvező viszonyok között
évente 3 nemzedékben található. Úgy a bogár,
mint csupasz, nyálkás lárvái a spárga hajtását s
lombját fogyasztják. Védekezés: a bogarak le
rázása a tövek alá tartott edénybe; a lárvák
Agyonnyomása keztyüs kézzel; nagyobb üzemek
ben nikotinos vagy rovarporos (pyrethrumos)
folyadékkal permetezés; ősszel a száraz spárgakórok mély levágása és elégetése a telelés végett
•belsejükbe húzódott bogarakkal együtt.
Spárgakél (brokkoli, növ.), a káposztának
iertifajtája, elkorcsosodott és elhúsosodott virág
zattal. Sarjai húsosak, szótterjeszkednek, ágasbogasak. Ága megnyúlik, laza. Finom eledelt
szolgáltat. Termesztése nagy gondot és sok
-trágyát kíván.
Spárgakő (asvj, 1. Apatit.
Spárgalégy (állat, Platyparea poecüoptera
Schrk.), a spárga ellensége. A légy 8 mm. hosszú.
Feje, melle és lábai sárgásbarnák, háta 3 feketés
hosszsávval díszített, potroha barnásfekete, egyes
szelvényei körül szürkén övezett; legszembe
tűnőbbek szárnyai, melyeket zeg-zugos barna
sávok szelnek át. Petéit tavasszal a spárgafejek
pikkelyei alá tojja. Fehér nyűvei a spárgahajtás
belsejében élnek; a megtámadott hajtás elgörbül,
betegesen fejlődik. Védekezésül tavasszal a
.spárgafejeket utánzó fehér szinü, gömbölyű végű
pálcikákat szúrjunk a földbe s kenjük be hernyó-enyvvel, hogy a rászálló légy odaragadjon;
később a ferdén nőtt hajtásokat vágjuk le tövig
« égessük el; ugyanezt tegyük ősszel a száraz
spárgakórókkal, hogy a belsejükben telelő tonnabábokat elpusztítsuk.
S p a r g a n i c e a e (növ.), 1. Sparganium.
S p a r g a n i u m Tourn. (növ., békabuzogány,
•vízi buzogány), a Sparganiceae család egyetlen
gónusza, 6 fajjal, mind a két világrész mérsé
kelt ós hideg tájain, vizek szélén, árkokban, ha
zánkban 3 fajjal. V. ö. Dietz S., A Sparganium
Tourn. és Typha Tourn. virág- és termésfejlődóse. Értekezések a természettudományok köré
től (17. köt. 2. sz. 1887).
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S p a r g a n u m (állat), a különböző gerinces álla
tok szöveteiben és szerveiben előforduló széles
galandfórgek (Dibothriocephalidae) szalagalakú
fejlődési alakjai, úgynevezett plerocercoidjai, me
lyeknek hozzátartozó kifejlődött alakjait mégnem
ismerjük. Kinai, japáni és középafrikai bennszü
löttekben eddig a következő három faját találták:
S. mansoni (Cobb.), S. baxteri (Sambon) és S.
proliferum (Ijima).
Spárgatövis (növ.), 1. Ruscus.
S p a r g i l l u m (lat.), szenteltvízhintő.
S p a r i d a e (állat), 1. Tengeri keszegek.
Sparks, Jared, északamerikai történetíró, szül.
Willingtonban (Connecticut államban) 1789 máj.
10-én, megh. Cambridgeben (Massachusetts) 1866
márc. 14 Egy ideig hitszónoka volt egy unitá
rius községnek Bostonban; 1839. történettanár
lett a Harvard-egyetemen Cambridgeben. Főbb
müvei: Life of Washington, with diaries (2 köt.,
u. o. 1839, ezt a munkát Czuczor Gergely fordí
totta le magyarra: Washington élete, 1845 és
1872); Library of American biography (25 köt.,
New York 1834—47.). V. ö. Mis, Memoirof S. J.
(Cambridge 1869).
S p a r m a n n i a L. fii. (afrikai hárs, növ.). A
hársfélék (Tüiaceae) családjába tartozó génusz,
melynek 3 afrikai faja molyhos levelű, fehér vi
rágú fa v. cserje. A Sp. africana L. nevű fok
földi faj, nagylevelű szobanövény.
Sparnacum, Epernay város latin neve.
Sparr, Ottó Christoph, báró, brandenburgi
tábornagy, szül. Prendenben 1605., megh. 1668
máj. 9. A 30 éves háború alatt a császári sereg
ben harcolt, 1649. a brandenburgi vál. fejedelem
szolgálatába lépett és újjászervezte annak tüzér
ségét. 1656 júl. 30. ő döntötte el a varsói csatát
a brandenburgiak és svédek javára. 1657-ben tá
bornagy lett, 1664. a szentgotthárdi csatában a
brandenburgi segítő csapatot vezette. V. ö.
Schmidt, O. Chr. S. (Berlin 1896); Nottebohm,
Die Legende von St.-Gotthard (1891).
S p a r r m . , latin természetrajzi nevek után
Sparrman Anders (1747—87) svéd zoológus ne
vének rövidítése.
S p a r s i m (lat.) a. m. szétszórva, itt-ott.
Spárta v. Lakedaimon, az ókorban Peloponnézus DK.-i részét elfoglaló Lakonia (Lakonika)
fővárosa az Eurotasz jobb partján, a mai Sparti
helyén. Az antik város kerülete 9 km.-t tett ki,
lakosainak száma kb. 30,000 volt. Sokáig vár
falak nélkül állott. Csak a Kr. e. III. sz. vége felé
emeltek védőfalakat, melyeket egész terjedel
mükben megállapítottak az angoloknak 1906 óta
folytatott ásatásai. A föltárt régi emlékekről és
leletekről az Annál of the British School of
Athens jelentéseinek 12. és következő évfolyamai
tájékoztatnak.
Története. Lakonia legrégibb lakosai, az ú. n.
pelaszgok (talán a lelexek), indogermán erede
tűek és korán kerültek az ázsiai kultúra hatása
alá. Bevándorlókkal összekeveredtek s a hagyo
mány szerint az Atreidák uralma alatt achajaiaknak hívták őket. A dór vándorlás követ
keztében Lakonia a dórok birtoka lett és kezdet
ben több kisebb államra oszlott, de később szi
lárd állami szervezetet kapott, melynek a hagyo-
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mány szerint I/i/kurgos (1. o.) volt a szerzője. S.
lett az ország fővárosa, polgárai, az ú. n. spártiaták, a nekik juttatott 4500 földrészt nem ad
hatták el, végrendeletileg sem intézkedhettek
róla. A spártait egészen katonának kellett ne
velni. Ipart és művészetet fejleszteni, kereske
delmi úton meggazdagodni törvényileg tiltva
volt; a külfölddel való érintkezés is meg volt
nehezítve, mert csak vaspénz volt forgalomban.
Az ifjakat rövid beszédre (lakonizmus) szoktat
ták, hazafias fegyelemre és önfeláldozásra lel
kesítették. Az állam felügyelete úgyszólván az
egész életre, a puritán építkezésre, ruházkodásra
stb. is kiterjedt; megkívánta a férfiaktól, hogy
15-ös csoportban közösen étkezzenek (1. Fiiitia).
Mindenki köteles volt nősülni és gyermekeket
nemzeni; gyermektelen házaspárokat elválasz
tottak, gyönge csecsemőket kitettek. B katonai
állam élelmét a heloták, az állami rabszolgák
teremtették elő ; ők mívelték a spártiaták föld
jét s munkájukért bizonyos jutalékot kaptak, a
háborúban mint könnyű fegyverzetű gyalogság
teljesítettek katonai szolgálatot. Kiváló hadiér
dem spártiatákká léptette elő őket; szintúgy pol
gár volt egy spártiatának helota asszonytól szár
mazó fia, ha S.-i nevelésben részesült.
Az állam élén mint pap, hadvezér és biró, két
király állott, velük együtt 28 öreg alkotta a
gerusia nevű tanácsot. Javaslatai fölött a nép
gyűlés szavazott, de ez nem indítványozhatott
semmit. Az alkotmány főfelügyelete az eforok
(1. o.) feladata volt.
S. korán szemet vetett a termékeny szomszé
dos Messeniára, melyet hosszas háborúk után (1.
Messeniai Mborúk) meghódított. Peloponnézus
többi államaira is rákényszerítctte hegemóniá
ját. A perzsák ellen ő volt a vezérállam, de
Thermopylai kivételével másutt nem szerzett
dicsőséget. Kénytelen volt tűrni, hogy Athén he
gemóniája alatt egy nagy hellén államszövetség
keletkezzék. Messenia lázadása is sokáig (464—
455.) lekötötte erejét. Athénnel kitört viszályát
sikerült Kimonnak, majd Perikiesnek elodázni, de
S.-nak Athén fellendülésére irigy féltékenysége,
melyet Korinthos és Téba még szítottak, nem
engedtek tartós békét és így kitört a peloponnézusi háború (431—404, 1. o.), mely S. győzelmé
vel végződött. Athén régi szövetségesei hozzá
csatlakoztak, de ő nem tudta hatalmát mérsék
lettel párosítani. A leghatalmasabb görög államok
lázadása (1. Korintusi háború) hozzájárult ahhoz,
hogy S. egypár győztes csatája mellett is kény
telen volt az Antalkidas-féle békében (387) a per
zsáknak átengedni a kisázsiai göröglakta part
vidéket. A tébaiak felbőszültek, hogy Kadmeia
nevű várukat S.-i helyőrség szállotta meg; ezt
elkergetve, hadat indítottak s a leuktrai csatában
(371) S. hatalmát megingatták és Athénnek jut
tatták a tengeren való uralmat. Epameinondas
Lakoniát végig pusztította (369), S. hegemóniá
ját Peloponnézusban megszüntette, Messeniának
visszaadta függetlenségét, s így S. hanyatlását
még Epameinondas halála sem akadályozhatta
meg. II. Agis király hasztalan próbálta 330. a ma
kedón igát lerázni, s nehezen tudott védekezni Demetrios és Pyrrhos támadásai ellen. A teljes jogú
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polgárok száma 700-ra olvadt, a földbirtokban
nagy lett az aránytalanság s az arisztokrácia
helyébe a szűkkeblű oligarchia lépett. A nemes
IV. Agis király (245—241) kísérlete, hogy Lykurgos alkotmányát helyreállítsa, nem sikerült.
Kedvezőbben alakultak a viszonyok III. Kleomenes részére, ki 226. az achajai szövetséget meg
verte s reformjait az eforok megbuktatásával és
az oligarcha földbirtokosok száműzésével indí
totta meg; az adósok terhét törölte, perioikoszokkal a polgárok számát 4000-re emelte, köz
tük új földfelosztást csinált és a régi fegyelmet
helyreállította. De a hegemóniát nem szerez
hette vissza. Antigonos Dozon 221. a sellasiai
csatában S. hatalmát megtörte és kényszerltette,
hogy az achajai szövetség tagja legyen. Róma
Görögország leigázása után barátságos viselkedé
séért szövetségesének ismerte el; de a neki jutta
tott függetlenség a császárok korában csak lát
szólagos volt. V. ö. Manso, Sparta, III T. (Leipzig
1800—1805); O.JíMer,DieDorier(Breslau 1844,
2. kiad.); K. H. Lachmann, Die spartanische
Staatsverfassung (u. o. 1836); Triéber, Forsehungen zur spartanischen Verfassungsgeschichte
(Berlin 1871); Busóit, Die Lakedámonier und ihre
Bundesgenossen (Leipzig 1878): E. v. Stern, Geschichte der spartanischen und thebanischen Hegemonie (Dorpat 1884).
Spartacus, a gladiátor- és rabszolgalázadás
(Kr. e. 73—71.) vezére, trák eredetű volt, előbb
szabad ember, majd mint római rabszolga a
capuai gladiátor-iskolába került. 73-ban hetven
nyolc társával a Vezuvra menekült, az elleneküldött csapatokat megverte, s a siker sok rab
szolgát, sőt elégedetlen veterán katonákat is
csődített hozzá, akikkel Varinius prétor seregét
megverte. 70,000 emberre szaporodott seregét
most hazájába, Galliába és Tiirákiába akarta
vezetni, az ellene vonult konzulokat pedig 72.
legyőzte. Az út így szabad lett az Alpok felé,
de serege arra kényszerltette S.-t, hogy rabolva
dél felé vonuljon. Marcus Licinius Crassus prétor
71. megverte; 60,000 rabszolga vele együtt el
esett ; a foglyokat keresztre feszitették, a mene
külteket pedig a Hispániából hazatérő Pompeiua
az Alpok lábánál felkoncolta.
Spartacus, Beksics Gusztáv (1. o.) álneve.
Spartacus-szövetség
(Spartakusbimd),
a
német radikális kommunista munkásoktól ala
kított, először 1916. Lipcsében megnyilatkoz6
egyesülés, mely Spartacus gladiátor, rabszolga
vezér (1. o.) nevéről vette nevét. 1918-ban Liebknecht és Luxemburg Róza álltak élére, lapja
a Rote Fahne lett. 1918 december 14. tette
közzé programmját, mely szerint céljuk a kom
munizmus, osztályok nélkül munkakényszer
rel, az összes termelés és forgalom a dolgozó
nép kezében legyen; szükséges a fölfegyver
zett munkásosztály uralma, a végrehajtó hata
lom a munkás- és a katonatanácsok kezében le
gyen; minden kapitalista-tulajdon megszűnjék,
az élelmiszerek elsősorban a munkásoknak osztandók ki, a munkásság részére biztosítandó sajtó
szabadság végett az összes papir, valamint a
nyomdák lefoglalandók; az orosz tanácsköztár
sasággal szolidáris szövetség; követelik a béraeg, Sa alatt keresendői
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rendszer megszüntetését, a rendőrség és a nem
Spartivento-f ok, 1. az ókorban Herculis pro
proletár katonák lefegyverzését, a fegyvertárak montorium, Olaszország DK.-i hegyfoka Reggio
lefoglalását, a tiszti rangok eltörlését, a munká di Calabria tartományban. — 2. S., Szardínia,
sok fölfegyverzését, az összes hatóságok átadását legdélibb hegyfoka.
a munkástanácsoknak, az élelmiszerek lefoglalá
S p a r t o (nSv,). 1. Esparto.
sát, az állami adósságok megsemmisítését, a ma
SpasmopliiHa(gör.), görcsökre való hajlani..
gánvagyon megszüntetését, a földbirtokok, ban
S p a s m u s (lat.), 1. Görcs. — Spastikus a. m..
kok, bányák, gyárak, közlekedési eszközök, az görcsös.
egész kereskedelem átadását a tanácsköztársaság
Spasowicz (ejtse: szpaszovics), Wtodzimierz,
nak. 1919 jan. 5—12. a kormánycsapatok Berlin orosz és lengyel író, szül. Rzeczicán (Minszk kor
ben véres harcot vívtak a Spartacus-csoporttal, mányzóság) 1829 jan. 16. (4), megh. Varsóban
míg leverték őket; e harcok idejét Spartacus- 1906 okt. 26. (13). 1857—1862-ig a büntetőjog
hét-nék nevezték el. Jan. 15. Liebknecht-et és tanára volt a szentpétervári egyetemen. Büntető
Luxemburg Rózát, midőn menekülni akartak Ber jogi tankönyve (Pétervár 1863) miatt elveszítettelinből, agyonlőtték. 1919 márc. 6. újra kitört a állását. S.az 1876óta Varsóban megjelenő Ateneum
Spartacus-f ölkelós Berlinben; elfoglalták a rendőr c. havi folyóirat alapítója és kiadója. Pypin szláv
főnökséget, kiszabadították a foglyokat; de heves irodalomtörténeti vállalatában ő írta meg a lengyel
harc után a kormánycsapatok leverték őket. Vé irodalomról szóló monográfiát. S. feje volt annak
res harcban verték le a Spartacus-zendülést Mün a pártnak, amely a liberalizmus alapján az oroszok
chenben és Hannoverban is.
és a lengyelek közt egyetértést akart létrehoznia
Spártai herceg, a görög trónörökösnek a címe. B cél érdekében alapította 1883. a Kraj e. lengyel
Spártait (ásv.), manganokarbonátot tartalmazó hetilapot, mely Péterváron jelent meg. Orosa.
müvei 9 köt. Szent-Pétervárott jelentek meg 1889.,.
mészpát; lelőhelye Sparta New-Jerseyben.
Sparták (gör.), a. m. elvetettek, t. i. a Kadmos lengyel müvei u. o. 8 köt. 1892—1903-ig.
(1. o.) által elvetett sárkányfogakból kikelt tébai
S p a t a n g i d a e (állat), a Tüskésbőrűek (Echinoősök.
dermata) törzsébe tartozó Tengeri sünök (EchinoS p a r t a m et IHsrtbam, közmondásszerű idea) egyik családja, melyeknek fajai szívalakú
szólás, a. m. hivatalt és asszonyt.
héjukkal tűnnek ki. Körülbelül 100 fajuk ismere
Spartanburg (ejtsd: szpartenbSrg), város South- tes. A legrégibb ásatag-fajok az alsó kréta-korból
Carolina északamerikai államban, (1920) 22,638 ismeretesek. A ma élő fajok közül közönségeseb
bek : Hemiaster cavernosus Phil. (az Antarktikus.
lak.; siketnémák ós vakok intézetével.
tengerekben honos), Schizaster canaliferus Lm.
Spartein, 1. Szpartein.
Spartel-fok (Cabo Espartel, Rasz Isberdil), (Földközi-tenger), Brissus unicolor Klein (Atlanti
az ókori Kintes vagy Promontorium Ampe- óceán és Földközi-tenger), Brissopsis lyrifera
lu.tia, 314 m. magas sziklafok Afrika ENy.-i ré Forb. (Atlanti-óceán), Spatangus purpuréul
szén, a marokkói parton, a gibraltári szoros be Mull., Echinocardium cordatum Penn., E. mediterraneum Forb. (Atlanti-óceán és Földközi
járatában, tetején világítótoronnyal.
Sparti (Új-Sparta), Lakónia görög kerület tenger).
székhelye, melyet Misztra kivándorolt lakosai
S p a t a n g u s (állat), 1. Spatangidae.
alapítottak 1834. a régi Sparta helyén; érseki
S p a t h a , 1. Kard. — Botanikai értelemben?
székhely, kb. 5000 lak., gimnáziummal, több a. m. virágzati hüvely.
nyire kerttől körülvett házakkal, szép, de egész
S p a t h i f l o r a e (nSv.). Az egyszikűek sorozata,
ségtelen vidéken.
melybe az Araceae (1. o.) és Lemnaceae (1. o.) tar
Spartianus, Aelius, Kr. n. 300 táján több tozik. Virágzatukat egy buroklevél (spatha) veszi
római császár életének megírója a Scriptores körül, ami különben más családokon, pl. a Pálmá
kon is megvan. Jellemző, az utóbbiakkal azonban
históriáé Augustaeben.
Spartiaták, a dór eredetű teljes jogú polgárok szintén közös sajátságuka torzsa-virágzat (spadix)is. L. még Buzogányosak.
Spartában (1. o.).
Spartire (ol.), valamit vezérkönyvalakban
S p a t h i o p y r i t (ásv.), 1. Szafflorit.
átírni. Spartito a. m. vezérkönyv. Ma a S. alatt
S p a l i i n n (lat.) a. m. tér, köz; mint zenei mű
régi kompozíciók átültetését értjük a mai vezér szó a vonalrendszer két szomszédos vonalának
könyvek alakjába.
közét jelenti; nyomdászati értelemben 1. Zárka^
Spartinm L. (növ.), a Hüvelyesek pillangós
S p a t u l a (orv.), 1. Lapoc.
virágú gónusza ; egyetlen faja a S. junceum L-,
S p a t u l a (állat), 1. Kanalas kacsa.
vesszős ágú cserje v. kis fa, levele nagyon kevés
Spaun Hermann báró, osztrák-magyar tenger
v. semmi. Virágai végálló laza fürtöt alkotnak, nagy, szül. Bécsben 1833 máj. 9., megh. Görzben
jóillatúak, nagyok, sárgák, csészéjük hüvelyes, 1919 jún. 7. 1850-ben lépett a haditengerészetbe.
csónakjuk kicsúcsosodik. Hüvelye hosszú, lapos. 1864-ben a dánok ellen viselt hadjáratban mint.
A Földközi-tenger környékén és a Kanári-szige sorhajóhadnaíry vett részt a Don Jüan d' Austria
teken van elterjedve. Háncsrostjaival matracot vértes fregattán. 1866-ban a lissai csatában, még
tömnek, de jelentősebb azáltal, hogy hálót, köte mint sorhajóhadnagy, 2-ik parancsnoka volt
let, kosarat, szőnyeget stb.-t fonnak belőlük Tegetthoff vezérhajójának, az Brzherzog Ferdi
(Francia-, Spanyol- és Görögországban). Virágos nánd Maxnak; bátor magatartásáért kitüntették.
hajtása és magva hánytató és meghajtó. Pom 1881-ben sorhajókapitány lett s ő vezényeltepás termetéért és illatos virágáért ültetik is. S- 1885. a Miramare yachtot, amelyen a trónörökösscoparium, 1. Zanót.
]pár Keletre utazott. 1892-ben altengernaggyá,
Amely sző S alatt nincs meg, Sz alatt keresendői
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lépett elő. Midőn báró Sterneck tengernagy 1897
decemberben meghalt, utódja S. lett. Mint a hadi
tengerészet parancsnoka nagy tevékenységet fej
tett ki különösen a flottaállomány felújítása körül.
1899-ben tengernagy, 1902. az osztrák urakházának tagja lett. 1904-ben nyugalomba lépett.
Spaventa, Bertrando, olasz filozófus, Verá
val együtt az olasz hegeliánizmus főképviselője,
melynek oly nagy jelentősége van az újabb olasz
kultúra felvirágzásában. Szül. Bombában (Chieti
tart.) 1817., megh. Nápolyban 1883 febr. 22.
A filozófia tanára volt 1859. Modenában, 1860.
Bolognában, 1861 óta Nápolyban. Főbb müvei:
Introduzione allé lezioni di tilos. (Napoli 1862,
melynek előszavában számos ellenfelének felel);
La filosofia di Gioberti (Napoli 1863). Saját rend
szerét, mely Hegel nyomdokán jár, Principj di
filosofia címen (1867) tette közzé. Míg Vera Hegel
kizárólagosságát hirdeti, S. Gioberti és Hegel meg
Spencer közt bizonyos rokonságot lát. Egyéb
müvei: Principii di etica (Napoli 1904); Da Socrates a Hegel (u. o. 1905). V. ö. Siciliani, Gli
Hegelini in Itália (1868). — S. öccse: Silvio, szül.
1822., megh. 1893, egy ideig közmunka-miniszter
Olaszországban; hasonlókép német filozófiával
foglalkozott. B. Croce kiadta leveleit stb.: Silvio
S. dal 1848 al 1861 (Napoli 1898).
S p e a k e r (ang., ejtsd: szpíker) a. m. szónok ;
Angliában az alsóház, az É.-amerikai EgyesültÁllamokban a képviselőház elnöke.
S p e c . (növ.), 1. sp.

Specht, Franz Anton, német katolikus teológus,
•szül. Münchenben 1847 jún. 19., megh. u. o. 1908
febr. 21.1869-ben Der exegetische Standpunkt des
Theodor von Mopsnestia und des Theodoret von
Kyros (Münch. 1871) c. munkájáért akadémiai díjat
-és teológiai doktori címet nyert. Geschichte des
Unterrichtswesens in Deutschland bis zur Mitte
des XIII. Jahrhunderts (Stuttgart 1885) c.fő müvé
vel elnyerte a müncheni történeti bizottság nagy
díját. Egyéb művei: Gastmahler und Trinkgelage
bei den Deutschen bis ins IX. Jahrhundert (Stutt
gart 1887); Ars moriendi (szövegkiadás, Augsburg 1878); Die Münchner Frauenkirche (1894);
Beitrüge zur Geschichte d. Erzbist. München und
Freising (1901, kiegészítése 1901—1907).
S p e c i a l b o a r d s (ang. a. m. bérhivatalok), a
brit birodalomban működő állami hatóságok,
amelyeknek a feladata, hogy a munkabérek meg
állapításában, a munkások ós munkaadók közötti
tárgyalásokban közvetítőkként rósztvegyenek. Az
angol alsóház által 1909 máj. elfogadott javaslat
bizonyos kategóriákra minimális munkabéreket
állapított meg és egyszersmind felhatalmazást
adott a kormánynak S. felállítására, amelyeknek
jogában áll a minimális munkabérek megállapí
tására vonatkozó intézkedéseket egyéb munka
kategóriákra is kiterjeszteni.
S p e c i á l i s (lat.) a. m. különös, részletes, egyes ;
•ellentéte : generális, általános. Specialia, részle
tek, mellékkörülmények; speciahsatio, a részletek
felsorolása; specialitás, különlegesség.
S p e c i a l i s a t i o (lat.), a biológiában annak a
folyamatnak neve, melynek révén a magasabbrendű állatoknál az alsóbbrendű állatoknak több
féle működésre szolgáló szervei a fokozatos fej
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lődéssel együttjáró elkülönülődéssel (differenciá
lódás) és müködésmegosztással kapcsolatosan
hovatovább egy bizonyos működés végzésére spe
cializálódnak. Pl. az alsóbbrendű állatoknak külön
böző ingerek iránt egyformán érzékeny érzék
szerveiből (anelektiv érzékszervek) különülnek el
a maga8abbrendűek specializált (ú. n. elektiv)
érzékszervei, melyeknek mindegyike csak bizo
nyos, meghatározott ingerfajta iránt érzékeny és
csakis ennek felfogására alkalmas.
Specialista, aki valamivel különösen és kizá
róan foglalkozik. Különösen a gyakorlati orvos
tudományokban használatos kifejezés.
Specialitási elv, jelenti a nemzetközi kiadatási
jognak azt az alapszabályát, hogy a bűntettes ki
adatását egyedileg meghatározott, tüzetesen meg
jelölt egy vagy több bűncselekmény miatt kell
kérni és engedélyezni és a kiadott bűntettest abban
az államban, amelynek részére kiadták, sem bünvádilag üldözni, sem elítélni vagy megbüntetni,
sem pedig harmadik állam részére kiadni nem
szabad olyan bűncselekményért, amely miatt ki
adatása engedélyezve nincs, hacsak a kiadatás
kiterjesztését erre az újabb bűncselekményre nem
engedélyezi a másik állam. Megszűnik ez az aka
dály, ha a bűntettes önként beleegyezik, hogy
ellene ítéletet hozzanak, vagy ha a kiadatási bűn
cselekmény miatt rá kiszabott büntetés kiállásától
számított meghatározott időn (egy hónapon) belül
nem távozik el annak az államnak a területéről,
amelynek részére kiadták.
Specialitások olyan ismert összetételű gyógy
szerkészítmények, melyek által orvosszereknek v.
készítményeknek avagy ilyenek egyszerű keveré
kének újabb, célszerű alakot adnak ós amelyeknek
forgalombahozatala gyógyászati szempontból ér
tékesebb voltuk miatt a közérdek szempontjából
kívánatos. Forgalombahozataluk engedélyhez van
kötve.
S p e c i e s (lat.) a. m. alak, kép, látszat, szín ; a
természettudományban a. m. faj (1. sp. és Faj);
a matematikában az alapmüveletek (1. o.). — A
gyógyászaiban a. m. teakeverók. Felaprított nö
vényi alkatrészek keveréke kivonat v. tea készí
tésére. A magyar gyógyszerkönyvben hivatalos
teakeverékek : S. althaeae, ziliz-tea (zilizgyökér
ós levél, édesgyökór, mályvavirág); S. amaricantes, keserű tea, stomachicum; S. diureticae,
vizelethajtó tea; S. laxantes v. S. St. Germaini,
hashajtó tea. Használatosak ezeken kívül még a
S. aromaticae, illatos tea; S. emollientes, lágyító
tea, borogatásra; S. lignorum, vórtisztító tea (1.
Fatea); S. pectorales, melltea.
S p e c i e s a r o m a t i c a e (lat.), a. m. illatos tea
keverék, mely gyógyszerkönyvünk első kiadásá
ban hivatalos volt és gyopárfű, zsályalevél, fodor
mentalevél és levendulavirág 100—100 g.-jából
állott. Vele készült a S. pro cataplasmata, amit
langyos vízzel pépes borogatásokhoz használtak.
S p e c i e s í a c t i (lat.) a. m. a jogeset tényállá
sának megállapítása.
Species-tallér, több államban a birodalmi tal
lér mintájára, utoljára Ausztriában (1857-ig) vert
ezüstérem. Nevét onnan nyerte, hogy példányai
fej- v. mellveretet (species) mutattak.
Specifica (lat.), 1. Specifikus szerek.
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Specifikáció (specificatio, lat.) a. m. részletes
felsorolás. Jogi miinyelven átalakítás, feldolgo
zás : tulajdonszerzési mód. Az újabb jogrendszerek
szerint az átalakító nem szerzi meg az új dolog
•tulajdonát, ha rosszhiszemű volt, vagyis tudta,
"hogy az anyag nem az övé, az új dolog tehát az
anyag tulajdonosáé, akitől a feldolgozó csak az
alaptalan gazdagodás szabályai szerint követelhet
megtérítést a ráfordított munkáért. Ha az új dolog
az átalakító tulajdona lett, ez az anyag tulajdono
sának kártérítéssel tartozik. A jóhiszemű átala
kító csak gazdagodása erejéig, a rosszhiszemű
ellenben teljes kártérítéssel tartozik.
Specifikus, a fizikában valamely tulajdonság
megjelölése, mely bizonyos anyagra jellemző. így
használják a S. súly, S. meleg (v. S. hő), 8. tér
fogat kifejezéseket.
Specifikus ellenállás, egy cms-nyi vezető ellen
állása az elektromos árammal szemben.
Specifikus energia, a tömegegységnek ener
giája.
Specifikus forgatóképesség, a polarizáció
síkját elforgató gázokat és folyadékokat jellemző
nagyság. Biot mérések alapján megállapította,
hogy valamely oldatnak forgatóképessóge csak
az aktiv anyag mennyiségétől függ, melyet az
oldat térfogategysége tartalmaz.
Specifikus hő a. m. fajhő v. hőfoghatóság (1. o.).
Specifikus hőeffektus, 1. Tiizelöszerek.
Specifikus mágnesség, a tömegegység mág
neses nyomatéka, vagyis a mágnesi nyomaték
viszonya a mágnes tömegéhez. L. Elektromos
és mámtcsi mértékegységek.
Specifikus meleg 1. Specifikus liö.
Specifikus súly a. m. fajsúly (1. o.). Meghatá
rozását 1. Sűrűség alatt.
Specifikus szerek (specifica,sajátságos gyógy
szerek), ama gyógyszerek, amelyek valamely
betegségnek előidéző okára (baktériumok stb.)
különös erővel hatván, gyógyító erő dolgában
ama betegség megszüntetésére különösen alkal
masak s ha nem is sterilizálható velük az egész
szervezet, mint az Ehrlichnek a salvarsan fel
fedezésekor szeme előtt lebegett, mégis megvan
az a hasznuk, hogy erős specifikus méreghatásuk
még a szervezetünk által elviselhető hígításban
is akadályozza a kórokozó mikroorganizmus sza
porodását és a betegséget a szervezetnek legyőzni
segít. Ilyen gyógyszerünk, sajnos, nagyon kevés
van; ilyen a szalicilsav a sokízületi csúz ellen, a
kinin és arzén a váltóláz ellen, a kéneső, a salvar
san a szifilis ellen stb. és sok esetben ilyenek a
fertőző betegségek ellen alkalmazott oltások
<1. Szérumgyógymód). A gyógyszerek óriási több
ségével néni vagyunk képesek közvetlenül a be
tegség oka, hanem csak annak kellemetlen v. ká
ros szimptomái ellen küzdeni.
Specifikus térfogat, v. fajlagos térfogat, a
tömegegysóg térfogata.
Specifikus vám, 1. Vám.
Specillum, a sebőszi kutatónak latin elne
vezése.
Specimen (lat.) a. m. próba, mutatvány, is
mertetőjel, példány, minta.
Speckbacher, Josepli, tiroli szabadsághős,
szül. Uuterböckshof im Gnadenwaldban 1767 júl.
Révai ~Sagy Lexikona XVII. köt.
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13., megh. Hallban 1820 márc. 28. Ifjúkorában
vadorzó volt, majd feleségének rinni jószágán
gazdálkodott (Der Mannvom Binn). Már 1797.,
1800. és 1805. részt vett Tirol védelmében. Az
1809-iki szabadságharc kitörésekor Bofer (1. o.)
fővezér bizalmas embere lett s kitüntette magát
a bajorok és franciák elleni harcokban. A meleggi szerencsétlen csata után (1809 okt. 17.) si
került elmenekülnie és hosszas bujdosás után
1810 máj. Bécsbe jutott. Ezután I. Ferenc csá
szár megbízásából tiroli menekültekből Königsgnad (Királykegye) községet alapította KrassóSzöróny megyében. 1813-ban visszatért Tirolba
és buzgó szolgálataiért őrnagyi rangot és nyug
díjat kapott. 1858-ban az innsbrucki udvari tem
plomban Hofer és Haspinger mellé helyezték
holttestét, 1908. Hallban szobrot emeltek emlé
kének. V. ö. Mair, 8., eine Tiroler Heldengeschichte (Innsbruck 1904).
S p e c o l i d a e (állat), ]. Világító halak.
Spectafoilis (lat.) a. m. látható, látásra, meg
tekintésre méltó; mint cím : tekintetes; Magyar
országon régebben közhasználatban volt.
S p e c t a c u l n m (lat.) a. m. látványosság.
Spcctator (lat.) a. m. néző, nyilvános játé
kokban.
Spectator, Ambrus Zoltán (1. o.) írói álneve.
S p e c t a t o r o m n i n m kezdetű pápai bulla
1302. adatott ki; VIII. Bonifác pápa ítéletileg
állapította meg benne Károly Róbert jogát a
magyar trónra.
S p e c t r a l i s (lat.), 1. Spektrális.
S p e c t r u i n (lat.), 1. Spektrum.
S p e c u l a (lat.), őrhely, őrtorony, amilyeneket
a régi rómaiak a határ és utak mentén emeltek.
S p e c u l a r i a Heist, tükörvirág (n5v.), a Campanulaeeae (Csengetyűke-félók) család génusza;
10 faja közül 4 északamerikai, 6 mediterrán-vidéki
(2 középeurópai is). Egyéves füvek. A S. speculum (L.) DC. (Vénusz tükre) középeurópai faj,
virágja az alapján fehér. Vetésben, de szórványo
san nő, más S.-f ajokkal együtt kertben ültetik.
Specularit (ásv.), 1. Szpekulárit.
S p e c u l a t i o (lat.), 1. Spekuláció.
S p e c u l a t o r (lat.), a római hadseregben lo
vas pretoriánus v. légionárius, altiszti ranggal
(minden légióban 10). Mint hóhér, pallossal való
kivégzés foganatosítására nyert alkalmazást.
S p e c n l n m (lat.) a. m. tükör; mint orvosi
műszó különösen a vastag csőalakú «tükrök»
neve. L. Méhtükör.
S p e d i t e n r a. m. szállítmányozó (1. o.).
Spee, Maximilián, gróf, német tengernagy,
szül. Kopenhágában 1861 jún. 22., hősi halált halt
a Falkland-szigetek mellett 1914 dec. 8. Mint kor
vettkapitány 1899. Keleten volta kinai zavargás
ellen vezetett expedícióban, 1905. a Wittelsbach
csatahajó kapitánya lett, 1908. az északtengeri
tengerészeti állomás törzskarának főnöke, 1913.
altengernagy. Mikor a világháború kitört, Csingtauból a déli gyarmatok felé való útján értesült
a hadüzenetről s az ellenséges hajók csakhamar
űzőbe vették; 1914 nov. 1. legyőzte az angolokat
a chilei Coronel mellett, de dec. 8. a Falkland
szigetek mellett az angol túlerő megsemmisítette
hajóit s ő két fiával együtt halálát lelte.
6
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S p e e c h (ang., ejtsd: szpics) a. m. beszéd.
S p e e d (ang., ejtsd: szpíd) a. m. sebesség. Turf
nyel ven azt a legnagyobb gyorsaságot értik rajta,
amelyet valamely versenyló kifejteni képes. At
full S., teljesen vágtatva. Végspeed, egyértelmű a
futóversenyekspurt-j&val, az a fokozott végsebeseég, melyet a ló a küzdelemben kiad, ha jó ló.
Speicher, falu Appenzell-Ausserrhoden svájci
kantonban, (1910) 3309 lak., kenés forrással.
Speichern, csatahely, 1. SpicJiern.
Speidel, 1. Ludivig, bécsi hírlapíró, szül. Ulrnban 1830 ápr. 11., megh. Bécsben 1906 febr. 3.
Kritikus és kedvelt tárcaíró volt. A bécsi színhá
zakról nagyobb közleményeket irt a Wien 1848—
1888 (Wien 1888) és Die Österr.-ungar.Monarchie
in. Wort u. Bild (L 1886) c. vállalatokba.
2. S., Wilhelm, német zongoraművész, szül.
Ulmban 1826 szept. 3., megh. Stuttgartban 1899
okt. 13., ahol mint zenepeüagógus működött. Irt
kamarazene-, zongora- és karműveket.
Spe^er, város, 1. Speyer.
Speik Kogel, 1. 1989 m. magas hegy a GleinAlpokban Stájerországban. — 2. S., 1993 m. ma
gas hegy a Fack-Alpokban Stájerország és Karintia határán.
Speke (ejtsd: szpík), John Hanning, angol utazó,
szül. Jordansban (Somerset) 1827 máj. 4, megh.
Bath mellett 1864 szept. 15. 1858-ban ó fedezte
föl az Ukereve vagy Viktoria-Nyanza tavat;
1860—63. Zanzibártól Gondokoróig utazott és
meggyőződött, hogy a Peher-Nilns az Ukerevóből ered. Útleírása: Journal of the discovery of
the source of the Nile (London 1863, 2 köt.).
Spékelni (a német Speck [szalonnaj szótól)
a. m. Hosszúkásra vagdalt vékony szalonnadara
bokkal megtűzdelni a sütni való húst.
Spektralanalizis (gör.-lat., 1. a színes képmellekletet) a. m. színképelemzés; valamely fény
forrás kilövelt fényének elemeire való bontása,
hogy abból anyagának kémiai összetétele és fizi
kai állapota meghatározható legyen. A S. tárgya
minden test lehet, vagy úgy, hogy kellő magas
hőmérséklete folytán maga sugárzik (emissziós
analízis), vagy úgy, hogy ismert fényforrás fé
nyét a testen átbocsátjuk vagy róla visszaveret
jük (abszorpciós analízis).
A fehéren izzó szilárd testek, folyadékok vagy
nagy nyomásnak alávetett gázok folytonos spek
trumot adnak, melyben a szivárvány színei min
den megszakítás nélkül mennek át egymásba. A
kis nyomás mellett izzó gázok spektrumai külön
álló, sötét háttéren látszó, fényes vonalakból ál
lanak (szaggatott v. vonalspektrum). B vonalak
a spektrumban mindig ugyanazon helyet foglal
ják el. A hőmérséklet és nyomás kisebbítésével
mindem gáz spektruma egy vonalra redukálható.
Az elsőnek fokozásával újabb vonalak lépnek fel,
a nyomás növekedtével pedig szélesednek a vonaLik. Gázkeverékek spektrumában a legjellem
zőbb vonalak megvannak, úgy hogy a kémiai
alkat ez esetben is megállapítható. Az elemi gá
zok spektrumai keskeny és élesen határolt vona
lakból állanak, míg az illető hőmérsékleten még
fel nem bomló vegyüloteket inkább vonalcso
portokból álló széifs sávok jellemzik. Mivel mi»un kémiai elemnek megvannak a maga jellemző
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vonalai, ezekből a fényforrásban izzó anyagok
mivoltára lehet következtetni, bár az elmondot
tak szerint ez nem mindig könnyű dolog. Az izzó
gőzt szolgáltató anyag csekély mennyiséget ned
vesített platinadróton Bunsen égőnek forró, de
liem világító lángjába tartják és a drótot a spek
troszkóp rése elé helyezik. Ha a Bunsen-láng
nem elegendő, a vizsgálandó gázt Geissler-fóleepektrálcsövekbe zárják, melyeken át szikrainduktor áramát küldik. A spektrálcső középső részeegyenos kapilláris cső, melyet a res elé hoiyeznek,
a réssel párhuzamosan. A tíunsen-lángban a nát
rium egy milligrammjának 14 milliomodrésze már
létrehozza a nátriumgőz jellemző sárga vonalát.
A S.-ra fontos az abszorpció. Ha folytonos
spoktrumot adó fényforrás fénynyalábjának út
jába nátiiumlángot helyezünk, az ernyőre vetí
tett spektrumban a nátriumgőz sárga CBÍkjának
helyén sötét csík mutatkozik. Ez a körülmény éselméleti okoskodás vezette Kirchhoffot ama tör
vényre, mely az egész S. alapját képezi. A tör
vény röviden a következő: az emisszió- és ab
szorpcióképesség között fennálló viszony ugyan
azon sugárnem számára, ugyanazon hőmérsék
let mellett minden testre nézve ugyanaz. Másszóval : amely sugarakat valamely anyag bizo
nyos hőmérsékleten kibocsát, ugyanazokat nyeli
el azon a hőmérsékleten. Az olyan spektrumot,,
melyben egy v. több sötét vonal szakítja meg a
színképet, abszorpciós spektrumnak nevezik,
ilyen a Nap spektruma is. Ha a napfénynek le
hetőleg tiszta és éles spektrumát vetítjük egy
ernyőre, azt merőlegesen átszelő sötét vonalak
látszanak, melyekot Fraunhofer-féle vonalaknak
neveznek. A legfeltűnőbbeket már maga Fraunhofer az A-tól H-ig terjedő betűkkel jelölte meg.
Pl. a D-vonal a nátrium sárga csíkjának helyén
van. Ebből Kirchhoff arra következtetett, hogy a
nap fehéren izzó belsejéből kiinduló fénynek vi
lágító gőzatmoszfórán kell áthatolnia, ahol az
Izzó gőzök azon sugarakat nyelik el, melyeket
maguk kibocsátani képesek.
Fraunhofer és Kirchhoff óta a napnak és az áll6
csillagoknak abszorpciós spektrumait sok kutató
vizj-gálta behatóan s megállapították, hogy ez égi
testek magas hőmérsékletű, folyékony v. nagy
nyomású gázból álló magvak, meiyeket alacso
nyabb hőmérsékletű gázréteg borit s melyek
ugyanazon anyagokból állanak, amelyeket a
földön is ismerünk.
A spektrumnak a látható részen kívül a vörö
sön innen ós az ibolyán túl is van folytatása,
melyet alkalmas segédeszközökkel ki is lehet
mutatni. Az ultraibolyarész aránylag könnyen
lefotografálható, mert e rövid hullámhosszui-ágú sugarak kémiai hatása erélyes. A vörösön
inneni rész különösen hőhatásai révén ismerhető
fel, újabban olyan fotográfiai lemezek is vannak,
amelyek e hosszú hullámú sugarakra igen ér
zékenyek. A S. az anyag fizikai állapotára is
enged következtetni. A nap S.-a pl. csupa elemet
tüntet fel, mig a napfoltok és vörös csillagok
spektrumában már vegyületek jelenléte mutat
kozik. Ez azt jelenti, hogy az utóbbiak hőmér
séklete alacsonyabb és nem is olyan magas, hogy
a vegyületek felbomlása következnék be. Fontos
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az is, hogy bizonyos vonalak csak meghatáro
zott hőmérséklet mellett lépnek föl, míg a vona
lak szélessége a nyomásra enged következtetni,
molynek a fényt kibocsátó gáz alá van vetve.
A bolygók a visszavert napfény spektrumát
adják azon módosításokkal, melyeket a bolygók
légkörének abszorpciója okoz. Ezekből tudjuk pl.
hogy a Marson vizgőz létezik s hogy a szélső
nagy bolygók lógburkolatai jelentékeny fényeinyelést eszközölnek. A nap spektrumában is van
nak olyan abszorpciós vonalak, melyeket a lég
körünkben levő vizgőz ós széndioxid okoz.
A S. jelenleg már rendkívül nagy fejlettségre
tett szert; a kémiának, fizikának, asztrofiziká
nak, kémiai technikának stb. megbecsülhetetlen
segédeszköze.
Irodahm. Schellen, Dia Spektralanalyse, Brannschweig
3. kiad. 1863 ; Kayser, Lehrbuch der Spektralanalyse, Ber
lin 1883; Uoscoe, Die Spektralanalyse, Brannscnweig
3. kiad, 1890; Kayser, Handbuch der Spektroskopie,
Loipzig 1900—1912, 6 köt. Exner és Hascaek, Bpektren
der Kíemento, 3 kat-, 1911—1912; Konkoly, Handbuch fiir
8pektroskop»ker, Hallel890; Scheiner, Die Spektralanalyse
der Qestirne, Leipzig 1890; Szathmári, A S.-ről (Nagy-Becskereki Értesítő, 1879, később önálló könyv alakjában jelent
meg); Vogel, Praktiscbe Spektralanalyse irdischer ötoffe,
2. kiad. Nördíingen 18S8; Kövesligethy, Grundzüge einer
theoretischen Spektralanalyse, Halle 1890; Baly-Wachsmuth,
Spektroskopie, Berlin 1908.

Spektrális (speetralis, lat.) a. m. színképre,
spektrumra (1. o.) vonatkozó.
Spektrálkémia, a kémia azon tudományága,
mely a különféle színképjelenségekkel, az egyes
elemek jellemző színképeinek előállításával, azok
magyarázatával s ezeknek ez alapon való felis
merésével foglalkozik, elméleti és gyakorlati úton
^pektrálanaiizis).
Spektrálszínek vagy monokromatikus, egy
szerű vagy homogén színek, ama fénynemek,
melyek fényszórás vagy fénytörés által tovább
fel nem bonthatók. A spektrum alkotórészei, me
lyek teljesen rezgési számuk vagy annak reciprok
értéke által, a hullámhosszúságuk által jellemez
hetők. A legszélső, szemmel még látható vörös,
illet, ibolya spektrálszín hullámhosszúsága 760,
illetőleg 393 milliomod mm., vagy rezgéseik szá
mában, kifejezve: 3948,illetőleg 7633billió másodpercenkint.
Spektrofotográüa (gör.-lat.), a földi vagy égi
fényforrások szinkópónek fotográfiai úton való
rögzítése. Ez úton vált lehetségessé az égi tes
teknek a látás vonalába eső mozgását a Fraunhofer-féle vonalak csekély eltolódásaiból ponto
san meghatározni, mi már eddig is számos, táv
csővel nem észlelhető kettős csillag felfedezésére
vezetett. L. Spektrográf.
Spektrofotométer, a spektrum egyes részei
nek fényintenzitását mérő eszköz. Mint a foto
métereknél általában, a mérés elve vagy ab
ban áll, hogy az adott spektrum fényereje részenkint egyenlővé tétetik egy összehasonlításul
szolgáló fényforrás spektrumának megfelelő ré
szeivel, vagy abban, hogy ismeretes törvény sze
rint gyengítjük az adott spektrális részt, míg
szemünk számára éppen eltűnni készül. A Vierordt-féle S. közönséges spektroszkóp, melynek
rése ketté van osztva, úgy hogy két egymás felett
fekvő spektrumot nyerünk, melyek a rések kellő
nyitásával egyenlőkké tehetők.

Spektrométer

Érzékenyebb műszereket nyerünk a polarizá
ció elvének felhasználásával. Ilyen pl. a Glanfóle S., valamivel érzékenyebb a Trannin-félo
S., mely az előbbitől csak annyiban külön
bözik, hogy a Nicol- és Wollaston-féle prizma
között még optikai tengelyével párhuzamosan
csiszolt kvarclemez is foglaltatik. Az összeha
sonlítandó két spektrum egymásba átfog éa
mindkettőt átszelik sötét interferencia-sávo
lyok. Ezek a két spektrumnak egymásba át
nyúló részében eltűnnek, ha a Nicol-prizma for
gatása által a két színes mezőt egyenlő intenzi
tásúvá tettük. Az intenzitások itt is a forgási
szöglet tangensének négyzetével arányosak s a
beállítás egyszersmind nagyon biztos, mivel a
szem a fekete sávolyok eltűnésének megítélésé
ben nagyon érzékeny.
Kövesligethy az ógyallai csillagvizsgálón fo
tometriai célokra először a Pritchard által fel
használt neutrális üveg-éket alkalmazta tetszés
szerinti spektroszkóppal kapcsolatban S.-ül. Mű
szerével számos álló csillag és bolygó spektru
mának intenzitását meglepő pontossággal hatá
rozhatta meg. L. még Asztrofizikai műszerek.
Behatóbban: Scheiner, Populáro Astrophysik
(magyarul a Terin. Tud. Társulat kiadásában).
Spektrográf, oly készülék, melynek segítségé
vel valamely fényforrás spektruma fotografálható. Lényegileg tehát minden spektroszkóp vagy
spektrométer, melynek okuláróját alkalmasan
berendezett fotográfiai kamara helyettesíti. Ré
szint földi elemek spektrumainak tanulmányozá
sára szolgál, túlnyomóan azonban az asztronó
miában szerepel. L. Spektrofotográfia.
SpektrohéliográJ (gör.), Halé amerikai asztroflzikustól szerkesztett műszer, melynek segítsé
gével a Napot egyetlen Praunhofer-féle vonal
fényével lehet lefényképezni. A S. csak keveset
különbözik a spektrográftól. Távcső gyújtósíkjá
ban előállítjuk a Nap képét, amelyből szűk spek
troszkóp-réssel egy részt felfogunk. Ennek szín
képe nem lesz egységes, mert a Nap különféle
pontjaiból származó színképek Praunhofer-féle
vonalai viszonylagos fényerejük szerint külön
bözni fognak. Ha pl. a rés napfoltot szel át, ak
kor a legtöbb Praunhofer-féle vonal a szinkép
megfelelő helyén sokkal sötétebbnek és szélesebb
nek fog látszani s azonkívül új, csak a foltspek
trumban létező vonalak lépnek fel. Ha a rést
végigvezetjük a Nap távesövi képén, akkor ily
módon a Nap teljes korongját lefényképezhetjük
monokromatikus fényben. Erre a célra különö
sen a kalcium K-vonala alkalmas.
Spektrométer, oly készülék, melynek segítsé
gével valamely prizmán át tört vagy rács által
elhajlltott fénysugár eltérítése mérhető. E szem
pontból a S. és a goniomóter azonosnak tekint
hető. A skálát tartalmazó cső elhagyásával lé
nyegesen a Bunsen-fóle spektroszkóphoz hasonlít.
Újabban a S. a Rowland-fóle rácsok alkalma
zása által nagyon tökéletesedett. Rowland ugyanis
vájt fémtükrökre 14,000-100,000 párhuzamos
finom vonalat vés, úgy hogy 1 mm. hosszúságra^
400—800 vonal esik. Ha a vonásokkal párhuza
mos résből fény esik ily rácsra, akkor a tükör fokális görbéje mentén keletkeznek a különböző rendű
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spektrumok, még pedig, ami nagyon fontos, min ből bizonyos színű sugarak hiányzanak, akkor
den lencse közvetítése nélkül. V. ö. Meyerstein, természetesen a megfelelő színű réskép is hiány
Das Spektrométer (Göttingen 1870, 2. kiad.). L. zik s helyén fekete vonal áll. Ha a fényforrás
még Kollimátor.
Spektropolarizátor, készülék, mely mikro
szkopikus preparátumoknak egyszínű, polarizált
fénnyel való megvilágítására szolgál. Prizmából
és Nicol-féle hasábból áll.
Spektroszkóp, valamely fényforrás által ki- v.
átbocsátott fény szétbontására szolgáló készülék;

S. ábra. Összehasonlító prizma.

1. ábra. Bunsen-féle spektroszkóp.

ha ez a fényben s erepl" színek pontos lemérésére
is berendezett, spikaomóter a neve (1. o.). A leg
egyszerűbb S., mely azonban a műszerek lénye
ges részeit mind magában foglalja, a Bunsen-f éle
(1. és 2.ábra). Az A
cső végén vertikáli
san álló mn rés (3.
ábra) a fényforrás
fényének befogadá
sára szolgál és a
szükséghez képest
tágabbra vagy szű
kebbre állitható. A
fény szótbontása
prizma által törté
nik. A prizma a spek
trum legintenzívebb
színe, a sárga szín
számára eltérítési
minimumában áll és
ezért a sugarak tö
rés után a prizmát
közel párhuzamosan
'uigyják el. A B
távcső a keletkezett
2. ábra. Bunsen-féie spektroszkóp, spektrum megfigye
lésére szolgál. A su
gármenetet a 2. ábra tünteti fel. Ha a résen két
fénysugár lép be, melyek a vörös és kék mono
kromatikus szín keverékéből állanak, akkor a
távcsőben r-nél a vörös sugarak kisebb eltérí
tésének megfelelőleg a résnek vörös képe látható,
míg a v-ben, az ibolya sugarak nagyobb töré
kenysége folytán, jobban eltérített ibolyaszínű
képe jön létre. Ha a két szín között számtalan
átmenetet képező fénysugár fekszik, akkor ter
mészetesen számtalan réskép is keletkezik, azaz
a távcsőben a szivárványszínek folytonos egy
másutánját látjuk. Ha azonban a fényforrás fényé

csak egynéhány monokromatikus színből álló
fényt lövel ki, a spektrum is csak ugyanannyi
elkülönített színes vonalból áll. E vonalak hely
meghatározására szolgál a C cső végén alkal
mazott és ugyancsak gyűjtőlencse focusában álló
skála, melynek képe a prizma elülső lapján a táv
csőbe vetődik s a spektrummal együtt látható.
A spektrumvonalak hullámhosszúságának meg
határozására bevetítjük az s-be a napfényt s leol
vassuk a skálán az ismertebb és egyébként már
meghatározott Praunhofer-féle vonalakat. Ha mé
rés nélkül két anyag spektrum hasonlítandó
össze, akkor az össze
hasonlító prizmát (3. és
4. ábra) használhatjuk.
Ez az ábrában feltün
tetett módon a résnek
felét eltakarja. A sza
bad félen át bocsátja fé
nyét az egyik fényfor
rás, az eltakart félen át
jut az oldalt alkalmazott
összehasonlítí" si fényfor
rás világa visszaverődés
útján aS.-ba. Haaz össze
hasonlításra a Nap fé
4. ábra.
nyét alkalmazzuk, akkor
a földi anyagok színkép Összehasonlító prizma.
vonalai közvetlenül a napspektrummal hasonlít
hatók össze.
Ha a spektrum hosszúságát meg akarjuk nyúj
tani, mi közel álló vonalak szétbontásánál előnyös,
akkor egy prizma helyett többet alkalmazunk.
A prizma természetéből folyik (2. ábra), hogy
a B távcső és az A kollimátorcső egymással szög
letet alkotnak, mi némely esetben kényelmetlen
séggel jár. Flint- és koronaüvegből összeállítható
oly prizmakombináció is, mely színszórást esz
közöl ugyan, de bizonyos sugarakat el nem térít.
Ily módon keletkeznek az egyeneslátású S.-ok (á

ő. ábra. Browning-féle zsebspektroszkóp.

vision directe), melyeknek típusát az 5. ábra szol
gáltatja. Ez kissé nagyítva a Browning-féle zsebS.-ot ábrázolja, mely kellően beállítva is csak 64
mm. hosszá. A prizmasorozat felváltva koronaés flintüvegből áll s a spektrum közepes sugarait

Amely szó S alatt nincs meg, Sx alatt keresendői

S pekti-oszkópia

— 85 —

nem téríti el. A réss a cső fejének forgatása által
szűkíthető vagy tágítható és C kollirnáció-lencse
gyújtópontjában áll. A távcső egyszerűség kedvé
ért mellőzve van, úgy hogy a szem egyszerűen
iiz 0 okulárnyíláson át tekinti meg a spektrumot.
Csillagászati megfigyeléseknél természetesen a
S. állványa helyett oly foglalatot alkalmazunk,
melynek segítségével a készülék egyenesen a táv
csőre, annak okulárlencséje helyébe illeszthető. Ha
a rést a nagy lencse gyujtóslkjába állítjuk, akkor
ezen keletkezik a Nap vagy más égi test képe és
a rés az égi test különböző pontjaira irányítható.
A Nap, a protuberanciák s hasonló fényteljes ob
jektumok megfigyelésére nagyszórású S.-ot al
kalmazunk, míg a ködfoltok, az állócsillagok v.
a bolygók fényelemzésóre a rendelkezésre álló
fény gyengesége miatt csak kevés prizmát tar
talmazó S.-ot használhatni.
Mivel szinszórás nemcsak törés, hanem fényel
hajlás által is elérhető, a prizmát némelykor rács
csal is helyettesítik. Ilyen berendezéssel bir pl. a
Ladd-fóle zseb-S. Az ultraibolya spektrum meg
figyelésére szolgáló készülék üvegalkotórészek
helyett kvarclencséket v. kvarcprizmát tartal
maz, mivel ezek a kis hullámú sugarak számára
sokkal átlátszóbbak, mint az üveg.
Spektroszkópia, a spektroszkóppal való kuta
tás; spektrálanalizis helyett is használt kife
jezés.
Spektroszkópikus kettős csillagok, 1. Álló
csillagok.
Spektrotelegráf (gör.), Paul la Gour által elő
állított s először 1888. bemutatott optikai jelző
készülék. A jeladó-készülék áll fényforrásból (pl.
elektromos lámpa), lencsékből és prizmákból s
ernyők egész sorozatából, amelyek a laterna
szerű jeladó készülékbe tétetnek, körülbelül úgy,
mint egy laterna mágika képei. Ezek az ernjók tulajdonképen az elküldendő telegrammok,
amennyiben azokban figurákat lehet előállítani,
amelyek a Morso-fóle pontok- és vonásoknak fe
lelnek meg s mint ilyenek a felvevő készülékben
is mutatkoznak. Az értekezés olyformán törté
nik, hogy a fóuy a prizmákban megtörik, az em
lített figurák pedig, amelyek nyílásokból állnak,
az ernyőben a színkép egyes színeit megakadá
lyozzák az áthatolásban. A sugarak újra egye
sülnek a felvevőben s a színkép ott mezőkre
osztva jelenik meg, amit a jeladóban levő ernyő
okoz. A készülék arra szolgál, hogy valamely
világító toronyból a feléje vitorlázó hajóknak a
szilárd ernyővel jeleket adjanak.
Spektrum v. színkép, az a színes sáv, mely
felfogó ernyőn keletkezik, ha a Naptól vagy más
erős fényforrástól eredő keskeny fénynyaláb út
jába üvegbűi, vagy má3 átlátszó töróközogbűl
való prizmát helyeznek. Hogy a S. tiszta és éles
legyen, célszerű a keskeny fénynyalábot szolgál
tató rés mögé akromatikus lencsét (1. Akromatizmus) helyezni, mely az ernyőn a rés éles ké
pét hozza létre. A rés, prizma é3 ernyő elhelye
zése az 1. ábrán látható. A legkevésbbó eltérített
vörös színtől kezdve a narancs, sárga, zöld, kék
és ibolya színű csíkok egymásutánja látszik. A 2.
ábra feltünteti, hogy egy színes sugár egy má
sik prizmával újra eltéríttetik; színe azonban
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nem változik, illetve új színekre nem bontható.
A S. színei egyszerűek (homogének, monokromatikusak). Valamennyi színes sugár egyesi.
tése gyűjtőlencsével ismét fehéret ad (3. ábra)-

Az ernyőn a rés fehér képe mutatkozik. Ha a
lencse mögé kis prizmát helyeznek, mely csak
egy színt, pl. a vöröset téríti el, akkor a többi
szín egyesítése zöld színt eredményez. A vörös
ós zöld komplementáris színek, melyek egye
sítve fehéret adnak. Hasonlóan viselkedik a na
rancs ós kék, a sárga ós ibolyaszín. Hz azonban
csak a S. színeire vonatkozik, mert festókszínek

így keverve esak keverékszínt adnak (L. Szín
tan). Ha a rés kellőképen szűk és a S. éles, ak
kor a napfény használatakor a S. színeit finom
sötét vonalak szelik át merőlegesen a S. hoszszara. Ezek a sutét vonalak a szinek hiányát je
lentik. A főbb vonalakat Fraunkof or a latin ABC
betűivel jelölte meg és ezeket róla elnevezték
Fraunhofer-féle vonalaknak. A 4. ábra feltünteti

viszonylagos helyzetüket, mely mindig ugyanaz,
bármilyen is a prizma anyaga. Az A vonal a
legszélső (barnás) vörösben fekszik, B az élénk
vörös mezőben, C a narancs és a vörös között, D
a narancs és sárga határán, E a sárgás zöldben,
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Spencer

és Közép-Olaszországban, Szardínia szigeten és
Dél-Franciaországban honos. Az amerikai fajok
közül gyakoribbak: a hosszúfarkú barlanai
szalamandra (S. longicaudus Green), a folt
sávos barlangi szalamandra (S. guttolineatus
Holb.), a kétsávos barlangi szala
mandra (S. büineatus Gréen) és a
vörös barlangi szalamandra (S. ruber Daud.). Áz utóbbi faj alkalmaz
kodott legjobban a vízi életmódhoz,
szép szine (lazacvörös alapszínű,
kékesfekete kerek foltokkal) és érde
innen is van folytatása, mely nem látható, de kes életmódja miatt az európai akváriumkedvelők
Vérzékeny hőmérőkkel a hőhatás révén kimutat is szívesen tartják akváriumaikban.
ható. A Fraunhofer-féle vonalak segélyével le
Spello, város Perugia olasz tartományban,
het a törésmutatókat legpontosabban meghatá (1911) 5722 lak., olajtermeléssel, műszaki iskolá
rozni ; a spektrálanalizisra is nagy fontosságúak. val, régi kapukkal; S. Maria Maggiore templomá
L. Színszórás, Spehtrálanalizis, Fénytörés, Tö nak (XVI. sz.-ban átépítették) freskói Peruginirésmutató.
tól és Pinturicchiótól valók, a S. Andrea-templom
(1190. épült) oltárképét Pinturicchio festette. 8.
Spektrumos analízis, 1. Spehtrálanalizis.
Spekuláció (lat. speculatio), filozófiai gondol helyén volt az ókori Hispellum, egyes részei
kodás, főleg ha a tapasztalat fölé akar emelkedni ; máig is fenmaradtak.
spekulatív gondolkodás, ilynemű gondolkodás,
Spelterini, Eduárd, svájci légliajós, szül.
elme. — S-, a kereskedelmi életben a kereskedő Sankt-Gallen kantonban 1853 jún. 2. 1889-ben
nek az a tervezgetése és számítgatása, amely nevezetességre tett szert, amikor a kitörésben
nek segítségével a szakmájába vágó Ügyletek levő Vezúv fölé szállott léghajóiával. Majd az
esélyeit iparkodik kideríteni. Amikor konkrét Alpokat járta be s utóbb Kairóban telepedett
adásvételi Ügyletekről van szó, akkor a kalkulá meg, ahonnan a sivatagok fölé tett kiránduláso
ció (1. o.) körébe tartoznak a feladatai; hogyha kat. Minden útjáról értékes fényképfelvételeket
azonban határidő-ügyletek s különbözeti ügyletek készített.
spekulálandók: akkor sokkal tágabb köre van e
S p e l u n c a (lat.) a. m. barlang, lehuj.
vizsgálatoknak. Ez esetben általában két irányát
Spemann, Wilhelm, könyvkiadó Stuttgart
különböztetik meg a S.-nak, t. i. az á la hausse ban, szül. Unnában (Vesztfália) 1844 dec. 24.,
.(fölfelé, emelkedő irányzatú) és az a la baisse (le megh. Stuttgartban 1910 jún. 29. Üzletét 1873.
felé, csökkenő irányzatú) S.-t (1. Baisse és alapította. Nevezetes kiadványai: Vom Fele zum
Hausse). A hibás spekuláció nem csupán a speku Meer, havi folyóirat; Kollektion Sp. Die Deutsche
lálónak válhatik hátrányára, de — nagy arányú Nationalliteratur. Üzlete 1890. aKröner és Schönvagy tömeges ily müveletek esetén — többé- lein Hermann üzletével Union, deutsche Verlags•kevésbbé hosszabb ideig éreztetheti hatását a köz gesellschaft néven kiadótársaság lett és S. 1896.
gazdaságban.
saját neve alatt egy más kiadóüzletet alapított,
S p e l a e o l o g i a (gör.), annyi mint barlang kivált művészettörténetre.
kutatástan. L. Barlang.
Spenát (nov.), 1. Spinacia.
S p e l e r p e s (állat), a Kétéltűek (Amphibia)
Spenborough, újonnan alakult város Angol
osztályába, a Parkos kétéltűek (Gaudata) rend országban, Yorkshire grófság west-ridingi kerüle
jébe tartozó állatnem. Legjellemzőbb tulajdonsá tében, (i32i) 31,114 lak.
guk, hogy nyelvüket szájukból messzire kiöltheSpencei ém, az az ötvény, mely kén, vaskéneg,
tik s ilyen módon úgy foghatnak a nyelvükkel cinkkéneg és ólomkéneg összeömlesztésakor kelet
legyeket és egyéb rovarokat, mint a kaméleonok. kezik, könnyen olvad (111—170° C), hígfolyé
Az idetartozó fajok nagyon különböző megjele B ha kihűlt, kissé kiterjed. Fajsúlya 2-97—8'5,
nésűek. Vannak közöttük kis és középnagy, eset szine szürke, igen SZÍVÓS, kissé rugalmas, csekély
len termetű és nagyon nyalánk, tunya és igen melegvezetősége van és ellenáll a levegő, víz,
élénk, jól fejlett lábakkal és csak csenevész vég alkáliák és savak hatásának ; azonban könnyen
tagokkal ellátott, féregszerűen megnyúlt testű kap patinát. A mondott tulajdonságai miatt mű
fajok. Színezetükben az élénk sárga és vörös igen tárgyak leöntésére, klisék és galvanoplasztikái
gyakori. Legnagyobbrészt vagy kizárólag bar minták készítésére, gáz- és vízvezeték tömítésére,
langokban élnek, vagy legalább is a barlangok csapágyak öntésére használják.
közelében tartózkodnak. Mintegy 40 fajuk isme
Spencer, ujjas rövid kabát, lebbeny nélkül,
retes, melyek legnagyobbrészt Észak- és Közép- melyet állítólag feltalálójáról, Spencer lordról
Amerikában honosak s csupán egy-egy fajuk él (III. György angol király korából) neveztek el.
Nyugat-Indiában és Dél-Európában. Legismer A hatvanas években a sok fémgombbal díszített
tebb a barna barlangi szalamandra (Spelerpes S.-t viselték nálunk is.
fuscus Bp.); hossza 10 cm; bőre sima, fénylő,
Spencer (ejtsd: szpenszr). 1. George John, gróf,
felül barna alapszínű, szabálytalan sárgásvörös angol
politikus, szül. Wimbledonban 1758 szept.
vagy sárgás kisebb-nagyobb foltokkal; farka 1., megh.
Althorpban 1834 nov. 10. Az ifj. Pitt
legnagyobb részt sárgásvöröses; hasa világos kormányában
1794—1801-ig tengerészeti, Grenszürkésbarna, olykor sötétebb foltokkal; Észak ville kormányában
pedig 1806—07-ig belügyi álAmely szó S alatt nincs meg, Sas alatt keresendői
P a zöld és kék határán, G a sötétkék és ibolya
között. H az ibolya végén áll. Ha az ernyő fluo
reszkáló anyaggal, pl. bárium-platin cianürrel
van bevonva, az ibolyántúli sugarak nyoma is
látható számos sötét vonallal. A S.-nak a vörösön

"Spencer

—

87

—

Spengel

laintitkár volt. Nevezetes könyvtárt (Bibliotheca Guthrie, OnS.-'sunificationof knowledge (1882);
Spenceriana) alapított, mely 1899 óta a man John Watson, Comte, Mill and S. (1896); Ottó
chesteri John Eylands Library egy részét al Gauss, H. S. (3. kiad., 1906); H. Collins, An Épí
kotja.
tőmé of the syntethio philosophy (London 1889,
2. S., Herbert, angol bölcselő, szili. Derbyben 5. kiad., 1905; magyarul is megjelent a Szoc.
1820 ápr. 27., megli. Brightonban 1903 dec. 8. Könyvtárban 1903).
.Apja, ki tanító volt ós nagybátyja, Tamás, ta
3. S., John Charles, gróf, Althorp lord, angol
nító és pap, neveltek. Előbb mérnöki, később írói államférfiú, S. 1. fia, szül. Londonban 1782 máj. 30.,
pályára lépett; 1848—53. munkatársa, ill. segéd megh. Wisetonban 18-45 okt. 1. Az alsóházban 1803
szerkesztője előkelő angol folyóiratoknak, a West óta a whig-párthoz tartozott. 1830 nov.—1834
minster Review-nak, az Edinburgh Review-nak, dec.-ig Grey és Melboiim e kormányaiban a kincs
végül az Economist-nak. Ezek után önállóan Dar tár kancellárja volt ós kiváló pénzügyi és köz
win nézeteihez hasonlókból indulva, számos nagy gazdasági ismeretekkel birt. V. ö. Myers, Lord
rendszeres műben filozófiai világnézetét dolgozta Althorp (London 1890).
ki, melynek fő tételei a következők: Szoros kü
4. S., John Poyntz, gróf, angol államférfiú,
lönbséget kell tenni a megismerhető és megismer az előbbinek unokaöccse, szül. 1835 okt. 27.,
hetetlen közt. A dolgok ősokát nem ismerjük, róla megh. Londonban 1910 aug. 13. Előbb udvari
nem tudhatunk semmit. Hasonlókép megmagya- tisztségeket viselt, 1868—74-ig Írország alkirálva,
rázhatatlanok tér, idő, anyag, mozgás, erő, érzet, 1880—82-ig a titkos tanács elnöke, 1882—85.
•ész. Csak a végest ismerhetjük meg, csak az erre Írország alkirálya, 1886 feb.—aug.-ig újból a
vonatkozó legegyetomesebb ismeretek rendszeres titkos tanács elnöke, 1892—95. a tengerészet
egysége a filozófia. A legfőbb igazság, melyet el- államtitkára volt Gla&stone és Eoseberry kor
•érhetünk, az erő fenmaradásáé, ebből származtat mányaiban. 1902-ben Kimberley lord helyébe a
hatjuk le az erők viszonyainak állandóságát, hogy felsőházi liberálisok vezére lett. — Öccse, Char
ugyanazok az erők ugyanazon körülmények közt les Róbert (szül. 1857.), Althorp viscount cím
ugyanazt az eredményt szülik. A természet folya mel tagja a felsőháznak és 1905—12-ig lord
mata pedig kettős: evolúció, kifejlés, azaz kiter kamarás volt.
jedése a mozgásnak és ezzel az anyagnak egésszé
Spencer-Churchill, 1. Marlborough.
való egyesülése, és disszolució, feloszlás, a moz
Spencer-öböl, az Indiai-óceán öble Ausztrália
gás megszüntetése, az egésznek részeire oszlása. D.-i részén a York- és Eyre-félsziget közt, hossza
Minthogy a mostani világállapotban az evolúció mintegy 360 km.; több sziget van benne.
uralkodik, S. rendszerét evolucionizmusnak ne
Spener, Philipp Jákob, német reformátor és
vezi és e gondolatát vezérfonalul használja az a pietizmus megalapítója, szül. Rappoltsweiler•összes jelenségek sajátosságainak magyarázatára, ben 1635 jan. 13., megh. Berlinben 1705 febr. 5.
.a Föld képzésének, az élő szervezet alakulásának, 1666-ban lelkész lett Frankfurtban. 1670-ben sa
.» társadalomnak, nyelveknek, tudományoknak, ját házában kezdett gyűléseket tartani az evan
művészeteknek magyarázatára. Az erkölcstant géliumi erkölcsiség ápolására (Collegia pietatis, 1.
is erre az evolúciós elvre alapítja, az egoiz- Pietisták). 1686-ban a drezdai udvari lelkészségre
must az altruizmussal kapcsolván egybe. Főbb hívták meg; 1691-ben Berlinben a Szt. Miklós
művei: Social statics (1851, 2. kiad. 1874); Prin templom prépostja lett. S. teológiai elvei nagy
ciples of psychology (1855,2. kiad. 1872); Essays hatást gyakoroltak a hallei egyetemre, de nagy
•(3 köt., 1858—91); Education (1861); A system vihart támasztottak a wittenbergi és lipcsei egye
•of philosophy. I. First principles (1862), II., III. temeken, melyeknek tanárai S. irataiban nem
Principles of biology (1863—67), IV., V. The kevesebb, mint 264 tételt nyilvánítottak eretnek
principles of psychology; VI—VIII. Principles of ségnek. Számos műve közül fontosabbak: Pia
sociology, IX., X. Principles of morality (1897); Desideria (Frankfurt 1675); Das geistliche PriesData of ethies (1879); The classification of the terthum (u. o. 1677); Klagen über das verdorbene
•sciences (1864); The study of sociology (14. kiad. Christenthum (u. o. 1684); Theologische Bedenken
1889); Ceremóniái institutions (1873, magyarul is (5 köt., Halle 1700-21). V. ö. Hossbach,Fh. J. S.
megjelent Szertartásos intézmények c. alatt elő und seine Zeit (3. kiad., Berlin 1861); Ritschl,
ször a Budapesti Szemlében, azután külön); De- Geschichte des Pietismus (2 köt, Bonn 1884);
•eeripte sociology (fi köt., 1873, munkatársai itt: Griinberg, Ph. J. S. (3 köt., Göttingen 1893-1906).
•Collier, Seheppig, Duncan; e műben az anyagot
Spsngel, 1. Leonhard, német klassz, filológus,
•gyűjtötte és utasításai szerint feldolgoztatta az szül. Münchenben 1803 szept. 24., megh. u. o.
Ethika számára); The man vorsus the state (1884); 1880 nov. 9. Egyetemi tanár volt Heidelbergben,
The inadequaey of nat. selection (1893); A rejoin- 1847. Münchenben. Főleg a gör'ig retorikával ós
•der of Weismannisme(1893); Weismannisme onee Aristotelesszel foglalkozott. Főbb művei : Über
more (1894); Various fragments(1897); Facts and das Stúdium der Rhetorik bei den Altén (München
•comments (1902); An nutobiograpby (2 köt., 1904). 1842); Euvajoiyr) xá/vu)v, seu Artium scriptores
Magyarul meg \' nt művei: Értelmi, erkölcsi és etc. (Stuttgart 1828); Anaximenis ars rhet. (Zü
testi nevelés (ford. Öreg János és Losonczy László, rich 1844); Rhetores Graeci (Leipzig 1853—56,
Nagykörös 1875, 3. kiad. 1906); Alapvető elvek 3 köt., új kiadása Roemertől és Hammertól 1894):
•(ford. Jónás János, Budapest 1909); A katonai ós Aristoteíische Studien (München 1864—68,4 rósz);
iparos társadalmak szociológiája (ford. Nagy Aristotelis Ars rhet. (Leipzig 1867, 2 köt.);
Dénes, u. o. 1919); A haladás (ford. Szabó László, Themistii Paraphrases Aristotelis librorum (u. o.
n. o. 1919). V. ö. Ground müvét S.-ről (1884); 1866, 2 köt.); Dexippi in Arist, categorias dubiAmely BEO S alatt nincs meg, Sz alatt keresendői

Spengier

—

88

—

Spermatogenesis

taticmes et solutiones (München 1859); Budemi
Speranskij, 1. Szperans.zkij.
Khodii fragmenta (Berlin 1866, 1870). Kiadta
Sperantiaí). Tódor, román költő, szül. 1856^
Terentius Varró De lingua latina-ját (Berlin Szatirikus és tréfás verseivel a népet és kivált a
1826), Caeciíius Statius vigjátékíró töredékeit cigányokat rajzolja.
(München 1829). V. ö. Christ, Gedachtnisrede auf
Sperenberg, falu Potsdam porosz kerületben,,
L. v. S. (München 1881).
(1919) 1503 lak., nagy gipszbányával; a 86 ni..
2. S., Wilhelm, német zoológus, szül. Hamburg vastag gipszréteg alatt sórótegre bukkantak,,
ban 1852 febr. 19., inegh. Göttingenben 1922. amelyben már 1800 méternyire jutottak le, anél
1874-ben a göttingeni egyetemen zoológiai tanár kül, hogy végét érték volna.
segéd, 1877. a nápolyi zoológiai állomáson könyv
S p e r g a (állat), LFürészes sügér.
tárnok, 1879. a göttingeni egyetemen a zoológia
S p e r g u l a L., csibehúr (növ.), a Caryophylmagántanára, 1881. a brémai természetrajzi laceae (Szegfűfélék) család gónusza ; 3 faja a 2
múzeum igazgatója, 1887. a giesseni egyetemen mérsékelt öv növénye. Egyéves füvek. Levelük
a zoológia tanára lett. Nagyszámú művei a árszerü átellenes, virágzatuk fürtszerüen bogas,,
Gepliyreákról, a Puhatestűek idegrendszeréről ós porzójuk 10 v. 5, bibeszáluk 5. A S. arvensi.? L.
szaglószerveröl, a nápolyi öböl Enteropneustáiról (parlagi csibehúr, tehénabrak) nyirkos klíma alatt,,
(Berlin 1893), a Gerincesek lélegzőszerveiről, a homokos talajon takarmánynövény. Tenyészideje
Siboga-expedíció Enteropneustáiról (Leiden 1Ö07) 6—12 hót, ezért ugyanazon a talajon 1 évben
stb. szólanak. Szerkesztette és kiadta haláláig többször is vethető. Tarlóba is vetik. Szórva ve
1886-tól a Zoologische Jahrbücher ós 1907-től az tésre 14—17, soros vetésre 10—12 kg. mag szük
Ergebnisse und Portschritte der Zoologie o. folyó séges kat. holdankint. Ezelőtt zöld trágyának is
iratokat.
vetették, de mert nem nitrogóngyüjtő, e célra
Spengier, Osivald, német történetfilozófus, nem alkalmas. Régebben a termelése jelentéke
szül. Blankenburgban 1880 máj. 29. A világháború nyebb volt, mint most.
után Der Untergang des Abendlandes (1. köt.
S p e r g u l a r i a Presl. (Buda Adans, Tü-sa
1918, 2. köt. 1921) c. könyvével keltett feltűnést, Adans, nOv.), a Caryophyllaceae (Szegfüfólék)
melyben a kultúrák biológiáját nyújtja s azokat család génusza; 20 faja közül egyesek kozmopo
a növénytan kategóriáira emlékeztető módon liták ; különben tengerparti és más sós területeken
írja le. Analógiákkal megvilágítja az antik és élő egyéves v. évelő füvek. Magházuk 3 levélből
modern kultúra párhuzamos korszakait és végső alakul, 1 üregű. Nálunk másokkal együtt előfor
eredmény gyanánt modern kultúránk elöregedé dul a S. rabra (L.) Presl. [Buda rnbra (L.) Dum.,.
sét és várható pusztulását jósolja meg. Egyéb Tissa campestris (L.) Pax, piros budavirág vagy
műve: Preussentum und Sozialismus (1920).
ikratő], lecsepülve gyepet alkot, levele szálas,,
S p e n n . , növónynév után Spenner Pridolin tüskehegyü, egy kissé húsos, virága rózsaszínű.
KarlLeopold (1798—1841) német botanikus, freiSperma (gör.), 1. Ondó.
burgi tanár nevének rövidítése. Müvei: Plora
Spermacet, 1. Cetfaggyú.
friburgensis (1825—29, 3 köt.); Handbuch der
Sperma-kristályok, 1. Böttcher-féle kristá
angewandten Botanik (1824—36, 3 köt.).
lyok.
S p e r i n a p l i y t a (növ.), a. m. Magos növé
Spennymoor (ejtsd: szpennimur), város Durham
angol countyban, (1921) 18,243 lak., szénbányá nyek, Virágos növények, Anthophyta, Fhanerogamae, vagyis a Gymnospermák ós Angiospermák
szattal és vasolvasztókkal.
együttvéve, ellentótben a Virágtalan növények
Spenokeíália, 1. Csónakfej.
kel (Cryptogamae).
Spenót (növ.), 1. Spinacia.
Spenser, JEdmund, angol költő, szül. Londonban
S p e r m a t i d a , 1. Spermatogenesis.
1552., megh. u. o. 1599 jan. 16.1580-1598-ig Grey
S p e r m a t i u i n (nOv.). így nevezik a Pirosmo
Írországi kormányzó titkára volt. S. az Erzsébet szatok, zuzmók, rozsdagombák és a Laboulbeniokor első nagy költője, akit a költők költőjének mycetes gombák igen parányi, önálló mozgásra
neveztek. Kisebb müvein kívül leghíresebbek: The képtelen szaporodási sejtjeit, melyek apró korsó
Shepheard's Calender (1579), mely 12 pásztor alakú tartókban keletkeznek. A Pirosmoszatok,
költeményből áll; főműve allegorikus eposza, a és a Laboulbeniomycetes S.-ai hímivar jellegűek
Paery Queen. Gyönyörű költői nyelve es vers és a megtermékenyítést végzik. A zuzmók é3 a
formája nagy hatással volt az angol irodalomra. rozsdagombák S.-ait olyan szaporodási sejteknek
Egyéb művei közt híres a remek Epithalamium. tekintik, melyek ivaros tulajdonságaikat már
8. összes müveit Grosart adta ki (1882—84, 10 elvesztették.
köt.) V. ö. Church, Edmund 8. (London 1887); H.
Spermatoblaszt, 1. Spermatogenesis.
Morley, 8. and his time (1892).
S p e r i n a t o c y s í a (gör.), a. m. ondóhólyag:
Spenser-stanza, kilencsorú versszak, azon (1. o.), a bonctanban inkább latin neve: vesicula
ban Schipper szerint (Englisehe Metrik, Bonn seminalis használatos.
1881) nem az olasz ottava rima, hanem ófrancia
S p e r i n a t o c y s t i t i s (gör.), a. m. ondóhólyagballadastrófák alapján keletkezett; 8 első sora öt gyuladás.
ütemű, a 9-ik hatütemü, rimképlete ababbcbec.
S p e r m á i o c j t i i , 1. Spermatogenesis.
S p e o t l i o s (állat), a Kutya-félék családjának
Spermatofór, 1. Ondőíok.
egyik neme. Legismertebb faja az erdei kutya (S.
S p e r i n a t o g e n e s i s (spermiogenesis) a. m.
venaticus Lund = régibb néven :" Icticyon vena- az ondószálak fejlődése. Az ondószálak a hera
ticus Lund). L. Erdei kutya.
kanyanúatos csatornáiban keletkeznek. E csator
nák falát kétféle sejtek borítják: a Sertoli-téle*
S p e o t y t o (állat), 1. Uregi bagoly.
Amely szó S alatt nincs i ieg, Sx alatt keresenűCl

Spermatogonium

— 89 —

sejtek, vagy táinasztósejtek, melyeknek az ondó
szálak keletkezésében nincs közvetlenül részük és
az ú. n. ősspermasejtek. Ez utóbbiak oszlásából
származnak a spermatogonium nevű sejtek, s
ezek szaporodásit a spermatocyták képződésére
vezet. Minden sperinatocytából 4 ondószál kelet
kezik, még pedig úgy, hogy először szabályos
magoszlással 2 sejtre oszlik (praespermatidák),
majd ezek mindegyike ismét kettéoszlik, de úgy,
hogy a sejtmag kromoszómái megfeleződnek s
igy a két keletkezett spermatida magja csak fél
annyi kromoszómát tartalmaz, mint egy rendes
sejt. (L. Spermium, Pete, Termékenyítés.) A
spermatida azután átalakul spermiummá. A sejt
magból lesz a spermium feje; a centroszóma a
kapcsolórészbo jut. A keletkezett spermiumok
kezdetben farkrészükkel a hereesatornaüreg felé
fordulva csomókban állanak, fejükkel a táplálá
sukra hivatott Se/'íoZ'i-sejtekkel érintkezve, majd
e kapcsolat megszakad s a kész sperminek sza
badon úsznak.
Spermatogonium, 1. Spermatogenesis.
Spermatokéle, hólyagos daganat (cysta) a he
rén v. mellékherón, mely ondószálacskákat tar
talmaz.
Sperinatoplior, 1. Ondótok.
S p e r m a t o r r h o e (gör.), 1. Ondó folyás.
Sperniatosouia, 1. Spermium.
Speruialozoa (lat.), a hímcsirasejtek tudo
mányos neve.
Spermatozoidok v. antherozoidok (n5v.), a
moszatok, az alsóbbrendű gombák, a mohok és a
harasztfólék, továbbá a Cycadeák és a Ginkgo
cáillangóval v. csillangókkal biró hím ivari ter
mékei, amelyek a hímivarszervben, az antheriiliumban hozatnak létre. L. Harasztok.
Npcrmatozoon (ondószál), 1. Spermium.
Spermaturia, ondószálak előfordulása a vize
letben. L. Ondófolyás.
Speruiestes (állat), 1. Díszpintyek és Szövő
pintyek.
Sperinetinae (állat), 1. Díszpintyek és Szövőpintyek.
Spermin. CJH^NJ (Poehl.) A férfi s női test min
den részében, de különösen a herében jelenlevő
bázis. Gyógyszerül is alkalmazzák.
Spernt iogeuesis a. m. spermatogenesis (1. o.).
Spermium (a. in. spermatozoou, spermatosoma) ondószál, ondófonál. A hím ivarsejt, melyet
a here termel s melynek feladata, hogy a pete
sejtbe behatolva, azt megtermékenyítse (1. Ter
mékenyítés) és két szülötól származó, két szülő
tulajdonságait öröklő individiummá fejlődésre
bírja. A különböző állatfajok S.-jai különböző
alakúak, de csaknem valamennyi csillószőrökkel
könnyen mozgó, kevés protoplazmájú sejt, mely
ben a sejtmagnak megfelelő rósz csak félannyi
kromoszómából (1. Sejt) áll, mint a megfelelő állat
faj testét alkotó sejtek magvai. Mivel a pete sejt
magja is ilyen, a két ivarsejt magjainak össze
olvadásával előálló csírasejt magva már teljes
számú kromoszómával bír, de ezek fele apai, fele
anyai eredésü. Az emberi S. 50—60 \L (0'05—0"06
mm.) hosszú, élénk mozgásra képes képződmény.
Főbb részei a «fej», mely egyik végén laposra nyo
mott tojásalakú, úgy hogy éléről nézve kissé
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körte-, vagy szöllőmagalakja van. A fej széles vé
géhez illeszkedik a vékony s igen rövid «nyak»,
ezt követi a hosszabb, vastagabb és spirális belső
szerkezetű «kapcsolórész» s ebből nyúlik ki a
hosszú, vége felé egyre vékonyodó «fark» vagy
cccsillói). Ez utóbbi hullámos mozgásával úszik a
S. Legalább szerkezetében a legtöbb gerinces állat
S.-ja hasonló. A S.-ot Ham leydeni orvostanhall
gató fedezte föl 1677-ben.
S p e r u i o g o n i u m (nőv.), a zuzmók ós a rozsda
gombák szaporodási szerve. Apró korsóalakú
tartó (termóstok), melynek belsejében konidiumok
módjára keletkeznek a szaporodási sejtek, az.
ú. n. spermatiumok (1. o.). A S. tulajdonképea.
egyezik a pycnidiummal és a spermatiumok, ke
letkezesüket tekintve, a pycnokonidiumokkal (1.
Pycnidium és ConidiumJ.
S p e r m o p k i l u s (állat), 1. ürge.
Spermotoxin. típerma beoltása által a spermatozoákra megölő hatásúvá lett vérsavó ható
anyaga. Az állatok saját spermájukkal oltva is
termelnek S.-t, tehát a sperma fehérjéje úgy vi
selkedik, mint fajidegen fehérje. L. Immunitás.
S p e r m u m (növ.) a. m. mag (1. o.).
Sperrylit (ásv.), platinadiarzenid : PtAs,, a sza
bályos rendszerben, közönségesen kockákban kris
tályosodik, a kristályok porszemnyiek. Ónfehér,
fémes fényű. Lelőhelyei: Vermilion Mine Onta
rióban a kalkopiritb in bennőve, Rambler Mine
Wyomingban a covellinben, a Cowee-völgyben
N.-Carolinában a homokban.
S p e s (lat.) a. m. remény s a reménység isten
nője a rómaiaknál, főleg a jó aratásba s a gyer
mekáldásba vetett remény. Rómában több tem
ploma volt, főünnepe aug. 1. Karcsú, fiatal le
ánynak ábrázolták, jobb kezében virág v. búza
kalász, bal kezével ruháját egy kissé felfogja. A
Museo Nazionale Ludovisi-gyüjtemónyében van.
egy szép szobra. A horgonnyal való ábrázoláskésőbbi, keresztény eredetű.
Spcse (ol., ejtsd: szpéze) a. m. költség.
Spessart (Spesshart, a Niebelungenliedben
Sp>echteshart), vulkánikus eredetű hegység aKözépnómet-hegyvidókben, Bajorország ÉNy.-i
részén. Megkülönböztetnek benne 3 részt: Vorspessart, a Rajna mentén elhúzódó szegély, Hochspessart, gyönyörű erdőségekkel borított, és Hinterspessart, ez platósán simul el a Kinzig es aKalil felé; legmagasabb hegye a Geyersberg
(585 ni.). Bazalterupeió volt, de tarkameszkő ós
agyag is települt rája, bányászata ma már egé
szen jelentéktelen, fatermelése még elég nagyV. ö. Büching: Der nordvvestliche S. geologisch.
aufgenommen (Berlin 1893); Wolff, Der S., sein.
Wirtsehaftsleben jAschaffenburg 1905).
Spessartin (ásv.), 1. Gránát.
Spessartit, eruptív szemcsés kőzet, mely a.
gránit- és dioritban teléreket alkot. Elegyrészei:.
plagioklász, amíil és esetieg diopszid. A Spes
sart, az üdenwald, az Adamello és Krivoi RogDól-üroszország. an a fontosabb lelőhelyei.
Spetsae, sziget, 1. Spezzia.
Spetykó Gáspár, iró, szül. Gyöngyösön (Hevesvm.) 1816 jan. 5., megh. u. o. 1865 okt. 17. A szabad
ságharcban mint nemzetőr vett részt, ezért az.
abszolutizmus eltiltotta az ügyvédi gyakorlattól s
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csak 1860. vehette át ismét irodáját. Mint költő
1855. megjelent Gyöngyvirágok c. kötetével a
Petőfit utánzó ú. n. sallangos költők közé tarto
zik, erősen vidékies, keresetten népies hangon és
•szellemben dolgoz föl mátravidéki motívumokat.
Müveit ifjabb Káplány József gyűjtötte össze
j& G- összes költeményei és prózai dolgozatai
-o. alatt (1883) s bevezetésül a kötet elé megírta
43. életrajzát.
Spensippos, görög filozófus, Platón Akadémiá
jának Platón halála után 347—339-ig feje, scholarchon, 395 és 393 közt szül., 334 előtt saját ke
zétől halt meg. Habár Platón filozófiáját elfo
gadta, mégis fantasztikusabb módon formulázta,
-az erényt pedig a természet szerint való élet bol
dogságában látta. Müvei elvesztek. V. ö. Havais.scm, Speusippi placita (1838); Fischer, De Speu
sippi Atheniensis vita (1845).
Spevec (ejtsd: szpevec) Ferenc, horvát jog-tudós, szül. Vukavcin 1855 máre. 27., megh.
•Zágrábban 1918 ápr. elején. A zágrábi egyete
men a magánjog tanára, a horvát országgyűlés
volt alelnöke. Igen sok magánjogi dolgozatot,
ismertetést és bírálatot írt a Mjesecnik c. jogi
•szaklapba. Az osztrák ált. polg. törvénykönyvhöz
-alapos kommentárt írt. Nagyobb munkái közül
nevezetesebbek : Zeuidbeno pravo (Házassági jog
1895), Pravo posjeda po austr. gradj. zakoniku s
•obsirom na ujemacki i svajcarski zakonik i na
-ugarsku osuovu (A birtokjog az ált. polg. törv."könyv szerint, tekintettel a német és svájci tör
vénykönyvekre s a magyar tervezetre, 1915.).
Spey (ejtsd: szpéj), 172 km. hosszú folyó Skócia
É.-i részében; ered Invernesscountyban a,Grampian-hegységben, Garmouthnál ömlik az Északi
tengerbe. Lazacban gazdag.
Speyer (Speier, Spira), Pfalz bajor kerület fő
városa, kat. püspök ós prot. konzisztórium szék
helye, a Rajna mellett, (1919) 23,326 lak., forgal
mas kikötővel, pamutfonással, dohány- és szivar.gyárral, gép-, cipő-, szalmapapirog-, sör-,téglagyártóssal, vas- és rézöntéssel, bortermeléssel. Épületei
közül kiválik a szép parkkal körülfogott katolikus
•dóm. Ennek építését II. Konrád császár 1030. kez
dette meg ós IV. Henrik uralma alatt 1061. fejezték
be. A dóm a német császárok temetkező helyéül
volt szánva; itt nyugosznak II. Konrád, III., IV.
•és V. Henrik, Sváb Fülöp, Habsburgi Rudolf, Nassaui Adolf, Osztrák Albert és több császárné. A
•dóm 1450. leégett, 1689. és későbben 1794. a
franciák égették föl; ezután magtárul szolgált.
•Csak 1822. Miksa József és 1900—1906. Lajos
bajor király közreműködése folytán állították
helyre. A két kupolás és 4 tornyos bazilika 134,
.a 2kereszthajó 73 m. hosszú; egész területe 4470
jn . Az előcsarnokba (császárcsarnok) három hatal
mas portálé vezet; benne láthatok az itt elteme-tett császárok homokkőszobrai. Adómlegkiváióbb
•díszei a Schrandolph-féle freskók (1845—53). S., a
xómaiak Noviomagus Nemetum-a, 348. már püs
pökség volt, ez később a pogány barbárok betö
rései következtében megszűnt és csak 610. éledt
"új életre. Később a püspökség közvetlen területe
volt a birodalomnak. Több izben birodalmi gyűüést is tartottak benne. 1689-ben Monclar francia
generális feldúlta. A spanyol-osztrák örökösödési,
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a hétéves és a francia forradalmi háborúkban is
gyakran tettek benne kárt a franciák. A világ
háború után 1918 nov. francia csapatok szállot
tók meg. V. ö. Weiss, Gesch. derStadt S. (1876);
Schicartzenberger,Der Dom zu S. (Neustadt 1903):
Grauert, Die Kaisergráber im Döme zu S. (MU11chen 1901).
Speyer, Oscar Wilhelm Kari, német geoló
gus, szül. Hersfelden 1827 júl. 4., megh. Berlin
ben 1881. Előbb tanár volt Puldában, 1869-tó!
Berlinben működött mint geológus. Legismertebb
művei: OberoligocenvonCassel. Palaeontograflca
(1862); Mitteloligoeen. u. o. (1864); DieBivalvea
der casseler Tertiár-Bildungen (Cassel 1884).
Speyeri János (Johannes de Spira, Johanne.t
von Speyer, v. Speir), Velence első könyvnyom
tatója 1469—70. Neki a város kizárólagos privi
légiumot adott. Utóda testvére, Venddin lett, ki
előbb Kölni Jánossal (Joh. von Köln [1472—73.]),
majd egyedül nyomtatott 1477-ig. Bátyja privi
légiumát nem kapta meg. Klasszikusokat, huma
nistákat adtak ki, továbbá Dantét és Petrarcát is.
V. ö. Pellegrini, Della prima origine della stampa
in Venezia (1794).
Speyeri szerződés, 1570 aug. 16., 1. Békés
Gáspár.
Spezia, 1. Golfo della S. (a rómaiaknál Por
tus Lunae), tengeröböl Genova olasz tartomány
partján a Corvo-fok és Portovenere közt, utóbbi
nak folytatása a Palmaria-sziget, a Tinó- ós Tinetto-sziklák.
2. S., város Genova olasz tartományban, a róla
elnevezett öböl mellett, (1910) 82,918 lak., hajó
építés, torpedógyártás, ágyúöntés, bőrgyártás és
bútorkészités, látogatott tengeri fürdő. S. Olasz
ország legnagyobb és legbiztosabb hadikikötője,
amelyet 1861. Chiodo tábornok létesített, jelenté
keny erődítésekkel. A világháborúban 1916 júl. 11.
S.-t osztrák-magyar repülők bombázták.
Spezzia (Spetsae, Pityussa, mások szerint a
régi Haliussa, Pityussa pedig a szomszédos Spetszopula-sziget),
a görög Argoliszhoz tartozó, 23
km 2 területű sziklasziget, a naupliai öböl bejára
tánál, (1910) 4432 albán származású lak. S. főváro
sának vannak hajógyárai, nagy kikötője, kórháza
és jelentékeny szivacshalászata. DK. felé terül
el Spetszopula (Spezzopula v. Petszopula v. Rasteria) kietlen sziget, amelyet az ókoriak Aristerának, az olaszok Settepozzinak is neveztek és
amely arról nevezetes, hogy a velenceiek itt arat
tak győzelmet a görögökön 1263.
S p l i a c e l i a s e g e t u m Lév. (n»v.), az anyarozs
elavult neve. L. Anyarozs.
S p h a c e l u s (nedves üszök), 1. Kéregrák.
S p l i a e r a (gör.-lat.), szféra, 1. Gömb.
S p l i a e r a a r u i i l l a r i s , 1. Asztronómiai mű
szerek.
S p k a e r a l c e a St. Hü. (n»v.), a Malvaceae
családba tartozó gónusz, melynek 4 faja Kapföldön, 21 faja Észak- és Délamerikában ól. A S.
miniata (Cav.) Spach fajt Angliában nagyszámú,
szép piros virága miatt a múlt század óta a sza
badban is kultiválják, de a hideg iránt nagyon
érzékeny.
S p h a e r e l l a Fr. (DÖV.), 1. MycosphaereUa
(gomba) és Chlamydomonas (moszat).
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S p b a e r i a l e s (nüv.), a tömlős gombák rendjeS p l i e n o p b y l l i n a e (n&v., 1. az ábrát), az edéA többnyire gömbös termőtestnek fala sötétszínü, nyes virágtalanokhoz sorozott kihalt növények
hőrszerü. kemény. Van nyílása. Parányi gombák, osztálya (a kulmtól a permig). Szárukon örvösen
melyek jelenleg 18 családba osztatnak. Ezek kö voltak el helyezve az ékalakú v. fonalas levelek.
zül nevezetesebbek: a Sphaeriaceae, Myco.iphae- Sporangiumaik magá
rellareae, Xylariaceae. V. ö. Hazslinszky, Ma nosan vagy párosával
gyarország Sphaeriái c. munkáját.
voltak a levéllemezen.
Rokonságuk biztosan
S p b a e r i d i u u i (állat), 1. Tengeri sünök.
S p b a e r o .. . összetételű szókat 1. Szfero... nem állapítható meg.
Egyetlen génuszuk a
alatt.
S p b a e r o g y n a v c n t r i c o s a Laboulbéne et Sphenophyllum A. Th.
Mégnin (=Pedictdoides ventricosus Neicport, Brongn.
állat), l. Tarsonemidae.
S p h i n c t e r a. m.
záróizom. A S.-ek gyüS p b a e r o m a (állat), 1. Sphaeromidae.
S p b a c r o m i d a e (állat), az Egyenlőlábú rákok rüalakú izmok, melyek
(Isopoda) rendjébe tartozó ászkarákcsalád, mely összehúzódásukkal gyű
nek fajaira jellemző, hogy érintésre összegömbö rű- v. csőalakú szerve
lyödnek, ezért gömbölyödő ászkáknak is hívják. ketelzárnak. Ilyen S.-ek
Legismertebb faj az európai tengerek köves part vannak a szivárvány
jain mindenütt közönséges Sphaeroma serra- hártyán (S. pupilláé), a
tum Fabr., mely kövek alatt él; hossza 10—12 bél különböző részein (S.
mm. Egyéb idetartozó nemei a IAmnoria és pylori, S. ani stb.).
a Gymodocea. Az előbbi nemből a fúróúszka
S p b i n g i d a e (állat),
(IAmnoria terébrans Leach) 3 mm. hosszú és a nagy lepkék (Macroa fát összerágja s ezzel a kikötőkben nagy káro lepidoptera) egyik né
kat okoz.
pes családja, hová nagy
S p b a e r o p b r y a (állat), lásd Szívó ázalék- termetű, alkonyatkor v.
éjjel replllő lepkéket so Sphehoplyllum, alul levélállatkák.
örvek, a csúcson két sporoSpliaerottaeca Lév. (n«v.), a Lisztharmat rolnak. Nagy sebesség
phyllum-füzér.
félék egyik génusza. Terméstokjában csak egyet gel, zúgva szállanak,
ezért Zúgópilléknek nevezik őket. Más nevük
len egy tömlő van. L. Lisztharmat.
még: Szenaerek. Elülső szárnyuk keskeny,hoszSpbaerozouui (állat), ]. Padiolaria.
Spliaerularia b o m b i (állat), a Fonálférgek szúkás, a hátulsó jóval kisebb. Testük vastag,
(Nematodes) rendjébe tartozó féregfaj. Fiatalkor erőteljes, csápjuk rendesen orsóalakú, gyakran
ban a kb. 1 mm. hosszúságot elérő 4/mek és nős vékony, horogalakú végízzel. Hernyójuk hengortények szabadon a földben élnek s itt párosodnak. alakú, csupasz, az utolsó testgyürün szarvat visel.
Ezután a hímek elpusztulnak, a nőstények pedig Némely fajé igen nagyra nő s élénk (ijesztő) szinű.
az áttelelő poszméh-királynők testébe vándorolnak Említendő: halálfejes pillangó (1. o.), hárspille
s itt az előreesett és rendkívül megnagyobbodott, (1. Há shernyó), esti pávaszem, oleánder-pille,
kb. 1*5 cm. hosszúságot elérő hüvelyükbe kerülő fagyallepke, fenyöszender, kásmirlepke, kacsaivarkészülékükben fejlődnek az embriók. A most farkú lepke. L. még Deüephila.
említett hatalmas méretű előreesett ós kitágulva
Sphinx (gör., a. m. fojtogató), egyiptomi és
megnyúlt hüvely mellett a féreg teste elenyésző görögországi szörnyeteg,oroszlántesttelés emberi
kis méretű, sűt később ez is teljesen elsorvad.
fővel (1. az ábrát). Mint hímnemű állat Egyiptom
ban a királyi hatalom megtestesülése, s ezért fője
Spliajjnaceae (»öv.) a. m. tőzegmohák.
Spliasiuiiii (Dili.) EhrJi. (n8v.), a Lombos mo esetleg vaiamely Fáraóét ábrázolja. Leghíresebb
hák fajokban nagyon gazdag génusza, 1. Tőzegmoha.
Sphakia, város, 1. Szfakia.
Sphakteria, görög sziget, 1. Szfaktéria.
Splialrrit (nOv.), 1. Szfalerit.
Sphen (isv.), 1. Titanit.
S p h e n d o n c (gör.), 1. Parittya.
S p b e n i s c i d a e (állat), 1. Pinguinfélék.
Hphe-niscus(pápaszemespingvin,Mtet),&'Pmguin-félék rendjébe tartozó madár-nem. Legis
mertebb faja a S. demersits L.; fekete alapszínű,
hátrafelé palaszllrke, hasa és torkának hátsó része
fehér s fejének és testének oldalán (vállától comb
8phinx.
jáig) széles fehér szalagja van; hossza 55 cm.
Másik faja a Falkland- ós Hermit-szigeteken költő a gizehi S., mely óriási sziklából van kivágva
(20 m. magas, 57 m. hosszú), talán III. Ámenemmaqellan-pingvin (S. magellanieus Forst.).
hatot ábrázolja. Egyiptomi templomokhoz több
Sphcnodon (állat), 1. Hatteriahelyt egész S.-alléé vezetett. A görög S., Echidna
Splienoid, 1. Szfenoid.
Spb.cnokepb.alas a. m. ékalakú, hegyes és Typhon leánya, az Oidipus-mondában szerepal,
mint Laiosnak Chrysippos ellen elkövetett vétfejalkat.
Amely szó 8 alatt nincs meg, Sz alatt keresendői

Sphinx

— 92 —

kéért Théba városára küldött csapás. Minden utast
megölt, aki nem tudta megfejteni találós kérdését
(«Mi az, aminek hangja van, reggel négylábú, dél
ben kétlábú, este háromlábú?» Megfejtése: az
ember). Euripides Phoeniciai Női szerint pedig a
városból ragadott el embereket. Mikor Oidipus
megfejtette a rejtvényét, leugrott a szirtről és el
pusztult. A modern művészet a görög S.-et szokta
épületek feljáróinál alkalmazni. Az irodalomban
Leconte de L'lsle hatása alatt Heine allegorikus
költeményt írt a S.-ről, mint a szerelem veszé
lyeinek a megtestesítőjéről. A férfit csókoló, kar
mait testébe vájó S.-et ábrázolja néhány francia
szobormű és Stuck festménye a Szépművészeti
Múzeumban.
S p h i n x (áiiat), 1. Sphingidae.
S p h r a g i d (ásv.), 1. Bolus.
S p h r a g i s t i c a (gör.), 1. Pecséttfln.
S p l i y g m o g r a m i n (gör.), 1., Erverésgörbe.
S p h y g u i o g r a p h (gör.), 1. Erverés jelző.
S p l i y g u i o s k o p (gör.) a. m. érveresmutató.
Élettani vizsgáló készülék. L. Erverésjelzö.
S p h y r a e n a (állat), 1. Barracuda.
S p h y r a e n i d a e (állat), 1. NyilascsukaésBarracudu.
Spl»yraIaton(gör.) a. m. az érckalapálás müvószete. A primitív görög szobrok is ilyen techniká
val készültek. A hevített állapotban formára kala
pált érclapokat apró szögecsekkel illesztették össze
S p h y r u a (állat), a pörölycápa (Zhjgaena
zygaena L.) régi tudományos nemi neve.
S p i a u t e r , 1. Ónötvények.
Spiauterit (ásv,) 1. Wurtzit.
Spic v. pomerániai kutya (Canis familiáris
domesticus pomeranus, áiiat). Kicsiny v. legfel
jebb középnagyságú, izmos, zömök, kedvelt házi
kutyafajta. Feje ós arcorra hegyes, füle nem igen
nagy, lábai rövidek, farka hosszú. Bundája tömött,
hol durva ós hosszú, hol finom és rövid. Szine
tiszta fehér, sárga, rókavörös v. szürke és ritkán
fekete, legfeljebb világos homloksávval és fehér
foltokkal a lábain. A legjobb, leghűbb és legragaszkodóbb kutyafajtának tartják, azonfelül jó
tulajdonsága, hogy figyelmes, élénk és az esőt,
hideget, szelet jól birja.
Spica, a Virginüs, a Szűz csillagképének leg
fényesebb csillagja.Mivel az ekliptikában aránylag
közel áll az őszi equinokciumhoz és a Nap mellett
isfigyelhető,acsillugokrektaszcenziójánakabszoiut meghatározásában fontos szerepet játszik. Vogel spektrográiiai felvételei szerint a S. kettős
csillag, mely keringését 4 nap 18 perc alatt végzi.
S p i c a (növ.), 1. Füzér és Kalász.
S p i c a c e l t i c a (növ.), 1. Valeriána.
S p i c c a t o (ol., ejtsd: szpikkáto, a. m. elkülönítve),
zenei műszó. Vonós hangszerek gyors staccatóit
nevezik így.
S p i c e d a l e (angol, fűszeres sör), 1. Egg flip.
Spiohern (Speichern), falu Lotharingiában
(i9io) 927 lak. 1870 aug. 6. Steinmetz porosz vezér
itt megverte Frossard francia hadait és ezzel
megnyitotta a németeknek, bár nagy áldozatok
kal, az utat Franciaországba.
S p i c i l e g i u m (lat.) a. m. kalászszedés, nyelv
újítási szóval: kalászát; szemelvényes gyűjte
mény valamely irodalmi munkából.

Spielhagen

Spickovina, adók. Varasrl vm. krapinai j.-ban,,
(i9io) 1335 horvát lak. (Ti-. SzHSz.)
Spicli (a német Spitzel elrontott alakja), a po
litikai rendőrség csufneve.
S p i c n l a (növ.), 1. Kalászka.
S p i c u l u m , 1. a Szivacsok (Spongia) és Sugár
állatok (Kadiolaria) vázát alkotó kis egyszerű v.
több sugarú kova- v. mésztestecskéi; 2. a hím
fonálférgek (Nematoda) párzószervóül szolgáló
kis, hajlott chitinpálcikái, melyek a bél nyilasa
mögött külön táskában foglalnak helyet ós páro
sodásnál kiöltve a nőstény ivarnyilásába jutnak.
Spiegel Frigyes, építész, szül. Budapesten
1866 ápr. 24. Műegyetemi tanulmányait Buda
pesten végezte 1887. s ugyanitt széleskörű épí
tészeti működést fejtett ki, különösen a bérházépítés terén. Ily munkáin kívül, amelyeken a leg
újabb építészeti törekvéseket juttatta szóhoz,
megépítette a debreczeni Keresk.- és Iparkama
rát, ugyanott a Fémipari Szakiskolát, a szolnoki,,
békéscsabai és a kolozsvári (nyári) sziliházat,
azonkívül sokat fáradozott a modern iparművé
szeti izlés terjesztése körül. Első mestere volt
1914-17. aMagyar Építőművészek Szövetségének.
Spiegel, Friedrich, német orientalista, szül.
Erlangenben 1820 júl. 11., megh. 1905 dec. 28.
1849—1890-ig Erlangenben a keleti nyelvek ta
nára volt. Főleg iráni nyelvészettel foglalkozott.
Főbb munkái: Avesta aus dem Grundtexte übers.
(Leipzig 1852 63, 3 köt.); Commentar über dasAvesta (u. o. 1865—69, 2 köt.); Erau, das Land
zwischen Indus u. Tigris (Berlin 1863); Eranische
Altertlmmskunde (Leipzig 1871 -1878, 3 köt.);.
Die altpersischen Keilinschriften im Grundtexte
m. Übers., Grammatik und Glossar(u. o., 2 kiad.
1881); Vergleichende Grammatik der alteranischen Sprachen (u. o. 1882).
Spiegelberg, Wilhelm, német egyiptológus,
szül. Hannoverban 1870 jún. 25. Főképpen egyip
tomi történelmi tanulmányokkal foglalkozott;,
1907. Strassburgban lett egyetemi tanár, 1920.
Halléban, 1923. Münchenben. Főbb müvei: Geschichte der ágypt. Kunst (1903); Schrift und
Sprache der altén Aegypter (1905).
Spiekeroog, Hannover porosz tartományhoz
tartozó
keleti fríz sziget az Északi-tengerben,
14-5 km 2 területtel s (1919) 221 lak., látogatott ten
geri fürdővel.
Spielberg, magaslat Brünn morva fővárostól
Ny.-ra ; a város lakosságának kedvelt kiránduld
helye. A magaslaton elterülő, festői szép park
közepén áll a történelmileg is nevezetes S. vára,
mely hosszú időn át osztrák állami börtön volt.
(L. Brünn).
Spielberg (Spielberger), művész-cualád, 1.
Spitlenberger.
Spielhagen, Friedrich, német regényíró, szül.
Magdeburgban 1829 febr. 24., megh. Charlottenburgban 1911 febr. 25. Orvostudományt, jogot és
bölcseletet tanult a bomú és berlini egyetemen;
szinósz, tanár, majd újságíró lett, s csak későre
nyilatkozott meg írói tehetsége. A falu életét szí
vesen rajzolta, de nem lett annak igazi költője,
írói fejlődésére leginkább a szabadelvű eszmék
hatottak, az ezekért való lelkesedés mint irányzatosság jellemzi regényeit. A Problematische
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Natúrén c. 1861. megjelent regénye egyszeriben
híressé tette nevét. Ezt gyors egymásutánban kö
vették egész késő öregkoráig népszerű alkotásai,
melyeket a művészi tendencia mellett a tiszta
emberiért való lelkesedés, friss és szines elbeszélő
stílus, gazdag nyelvi készség s a cselekvény érde
kes bonyodalma jellemeznek. Első regényem kívül
In Eeih und Glied (1866); Hammer und Amboss
{1869); Was die Schwalbe sang (1873) és Sturmflut (1877) c. alkotásai a legjelesebbek. írt költe
ményeket is és egy dolgozatot a regény techniká
járól és elméletéről, amelyet utóbb az eposz és a
•dráma elméletével toldott meg. Magyarul meg
jelentek : Amit a fecske dalol (ford. Szini Károly
1876); Üllő és kalapács (ford. H. Batta Szilárd
1876); Quisisana (ford. Prém József 1881); Az
utolsó órában (ford. Halasi Aladár 1881); Aki
kettőt szeret (1894).
Spielmann, Rudolf, osztrák sakkjátszó, szül.
Bécsben 1884 máj. 5. Az Abbáziában, Bécsben,
Budapesten és Badenban 1912—1914. lefolyt
nemzetközi sakkversenyeken az első, a pöstyéni
Tersenyen 1912. a második díjat nyerte.
Spiero. Reinrich, német író, szül. Königsbergben 1876 márc. 24.. tanár Hamburgban. Főbb
művei: Gedichte dos Wanderers (1902, 2. kiad.
1912); Kranz und Kráhen, Neue Gedichte (1903,
2. kiad. 1912); Dichtungen (1911); Verseliworene
-der Zukunft (regény, 1911); Das poet. Berlin
(Alt-Berlin 1911, Neu-Berlin 1912); Detlev von
Lilieneron (2. kiadás 1913); Július Rodenberg;
Deutschlands Schicksal und Schuld (1920).
Spiess, 1. Adolf, német tornász, szül. Lauterhachban 1810 febr. 3., megh. 1858 máj. 9. Ő ve
zette be a tornát az iskolákba és azt a leányokra
is kiterjesztette. A szabad és rendgyakorlatokat
•ő iktatta be a német tornarendszerbe. Művei:
Gedanken über die Einorduung des Turnwesens
in das Ganzé der Volkserziehung (Basel 1842);
Lehre der Turnkunst (főműve, u. o. 1840—46,
-4 rész. 2. kiadás 1867—85).
2. S„ Christian Heinrich, német író, szül.
Freibergben (Szászország) 1755., megh. Betzdietanban (Csehország) 1799 aug. 17. Lovag- ós
rablóregényeket meg drámákat írt. Népszerű
•drámája volt Klára von Hoheneichen. összes
művei 1840-ben 11 kötetben jelentek meg.
Spiessbürger (német), 1. Nyárspolgár.
Spiesshammer, Jokannes, 1. Cuspinianus.
Spikuláris sejtek (n5v.), elágazó, esillagalakú,
vastagfalú sejtek; a sejt egyes karai kúpalakúak
{tea-levél). Ide tartoznak azok a belső csillag
szőrök is, melyeknek a falában sóskasavas mész
ből való kristályok rakódnak le (pl. Welwitschia
mirabilis, Nymphaea Aroideae és egyes harasz
toki L. Szltlerenchima.
S p i l a n t k e s L. (n5v.), a fészkesek csöves vi
rágú génusza ; 30 faja főkép amerikai. Átellenes
levelű füvek. Fészkük hosszú kocsányon magá
nos, a vacok erősen boltozatos. Kaszaijukon két
vékony serte, de hiányozhatnak is. A S. urens
Jaeq., S. álba W. és a S- ciliata H. B. K. orvosi
növény skorbut gyógyítására, épígy a S- acmella
L. (ábécefű, húgyfű) és a S. oleracea Jacq., mind
kettő minden meleg vidéken elterjedt, termesz
tik is. Az utóbbi fogfájás ellen használatos, az
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előbbinek csípős ízétől a nyelv mozgékonyabb
lesz, ezért Amboinában és Ternatéban a tanítók
az abc tanítása közben az iskolás gyermekekkel
rágatják. Régen vizeleti zavarok ellen is hasz
nálták.
Spilenberger, művész-család, 1. Spillenberger.
Spilimbergo, város Udine olasz tartomány
ban, (i9ii) 7329 lak. Régi kastéllyal, XIII. sz.-beli
székesegyházzal, Pordenone festményeivel.
Spilit, kőzet, 1. Diábáz.
S p i l l a g e (franc, ejtsd : szpüiázs), a tengeri ke
reskedelmi hajókon szállított árúknál gondatlan
kezelés következtében mutatkozó hiány.
Spillenberger (Spielberg, Spielberger, Spilen
berger), kassai XVII. sz.-beli művészcsalád. Őse
I. János, akit kassai okiratok 1619. említenek
először mint képírót. 1621-ben polgárjogot ka
pott, 1626. Bethlen és Brandenburgi Katalin
Kassán tartott lakodalma alkalmával ő ceírta
meg» a királyi házat és a városházát, 1640. kö
rül papirmalmot is épített. 1652 körül halt meg.
Fia, II. János, szül. Kassán 1628., megh. Bajor
országban 1679. pestisben. 1652-ben márkulföldön
járt, 1660. Velencében dolgozott, majd Münchenbe
került, ahol 1663. a bajor választófejedelem szá
mára a stahrenbergi tavon levő Bucentaurus ha
jót mitológiai alakokkal díszítette s a regensburgi Szt. Emmerám-templom számára meg
festette Szt. Benedek halálát. 1672-ben festette
Zsuzsanna a fürdőben című képét (pommersfeldi
képtár). Már 1688. elhagyta Bajorországot s Bécs
ben telepedett le, ahol udvari festő lett s Lipót
király arcképén kívül több oltárképet festett,
ilyenek: Mária menybemenetele (Szt. István
templom), Krisztus születése (Ágoston-rendiek
temploma), a betlehemi pásztorok és Sz. Katalin
vértanúsága (S. Maria Rotonda templom), a brünni
székesegyház főoltárképe (Péter és Pál apostol), a
kitzbüchli (Tirol) plébániatemplom főoltárképe stb.
Több művét rézbe metszették, ő maga is járatos
volt a rózmetszésben. — S. Sámuel néven való
színűleg két képíró működött Kassán, az egyik
talán lőcsei születésű. Működésük ideje 1636 és
1667 közé esik. V. ö. Művészet, 1903—1914
Spillmann, Josef, Jézus társ. atya, író, szül.
Zugban (Svájc) 1842 ápr. 22., megh. Luxemburg
ban 1905 febr. 23. Hosszú ideig szerkesztője volt
a Kath.Missionen, társszerkesztője a Stimmen aus
Maria-Laach folyóiratoknak. Kitűnő elbeszélő.
Iratait a nép számára kiadták 1905-ben 14 kötet
ben. Számos munkáját magyar nyelvre is lefor
dították (1896—1911).
Spilosit, 1. Szpilozit.
Spin., latin állatnevek után Spinola Max,
Tassarolo gróf (1780—1857) olasz entomologus
nevének rövidítése.
Spina (lat), a. m. tövis, szálka, gerinc; az
anatómiában hegyes csontkiszögelések neve, első
sorban az elülső felső csipőtövist, a S. iliaca
anterior superiort értik alatta. — L. még Cirkusz.
Spina uifida (hydrorrhachis) a. m. gerincoszlophasadás, a gerincoszlop fejlődési rendel
lenessége, midőn a gerincoszlop egyik részletén
a csigolyák két fele nem egyesül egymással és
szűkebb vagy tágabb rést hagy nyitva, melyen
át a gerinccsatornába juthatni, illetve melyen át
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a gerincvelő rendes csatornájából előeshetik és
eérvet alkothat. Legtöbbször a gerincoszlop leg
alsó részletén, az ágyéktájon, a keresztcsonton,
fordul elő s a hasadék helyén hólyagos daganat
látható, mely puha, összenyomható, de a nyomás
megszűnte után ismót előáll. A daganat határán
megtalálható a gerinchasadéknak csontos széle s
a daganat visszanyomása után a hasadók maga
tapintható a bőr alatt. Olykor a gerinccsatorna
egeszén nyitva marad, a bőr s az agy burkok
egymással összenőttek, a gerincagyvelő szét
terült, vöröses, nedvező, bársonyos felszínű le
mezt alkot, ebből erednek az idegek, a gerincagy
velői csatorna szétnyilt. A S. e súlyos alakja az
első napokban agyhártyagyuladás miatt halálos.
A hólyagos S.-t egyes esetekben sikerült opera
tíve meggyógyítani.
Spinác, 1. Spinacia.
S p i n a c i a L. (növ.), a Chenopodiaceae (Libatopfelók) család gónusza ; 4 keletvidóki faja 1—2
éves, kopasz fű. Levelük tojásdad háromszögle
tes. Viráguk 2 lakú, 4—5 porzójú ós bibeszálú,
előlevelei egészen összenőnek, egy megkeményedő
lepelbe zárva a termést. Legnevezetesebb a S.
oleracea L. (kerti paréj, barátparój, spenót, spinót, spenát, spinát, spinác) 1—2 éves. Levele
nyeles, háromszögű, dárdás, épszólü v. gyengén
öblös, az alapján füles. A levél többé-kevósbbé
húsos. Apró, zöld virágai levélhónalji csomókká
egyesülnek. Egyéves alakja elterjedt főzeléknövény. Sok jeles fajtája van, nevezetesebbek :
Kerekievelü teli, Viroílay, Góliáth, Sárga svájci,
Eszkimó. A S. erőteljesen trágyázott kerti talajt
kivan. A telet jól bírja, ezért augusztus es
szeptember hónapokban vetik, hogy tel végén ós
tavasz kezdetén szedhető legyen. Magvai három
éven át tartják csírázó képességüket. Főzelékül
levelét készítik el. Valószínűleg Elő-Ázsia a ha
zája, a keresztes háborúk idején korülhetett a
barátok kertjébe és spinachium néven a böjti asz
talukra. A tüskés termésüt kertészeink téli, a
sima termésűt nyári spenótnak nevezik.
S p i n a c i d a e (állat), 1. Cápa.
S p i n a d o r s a l i s (lat.) a. m. hátgerinc (1. o.).
S p i n a l a n a e s t h e s i a , spinalanalgesia,\. Gerincvelöérzéketlenüés.
S p i n a l i s (lat.), a hátgerincre vonatkozó.
Spinális bénulás, 1. Paralysis spinalis.
Spinális irritáció, ideges hátfájás, neurasztóniasokon fordul elő.
Spinális rendszsr, I. Gerincvélő.
Spinálparalizis, 1. Paralysis spinális.
S p i n a m e n t á l i s (aöv.), 1. Álltövis.
Spinát (nüv.), 1. Spinacia.
Spina v e u t o s a (lat.), az ujjpercek csontszúja,
melynél az ujjperc csontja orsóalakra megduzzad,
likacsos, kievődött lesz és fájdalmas. Az ujjperc
csontja ez által olyanná lesz, mintha fel volna
fújva s innen van a betegség neve is. L. Csontgümőkór.
Spinazzola, város Bari olasz tartományban,
(191D 12,407 lak., szőllő- és olajtermeléssel. XII.
Ince pápa szülőhelye.
S p i n d l e (ejtsd: szpindi), angol fonalmérték. Pa
mutfonalnál = 13'825 m., len- és kenderfonal
nál — 13166 m.
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Spindler, 1. Fritz, német zongoraművész észeneszerző, szül. Wurzbachban (Lobenstein mel
lett) 1817 nov. 24., megh. Lössnitzben (Drezda
mellett) 1905 dec. 26. Nagyon népszerűvé tette
nevét 300-nál több brilliáns szalonkompoziciója,
zongorára.
2. S., Kari, német regényíró, szül. Boroszló
ban 1796 okt. 16., megh. Freiersbach fürdőben
(Baden) 1855 júl. 12. Előbb színész volt. Nép
szerű elbeszélő, «német Walter Scott»-nak hív
ták. Regényei közül megemlítjük: Der Bastard.
(3 köt., Zürich 1826); Der Jude (Stuttgart 1827);.
Der Jesuit (1827, 4 köt.); Der Invalide (5 köt.,.
1831).
Spinell, ásványcsoport összefoglaló neve. A
szorosabb értelemben vett S. magnózium-aluminát(MgAl204). A szabályos rendszerben kristályo
sodik, közönséges alakja az oktaéder, ritkábban a
rombdodekaéder; igen gyakran ikrek az oktaé
derlap szerint (ú. n. S.-törvény). A kristályok
fennöttok vagy szabad szemek, néha centiméter
nyiek is. Igen kemény ; keménységi foka 8. Rit
kán színtelen, többnyire igon különféle piros,
barna, kek vagy zöld színű, üvegfónyü, igen kü
lönböző mértékben átlátszó. Nem olvad, savak,
reája teljesen hatástalanok, csak a káliuinliidroszulfát tudja feltárni. Fajtái: nemes S., vörös és
átlátszó, tisztán MgAL^, valószínűleg kevés
krómoxid festi meg ; igen becses drágakő. (L. a
Drágák ,vek cikk színes képmellókleten: 14. rajz)..
A legbecsesebb a sötét karmin- v. rózsa- vörös rubin-S.; világosabb rózsavörös és kissé ibolyás a
balas rubin (rubin-balais); kékesvörös-vörösbarna
az almandin-S. (almandin-rubin); narancs-vörös
sárga a rubicell; ecetvörös az ecet-S.; vér
vörös a vércsöpp (goutte de sang). Vörösreizz ított topázzal v. ametiszttel hamisítják. A nemes
S.-ek lelőhelyei: a Ceylon-szigeti drágakőhomok,
Kelet-India ós Birma. Kék v. félig nemes S.,.
vastartalmú (3'75°/0 Fe203) érdes lapú kristályok
a mészkőben a svéd Aker-vasbányában (ákerit) ;
Sussex countyban (New York állam); szép át
látszó szemek Ceylonban. Kloro-S., 9—150/0 vas
oxiddal, tehát MgiAl, Fe)204 ós 0-5% rézoxiddal,,
fűzöld, lelőhelye Zlatoust az Uraiban kloritpalában ós Jakobsberg. Ceylonit, pleonast, fekete £.,
ferro- ós fémoxiddal: (Mg,Fe)(Al,Fe)204ft>as-$.A
sötétzöld, feketóskók, sötétbarna, fekete , típusos
kontaktásvány : a Vezúv bombáiban, az Albauói
hegységben; Ariége, Amity ós Warwick New
Yorkban; a Monzoni-hegysógben a mészkőben;:
Wakefleld Ontarióban; Ceylon szigetén (Candyt); e helyeken több dcm.-nyi darabokban is
terem; továbbá a hires hodrusbányai kontaktus
ban és Oláhpiánnál a homokban. Mikroszkopi
kusan számos szilikátos kontakt-kőzetben. Picotit
sötét S., krómot is tartalmaz (Fe,Mg)(Al,Cr,Fe)204,
pora világos barna, az oüvin- ill. szerpentinkőzetekben ós a bazaltok olivinjában. Tágabb
értelemben vett S.-ek még: a hercynit FeAl 2 0 4 ;
a gahnit (automolit vagy cink-S.) ZnAl 2 0 4 ; a
kreittonit (Zn,Fe,Mg)(Al,Fe)a04; a Dyslyt vagy
Dysluit, az előbbihez hasonló összetétellel; a.
Franklinit (Zn,Fe,Mn)(Fe3Mn)304; a magnelit
MgFe 2 0 4 ; a magnoferrit MgFe,0< ; a jakobsit
(Mn,Mg)(Fe,Mn)204.
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Spineili,2\Lolu, olasz zeii9szerző, szül 18G5.,;\ febr. 21. Zsidó családból eredt, melynek elődei az
megh. Rómában 1909 okt. 20. Hírét A basso elnyomatás elől vándoroltak ki Spanyolországból
portó c. realisztikus operájának köszönheti (Köln v. Portugáliából. S. alapos oktatást nyert a zsidó1894; Az alsó révnél c. bemutatta a budapesti tudományokban, a híres Saul Levi Morteira taní
Operaház 1895.). Labiliá-ja (1890) megnyerte a totta, Maimonidesz müveit is ismerte, melyek,
Sonzogno-pályázat második díját.
nagy hatással voltak rá. Egyéb zsidó tudósok
Spinett (ol. spinetta; franc, épinette). A clavi- munkáiban is jártas volt s a kabbalisztikus iro
cembalo egyik középkori alakja. Nevét felta dalom sem maradt előtte ismeretlen. Egy ke
lálójától, Spinetus János zongorakószítőtől (1503) resztény orvostól (Franz van de Ende) megtanult
nyerte. A S. alakja derékszögű háromszög, a leg- latinul s ekkor a skolasztikus teológiai és filoz óhegyesebb szögénél erősebb metszettel. Húrozata fiai müveket olvasta. Természettudományokkal isegyszeres. A hangszer terjedelme 3 és 4 oktáv f oglalkozott s mióta Descartes iratait megismerte,
között ingadozott (C—a*,; F— c3). Angliában Vir- filozófiával. Szabadelvüsége a zsidó községben,
ginal a neve. Minthogy ezt a szót már Virdung rossz vért szült s egy fanatikus hittársa le i»
is említi (1511), nem valószínű, hogy nevét a akarta szúrni. 1656 júl. 27. a község öt «áltanai»
«szüzies» Erzsébet királynőtől nyerte, mint azt miatt forma8zerllen kiátkozta kebeléből. S. ekkor
sok zenetörténeti mű említi.
egyetlen hitfelekeze chez sem csatlakozott. Egy
Mpinifex L. (növ.), a Pázsitfélékhez (Grami- keresztény barátjához ment lakni, Amsterdam
neae) tartozik, melynek 4 faja közül 3 ausztráliai, közelében, kinél 4 v. 5 évig maradt, azután Rhynsegy pedig innen egész Ceylonig ós Japánig van burgban élt 1664-ig, majd 1669-ig Voorburgban.
elterjedve. Érés után gömb-kalásza mindenestül Hága mellett. Ekkor Hágába költözött. Vagyona,
leszakad és ezt úgy a szél, mint a víz tovább nem volt s eleinte magántam'tással, azután üvegviszi, míg végül tüskehegyü murváival a ho köszörüléssel kereste meg kenyerét, szabad idejét
mokba fúródik. Ausztrália homokbuckáit főleg a filozófiai tanulmányaira és saját rendszere kidol
gozására fordította. Barátai szívesen támogatták
S.-íájok kötik meg.
Spinola, 1. Amhrosio, marcliese de los Balba- volna és valamicskét el is fogadott tőlük. Midőn
zes, spanyol hadvezér, szül. Genovában 1571., Leibniz Hágában volt, fölkereste S.-t s többször
megh. Castel Nuova di Scriviában 1630 szept. folytatott vele filozófus társalgást. Általában híre
25. Ostende ostromával alapította meg hírnevét ment nagy tudományosságának és önálló gondol
(1604). 1620-ban a protestáns unió ós Hessen el kodásának s a pfalzi választófejedelem meghívta
len harcolt és a Közép-Rajna mellékét kerítette a heidelbergi egyetemhez tanárul 1673., de S.r
hatalmába. Breda várát 1625. megadásra bírta. ámbár teljes szabadságot biztosítottak neki a böl
cselkedésben, a felajánlott állást az előreláthatóV. ö. Siret, Ambrosio S. (Paris 1851).
2. S-, Ghristoph de Boyas, püspök, szül. összeütközések miatt nem fogadta el. így élt sze
Roermondban (Geldern) 1626., megh. Wiener- génységben 1677-ig, midőn az Uvegköszörüléa
Neustadtban 16t)5 márc. 12. Kölnben a szt. Ferenc- által is hihetőleg növelt tüdösorvadása 45 éves
rendbe lépett, tanította a bölcsészetet ós teológiát; korában sírba döntötte. Elete az önzetlen tudós,
Spanyolországban a rendi tartomány főnöke, megható mintaképe maradt. 1880 szept.-ben Há
1686. püspök lett. Nagyban fáradozott azon, hogy gában szobrot emeltek emlékének.
a katolikusokat és protestánsokat ismét egyesítse.
S. Descartes rendszerét fejti tovább; az ő két
E célból Magyarországon is megpróbálkozott. állománya helyébe egyet tesz, ez az állomány
Számos kiváló német protestáns teológussal lépett (substantia): isten, isten pedig magával a termé
összeköttetésbe. 1683-ban kifejtette uniós pro- szettel azonegy. Az egy állománynak kétféle alap
grammját e címen: Reguláé circa ehristianorum tulajdonsága vagy járuléka (attribútum) van:
omniumeccl. uniouem, mire a protestánsok 1684.: gondolkodás és kiterjedés, amelyeknek ismét a
Methodus reducenda unionis eccl. inter Rom. et maguk részéről számtalan a változó módosulata.
Prot. címen válaszoltak. Franciaországi intrikák (modus). Ilyen egyebek közt az egyéni lót ismeghiúsították fáradozásait, sőt azzal sem ért el így oldotta meg S. a Descartes filozófiájából szár
sikert, hogy Lipót császár őt 1691 márc. 20-án mazó dualizmust. Csak egy egységes valóság van,
Ausztria ós Magyarország főbiztosává nevezte ki az örökkévaló szubstancia, maga magának aa
az egyházi unió érdekében, mivel túlzásba menő oka (causa sui) ; gondolkodás és kiterjedés ez egy
engedékenysége erős ellenmondásra talált és szubstancia megnyilatkozási módja, attribútuma^
Róma helyeslésével sem találkozott.
Ez a legkövetkezetesebb pantheisztikus gondolat a
3. S., Kari, Jézus társ. atya, vértanú, boldog, filozófia történetében. Szigorú inath. módszer sze
szül. Prágában 1564.,rnegh.Nagaszakiban (Japán) rint fejti ki S. gondolatait, a végtelen szubstancia
1622 szept. 10. Saját kórelmére Japánba küldték fogalmából következik minden, mint egy geo
misszionáriusnak. 18 évi működés után 1618. ál metriai egyetemes tételből az alája rendeltebb..
dozatává lett a keresztényüldözésnek. Négy évi Istennek avagy a természetnek végtelen sok attri
kínos börtön után Nagaszakiban 51 hittársával bútuma van, de mi ezek közül csak kettőt ismer
együtt élve égették el. Boldoggá avatták 1867 hetünk meg. A két attribútum a gondolkodásra,
nézve egészen független egymástól, de minthogy
szept. 7. Ünnepe szept. 11.
a szubstancia egy, a két attribútum módozatai
4. S., Max, 1. Spin.
nak sora megfelel egymásnak. Ordo et connexioSpinót (nov.), 1. Spinacia.
Spinoza (Spinosa), Benedicttis, eredeti nevén idearum idem est ac ordo et connexio rerum. A
Despinoza JBaruch, hollandi filozófus, szül. Am gondolatok rendje és kapcsolata ugyanegy a dolgok
sterdamban 1632 nov. 24., megh. Hágában 1677 rendjével és kapcsolatával. Kiterjedésbeli modus.
Amely szó S alatt nincs
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kiterjedésben modusból következik, gondolafbeli
rgondolatbeliből, még pedig mindkét sorban logikai
szükségességgel. Szabadság csak ezt a szük
ségességet jelenti. Csak Isten szabad, mert
minden csak saját lénye szükségességéből követ
kezik. Minden más felfogása a szabadságnak téves.
Ép úgy téves célokat keresni a világban mint
egészben. Az emberi gondolkodásnak, ismeretnek
többféle foka van; a legalsó a zavaros gondolko
dás, mely az egyeshez tapad, ide tartoznak az
indulatok: a vágy, az öröm és a szomorkodás, e
zavaros képzetektől függ az akarat szolgai volta.
Az ismeret legfőbb foka az isten értelmi szere
tete, midőn örömünk telik az adaequat megisme
résében, abban, mely a dolgokat nem tekinti vé
letleneknek, hanem szükségeseknek a végtelenség
formája alatt (sub specie aeternitatis). Ebben az
intellektuális szeretetben rejlik az emberi szabad
ság, boldogság és erény. S. művei valószínűleg
a következő sorrendben keletkeztek: 1658-60
közt Írhatta: Tract. de Deo et homine eiusque
felicitate, mely csak a XIX. sz.-ban került nap
fényre, még pedig hollandus nyelven (Körte Verhandeluug stb.). 1663-ban jelent meg neve alatt
Descartes elveinek tárgyalása (Renati des Cartes
Princ. phil. per I et II, moregeom. demonstratae).
Névtelenül jelent meg Tract. thool.-pol. (1670).
Fő müve, az Ethica, 1677. jelent meg, halála után
az Opera posthuma-ban, melyben a Tract. pol., a
Tract. de intell. emendatione, Epistolae, héber
nyelvtana foglaltatnak. Műveinek első összes ki
adása H. E. G. Paulustól (Jena 1802—3), a leg
jobb és legteljesebbnek címe: B. de S. opera
quotquot reperta sünt. Recognoscer. S. van Vloton
et J. P. N. Land (Hága 1882-83,2. kiad. és 1895,
3 kötetben). Legjobb német kiadások Gebhard-tól
(Phil. Bibi. 1907—14). Magyarul megjelent: Tract.
theol. pol., ford. Pósch Árpád és Renez János, Fii.
írók Tára 1903; Ethika, Balog ós Alexander, 1918
és a Tract. pol., Rencz fordításában ugyancsak a
Fii. írók Tárában.
Irodalom. Jacobi T\ H., Über die Lehre des 8. in Briefen
-an Mendelssohn, Breslan 1786: Herder, Gott, einige GesprSche: Ein Versuch, die Lehre des 8. der des Leibniz
zu náhern, Gotha 1787; Sigwart, Der Bpinozismus historisch und phjlosophisch erlftutert, Tüblngen 1839 ; Van der
Ijinde, 8.. seine Lehre nnd derén erste Nachwirkungen in
Holland, Göttingen 1862; Van Vloten, Baruch d'Espinoza.
'Zijn leven en schriften, Amsterdam 18B2; Fischer Kuno,
Gescbichte der neuern Ph'losophie, 1. kötet, 2. szakasz.
5. kiadás München 1909; Camerer, Die Lehre des 8.
'Stuttgart 1877 ; Baltzer, 8.-s Entwicklungsgang, besonders
nach seinen Briefen geschildert, K'el 1888; Berendt nnd
Friedlíinder, S.-s Erkenntnislehre, Berlin 1891; Hoíl. Die
Staatslehre 8.-s. u. o. 1895; Meinsma, 8. en zijn Ki-ing
1896, németül 1909; Erhardt, Die Philosophie des 8. im
Lichte der Kritik, Leipzig 1908; Renan E., S., ford.
Edelspacher Antal, Budapest 1878; Alexander Bernát, 8.,
1923. Életrajzát megírta Freudenthal, 8. Bein Lebsn u.
seine Lehre, I. Das Lében S., Stuttgart 1904 (a2. kötet nem
jelent meg, szerzője meghalt). Gazdag- anyagot ad : DuninBorkowski, Der junge De 8. (Münster 1910).

Spirem

Spionkop, hegy Natal délafrikai gyarmat
Ny.-i részében Ladysmithtől DNy.-ra, az angol
búr háború 1900 jan. 23—25. közti harcaiból
ismert.
Spir, Afrikán, orosz származású filozófus, szül.
Elisabethgradban (Dél-Oroszország) 1837 nov. 7.
(19.), megh. Genfben 1890 rnárc. 26. Előbb tenge
résztiszt volt, később magántudós. Az agnoszticizmus híve; a valóság szerinte megmagyaráz
hatatlan, csak az érzetek és érzelmek való lé
tezők. Ezt a Hume-féle tanítást sajátos érzékelmé
lettel kapcsolja egybe. Művei: Denken u. Wirklichkeit (4. kiad. Claparéde S. Helén [leánya] élet
rajzi vázlatával); Moralitat u. ReIigion(4kiad.);
Ges. Schriften (4 köt., 1883—85). V. ö.: Spitzer,
Darstellungu. Kritik der Moralphil. Spirs (1897);
Lessing, Spirs Erkentnisslehre (1901). Egyes mű
vei francia, olasz és angol fordításban jelentek
meg.
Spira, város, 1. Speyer.
Spir a, Johannes de, könyvnyomtató, 1. Speyer i
János.
Spiraculntu (lat.), 1. lélegzönyílás a csigák
nál, melyen keresztül a lélegzésre szolgáló víz a
köpenyüregbe kerül (a Tüdőscsigáknál [Pulmonata] a S. a levegő bevezetésére szolgál). S.-nak
nevezik abékalárváknakaztabasoldalukonv. bal
oldalukon levő nyílását, mely a kopoltyúkon át
haladt víz kiürítésére szolgál. 2. Fecskendőnyllás
az Öshalaknál (Selachii) és Vértesbalaknái' (Ganoidei). A szemek mögött a szabadba nyíló rést
alkot. Származástanilag az első kopoltyúrésből
származtatható le s benne a csenevész kopói tyú
maradványai (fec3kendőrési kopoltyú = pseudobranchia) is megtalálhatók. A felsőbbrendű ge
rinces állatoknál (a Kétóltüektől [Amphibia] föl
felé) a fecskendőnyílás elzáródva a középfül üre
gét (dobüreg és Eustach-kürt) alkotja.
S p i r a c a L., gyöngyvesszö (növ.), a Rózsafélék
génusza; 40 faja E.-i mérsékelt övi cserje. Leve
lük osztatlan, többnyire fűrészes, pálhátlan. Virág
zatuk fürtös v. bugás, viráguk rendesen 2 ivarú,
sokporzós, porzói a vacok szélén állanak, termő
levele 5, szabad. A termés felreped. A S.-k leg
többje kisebb v. nagyobb díszcserje. Lombjukért,
de különösen változatos színű és alakú virág
zataikért kedvelik őket. A kisebb bozótos alakok
főkép szegélyző dísznek valók. L. még Filipendula. — 8. arwncus, 1. Aruncus.
Spirális, 1. Csigavonal.
S p i r a l i s m u s (növ.), a faseiatiónak (1. o.) az az
alakja, amelynek felfúvódott szárrészén a leve
lekből lefutó edénynyalábok mint bordák csavar
vonalban helyezkednek el.
Spiráltekercselés, 1. Dinamoelekromos gépek.
Spiranec, adók. Belovár-Körös vmegye körösi
j.-ban, (i9io) 641 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Spiránst (lat.), a fonetikában a. m. réshang.
L. Hangok.
S p l r a t o (ol.) a. m. elmúlt, mint kereskedelmi
kifejezés: múlt hónap, múlt év.
Spirding-tó, a Mazuri-tavak legnagyobbika
Gumbinnen porosz kerületben
Johannisburgtól
É.-ra, területe 153 km2, 117 m. magasban fek
szik, lefolyása a Pissek (Pysz) a Narevbe.

S p i n t r i a (lat), római dénár nagyságú réz
vagy bronzpénz, melyen emberi fajtalanságot ábTázoló kép van. Nadrowski szerint a római csá
szárkorban belépőjegy volt a bordélyházba.
Spion Col. spione, fr. és spany. espion) a. m. kém.
Spionberg (Spioeriberg), több hegy neve a
délafrikai Fokföld-gyarmaton, így Calviniától
É.-ra (1385 m.), Carnarvontól DNy.-ra és a Bus
man-földön az Oranje folyótól DNy.-ra.
Spirem (növ.), l. Fonalas magosztódás,
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munkát írt, és a romanista irányt, melynek meg
alapítója egy Boustan nevű francia, els'ő hirde
tője pedig tanítványa, Bivail Denizard, más né
ven Kardek Allan volt, akit 1856. Sardou V. is
mertetett meg Parisban a Roustan-féle S.-sal.
Míg Dawis rendszere inkább természetbölcselet,
addig Kardek S.-a az evangéliumi eszmék alap
ján álló valóságos új hit, mely a szellemekkel
való közlekedés lehetőségén és szükségességén
kívül azt hirdeti, hogy az ember lelke halála
után tökéletesedése érdekében vagy újra szüle
tik a földre (reinkarnáció), vagy, ha erre már
nincs szüksége, a túlvilági szférákon és más
csillagokon át emelkedik a tökéletesség felé,
mind többet vetvén le éterikus burkából. (A S.
szerint t. i. az ember 3 részből áll: a testből, a
tiszta szellemből és egy, ezeket összetartó rész
ből, a periszprit-bö\ vagy lélekből, mely igen
finom éterikus anyagból van.) Hazánkban Kardek
irányát terjesztették el báró Vay Adelma és
Grünhut Adolf orvos, akik 1873. megalapítot
ták a Szellembúvárok Festi Egyletét, amely
még ma is fennáll, s minden kísérletezés kizárá
sával csupán beszélő és író médiumok segélyével
tartja üléseit.
A kísérletezők a hit és egyéb vallásos emóciók
félretevésével csupán a jelenségek természettani
része iránt érdeklődnek. Ezek sorában ott látunk
igen sok világhírű tudóst is. Különösen kiemel
kedik közülök Crookes William, ki Fox Kate,
Cook Plorence és Home médiumokat tanulmá
nyozta. Ő volt az első, ki különféle műszereket
készített a S. jelenségeit szerinte létrehozó, eddig
még ismeretlen «pszichikai erő» működésének
regisztrálására. Rajta kívül Wallace R. Alfréd
is síkra szállott a S. jelenségeinek igazsága mel
lett, ugyanígy Akszakov, Brofferio, Butlerow,
Schiaparelli, Ermacora, Flammarion, Lombroso, Ochorovitz, Bichet, különösen pedig Du
Frel Kari báró, akik 1892 körül sokat kísérle
teztek együtt Eitzapia Palladino nápolyi mé
diummal. A régebbi tudósok közül sokat foglal
kozott a S.-sal Zöllner, a híres matematikus is,
a «negyedik dimenzió» elméletének megalkotója,
akit különösen a Slade médiummal végzett kísér
letei miatt valósággal üldöztek tanártársai. Újab
ban Schrenck-Notzing báró müncheni orvos,
továbbá Orawford belfasti egyetemi tanár és
Geley Gusztáv párisi orvos-pszihiater keltettek
feltűnést a materializációs jelenségek tanulmá
nyozásával, s bár Craívford kivételével nem álla
nak a spiritisztikus hipotézis alapján, a legmeszszebb menő ellenőrzéssel és számtalan fénykép
felvétellel megállapították e jelenségek valódisá
gát. Külföldön majd minden országban alakultak
már oly társaságok is, amelyek a S. jelenségei
nek empirikus és experimentális tanulmányozá
sát tűzték ki céljukul. Ezek között a legrégibb és
A 8. csakhamar többféle irányban fejlődött. a legtermékenyebb a londoni S>;ciety forPsychiAz egyik a kísérletezők ós kutatók iránya, a cal Research.
másik pedig azoké, akik a S.-t valláserkölcsi
tannak tekintik. Ez utóbbiak közt ismét két főbb
A S. hívei a jelenségeket 2 csoportba osztják:
irányt különböztethetünk meg. Az amerikait, fizikaiakra és olyanokra, amelyek inspiráció
melynek megalapítója Dawis Andreas Jackson vagy intuíció révén jönnek létre. Mindkétfóle
volt, ki tanulatlan ifjúsága ellenére, állítólag jelenségek létrejöhetnek a médium ébrenlétében
prófétai tehetsége és felsőbb inspirálás segítsé és olyankor is, amikor a mtrancev hipnózisszerű
ge vel,1850 körül több hatalmas, spirituális irányú állapotában vannak. A fizikai jelenségek: kopo-

Spiridion.szewí, triiiúthusi püspök, szül. Gyprus
•szigetén a III. sz. vége felé, megh. 349. Maxiniiamis Galerius keresztényüldözése idején; mivel a
bálványoknak áldozni nem akart, jobb szemét ki
szakították, térdeit felvágták és bányamunkára
ítélték. Kiszabadulván, nemsokára trimithusi püs
pök lett s mint ilyen résztvett a 325. niceai közzsinaton. Emléknapja dec. 14.
Spirifer (paieont.), brachiopoda-nem, 1. Devon
korszak.
Spirigera (állat), 1. Ázalék-állatkák.
Spirilinus (állat), 1. Keceg.
S p i r i l l u m , csavaralakú baktérium. A név
Ehrenbergtől ered(1838). Egyetlenhossztengelyük
•csavaros lefutású; lehetnek nyulánkok, vastagok,
nagyok és kicsinyek. A legrövidebb alakok Koch
nyomán kommabaeillusoknak is neveztetnek: (,)
<le ezek is nem egy sikban hajlított pálcikák,
hanem rövid csavarszakaszok, rnelyek sokszor
S \ vagy E j-alakú kettős tagokat, vagy hosszú
láncokat _—»•^•~-_»—, vagyis S.-okat alkotnak.
L. Baktérium.
Spiritiszta, a spiritizmus Q.. o.) híve.
Spiritizmus (a latin spiritus, a. m. szellem
szónak angolos spirit alakjából). Az emberiség
vallásos hajlamai alapján mindig hitte, hogy a
megholtak lelkei tovább élnek s velők bizonyos
feltételek mellett érintkezhetünk is. A modern 8.
ez ősi hit egy újabb alakja, mely akkor vette
liezdetét, midőn 1848. a New York melletti Hytlesvilleben egy Fox nevű család költözött egy
kísértetjárás hire miatt elhagyatott házba, hol e
család két kis leánya felfedezte, hogy az éjjelente
ismétlődő titokzatos kopogások egy értelmes túl
világi lény jeladásai akarnak lenni. Az abc bi
zonyos betűinél való kopogtatásokból azt vették
ki, hogy a titokzatos szellem olyan ember lelke,
akit évekkel azelőtt abban a házban meggyilkol
tak és elástak. A pincében csakugyan meg is ta
lálták Foxék a csontvázat. Ez esetnek nagy híre
támadt, s több bizottság alakult a kopogási je
lenségek megvizsgálására. Csalást nem tudtak
kideríteni, ellenben megfigyelték, hogy különö
sen Fox Kate és más hasonló mediális (közve
títő) tehetséggel bíró egyének jelenlétében a ko
pogásokon kívül még sok egyéb rejtelmes jelen
ség is mutatkozott, melyek állítólag szintén a
«kontrollirozó» (a médiumokat befolyásoló) szel
lemlényektől származnak. A Fox-eset következ
tében, minthogy a Fox-féle jelenségeket a kor
egyes kiváló egyénei (Edmund I., Öwen, Dalé
Róbert, később Európában Crookes és Butlerow) szintén igazaknak találták, a szellemekkel
való érintkezés hite és gyakorlása hihetetlen
gyorsasággal terjedt el, különösen Amerikában,
hol a hívek száma rövid idő alatt milliókra ment.

Rémi Kagy Lexikona. XV1L Jcőt.

Spiritizmus

— 98 —

gások, tárgyak elmozdulása (pl. az «asztaltáncoltatás»), tárgyaknak vagy a médiumoknak le
begése, fényjelenségek, hangok és a szellemek
látható megjelenése, az ú. n. materiálizációk
(testet öltések). A materializált szellemfejekről
és kezekről néha gipszlenyomatokat is szerez
hetnek a kísérletezők. Előfordult, hogy bizonyos
tárgyat nagy távolságból hoztak a szellemek s
zárt falakon keresztül is odahelyezték a kísér
letezők elé («apport»). A fizikai jelenségek közé
tartozik a szellemfényképezés is, amivel sokat
kísérletezett többek között maga Grookes is. A
S. hívei szerint a kisértetek sem mások, mint ily
lelki testben levő szellemek, akiket valamely vég
zetes rögeszme (monoideizmus) folyton ugyan
azon helyen való működésre és megjelenésre
kényszerít. Az intuitív jelenségek közé tartoz
nak a médiumi beszélés, írás, rajzolás, sőt festés
jelenségei.
A S. jelenségeit sokkal rövidebb idő óta is
merjük, semhogy róluk vagy létrejöttük okairól
már most végleges ítéletet mondhatnánk. Sokan
csak babonának tartják, de már eddig is sokkal
több komoly kutató ellenőrizte és igazolta e je
lenségeket, semhogy azok valóságát általános
ságban letagadhatnók. Másrészt azonban kétség
telen, hogy a S. terén, különösen jövedelemre
vagy hiúságuk kielégítésére sóvárgó médiumok
részéről sok a tudatos visszaélés, és bizonyos
pszichikai tényezők (szuggesztió, érzékcsalódás
stb.) bele játszásával még több az öntudatlan csa
lódás. Ugyanezért a S. jelenségeivel szemben
mindig helyén való a józan óvatosság.
Irodaiom. A S. irodalma rendkívül gazdag, ezért itt csak
a fontosabb műveket sorolhatjuk fel. Ilyenek: Bohneider,
Az újabb S. bölcseletileg megvitatva, Temesvár 1888 ; .lankovich, A 8. eredete, története, fejlődése, Budapest 1884 ;
br. Vay Ödönné, Tanulmányokba szellemvilágból, Szellem,
erő, anyag, u. o. 1890 ; Nérei Ödön, A médiumokról, u. o.
1896; Dessewffy Arisztid, Mi a S ?, u. o. 1898 ; Madách
Aladár, A szellembúvárlat irányeszméi, u. o. 1899; Tóvölgyi
Titusz, Van-e másvilág? u. o. 1903 ; Dietrich Gy., Az élet
titka, Kolozsvár 1900; Havas A., Levelek a túlvilágról, Buda
pest 1905 ; "Wolkenberg Alajos, Az okkultizmus és spiritiz
mus múltja és jelene, Budapest 1928. (Ez utóbbi mű a S.
jelenségeit csalásoknak v. csalódásoknak látja.) A 8.-nak
egyetlen magyar folyóirata, az Egi Világosság, melyet
dr. Grünhnt alapított, Havas A. szerkesztésében jelenik
meg. Külföldi munkák: Perty, Die mystischen Erseneinungen der menschlichen Natúr, Leipzig 1861 ; Der jetzige
Spirítualismus, u. o. 1877; Piohte, Der neuere Bpiritualismus, u. o. 1878 ; Zöllner, Wissenschaftliche Abhandlungen, u. o. 1877 ; Aksakow, Animismus und Bpiritismus,
n, o. 1898 ; Kiesewetter, Geschichte des neueren Okknltismos, n. o. 1891, 4 köt.; Hennig, Wnnder u. Wissenschaft,
u. o., 2 köt., Der moderné Spuck u. Geisterglanbe, Hamburg
1906 ; Hellenbaeh, Geburt und Tod, Leipzig 1897 ; Du Prel,
Der Bpiritismus, Das RSthsel des Menschen, u. o.; BchrenckNotzing, Materialisations-Phenomene, Beitrag znr Erforschung der mediumistischen Teleplastie, München 1914;
Physikalische Phanomene d. Mediumismus, München 1920;
Experimente der Fernwirkung (Telekinese), Stuttgart 1924 ;
Home, Inoidents in my life, London 1864; Lights and shadows of 8piritisme, u. o. 1878 ; Crookes, Phenomena of spiritisme, u. o. 1871; Notes of seauces with D. D. Home, n. o. 1889;
A. J. Dawis, The principles of Nature, Her Divine Revelations, The great Harmónia stb. New York 1847 ; J. Hyslop,
Boience and a future life, New-York; Wallace R. A., Miracles
and modern spiritualisme, London 1876; A gyakorlati spiri
tualizmus védelme (ford. Madách Aladár, Budapest 1884);
Myers, Hnman Personality and its survival of bodily death,
London 1803; Podmore, The newer spiritualisme, n. o. 1910.
W. J. Crawford, The realty of Psychic Phenomena, Lon
don 1919; 0. Lodge, La survivance humaine. Végül
Güldenstubbenek Parisban 1857. megjelent Pnenmatologie
jositive című és A. Kardecnak u. o. 1856. megjelent
Xe lirre des esprits és (1877) Le livre des mediums című
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munkáin kívül megemlíthetők: Flammarion, Lesforcesn.iturelles inconnues, Paris 1892 ; La mórt d'aprés, Paris
1922; Richet, Traité de Métapsychique, Paris 1933; Ge'ey,
Contributíon a l'etude des correspondances croisées. Paris
1923 ; Brofferio, Per lo Spiritismo, Milano 1893; Ermacora,
I fatti spiriticijPadova 1892; Lombroso, Ricerche sui fenomeni ipnotici e spiritici, Torino 1896 ; Morselli, Psico'ogia
e spiritismo, Torino 1908.

Spiritoszkóp a. m. pszichográf (1. o.).
S p i r i t u á l i s (lat.), az a papnevelő intézeti elüljáró, aki a papnövendékek lelki ügyeit vezeti;
máskép lelkiatya.
Spiritualizmus (lat.), az a nézet, hogy lelkünk
külön szellemi való, az anyagtól merőben külön
böző, kiterjedés, részek nélkül való, melynek mi
volta a gondolkodás. B kifejezés tágabb körre,
az egész világra vonatkozólag használtatik. Ha
az anyagot és a lelket egyaránt valónak tekint
jük, származik világfölfogásunkban a dualizmus.
Ha csak az anyagot tekintjük igazán létezőnek, a
szellemet pedig az anyagból származtatjuk, akkor
világfölfogásunk a materializmus (1. o.). Ha pedig
ellenkezőleg csak a szellemet mondjuk valónak,
az anyagot pedig látszatnak, jelenségnek, akkor
ez a S. a szó szoros értelmében. Ilyen Berkeleynek
az a nézete, hogy a testek csak isten által bennünk
előidézett képzetek (esse est percipi), továbbá Leib
niz monadológiája (1. o.). A 8. más mint a spiri
tizmus (1. o.); ez utóbbi ugyan csak az előbbinek
föltevése mellett látszik lehetségesnek, de az
előbbi nagyon el lehet az utóbbi nélkül.
S p i r i t i i s (lat.), 1. a. m. fuvallat, szellő, lélek,
szellem, lélegzet, lehellet, és mivel ezt gondolták
a testet éltető vagy létrehozó princípiumnak,
így nevezték mindazon finom, híg és illó anya
gokat is, melyek a szervezetre Ingerlő hatást
gyakorolnak. A Xn. sz.-ban az alchimisták folyé
kony anyagokat neveztek S.-nak, melyek néze
tük szerint fémeket képesek elváltoztatni, mint
pl. higany, arzén, antimonszulfid stb. Később
a 8. elnevezést már csak folyadékokra alkalmaz
ták és pedig főleg a borban lévő illó részre (szesz,
etilalkohol). A gyógyszerészetben S. alatt a
0-830—0-834 fajsúlyú (90—91 térfogat %-os)
szeszt értik. S. dilutus, hígított 0*890—0891
fajsúlyú, tehát 69—70 térfogat % - ° s szesz. S.
aethereus, éteres szesz, Hoffmann-féle cseppek
25°/0 étert tartalmazó tömény szesz. Szagloszer
ájulásnál. Belsőleg izgató. S. aetheris nitrosi,
S. nitri diilcis, S. nitrico (nitroso) dulcis, édes
salétromos szesz; szesz mellett etilnitritet, al
dehidet és ecetétert tartalmaz, használatos mint
izgató, vizelethajtó és izzasztó szer. S. ammó
niád caustici Dzondii, szeszes ammoniaoldat.
S. camphoratus, 10°/0 kámfort tartalmazó hígí
tott szesz, bedörzsölesre használatos. S. cochleariae, kanalas torma levele és virága áztatása
által nyert szesz, szájbántalomnál használatos,
S. e vino, konyak. S. aethereus ferratus, Besztusev-féle vasas éteres szesz, sápkór, vérszegény
ség elleni szer. 8. formicarum, 1. Hangya'
szesz. S. juniperi, borókaszesz. S. lavandulae.
lavandulavirágokból desztílláeió útján készült
szesz. S. melissae composittis, karmelitaszesz.
S. Menthae piperitae, borsosmentaszesz. S. Mindereri, ecetsavas ammoniaoldat, belsőleg izzasztó
szer. S. rozmarini vagy S. anthos, rozmarinlevélből lepárlás útján készült szesz. S. saponato-
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camphoratum, folyékony opodeldok. S. saponatus, szappanszesz. S. salis ammóniád causticus, amuioniaoldat, szalmiákszesz. S. sinapis,
uiustárszesz, bedörzsölésre használatos. S. terebinthinae, tisztított terpeníinolaj. L. még Szesz.
2. S. a nyelvtanban a. m. hehezet (1. o.); külö
nösen a görög nyelvtanban nevezik Így, s ott
kétfelé liehezetet különböztetnek meg: a kemé
nyet (S. asper), mely a magyar h hanggal azo
nos, s a lágyat (S. lenis), mely a A-nál gyön
gébb gógehang. L. Hangok.
Spiritus f a m i l i á r i s (lat.), 1. Házi szellemek.
Spiritus rector (lat.), a. m. vezérlő szellem,
éltető erő, régi filozófiai kifejezés, mely köz»
szólássá lett.
Spiritus s a n c t u s (lat.), 1. Szentlélek.
Spiritus v i t a e (lat.), 1. Iatrokémia.
Spirituszmótor, olyan gázmotor, amelynek
hajtóereje a spirituszgőz. Szerkezetileg és műkö
désben e motorok nem térnek el a petróleum-moto
roktól. A spirituszt hajtóerőnek felhasználni ren
des körülmények között nem gazdaságos, mert a
gáz- vagy benzinüzem olcsóbb.
Spiro Ede, festő, szül. Pozsonyban 1790 kö
rül, megh. Bécsben 1856 nov. 24. Apponyi gróf
támogatásával Olaszországba utazott s ott Mila
nóban és Rómában másolt. Az utóbbi helyen
festette meg 1822. Hágár elűzése c. festményét.
Aztán Pozsonyban arcképeket és oltárképeket
festett, majd Bécsben telepedett le, ahol 1834-től
fogva állított ki. Tőle való a többi közt Pázmány
Péter (1839); Asztrilc püspök átveszi a szent
koronát Szilveszter pápától (1843).
Spirobaktériumok (spirillumok), 1. Bakté
riumok, Spirülum.
Spirochaeta (állat), 1. Spirochaeták.
Spirochaeták (Proflagellata, Spironemaceae, állat), bizonytalan rendszertani állású szer
vezetek. A biológusok egy része Ösostorosállatkák (Proflagellata) néven összefoglalva a Vég
lények (Protozoa) törzsébe, tehát az állatvilágba
sorozza, mlg a biológusok másik része a bakté
riumok közé, tehát a növényvilágba osztja. A
rendszerezöknek ez a különböző felfogásmódja
már eléggé bizonyltja, hogy a S. rendkívül érde
kes, alacsonyrendü szervezetek, melyek az állat
os növényvilág határán állnak és összekötő kapcsul szolgálnak a növényi baktériumok és az
állati ostoros véglények, főleg Trypanosomák
között.
A S. egysejtű szervezetek. Testük dugaszhúzó
hoz hasonlóan csavart; meglehetősen hosszú (200
mikron) is lehet, de oly vékony, hogy csak a leg
erősebb nagyításokkal v. éppenséggel csak külön
leges oldalvilágítású berendezésekkel (ú. n. Dunkelfeld) felszerelt mikroszkóppal látható. Igazi,
differenciált sejtmagjuk éppen úgy, mint a bak
tériumoknak, nincsen, helyette azonban Gonder
vizsgálatai szerint a chroinatin-állomány kis pál
cikák vagy szemecskék alakjában a test középső
részében elosztva fordul elő. Testüket a véglények
burkához (pellicula) hasonló finom burokreteg
fedi, melyet periplast névvel szokás jelölni Hely
változásuk úgy történik, hogy dngaszhúzószerfi
testük egy képzeleti tengely körül keringve mo
zog előre. Helyváltoztatásra szolgálnak a test
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végén előforduló ostorok és olykor hullámzó hár
tyák. Ezekben a jellemvonásokban megegyeznek
az állati véglényekhez (Protozoa) tartozó Trypanosomákkal, valamint abban is a Trypanosomákhoz csatlakoznak és eltérnek a baktériumoktól,
hogy hosszanti oszlással szaporodnak, de észlel
tek harántosztódást is. Ivaros szaporodásuk még
nem ismeretes. Darabos táplálékot nem tudnak
felvenni, csak folyékonyát. Némely fajuk anaerob
életet él, azaz szabad oxigén nélkül meg tud élni;
ilyenek elsősorban az élősködő S.-fajok.
A S. igen elterjedtek. Sok fajuk rothadó ódesés tengervízben szabadon él és saprophyta módra
táplálkozik, legnagyobb részük azonban a bélben,
nyálkahártya-váladékokban, fekélyesedő sebek
ben, kelevenyekben, vérben és szövetekben élős
ködik. Különösen veszedelmesek a vér- és szövet
paraziták, melyek az ember és az állatok köré
ben veszedelmes és súlyos járványszerű meg
betegedéseket okoznak; pl. ilyen betegség az
embernél a szifilis (vérbaj), a visszatérő láz,
framboesia stb.
Legnevezetesebb fajai: Spirochaeta paliida
Schaudinn (újabb néven : Treponema pattidum),
a szifilis
okozója. Hossza 6—15 mikron; széles
sége 1j1 mikron. Felfedezője Schaudinn Ferenc
német zoológus volt, aki erről az emberiséget
nagyon közelről érdeklő felfedezéséről szóló első
közleményét 1905 ápr. 23-án tette közzé. A Spiro
chaeta pertenuis Castell. (Treponema pertenuis)
okozza a trópusokban a szifilishez nagyon ha
sonló framboesia nevű megbetegedést, melynek
nagyon sok ember esik a forró égövi tájékokon
áldozatul. A Spirochaeta recurrentis hébert (Spirosoma obermeieri) az ember vérében élősködik
és az európai visszatérő lázat okozza; utóbbi be
tegség minden földrészen előfordul s elterjeszté
sében főszerep jut a fej- és ruhatetveknek. A
Spirochaeta (Spirosoma) duttoni Novy et Knapp
okozza az afrikai visszatórőlázat (tick fever),
melynek terjesztői az Ornithodurus-nembe tartozó
kullancs-fajok. Az állatok sorában előforduló S.-fa
jok közül említésre érdemes nagy pusztítása miatt
a Spirochaeta (Spirosoma) gallinarum ü. Bt,
mely Braziliában, Indiában, Ausztráliában, Senegáüában és Ciprus-szigeten a házityúk vörös vér
sejtjeiben élősködik és a Spirochaeta (Spiro
soma) aw5mwaSacharoff,meiyalibákban élőskö
dik; mindkettőt az Argaspersieusnevü kullancs
faj terjeszti. Dél-Afrikában a szarvasmarhák vé
rében élősködik a Spirochaeta theileri Laveran,
a lovakban a S. equina, a sertésekben a S. suilla,
a juhokban a S. ovina. A nem betegségokozó S.
közül említésre méltók: az ember és különböző
gerinces állatok szájüregóben állandóan megta
lálható Sp. (Treponema) dentium Koch, mely
nek hossza 4—12 mikron; az osztrigák belében
él a Spirochaeta (Cristispira) Balbiani Certes,
mely 26—180 mikron hosszú s rothadó édes- és ten
gervízben tartózkodik; a Spirochaeta plicatilis
Ehrenb., mely az összes S. között a legnagyobb,
amennyiben hossza eléri a 200—500 mikront is.
Ujabban váltak ismeretessé azok a S., melyeket
ma a Leptospira nemben szokás egyesíteni. Ilyen
a fertőző sárgaság vagy Weil-féle betegség kór
okozója : a Leptospira (Treponema) icterohae-
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morrhagiae ős a sárgaláz okozója: a Leptospira
(Treponema) icteroides, melyet Nognchi fedezett
íel. Utóbbi hossza 4—9 mikron és vastagsága
mindössze 0'2 mikron.
S p l r o d e l a Schleid. (n5v.), 1. Lemnaceae.
S p i r o g r a p l i i s (állat), a Soksertéjű gyürüsférgek (Annelida, Chaetopoda, Polychaeta) csoport
jába tartozó csövesféreg-nem. Legismertebb faja
a Földközi-tengerben élő s 9 cm. hosszúságot is
elérő S. Spallanzani Viv.
S p i r o g y r a Sink. (növ.), a Conjugatae (1. o.)
moszatok génusza, melynek mintegy 70 faja álló
vizekben él, ahol tekintélyes nagyságú sikamlós,
élénk zöld szinű tömegeket, az ú. n. békanyálat
alkotja. Sejtjeiben a chloroplast spirális alakú.
Fonalai el nem ágazók.
Spirométer, 1. Lélegzésmér öS p i r o n e m a c e a e (állat), 1. Spirochaeták.
g p l r o p t e r a (állat), a Fonálférgek (Nematodes) rendjébe, a Filaria-félék (Filariidae) család
jába tartozó élősködő féreg-nem, melynek fajai a
gerinces állatok nyelőcsövének, gyomrának és
belének daganataiban fordulnak elő. A ló gyom
rában keletkező borsó- v. tyúktojás-nagyságú da
ganatokban él a 7—13 mm. hosszú S. megastoma
Eud. (a hím 7—10 mm., a nőstény 10—13 mm.
hosszú és 05 mm. vastag). A ló gyomrának bel
sejében néha roppant mennyiségben található a
S. microstoma Schneider (a hím 10—12 mm., a
nőstény 12—27 mm.). A kutya, farkas és róka
gyomrában és nyelőcsövében daganatokban él a
vérvörös színű S. sanguinolenta Rud., melynek
hímje 30—50, sőt nősténye a 60—80 mm. hosszú
ságot is eléri. Serté3ek gyomrában olykor előfor
dul (vaddisznóban gyakoribb) a S. strongylina
Eud., melynek hímje 10—12, nősténye 12—18
mm. hosszú.
S p i r o s a l (szaUcilsavmonoglikóleszter), sza
licilsav behatására keletkezik etilénglikólból. Tel
jesen tiszta állapotban fehér kristályokat alkot,
melyek 37° C-nál olvadnak, forrpontja 169—170°
C. Mint antireumatikum használatos bedörzsölésre.
S p i r o s o m a (állat), a Spirochaeták (1. o.) cso
portjába tartozó véglény-nem. Az idetartozó fajok
közül mint betegségokozók fontosak: a vissza
térő lázat okozó S. recurrentis, az afrikai
visszatérő lázat (tiek fever) előidéző S. duttoni
és a baromfiak spirosomosis-át (spirochaetakórját) létesítő S. gallinarum és S. anserina
L. Spirochaeták.
S p l r o s o m a o b e r i n e f e r i (állat), a Spirochae
tűk csoportjába tartozó véglény-faj, mely az em
ber vérsejtjeiben - élősködve a visszatérő lázat
okozza. Hossza 0 007—0'010 mm., szélessége a
miliméter ezredrészének egynegyede. Terjesztője
a ruha- és f ejtetü. Újabb tudományos neve: Spirochaeta recurrentis Lebert. L. Spirochaeták és
Visszatérő láz.
S p i r n l a (csigás polip, állat), a kétkopoltyús,
tízkarú lábasfejüek (Cephalopoda, Dibranchiata,
Decapoda) csoportjába tartozó állat-nem. Leg
jellemzőbb és legkülönösebb bélyege, hogy tes
tének belsejében kis, postakürtszerüleg csavart,
kamrás hója van. Három faja ismeretes, melyek
a trópusi tengerekben honosak. Leggyakoribb a
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S. Peronii Lam. Utóbbinak teste
vörös, barna
foltokkal; héja fehér (átmérője
2
5
cm.);
az állat
hossza (karok nőikül) 5-5 cm.
Spisic-Bukovica, adók. és pk. Verőce vm. ve
rőcei j.-ban, (i9io) 1916 horvát, német és magyar
lak. (Tr. SzHSz.)
Spitalmatte, alpi legelő, 1. Altels.
Spithead (ejtsd: szpitiiedd), tengerszoros Anglia
D.-i partján, Wight sziget választja el Hampshiretől. A portsmouthi kikötő bejáratában levő ré
szét jRade of S.-nek nevezik, ez az angol flotta
egyik gyülekezőhelye.
Spiti palák (geoi.). A Jurakor a Himalájában a
fekete S. által van képviselve. Rendkívül gazdag
ammonitfannát tartalmaznak, amelynek számos
eleme boreális rokonságú. A Jurakor klimati
kus provinciái szempontjából nagyfontosságúak.
JJIiley V. tanulmányozta őket tüzetesebben (Pa
leontológia of India, 1910).
Spitkó Lajos, filológus és pedagógus, szül. Leibiczen í^zepesvm.) 1846 nov. 25., megh. Budapes
ten 1914 nov. 7. Tanár volt Sátoraljaújhelyen,
majd Aradon, 1884. igazgató lett Beszterczebányán, 1890. a székesfehérvári, majd a budapestvidéki tankerület főigazgatójává nevezték ki.
Több tanulmányit írt pedagógiai és filológiai szak
folyóiratokba. Önállóan megjelent müvei: A la
tin nyelv a rokon nyelvek körében és történeté
nek forrásai (1876); A görög színház (Arad,
1883); Az egységes középiskola kérdése (18881.
Segédszerkesztője volt az aradi Középiskolai
Szemlének (1882).
Spitta. 1. Friedrich. német protestáns teoló
gus, S. 2. fia, szül. Wittingenben 1852 jan. 10.
1887-ben Strassburgban, 1919. Göttingenben ren
des tanár. Nevezetesebb ívűvel: Luther und der
evangelische Gottesdienst (Halle 1884); Die Offenbarung des Johannes (u. o. 1889); Zur Reform des
evangelischen Kultus (Göttingen 1891); Die Apostelgeschichte, ilire Quellén und derén geschichtlicher Wert (Halle 1891); Zur Geschichte und
Litteratur des Urchristentums (2 köt., Göttin
gen 1893—1907, 3 köt); DieKelchbewegung in
Deutschland und die Reform d. Abendmahlfeier
(u. o. 1904); Streitfragen der Geschichte Jesu(u.o.
1907); Das Johannesevangelimn als Quelle der
Geschichte Jesu (1910); Heldentod, Studien zur
vergleich. Psychologio (1915). Smend-del együtt
kiadta a Monatsschrif t fíir Gottesdienst und kirchliche Kunst (u. o. 1896 s köv.) folyóiratot.
2. S., Kari Johann Philipp, német egyházi
dalköltő, szül. Hannoverban 1801 ang. 1., megh.
Burgdorfban mint szuperintendens 1859 szept. 29.
Formai tökéletességű egyházi dalai jelentek meg
Psalter und Harfe (Leipzig 1833) c. alatt, egy más
dalgyü jteménye: Nachgelassene geistliche Lieder
(5. kiad. Bremen 1883).
3. S., Philipp, német zenetudós, S. 2. fia, szül.
Wecholdban (Hoya mellett, Hannoverban) 1841
dec. 27., megh. Berlinben 1894 ápr. 13. 1875-ben
a berlini akadémia titkára és a Hoch-konzervatórinm tanára lett. Fő műve: Bach J. S. életrajza
(1873—1880., 2 köt.). KiadtaDietrich Buxtehude
orgonaműveit (1875 — 76), Heinrioh Schütz összes
műveit 16 kötetben, Nagy Frigyes válogatott
zenei műveit.
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Spitteler, Kari, svájci német költő, szül. Lies- orológiai és mágnességi állomást rendeztek be az
talbaii (Svájc) 1845 ápr. 24. A jelenkor legjelen Advent-öbölben. A S.-at 1921 febr. 9. kelt szerző
tékenyebb költői közé tartozik. 1920-ban meg déssel Norvégiának adták át.
kapta az 1919-iM irodalmi Nobel-dijat. Főbb mű vei: Irodalom. Zeppelin, Reisebilder aus S. (Stuttgart 1892);
Barry, Zwei Fahrten in das Nördliche Eismeer nach 8.
Prometheus und Bpimetheus (Aarau, 1881, 2 k.); v.
und Novaja-Zemlja (Pola, 1894); Convay, First crossíng
Extramundana (1882, 2. kiad. 1912); Schmetter- oí S. (London, 1897); Leolerq, Une croisiére au S. (Parié,
Early Dutch and English voyagers to 8. in the X\ II.
linge (Hamburg, 1889, új kiad. Jena 1921); Bália 1904);
century (London, 1905) és No man's land, a history oí 8.
dén (u. o. 1896, 2. kiad. 1906); Conrad der Leutnant (Cambridge, 1906); Filchner és Seelheim, Quer durch S.
(regény, Berlin 1898); Olympischer Friihling (Berlin, 1911); Drygalski, Spitzbergens Landformen und
Vereisung (München, 1911) ; Holmsen, Spitzbergens
(eposz, Jena, 1900—1905, 4 köt., új kiad. Jena ihre
natúr og historie (Christiania, 1911, németül: Berlin, 1912);
1920, 2 köt.); Glockenlieder (u. o. 1906); Imago Miethe es Hergesell, Mit Zeppelin nach S. (Berlin, 1911);
(regény, u. o. 1906); Heine früiiesten Erlebnisse Cholnoky, 8. (Földrajzi Közlemények 1911).
(u. o. 1914, új kiad. u. o. 1920); Lachende WahrSpitzeder Adél, 1. Dacliaui bankok.
heiten (u. o. 1921); Die Mádehenfeinde (u. o. 1921).
Spitzer Manó, festő, szül. Pápán 1844 okt. 30.,
V. ö. Meszhny B., K. S. und das neudeutsche megh. Wagingban, Traunstein mellett, 1919 aug.
26. Parisban kezdte meg tanulmányait, 1871. Mün
Epos (I. köt. 1918).
Spittler, Ludwig Timotlwus, báró, német tör chenben telepedett meg, ahol eleinte Dietztöl ta
ténetíró, szili. Stuttgartban 1752 nov. 11., megli. nult, aztán illusztrációkat rajzolt a Fliegende
u. o. 1810 mára 14. A göttingeni egyetem tanára Blátterbe s 1883. egy szenzációs tárgyú festmé
volt 1779—97-ig, 1806. württombergi miniszter nyével (Vasúti szerencsétlenség) tűnt fel. Később
lett ós bárói rangot kapott. Müvei: Grundriss der humoros tárgyú életképeket festett, amelyek
Geschichte der christlichen Kirche (Göttingen, reprodukciói temérdek képes lap révén világ
1813, 5. kiad.); Entwurf der Geschichte der eu- szerte elterjedtek. Ilyen pl. a Mama megengedte
ropaischen Staaten (Berlin 1823, 3. kiad.); Ge a táncot című. A Spitzertipia (1. o.) feltalálója.
schichte der dánischen Eevolution 1660 (u. o.
Spitzer, 1. Dániel, osztrák író, szül. Bécsben
1796). Összes müveit veje, Wachter adta ki 1835 júl. 3., megh. u. o. 1893 jan. 12. Irt szatirikus,
politikai, társadalmi, művészeti és irodalmi tanul
(Stuttgart, 1827—87, 15 köt).
Spitzbergák, nagy szigetcsoport az Északi je mányokat. Művei: Wiener Spaziergánge (Wien
gestengerben az é. sz. 76° 26'—80° 30' és a k. h. 1869—86); Herrenrecht (u. o. 1877,12. kiad. 1885)
10°—33° közt. Több apróbb és nagyobb szigetből és Verliebte Wagnerianer (u. o. 1878) szatirikus
áll. Főbbek a következők: Ny.-i Spitzberga novellák. Halála után jelent meg: Letzte Wiener
(39,540 km2), tőle a Hinlopen-szoros választja el Spaziergánge (1894).
az ÉK-i földet (10,460 km2), a Helissund a Barents2. S-, Simon, osztrák matematikus, szül. Bécs
szigetet (1320 km2), ezt pedig a Walter Thymen ben 1826 febr. 3., megh. u. o. 1887 mára 16.
szoros az Edge-szigettöl (másként Stans Fore- 1858-ban a kereskedelmi számtan tanára lett a
land 5720 km3), Ny.-on még idetartoznak a Prinz bécsi kereskedelmi akadémián, később egyide
Kari Vorland, K.-en a Károly király földje jűleg a bécsi technikai főiskolán az analitikai
és több kisebb sziget, amelyek területe ösz- mechanika tanára. Müvei: Anleitung zur Bereebszesen mintegy 70,000 km2. A nagyobb szigetek nung der Leibrenten und Anwartschaften (Wien
partjait fjordok szaggatják meg. A szigetek bel 1860, 2. kiad. 1881); Müuz- und Arbitragenreeuseje sok helyütt vastag jégtakaróval van födve, nung (u. o. 1861, 2. kiad. 1872); Tabeilen für
amelyekből csak a meredek hegycsúcsok (néme Zinseszinsen und Rentenrechnungen (u. o. 1865,
tül : Bergspitzen, innen ered a nevük) állanak ki. 2. kiad. 1875). Ezeken kívül számos matematikai
Legnagyobb csúcsai a Newton-csúcs (1730 m.) és munkátírt, különösen a differenciálegyenletekről.
a Hornsundtind (1375 m.). Talajuk erősen gyűrt
Spitzertipia, Spitzer Manó (1. o.), festőművész
archaikus gránitból, gnájszból és palákból áll, által feltalált reprodukáló eljárás, mely szerint
amelyekre paleozóosz, mezozóosz és harmadkori egy fél tónusú negatívot egy krómenyv-réteggel
üledékekek is borulnak. Használható ásványai bevont rézlemezre másolnak, melyet aztán vas
vannak, vasércek, galenit, grafit, sőt gazdag szén kloridban különböző erősségben maratnak. Ha
telepek is találhatók. Éghajlata télen arány negatívot használnak másoláshoz, akkor könyv
lag enyhe a Golf-áram hatása következtében. nyomósajtóra alkalmas lemezeket lehet készíteni,
Növényzete elég gazdag, 122-fóle edónyes nö míg a diapozitivról mély nyomáshoz való lemovényt gyűjtöttek össze, ezek közül csak három zeket nyernek.
faj nem ismeretes Európa sarki vidékein. Allatai
Spitamüller, Alexander, báró, osztrák állam
közül nevezetesebbek a rénszarvas, jegesmedve, férfiú, szül. Bécsben 1862 jún. 12. Osztrák pénz
kékróka, lemming; cet, fóka és rozmár régebben ügyi szolgálatban működött 1883 óta s a nyolc
sok volt vizeiben, de a nagy vadászás következ vanas évek végén belépett a pénzügyminiszté
tében egyre ritkábbá válnak. A szigetek általá riumba, ahol csakhamar vezetőszerephez jutott.
ban lakatlanok, nyáron halászok keresik föl, akik Több éven át kormánybiztos volt az Osztráknéha át is telelnek ott. Újabban a szénbányászattal Magyar Banknál, 1903—10-ig pedig az országos
állandó letelepülések is jöttek létre, főleg angolok pénzügyigazgatóság alelnöke. Mint kiváló köz
és amerikaiak települtek be. 1596-ban a hollan gazdasági szakember, tevékeny részt vett a Szélidusok fedezték föl Barents Willem vezetése alatt Körber-féle, valamint az 1907-iki kiegyezési túrés Nieuweland-nak (Új-föld) nevezték el. Azután (gyalásokban. 1910-ben az Osztrák Hitelintézet
igen sok expedíció látogatta meg a szigeteket j igazgatója lett. 1915 nov. 30—1916 okt. 31-ig
(1. Sarkvidéki utazások). 1910-ben német mete | kereskedelmi miniszter volt a Stürgkh-kabinetAmely szó S alatt nincs meg, Sz alatt keresendő 1
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ben és megkapta a titkos tanácsosi móltóságot.
A rövid életű Körber-minisztériumlemondásaután
1916 dec. 13. ő nyert megbízást az új kormány
megalakítására, de ez nem sikerülvén, megbíza
tásáról lemondott és dec. 20. átvette a pénzügyi
tárcát Clam-Martinic gróf kabinetjében. 1917
júniusban lemondott s ugyanekkor Károly király
bárói méltóságra emelte; 1918 szeptemberben
közös pénzügyminiszterré nevezte ki, de ez
állása az októberi összeomlás következtében meg
szűnt, nov. 2-án formálisan is lemondott. 1919
decemberben a magyar és az osztrák kormány
egyetértőleg az Osztók-magyar bank kormány
zójává nevezte ki.
Spitzweg, Kari, német festő, szül. München
ben 1808 febr. 5., megh. u. o. 1885 szept. 23. Kez
detben gyógyszerész volt, 1836 óta festő. Több
nyire kisméretű festményeiben vonzó humorral
ábrázolta a bajor nyárspolgárok életét. 1851-ben
Parisban járt és a francia festészet hatása felüdí
tette, festői szempontból igazán értékessé tette
művészetét. Híres képei, melyek a nagy német
képtárakban láthatók: A szegény költő; A tudós
padlásszobája; A remete; A hipochonder; A plé
bános úr; A tanító szerenádja; az igen finom Táj
kép fürdő nőkkel; A fuvolahangverseny, stb. A
múlt század régibb német festői közül a legtöbbre
becsültek egyike. V. ö. Wide-Bernays, K. S., des
Meisters Lében und Werke (1920).
S p i z a e í n s (bóbitás sas, állat), a Sólyom-félék
családjába tartozó madár-nem. Karcsú termetű,
aránylag rövid szárnyú, hosszú farkú, magas és
erős lábú, sasra emlékeztető madarak. Különösen
jellemző tarkójukon levő, többé-kevésbbé fejlett
bóbitájuk. Legismertebb és egyúttal legnagj^obb
és legerősebb faj a vitéz bóbitás sas (S. bellicosus
Daud.), mely Afrikában honos. Testhossza 80—86
cm., szárnya 60—65, farka 31—34 cm. hosszú.
Felül barnáshamuszürke; hasa fehér, kékes csil
logással ; csőre fekete. Dél-Afrika legerősebb és
legügyesebb ragadozómadara. Repülése sasszerű,
de könnyebb és sebesebb. Hangja éles, átható,
némelykor érdes és tompa.
Spizza (Spic), község Cattaro volt dalmát kerü
leti kapitányságban, az Adriai-tenger partján, (1910)
1407 lak., kikötővel (Sutomore). olajfatermelóssel.
S. előbb török uralom alatt állott s 1878. a berlini
kongresszus juttatta Ausztriának, mely 1879 máj.
11. vette birtokába. A világháború kezdetén a
hadfőparancsnokság kiürítette és csak 1916 jan.
14., Montenegró leverése után szállták meg újra
osztrák-magyar csapatok. Most a Szerb-HorvátSzlovén királysághoz tartozik.
S p l a i i c l m o c o e l , az az üreg, mely a gerinces
állatoknál a zsigereket körülveszi.
S p l a n c i m o l í r a i i i u m (gör.) a. m. arckoponya
vagy zsigerívi koponya; a koponyának az orrgyöktől s a szemgödrök felső szélétől lefelé fekvő
részeit jelenti. Ezzel szemben az agyvelőt beta
karó részt agykoponyának (neurokranium) nejievezik.
S p l a n c l m o l o g i a (gör.-lat.) a. m. zsigertan;
az anatómia ama része, amely a belső szervek
szerkezetét tárgyalja.
S p l a n r f m o p l e u r a (gör.), biológiai mester
szó. S.-nak nevezzük a gerinces állatok fejlődé
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sekor fejlődő mesoderma (középső esiralevél)
oldallemezeinek belső lemezét, melyből a bél falá
nak kötőszövete, izomzata és hashártyabevonata
fejlődik.
S p l e e n (ang., ejtsd: szpiín), a főleg Angolország
ban sokat emlegetett melankóliás, világgyűlölő
hangulat.
S p l e n (lat.) a. m. lép; splenalgia, lépfájás;
splenitis, lépgyuladás.
S p l e n d i d Í S O l a t i o n (ang., ejtsd: szplenndid

ejszoiésn) a. m. fényes elszigeteltség v. egyedüllét.
Ezzel a kifejezéssel jelölték az angol államférfiak
(Chamberlain) VII. Eduárd trónralépése előtt a
szövetségeseket nélkülöző Nagy-Britannia hely
zetét. VII. Eduárd németellenes politikája azon
ban megszűntette a S.-t és a hármas entente meg
alapítására vozetett.
Splentlitius (lat.) a. m. fényes, ragyogó,
bőkezű, költekező.
S p l e n i s a t i o v. camificatio (lat.), a tüdőnek
az az átalakulása,midőn a gyuladás után az izzadmány nem szívódik fel, hanem kötőszövetté lesz,
légtelen, tapintata a lépre emlékeztet (splen a. m.
lép).
S p l e n o m e g a l i a (gör.) a. m. lépduzzadás, 1.
Banti-féle betegség és Kalo-azár.
Splény Lajos báró, szül. 1817 szept. 25., megh.
Konstantinápolyban 1860 jan. 13. Tevékeny részt
vett a magyar szabadságharcban s több ízben
működött hol követi, hol ágensi minőségben a ma
gyar kormány megbízásából a szardíniái udvar
nál, majd Konstantinápolyban. A novarai csata
után Svájcban, Francia- és Angolországban élt,
innen Szíriába, Damaszkuszba ment s török szol
gálatba lépett. Sírja Perában van, magyar honfi
társai emléket állítottak föléje.
Split (Spljet), Spalato (1. o.) horvát neve.
Splügen-hágó (római Speluga), a LepontiniAlpok 2117 m. magas hágója Svájc és Olaszország
határán, a Pizzo Tambo (3276 m.) és Surettahörner (3031 m.) közt, a Hinterrhein és Como-tó vízvidékét köti össze. 1818—23-ig Graubünden svájci
kanton és Ausztria költségén 40 km. hosszú or
szágutat építettek rajta keresztül Splügen faluból
Chiavennába. Már a rómaiak ismerték a S.-en át
vezető gyalogutat. 1800 nov. 27.—dec. 4-ig Macdonald vezérlete alatt egy francia csapat kelt át
rajta, amely a lavináktól igen sokat szenvedett.
S p c d i o p l i y l l i t (ásv.), 1. Szpodipfillit.
Spotlinin (lat.), 1. Csontszén, Állati szén.
S p o d u m e n (ásv.), 1. Szpodumen.
Spohr, Iiudvng, német zeneszerző és hegedű
művész, szül. Braunschweigban 1784 ápr. 5.,
megh. Kasselban 1859 oki 22. Kasselban udvari
karnagy volt. A német zenei romantika kima
gasló képviselői közé tartozik. Százötven művet
írt; köztük tíz operát. A legnevezetesebbek: Faust
(Prága 1816 szept. 1); Jessonda (Kassel 1823); Der
Berggeist (u. o. 1825); Die Kreuzfahrer (u. o.
1845). Irt oratóriumokat, 9 szimfóniát, 8 hang
versenynyitányt és egy Macbeth-uvertürt. Ki
válóak hegedűdarabjai. Irt egy nagy hegedűisko
lát. Kamarazeneművei: 34 vonósnégyes, 4 Doppelqnartett, 6 vonósötös, 3 hegedüszonáta, 5 zon
gorahármas, 8 zongoraötös sat. Műveinek kataló
gusát J. Jantzen, majd (1881) Schletterer is összo-
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-állította. Megírta önéletrajzát (Selbstbiographie
1860—61,2 köt). Első felesége Scheidler Dorette
.hárfamüvósznö volt, akinek halála után 1834.
-ffeiffer Mariáimé zongoraművésznőt vette nőül
(megh. Kasselban 1892 jan. 4.). V. ö. Neumann,
L. b. (1854); U. M. Schletterer, L. S. (1881). Szob
ra!; 1883. állították fel Kasselban.
Spokane (S. Falls Ce*tsd: szpoken faiisz), város
"Washington ószakamerikai államban, a S. folyó
vízeséseinél, (1920) 104*37 lak., 1880. még csak
,350 lakosa volt; hatalmas gyáriparral. EszakIdaho és Kelet-Washington bányaterületeinek
főforgalmi helye.
Spoleto, város Perugia olasz tartományban,
érseki szókhely, (1911) 25,996 lak; barnaszénbányá
szat. Legérdekesebb épületei a Sta.-Maria-Assunta
székesegyház antik oszlopokkal, Pra Pilippo
freskóival; az erősségót (Castello La Rocca) Nagy
Theodorik építtette, most börtön. Római körfala
és amfiteátruma van. S. az ókori Spoletium római
gyarmat volt. Alboin 572. hercegségre emelte.
Barbarossa Prigyes, mivel III. Sándor pápa pártján
.állott, megostromolta s kirabolta.
Spolia (lat.), a rómaiaknál az ellenség testé
ről lehúzott zsákmány, 1. Manubiae.
Spolia opiiusi (lat.) a. in. kövér zsákmány,
olyan fegyverek, melyeket a római vezér vett el
az ellenséges vezértől. Ezeket aztán a Capitoliumban, Juppiter Peretrius (zsákmányadó) templomá
ban ajánlotta fel. S.-t csak hárman szereztek:
Romulus király, Aulus Cornelius Cossus és Marius
Claudius Marcellus.
Spoliatio (lat.) a. m. megfosztás, megrablás.
Mpoliatoriuui (lat.), 1. vetkőző-helyisóg (pl.
iürdőkben ; a cirkusznak az a helyisége, melyben
az elesett gladiátorokat vetkőztették). — 2. Kolos
torokban az a szoba, melyben a barátokat osto
rozták.
Spolii actio (lat.). Az, akit személye ellen al
kalmazott jogtalan erőszakkal fosztottak meg
birtokától, a dolog birtokát a római jog szerint az
ú. n. unde vi interdictummal követelheti vissza,
•de csak a tettestől; örökösétől csak ennek gazda
godása erejéig ; harmadik birtokostól éppen nem.
— S. (spolium-kereset) az egyházi jogban az
a, kereset, amelyet a jogaitól vagy birtokától
jogellenes módon megfosztott indít, követelve
jogaiba visszahelyezését, az elvett dolog vissza
adását. A kereset megindítója ellen pedig az al
peres spolium-kifogással (exceptio spolii) élhet
S p o l i u m (jus spolii, exuviarum, rapite capite), az egyháziak s világiak által a középkor
ban gyakorolt az a jog, hogy az elhunyt kleriku
sok, különösen a püspökök hagyatékát lefoglal
hatták. A pápák tiltakozására II. Prigyes óta a
•császárok le is mondtak róla, mindazáltal a
XVI. sz.-ig több államban gyakorolták. Sőt a
.klerikusok is igényelték lelkésztársaikkal szemben, 8 maguk a pápák is, kik pedig a S. ellen til
takoztak, főleg a schizma iaején sokszor lefog
lalták a javadalmasok hagyatékát. A jus spolii a
legtöbb államban aztán a klérus részére külön
böző terjedelemben biztosított vógrendelkezési
szabadsággal végleg elenyészett.
Spolium-kereset, 1. Spolii actio.
Sponazol, 1. Impregnúlás.

Spondeus (gör. spondeios), két hosszú szótag
ból álló versláb, mely azonban korántsem külön
taktusnem, hanem a rendes ütemek változata,
illetőleg helyettesítője; lehet tehát a S. összevont
daktilus vagy anapesztus (J
helyett _!
v. w
L helyett
L), ezek a racionális S.-ok;
helyettesítheti továbbá a jambusban v. a trocheusban bizonyos helyeken a tiszta jambusi v. trocheusi
lábat (pl. „ _r_ helyett
!_), ez az irracionális S.,
mivel benne a tényleg hosszú szótag ritmikailag
rövidnek számít.
S p o n d i a s L. (növ.), az Anacardiaceae (Szömörcefélek) család génusza; 6 faja forróövi gyü
mölcsfa. Levelük páratlanul szárnyas, a levélkék
egyenlőtlen felűek, szélükön v. szélükkel pár
huzamosan egy érrel. Viráguk apró, poligám,
virágzatuk nagy összetett buga. Magházuk felső
állású, 5 termőlevélből alakul, 3—5 üregű, a te
tején 4—5 bibeszál. Termésük hasonlít a szilvá
hoz, kívül húsa, ezen belül fás v. rostos csont
hója van, mely utóbbi 1—3 v. 5 rekeszű. E ter
més a forróövi mombinszilva. A S. purpurea L.
(prunier d'Espagne) gyümölcse bíborpiros. Az
Antillákon terem. Ültetés folytán leginkább el
terjedt a forróövön a S. dulcis Porst., gyümölcse
aranyszín sárga. Fanyar, de azért élvezhető a S.
lutea L. (sárga mombinszilva) gyümölcse, mely
összehúzó szer is. Amerika forró övén kívül
Nyugat-Afrikában ós Jáva szigetén terem. A S.
mangifera Willd. (amrafa) az indiai-maláji terü
letenhonos. Gyümölcse jószagú ós jóízű. Kérgéből,
mint a S. purpureáéból is, amragyantát nyernek.
S p o n d y l a r t h r o c a c e , 1. Gsigolyaszú.
S p o n d j l i t i s , 1. Csigolyaszú.
S p c n d y l u s (gör.-lat.) a. m. csigolya (1. o.).
S p o n d y l u s (állat), az Őskagylók (Protoconcha) rendjébe tartozó kagyló-nem. Két héjfele
nem egyenlő, erősen bordázott s a bordákon hosszú
tüskék vannak. A két héj-felet a hátoldalon egybe
kötő zárókészülék fogai charnier-szerüen oly mé
lyen nyúlnak be a vápákba, hogy a két héj-fél a
lágyrészek elpusztítása után is együtt marad és
kényelmes kattogtatást tesz lehetővé, ezért régen
a koldusok és leprások ezeket a kagylóhójakat
használták a közfigyelmet felébresztő ós magukra
ráirányító kattogtatásra (innen származik a lázár
kagyló elnevezés is). 80-nál több faja ismeretes.
A Földközi-tengerben leggyakoribb s Velencében
gaidero, Nápolyban spondilo és ostrica rosa né
ven ismeretes a S. gaederopush., melynek hossza
8 cm. és felső teknője bíborszínű. Egy másik faj,
a S. americanus arról nevezetes, hogy kénhidro
gén szagot áraszt és rendkívül mérges.
Spoxier Andor, műfordító, szül. Szepesnagylomniczon 1843 febr. 6., megh. u. o. 1917 nov. 22.
Pesten jogtudományi doktori oklevelet szerez
vén, vármegyéjében tisztviselő lett. Már a 60-as
évek óta fordítgatott verseket magyarra ós ma
gyarból. Az előbbiek közül legnevezetesebb ki
adása Heine Henrik válogatott költeményei
(1906), de becsesebb szolgálatot tett irodalmunk
nak Arany (1880), Madách (1891, 2. kiad. 1899),
Petőfi (1895) és Mikszáth (1897, hat kötet 1899,
majd 1902) válogatott műveinek német fordításá
val. A Petőfi-Társaság 1906. megválasztotta kül
tagjának.
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S p o n g e l i a (állat), 1. Szivacsok.
S p o n g i a e (lat.), spongyák, 1. Szivacsok. —
S. cynosbati, 1. Rózsagubacs.
S p o n g i l l a (édesvízi szivacs v. vízi gyöngy,
állat), l. Spongillidae.
S p o n g i l l a (nOv.). 1. Gyökérsüveg.
S p o n g i l l i d a e (Édesvízi szivacsok, állat), a
Szarukovaszivacsok (Cornacicspongida) rend
jébe tartozó édesvízi szivacs-család. Fajai héjszerű, hepe-hupás vagy faszerűleg elágazó, kü
lönböző alakú telepeket alkotnak, melyek édes
vizekben a legkülönbözőbb tárgyakra rátelepedve
fordulnak elő. Színük és nagyságuk változó.
Vannak halvány színű, szennyessárga, zöldes
sárga vagy zöld színű telepeik. Vázukat bálós
kötegekben elrendezett kovatük (spiculumok) al
kotják, melyeket több-kevesebb spongiolin-állomány kapcsolhat egybe, de vannak teljesen ma
gános tűk is. Ivarosán vagy ivartalanul szapo
rodnak. A gemmula-képzés (1. Gemmu'.a és Szi
vacsok) jellemző tulajdonságuk. Nemeik és fajaik
közül hazánkban (főleg a Balatonban) a követke
zők fordulnak elő: 1. Spongilla lacustris Werner
(a Nagy-Balaton legközönségesebb szivacsa, mely
mindenütt gyakori s köveken, csiga-, kagylóhéjakon, nádtörzseken vékonyabb-vastagabb [1-4
mm.] bevonatokat alkot). 2. Spongilla fragilis
Leidy (a Balatonban szintén közönséges). 3. Spon
gilla Carteri Bowerbank (Európában csak a
Balatonban, még pedig nagy mennyiségben, te
nyészik ; színe piszkosfehér, barnás). 4. Epliydatia Mülleri Lieberkühn (a Kis-Balatonban fagyökereken 6 cm. hosszú telepeket is alkot; színe
barnássárga). 5. Ephydatia fluviatilis Werner
(a Kas-Balatonban különböző tárgyakat, levele
ket, gyökerekot, kagyló- és csigahéjakat von be;
telepei kicsinyek, alig 3—4 cm. átmérőjűek;
színe piszkosfehér v. zöldessárga). Népünk a
Spongilla-fajokat gemmulái alapján vízi gyöngy
néven ismeri, egyes helyeken pedig gyászpirító
és halálszégyenítö névvel jelölik. Á nép sok
helyütt orvosságnak használja szaggatások ellen
olyanformán, hogy iszaptól megtisztítva, kiszá
rítva és zsiradékkal elegyítve, vagy pálinkába
áztatva a beteg testrészt bedörzsöli. Hatása a
nagy mennyiségű kovatűk mechanikai izgató
hatásával magyarázható.
Spongin, fehérjeszerű anyag, nitrogén, kén,
foszfor, szén, hidrogén és oxigénből áll. A fürdőszivacsból marad vissza, ha híg sósavval digeráljuk. Híg nátronlúgban lassan, koncentrált nát
ronlúgban jobban oldódik. Hidrolizálva nem ad
tirozint, hanem túlnyomóan leueint és glikokolt.
Spongioplazma, 1. Protoplazma.
Spongya, 1. Szivacsok.
Sponheim (Spanheim), hajdani grófság a
Eajna, Nahe és Mosel között. S. első ismert grófja
Éberhard (1044) volt, akinek fia, István 1111. a
híres Benedek-rendi kolostort alapította. 1801-ben
S. Franciaországé lett; a bécsi kongresszus po
rosz birtokká tette (Coblenz kormányzósági kerü
let, Kreiznach, Simmern és Zell járásokkal) ós
csak Birkenfeld hercegséget engedte át Oldenburgnak (1817).
S p o n s a (lat.) a. m. jegyes, menyasszony; sponsalia, 1. Eljegyzés; sponsus, vőlegény.

Sporádolc

S p o i i s i o (lat.) a. m. fogadás, kezesség, kezoskedés. A régi római jogban a szóbeli szerződés
(verbális contractus) egyik őseredeti formája,
amely csak római polgárok között volt alkal
mazható és melyet a kölcsönügylet megkötésére
alkalmaztak oly módon, hogy az adós hitével erő
sítette meg kötelezettségét a felvett összeg vissza
fizetésére. A S.-ból alakult ki a vallásos elemek
eltűnése folytán a római jog tulajdonképeni szi
gorú verbális szerződése: a stipulatio (1. o.).
S p o n s o r (lat.) a. m. kezes; S- fidei, keresztapaSpontán (a latin spontaneus-ból) a. m. önként,
magától.
Spontaneitás, 1. Jieceptivitás.
Spontán mozgás (QÖT.J, 1. Autonóm mozgás.
Spontini, Gasparo, Gonte di Sant' Andrea^
olasz operakompouista, szül. Majolatiban 1774.
nov. 14., megh. u. o. 1851 jan. 14. La Vestale c.
operája meguyerte a Napóleon által alapított
operai nagydijat. Nagy színpadi sikere volt
Ferdinánd Cortez és Olympic c. művével. 1810—
1814-ig a Théátre de 1'Impératrice igazgatója,.
1820—41-ig a berlini Hofoper főzeneigazgatója
volt, de mert összeférhetetlensége miatt a közön
séget is magára haragította, nyugdíjazták, mire
Parisba, majd szülőhelyére vonult. Elete végén
megsiketült. Életrajzát megírták: Loménie (Un
homme derien, 1841); Öttinger(1843);MontavarL
(1851); Raoul liochette (1852); C. Bobért (1883).
V. ö. Richárd Wagner, Erinnerungen an S.
S p o n t o i i , döfő fegyver, 1. Esponton.
Spóra (gör., nűv.), általánosságban az a sza
porodási szerv, mely az anyanövényről leválik
és amelyből rövidebb-hosszabb idő múlva új nö
vény egyén keletkezik. Jellemző tulajdonsága,,
hogy embriót nem foglal magában. A virágosnövények magvában embrió van. Éz teszi a főkülönbséget S. és mag között. A S. sokféle lehet.
Vannak: gametospórák, zygospórák és oospórák.
Ezek az ú. n. nyugvóspórák. A rhodospórák,
bryospórák, ascospórák és basidiospórák az ú. n.
szaporltóspórák közé tartoznak. A conidiumokat
(1. o.) is szokás spóráknak nevezni. Ezek sorába
tartoznak pl. az uredo- és teleutospórák. (L. a
BaMériumok, Nyálkagombák, Gombák, Mohák
és Harasztok szaporodásáról szóló cikkeket.) —
Állatokra nézve 1. Spórás véglények.
Sporadikus (gör.) a. m. szórványos, egyen
kint előforduló, elkülönítve álló.
Sporadikus betegségek, 1. Betegse'g.
Spór adok (a. m. szétszórtak), 1. szigetcsoport
az Egei tengerben, szerkezetükből ítélve valami
kor összefüggésben voltak a szárazfölddel. Teszszália és Iüs-Ázsia partjai előtt szétszórtan feküsznek. Három csoportot különböztetünk meg Í
az Északi S-, összesen 77, palából és márványból
fölépült hegyes sziklasziget, Buböa és a Kai ki dike félsziget közt (köztük Skiathosz, Skopelos,.
Khilidromia, Skyrosz), amelyek élénk tengeri
forgalommal tűntek ki, de a kalózkodásnak is.
fészkei voltak; a Keleti S. (Nikaria, Khiosz r
Számosz, Patmosz, Kosz, Rhodosz); a Déli S.
(Szantorin, Iosz, Niosz, Asztropalia v. Stampalia, Karpathosz stb.). A D.-i S.-at némelyek a.
Kikládokhoz sorolják s ez esetben a K.-i S.-at
nevezik D.-inek. A tájképekben szép, hegyes,
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enyhe levegőjű szigetek némelyike vízhiányban
szenved; ahol elég viz van, igen termékeny. Fő
leg bort és déli gyümölcsöt termelnek. Görög
ország függetlenitésekor nagy részük Görög
ország birtoka lett, Törökország birtokában csak
néhány sziget maradt a kisázsiai part előtt.
A libiai háború idején 1912. Olaszország a 12
déli szigetet Rhodosszal együtt megszállotta és
az ouchy-i békekötés értelmében (1912 okt. 18.)
Törökország e szigeteket átengedte Olaszország
nak. A sévresi béke után Olaszország az 1920.
máj. 14-i szerződés értelmében Rhodosz kivételé
vel a 12 déli szigetnek Görögország részére való
átengedéséhez hozzájárult, de 1922 okt. 8. fel
mondta ezt a szerződést.
2. Középpolinéziai S-, a Havai-, Szamoa- és
Társaság-szigetek között elterülő, többnyire ko
rallzátonyokból alakult szigetcsoport2 a Csendesóceánban, összesen mintegy 700 km területtel s
néhány száz lakossal. Guanótelepeiről nevezetes
angol birtok. Nagyobb szigetek: a Palmyra-,
Washington-, Panning-, Karácsony-, Jarvis-, Mai
dén-, Victoria- és Starbuck-szigetek.
Sporadosziderit (ásv.), csak egyes vasszemeket
tartalmazó meteorkő.
Spórák, 1. Spóra.
Sporangium (n«v.) a. m. spóratartó tok, mely
ben a növények spórái vannak elhelyezve. A vi
rágos növények himsporangiumát portoknak, nősporangiumát magkezdeménynek nevezik, ugyan
ezt az ivari különbséget fejezi ki a micro- és a
macro-S. elnevezés is, mely utóbbi elnevezést a
virágtalan növények illető szervére alkalmazzák.
Spórás állatkák (Sporozoa), 1. Spórás vég
lénye!;.
Spórás növények, 1. Gryptogamae.
Spórás véglények vagy Spórás állatkák
(Sporozoa, áiiat), a Véglények (Protozoa) törzsé
nek egyik osztálya. Fajai egytől-egyig mind egy
sejtű élősködő szervezetek s élősködő életmódjuk
táplálkozásukban, helyváltoztatásukban és szapo
rodásukban bizonyos állandó és az egész csoport
ban egyöntetű jellemző szervezetbeli jellemvoná
sokat létesített. így a spórás véglények darabos
táplálékot nem tudnak testükbe bekebelezni, csak
folyékony táplálékkal élnek s ezért testükből
hiányzanak mindazok a sejtszervek, amelyek a
többi szabadon élő véglényeknél a táplálék meg
közelítésére, megszerzésére és felvételére szolgál
nak. A táplálkozás e módjával kapcsolatos hely
változtató szerveik fogyatékos kifejlődése vagy a
legtöbb esetben teljes hiánya. A spórás véglények
a mai felfogás szerint a szabadon élő Ostoros
véglényekből (Flagellata) és a Gyökérlábúakból
(Rhizopoda) fejlődtek olyanformán, hogy hova
tovább teljesen az élősdi élethez alkalmazkodtak
s ez az életmód a leggyökeresebb változásokat
létesítette a szaporodás terén, amennyiben a
spórákkal és sporozoitokkal való szaporodást
(sporogonia) fejlesztette ki. A sporogonia rende
sen az oszlással (schizoqonia=progam fejlődés),
tehát ivartalan úton való szaporodással kombiná
lódik és sokszor nagyon bonyolult nemzedék
váltásban (metagenesis) nyilvánul. A sporogonia
mint szaporodási mód annyira egyetemesen jel
lemző a S.-re, hogy ettől kapták nevüket is. Az
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oszlással történő szaporodás, mely mint ú. nprogam fejlődés a fejlődési ciklust megindítja, a
gazda-szervezeten belül való elszaporodásra szol
gál, ezután következik a sporogonia, mely viszont
újabb gazdaállatok között terjeszti el a fajt. Van
nak S., melyek spóraképzésre életük vegetatív
periódusának egész tartama alatt fejlesztenek
spórákat: ezeket Neosporidia néven meg szokás
különböztetni az előbbiektől, az ú. n. Telosporidiák-tól (Telosporidia), melyek csak vegetatív
periódusuk végén fejlesztenek spórákat. A Telősporidiák az Ostoros véglényekkel (Flagellata),
a Neosporidiák a Gyökérlábúakkal (Rhizopoda)
állnak százmazásbeli rokonságban.
A S. nagyon el vannak terjedve és sok fajuk —minthogy a különböző állatok és az ember belének
hámját vagy vérsejtjeit támadják meg — rend
kívül veszedelmes megbetegedést okoz.
Rendszertani beosztásuk.
A) alosztály: Telosporidia.
1. rend : Coccidiomorpha. Jellemző bélyegük,
hogy ivartalan szaporodás (oszlás) útján kelet
kező alakjaik állandóan sejteken belül (intracellulárisan) élnek, az ivaros nemzedékük pedig
szintén állandóan vagy legalább is átmenetileg
sejteken belüli (intracelluláris) életet él.
a) alrend: Coccidia (Magalakú spórás állat
kák). Sporozoitjaik spórába vannak burkolva és
zygotájuk (1. Zygota) mozdulatlan s többnyire
állandóan intracellulárisan ól. Jobbára hámsej
tekben élősködnek. Idetartozik a nyulak és ritkáb
ban az ember epeútjainak és vékonybelének hám
jában élősködő veszedelmes Eimeria stiedae
Linden (= Coccidium oviforme) ; a szarvas
marhák vörös hasmenését okozó Eimeria zümi
Rivolta; a madarak sorában (tyúk, kacsa, liba,
galamb, pulyka, fácán, páva), pusztító Eimeria
avium Moriss.—Mar., továbbá a százlábúakban,
illetőleg egerekben gyakori Eimeria Schubergi
ós falciformis.
b) alrend: Haemosporidia (Vérben élő spórás
állatkák). Sporozoitjaik mindig szabadok, nin
csenek spórába burkolva s zygotájuk, melyet
ookineta-nak nevezünk, mozgékony és újabb,
nem fertőzött sejtekbe tud behatolni. Sejtekben
(vérsejtekben) élősködnek s ezért általában kicsi
nyek. Életük első szakában, amikor ivartalanul
(oszlással) szaporodnak, melegvérű állatok véré
ben élnek, ivaros szaporodásuk (sporogonia) min
dig valamely meghatározott fajú rovarban megy
végbe. Itt tehát a nemzedékváltozás egyúttal
gazdacsere is. Idetartoznak a váltóláz (malária)
okozói: a harmadnapos lázat okozó Plasmodium
vivax Grassi et Fel. (= tertiana-parasita), a
negyednapos lázat előidéző Plasmodium maláriáéLa ver. (= quartana-parasita) és a trópusi ma
láriát okozó Plasmodium immaculatum Grassi
et Fel. (== tropica-parasita) ; köztes gazdáik a
szúnyogok, még pedig Európában az Anophelesnembe tartozók. Az emlős állatok vörös vérsejt
jeiben élősködnek és nagy pusztítást okoznak a.
Babesia-félék (Bábesiülae — Piroplasmidae vPirosomidae) családjába sorolt fajok, melyeket
ma a Bábesia, Theileria ós Nuttalia nemekbe
szokás sorozni. Ezeket kullancsok terjesztik. A
Babesia-fajok közül pusztítása révén nagy neve-
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zetességre tett szert a Bábesia bigemina Smith
<et Kilborne (—Piroplasma bigemimim), mely a
<33. É.-i szélességi foktól a 35. Ű.-i szélességi fokig
•az összes földrészeken honos és a szarvasmarhák
vérvizelését (haernoglobinuria=texasi láz) okozza;
E iirópában leggyakoribb az Észak-Német-alf öldön,
a tinnországi tavas vidékeken, a dunai alföldeken
és Közép-Olaszországban. Terjesztői a Boophilus
annulatus és decoloratus, Bhipicephalus evertsi
és Ixocles ricinus nevű kullancsok. Hatására a
szarvasmarhák vörös vérsejtjeinek száma 6 nap
alatt köbmilliméterenkint 7-8 millióról l - 25 mil
lióra is megcsappan s a baj sokszor néhány nap
alatt kimerülés, tüdővizenyő ós szívbónulás követ
keztében halálra vezet. A mortalitás 5—60%, de
gyakran 90%. Észak-Amerikában óvenkint ez az
élősködő több millió dollár kárt okoz. A Babesiák
okozta betegségeket babesiosis-nak vagy piroplasmosis-na,k vagy egyszerűen a házi állatok
maláriájának szokás nevezni; f őtüneteik : láz,
nagyfokú vérefogyottság (anaemia), véres vize
lés, sárgaság. Ilyen babesiosis-t okoz a lovaknál
a Babesia equi Laveran (=Piroplasma equi;
afrikai alakja Nuttalia equi, oroszországi alakja
Hábesia caballi néven ismeretes); a juhoknál a
Babesia ovis Babes (=• Piroplasma ovis), a
kutyáknál a Babesia canis Fiana et GalliYaleiro). Hasonló megbetegedést okoz az Afriká
ban, Kínában és Egyiptomban a szarvasmarhák
ban élősködő Theüeria parva Theiler, mely a
szarvasmarhák parti láza vagy rhodesiai-láza
néven ismert megbetegedést okozza. A szarvas
marhák ál-parti lázát okozza a Bábesia mutáns
Theiler.
2. rend: Gregarinariae (Tagolt spórásállatJcák). Életüknek csak egy részét töltik el mint
sejtólősködők gazdaállatuk sejtjeiben, életük leg
hosszabb idejét gazdaállatuk bélcsövében vagy
más üregében élősködve ugyan, de szabadon élve
töltik. Eddig csak gerinctelen állatokból ismere
tesek. Testük kifejlődött állapotában tagolt; rajta
két rész különböztethető meg, ú. m. kisebb, mag
nélküli protomerit és egy nagyobb, magtartalmú
•deutomerit. A protomerit legelulső részén olykor
•egy epimerit-nek nevezett rész is elkülönül, mely
bonyolódott szerkezetű kapaszkodó szerveket tar
talmaz s ezekkel az állat gazdájának sejtjeibe ka
paszkodik bele. A Gregarinák élösködósükkel gaz
dáiknak látszólag nagyobb kárt nem okoznak. Kö
zönségesebb fajai: a földigiliszta hím ivarszervé
ben élősködő Monocystis lumbrici Henle, a rovaiok(svábbogár és lisztbogár-lárva) belében mindig
•előforduló Gregarina blattarum Sieb. és Gregarina (Glepsidrina) polymorpha (Hamm). A
Homarus-nembe tartozó rákok belében 1 cm.-nyi
hosszúra is megnő a Porospora gigantea E.
.Bened., a rovarok Malpighi-edényein gyakori az
Ophryocystis Bütschli A. Schneider.
B) alosztály: Neosporidia. Jellemző tulajdon
ságuk, hogy kifejlődött állapotban sokmagvúak
«s hogy spóráik közvetve fejlődnek: testükben
•először egy csomó szaporodási test, ú. n. pan•sporoblast képződik, melyek belsejükben sporoblastokat fejlesztenek 8 ez utóbbiak alakulnak
M burokkiválasztás közben spórákká úgy, hogy
minden spórában csak egy csíra van.

Sporck

1. rend: Cnidosporidia vagy Myxosporidia
(Nyálkás spórásállatkák). Legjellemzőbb bélye
gük, hogy spóráik ú. n. sarki testtel (capsula
poláris) vannak ellátva. Ezek a sarki testek a
csalánozó állatkák (Cnidaria) csalántokjaihoz
hasonlítanak; bennük egy-egy fonal van elrejtve,
mely akkor, ha a spóra megfelelő gazdaállat
belébe kerül, annak emésztőnedve hatására ki
perdül és a spórát odaerősíti a gazda belének
falához. A Nyálkás spórásállatkák gyakran tekin
télyes károkat okoznak az embernek, mert több
fajuk halakon, selyemhernyókban ós méhekben
élősködve, tömeges pusztulást okoz.
a) alrend: Myxosporidia. Kizárólag alsóbb
rendű vízi gerinces állatok (halak, kétéltűek és
hüllők) élősködői. Gazdaságilag a legkárosabb a
Myxobolus Pfeifferi Thélohan, mely a KözépEurópa folyóiban többször észlelt márnavészt
okozza és a Myxobolus cyprini Doflein-Hofer,
melynek a pontyok himlős megbetegedésében van
része. A Lentospora cerebralis Hofer a halak (fő
leg fiatal Salmonidák) vázának porcogós részeiben
és hallószerveiban élősködik s nagy károkat okoz.
b) alrend: Microsporidia. Mohaállatokban
(Bryozoa), halakban, ketéltüekben, de főleg ízelt
lábúakban (Arthropoda) élősködnek. Halbetegsógeken kívül, főleg a selyemhernyó pébrine nevű be
tegségének és a méhek hasmenésének előidézésével
okoznak az embernek nagy károkat. Ápébrine nevű
selyemhernyó-betegséget okozza a Nosema bombycis Naegeli nevű1 faj, mely 1856. Franciaország
selyemtermelósét li-iQ szállította le. A méhek
hasmenésének előidézésével a méhészetnek nagy
károkat okoz a Nosema apis Zander.
c) alrend : Actinomyxidia. Arról nevezetesek,
hogy spóráik, melyek a planktonban találhatók
meg, sajátságos, ágas-bogas lebegő szervekkel
vannak ellátva. Nevezetesebb nemeik a Tubifex-eken élősködő Hexactinomyxon és Triactinomyxon.
2. rend: Sarcosporidia (Húsbanélő spórás
állatkák). A gerincesek, különösen az emlősök
harántcsíkolt izomzatában élősködnek s itt tojás
alakú tokokat, tömlőket (Miescher- v. Baineyféle tömlők) alkotnak. Emberben is észlelték
őket. Élősködésük elsősorban mérges anyag
forgalmi termékeik következtében veszedelmes,
mert ezek a végzett kisérletok szerint kis adagok
ban lázat, nagyobbakban halált okoznak ; ható
sukkal magyarázható a Sarcosporidiákkal erősen
fertőzött sertések bénulása. Legismertebb fajok:
a sertés izomzatából a Sarcocystis miescheriana
Künn, az egéréből a Sarcocystis muris és az
emberéből a Sarcocystis lindenianni Rivolta.
Spóratok (n5v.), a mohák sporogoniumanak
tokja.
Spóratömlő, 1. Ascus.
Sporck, Johann, gróf, császári tábornok, szül.
Westerloheben (Paderbornpüspökség) 1601.,megh.
Hermann-Mestetzben (Csehország) 1679 aug. 16.
A 30 éves háborúban a bajor, majd a császári
hadseregben tüntette ki magát. III. Ferdinánd
császár bárói rangra emelte és birtokokkal aján
dékozta meg. 1657—60-ig mint lovastábornok
harcolt Montecuccoli alatt a svédek ellen s az
1664 aug. 1-i szentgotthárdi csatában. Ezután grófi
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címet kapott. 1670-ben Felső-Magyarországba fejlesztésének céljával is egybe van kötve, bizo
Mldte I. Lipót a kuruc mozgalom leverésére s nyos tekiutetben tehát testnevelő feladata van.
itt kegyetlenkedéseivel tette nevét hírhedtté. Mint minden testierő kifejtésének, a S.-nak túl
1672-ben Árva vármegyében verte le a Fika zásba vitele is káros és veszedelmes lehet. A külön
Gáspártól támasztott parasztlázadást s a fel böző testi ügyességek fajai szerint, v. a S.-hoz
kelés vezéreit válogatott kínzások közt végeztette használt eszközökhöz képest különféle S.-nemek
ki. 1673—74-ig a franciák ellen harcolt; elme vannak, így a testierőt ós ügyességet különösen
bajban halt meg.
követelő S.-ok: gyaloglás, futás, ugrás, súlydo
bás, vívás, labdajáték, labdarúgás stb.; nagy je
Sporco (ol.), 1. Bruttó.
Sporidium, a gombák szaporító sejtje, mely lentőségre emelkedett a lósport (futtató-és ügető«z áttelelő nyugvó sejtekből (spórákból) kicsírá versenyek), a vízi S., nevezetesen úszás, evezés,
zott myceliumon, az ú. n. promyceliumon coni- vitorlázás. S. lehet, ha főképen szórakozásból
diurn módjára keletkezik. Az üszökgombák és a űzik, a vadászat; nagyobb erőt és ügyességet kö
vetel az újabb időben erősen kifejlett hegymá
rozsdagombák sajátos szaporodási szerve.
S p o r o c a r p i u m (növ.), a víziharasztok (Hy- szás. De a S.-hoz számítják a testi ügyességet
dropteridales) szaporodási szerve, melybe a spo- nem követelő rendszeres időtöltéseket is, a hor
gászást, sakkozást. A S.-tal jár, hogy művelője a
rangiumok (1. o.) vannak bezárva.
rendesnél kiválóbb feladat végzésére törekszik,
Sporocysta, 1. Mételyek.
rendszeres szoktatás, erőfejlesztés, ú. n.
Sporogenesis v. spórogonia, az ivartalan amit
által igyekszik elérni. Minthogy a traiszaporodásnak az a neme, mely spórák képzése training
józan és rendszeres életmódot kíván, ebben
segítségével történik. Ez a szaporodási mód a aning
tekintetben is a S.-nak nagy nevelő hatása le
spórás véglényekre (Sporozoa) annyira jellemző, het.
Megkülönböztetünk műkedvelő (amatőr) és
hogy innen kapták nevüket is.
hivatásszerű (professzionátus) S.-ot; ez utóbbinak
Spórogonia, 1. Sporogenesis és Spórás vég művelői a S.-ot rendszeres díjazásért űzik.
lények.
Sporogonium (nSv.), a mohák szaporodási
Sportbalesetbiztosítás, 1. Biztosítás.
szerve. (L. Mohák II. kópmellékletét.) Leglénye
S p o r t s m a n (ang., ejtsd: szportszmen), aki a
gesebb része a spórákat kifejlesztő tok (urna). sport valamelyik ágát kultiválja.
Ennek a peremén foglal helyet a pillás v. foga
Sportszán, 1. Szán.
zott peristomium. A tokot elzárja a fedél v.
S p o r t u l a (lat.), rendkívüli díj; sportulák,
fedő és a süveg (calyptra, 1. o.). A fedő leesése hivatali illetmények; S. judiciaria a. m. per
után némely moha tokját az epiphragma zárja taksa, birói illetmény. Mióta a biró az állam
el, ami nem más, mint a colnmella kiszélesedő kincstárból rendes fizetést húz, ily S.-nak nincs
hártyaszerű része, ez utóbb felnyílik. A Majmo helye.
llak tokjában a spórákon kívül spóraszóró fona
Sporzon, 1. Pál, gazdasági író és tanár, szül.
lak (elatera) is vannak. A tok belsejében a ten Galgóczon (Nyitra vm.) 1831 jan. 12., megn. Magely irányában húzódik a columella. A toknak gyaróvárott 1917 márc. 25. Tanult a pozsonyi
igen gyakran rövidebb v. hosszabb nyele is van, jogakadémián, a bécsi egyetemen s végezte azután
melyet seía-nak neveznek.
a magyaróvári gazdasági felsőbb tanintézetet.
Sporopliyllum (növ.) néven általában a nö 1858.a budai József-műegyetem gazdasági ós er
vényeknek azt a szervét nevezik, amelyen a spó dészeti tanára, 1867. a keszthelyi gazdasági fel
rák fejlődnek. így a zsurlókét, a korpafűfélókét sőbb tanintézet igazgatója, 1874. az akadémiává
(Lycopodiales) és a virágos növényekét. Az emelt magyaróvári gazdasági intézet tanára lett.
utóbbiak himsporophyllumai (microsporophyl- 1866-ban átvette az Erdészeti és Gazdászati La
lumai) a porzólevelek, nősporophyllumai (macro- pok szerkesztését s az általa 1872. alapított Gya
korlati Mezőgazda c. szaklapnak 16 éven át szer
sporophyllumai) a termőlevelek.
kesztő-kiadója volt. Főbb művei: Az okszerű juh
Sporophyta (növ.), 1. Gryptogamae.
FSporosacci (állat), a Hydrozoák telepében azon tenyésztés elvei (Mentzel után, Buda 1864); Gaz
szaporító egyének tudományos neve, melyek ivar dászati talaj isme,vagy is a termőföld (u. o. 1865);
szerveket és csirasejteket fejlesztenek, de a me Kodolányi Antallal: A gazdaság i szakképzés (Pest
dúzaalaknak nyomát sem mutatják. A csirasejtek 1868); A hazai gazdasági felsőbb tanintézetek kérbennük a külső takaró réteg (perigonium) és az déséliez (Keszthely 1869); Az okszerű talajmfvelés_
eutodermából alakult csap (ú. n. spadix) között elvei és szabályai (Pest 1871); Emlékirat a hazai
gazdasági tanügy tárgyában (Keszthely 1874);
ioglalnak helyet
tegyen a magyar gazda a szárazság ellen ?
Sporotrichosis (gör.), bőrbetegség; csomók Mit
(Budapest
Aga'zda,kertészéserdész Jiaszképződése a bőrben és a bőr alatt. Előidézője a nos barátai1877);
az
állatok
körében (Ebner Sándorral,
Sporotrichon Beurmanni (1903) nevű gombafaj. u.o.1877); Gazdasági olvasmányok
(Ebner S.-ral,
Sporozoa (Spórás véglények, állat), 1. Spórás u. o. 1878); Mezőgazdasági üzemtan (Magyar
véglények.
óvár, 3. kiad. 1890); Gazdasági káté (Ebner
Sporozoitok, a Spórás véglényeknél (Sporozoa) S.-ral, Budapest 2. kiad. 1884); Egyszerű és ket
a spórákban fejlődött és a spórákból kibújó sejtek tős gazdasági könyvvitel (Magyaróvár, 2. kiad.
(csirák) neve. A S. gyakran sarlóalakuak, olykor 1885); Gazdasági becsléstan (u. o. 1885). 1906-ban
fenőkőalakuak v. bunkóhoz hasonlítanak. Egy adta ki Élni tudás — boldogulás című értékes
spórában két vagy több sporozoit fejlődik.
életfilozófiái munkáját, mely 2 kiadást ért. A
Sport (ang. a. m. mulatság, játék), olyan idő szaklapokban számos cikk jelent meg tőle, legtöltés, amely a test erősítésének és az ügyesség
Amely szó S alatt nincs meg, Sz alatt keresendői
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S p r a y (ang., ejtsd: szpré), permetező készülék;
inkább Pál gazda név alatt, s 1878-tól fogva 11
olyan orvosi készülék, mellyel a folyadékokat
évig a Falusi Gazda Naptárát szerkesztette.
2. S. Pál, ifj., gazdasági tanár, S. 1. fia, szül. finom por alakjában szétosztva lehet a test felü
Budapesten 1867 aug. 29., megh. u. o. 1917 dee. 4. letére vagy a testüregekbe vinni.
A magyaróvári gazdasági akadémia elvégzése
Spree, a Havel 365 km. hosszú legnagyobb
után gazdatiszt, majd a József-műegyetemen mellékfolyója Poroszországban; ered Szászor
tanársegéd lett. 1895 óta a debreczeni gazdasági szágban, a cseh határhoz közel, Spreedorfnál, a
tanintézet, 1907 óta haláláig a magyaróvári gaz Spreewaldban (1. o.) kettéágazik, kiszélesül a
dasági akadémia rendes tanára és a gépkísér Prahm-, Schwielock- és Müggel-tóvá, keresztül
leti állomás vezetője volt. 1895 óta rendezte és folyik Berlinen ós Spandaunál torkollik. Viztjvezette a magyarországi mezőgazdasági gópver- rülete 9470 km2, 180 km. hosszúságban hajóz
senyeket. Művei: Hazai új vetőgépek (Budapest ható. Az Oderával a Frigyes Vilmos- és Odera S.
1895); Boronálás és boronák (Magyaróvár 1896); csatorna köti össze, a Teltow-csatorna a HavelMezőgazdasági gépversenyek rendezési szabály lal Potsdamnál, a Berlin-Spandaui-csatorna
zata (Budapest 1900); A kisgazda mezőgazda Berlin alatt a Havellal (Staatwinkelnól) kapcsolja
sági gépei (Budapest 2. kiad. 1910); Használ egybe. V. ö. Beitráge zur Gewásserkunde der
juk fel a túlerőt (Debreczen 1906); A Kőszegi- Márkischen Wasserstrassen, Gebiot der Havel
féle talajmüvelögép (Budapest 1910); u. a. né und S. (Berlin 1905).
metül (Magyaróvár 1910); A Gibás-féle nyersSpreewald (vendül Biota, a. m. mocsarak),
olajmótoroskétgéprendszerűeke{BvLdtq>estiyií);
Nieder-Lausitzban Frankfurt porosz kerületnok
Jelentés a galántai nemzetközi szántógépbemu körülbelül 275 km 2 területű mocsaras, de most
tatásról (Karkoványi Ákossal, u. o. 1915). Munka nagyobbára kiszárított vidéke, amelyet az itt na
társa volt e Lexikonnak is.
gyon is szétágazó Spree szel át, amely gyakran
Sposalizio (olasz, a. m. eljegyzés), az olasz elönti. Lakosai részben vendek.
festészetben szokásos elnevezése olyan képnek,
Spr emberg, város Frankfurt porosz kerületben,
amely Szűz Máriának Józseffel való eljegyzését részint a Spree mellett, részben annak szigetén,
ábrázolja. Különösen Raff aelnak eme tárgyú híres (1919) 10,563 lak.; közelében barnaszénbányákka!.
képét jelenti, amely Milanóban van.
S p r e n g . , természetrajzi nevek mellett SprenSpottiswoode (ejtsd: szpottiszvúd), WUliam, angol gel Kürt (1. o.) nevének rövidítése.
matematikus és fizikus, szül. Londonban 1825 jan.
SprengeLl. Kart, német gazda, szüL Schillersla11., megh. u. o. 1883 jún. 27. Nagy kedvvel foglal geban (Hannover mellett) 1787., megh. Regeuwíilkozott a matematikai tudománnyal; kivált a deban 1859 ápr. 19. Regenwaldoban felsőbb szer
determinánsokat tanulmányozta. 1870 óta főkép vezetű gazdasági tanintézetet alapított. S. egyike
optikával és az elektromosságról szóló tannal fog volt Liebig elődeinek, ki a természettudományo
lalkozott. 1879-ben a tudomány terén szerzett kat a mezőgazdaságra alkalmazta. Különösen
érdemei elismeréséül a Royal Sooiety elnökévé nagy súlyt helyezett a növények hamualkotóré
választotta. Munkái közül megemlítjük: Medita- szeire s a trágya és talaj nitrogéntartalmúra.
tiones analyticae (1847); Elementary theorems Müvei: Chemie für Landwirthe (Braunschweig
relating to determinants (1851); On cortain geo- 1831—32.); Bodenkunde (2. kiad. Leipzig 1844);
metrical theorems (1851); A tarantasse journey Die Lenre voni Dünger (2. kiad. u. o. 1845); Die
through Bastern Russia (1857); Vacation turist Lenre von den TJrbarmachungen (2. kiad. u. o.
in 1860; Polarisation of light (1874).
1846).
2. S., Kürt, német botanikus és orvos, szül. BolS. P. Q. K., a latin Senatus Populusque Bomanus (a római szenátus és a nép) rövidítése ró dekowban (Anklam mellett) 1766 aug. 3., megli.
mai feliratokon, valamint most is Róma város Halléban 1833 márc. 15. mint a botanika tanára.
Nevezetesebb munkái: História rei herbariae (Am
okirataiban és hirdetéseiben. L. Szenátus.
S. p. r . , a latin sub petitio remissionis (visz- sterdam 1807—08).; Geschichte der Botanik (Leip
zig 1817—18.); Neue Entdeckungeu im ganzcn
szaküldós kérése mellett) rövidítése.
Spr. v. Spreng, latin növénynóv után Spren- Umfang der Pflanzenkunde (Hallel820—22). Or
vosi müvei: Versuch einer pragrn. Geschichte der
gel Kürt (1. o.) nevének rövidítése.
ö p r a t t (Clupea sprattus L., állat), a Hering Arzneikunde (Halle 1792—1803., 4. kiad. Leip/.ig
félék családjába tartozó halfaj. A közönséges 1846); Handbuch der Pathologie (u. o. 1795—97.,
heringhez hasonlít, de annál zömökebb testű, feje 4. kiadás 1815); Institutiones medicae (u. o. 1809—
hegyesebb ós kisebb. Háta sötétkék, zöldes árnya 1816, 2. kiad. 1819).
Sprenger, Aloys, német orientalista, szül. Naslattal, testének többi része ezüstfehér. Hát- és
kormányüszója sötét, mell-, has- és alsó úszója sereitban (Tirol) 1813 szept. 3., megh. Heidelfehéres. Hossza 10—15 cm. Az Északi-és a Keleti- bergben 1893 dec. 19. 1843-ban Kalkuttába uta
tengerben honos. Életmódja a heringével egyezik zott. 1845-ben a delhii kollégium igazgatója lett;
meg. ívása idején (május—június) rajokban a par e minőségben számos európai tankönyvet for
tokra jön s ekkor különösen a holsteini, francia díttatott le hindosztáni nyelvre. 1850-ben az indiai
és angol partokon nagyban halásszák s részben kormány tolmácsává és a kalkuttai ázsiai társa
füstölve, részben sózva és erősen fűszerezve ság titkárává nevezték ki. 1857—81-ig a keleti
r>anchovisy> néven, vagy erős fűszerekkel berakva nyelvek tanára a berni egyetemen. Főbb munkái:
«orosz szárdinia» (muszkahal) néven hozzák for Ibn Hajar's biographical dictionary of persons
galomba. Különösen sokra becsülik a «kieli S.» who knew Mohammad (u. o. 1856); Soyütys Itgán
I on the exegetic sciences of the Qoran in Arabic
néven piacra kerülő füstölt árút.
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{u. o. 1856); Das Lében und die Lehre des Mohammed (Berlin 1861—65., 3 köt.); Die alté Geo•graphie Arabiens (Bern 1875); Babylonien, das
reichste Land in der Vorzeit u. das lohnendeste
Kolonisationsfeld (Heidelberg 1886).
Spring (Spring), kisk. Alsó-Fehér m. kisei:yedi j.-ban, (1910) 1400 román lak. (Tr. R.)
Springe (Hallerspringe), város Hannover po
rosz kerületben, (1910) 3152 lak., vattagyárral és
szónyegszövéssel.
Springer, Anton, német történet- és művészet
történetire, szül. Prágában 1825 júl. 13., megh.
Lipcsében 1891 máj. 31. A prágai és tübingeni
egyetemeken tanult, azután az újkori történelem
magántanára lett a prágai egyetemen. A Schwarzenberg-Thun-minisztérium alatt a tanítástól el
tiltották. 1852-ben Bonnba ment, most már mint a
művészettörténet magántanára, 1860. rendes ta
nár lett u. 0., 1872. pedig Strassburgba, 1873. Lip
csébe hívták ilyen minőségben. Politikai törté
nelmi művei: Gesch. des Revolutionszeitalters
{Prag 1849); Österreich nach der Revolution
(u. 0. 1850); Österreich, Preussen u. Dentschland (u. 0. 1851); Geschichte Österreichs seit dem
Wiener Prieden (2 köt., Leipzig 1863—65.); Paris
im XIII. Jahrhundert (11. 0. 1856); P. Chr. Dahlmann (2 köt., u. 0. 1870—1872.). Főbb művé
szettörténeti munkái: Bilder aus der neueren
Knnstgeschichte (2. kiad., 2 köt., Bonn 1886);
Raffael und Michelangelo (3. kiad. Leipzig 1895)
és a művészetek általános története, mely először
mint a Kunsthistorische Bilderbogen szövege je
lont meg, utóbb Handbuch der Kunstgeschichte
cím alatt (11. kiad. Leipzig 1921). Halála után je
lent meg Dürer Albrecht életrajza (Berlin 1892).
Érdekes emlékiratai: Aus meinem Lében (Berlin
1892).
Springfield (ejtsd: szpringfiid), több város az észak
amerikai Egyesült-Államokban: 1. Illinois állam
fővárosa, (1920) 59,183 lak. Kőszénbányákkal és
lótenyésztéssel; remek Lincoln-emlékkel. S.-et
ültetvényei miatt Flower Citynek (virágváros)
navezik. — 2. S., Hampden county székhelye
Massachusettsben, külvárosa West-S.,, (1920)
129,614 lak., élénk iparral, az Egyesült-Államok
lagfontosabb fegyvergyárával és arzenáljával.
Gyáriparát a Mill River vízerői is szolgálják.
S. legkiválóbb épülete a City Hall, a nyilvános
könyvtár 85,000 kötet könyvvel, természetrajzi
gyü'jteménny el, ésazigazságügyi palota. Legszebb
sétahelye a Hampden-park. 1635-ben alapították.
—3. S.,Green county székhelye Missouri államban,
(1920) 39,620 lak., vaskohók. — 4. S-, Clark county
székhelye, Ohio államában (1920) 60,840 lak., vas
olvasztás, gépgyártás. Említendők a luteránus
Wittenberg College és a Warder-könyvtár.
Sprinter (ang.), futóban, versenylóban egy
aránt az, aki nagy kezdősebességet tud kifejteni
és ennélfogva rövidebb távolságon fölénybe ke
rül ellenfeleivel szemben. A S. hosszabb távolsá
gon csak ritkán válik be.
Sprit (a l a t spiritus szótól), a legfinomabb
szesz neve. L. Szesz.
Sprogö, Sorö dán kerülethez tartozó sziget a
Nagy-Beltben, Koroör és Nyborg között, 28 ha.
ierülettel, világítótoronnyal.

Spurgeon

Sprudelkő a. m. örvénykő, 1. Forráskö.
S p r u e (ang., ejtsd: szprú), trópusi betegség.
Szájpenész, fekélyes szájgyuladás, hasmenés,
májsorvadás tüneteivel.
Spruner (S. von Mertz), Kari, német geo
gráfus, térképész és történetíró, szül. Stuttgart
ban 1803 nov. 15., megh. Münchenben 1892 aug.
24-én. Katonai pályáján tábornoki rangra emel
kedett. Kitűnő térképei: Histor.-geographischer
Handatlas (3 köt., Gotha 1837—79, a legújabb
kiadása Sieglin-W) ; Handatlas zur Gesch. des
Alterthums, des Mittelalters und der Neuzeit,
1895 s köv.). Bajor történeti munkáin kívül
színműveket és költeményeket is írt.
Sprting, Adolf, német meteorológus, szül.
Klino-wban 1848 jún. 5., megh. Potsdamban 1909
jan. 16.1876-ban a hamburgi Deutsche Seewarte
asszisztense, 1886. átment a porosz meteorológiai
intézethez és midőn 1892. annak potsdami ob
szervatóriuma elkészült, átvette a vezetését. Az
elméleti meteorológiának kiváló munkása volt
és számos, elmés meteorológiai műszert is szer
kesztett. Legfőbb munkája: Lehrbuch der Meteorologie (Hamburg 1885).
Sprung-féle barográf, 1. Barográf.
Spuller (ejtsd: szptuier), Eugéne, francia politi
kus és író, szül. Seurreben Í835 dec. 8., megh.
Sombernonban 1896 júl. 23. Párisi ügyvéd és
radikális újságíró volt, 1870—71. mint Gambetta
diktátor titkára működött, 1876 óta a képviselő
ház tagja volt, melynek 1884. egyik alelnöke
lett. 1887 máj.—dec. Rouvier kormányában köz
oktatásügyi-, 1889 márc—1890 márc. Tirard
kormányában külügyi-, 1893 dec—1894 máj.
Casimir-Périer kormányában közoktatásügyi
miniszter volt. Művei: Ignaco de Loyola (1876);
Conférences populaires (1879, 1886 és 1892,
3 köt.): Figures disparues, portraits contemporains (1886—1894, 3 köt.); Histoire parlementaire de la seconde rópublique (1891); Lamennais (1892); Royer-Collard (1895). V. ö. Eugéne
S., livre de souvenir (Evreux 1903).
S p a m a r i a Pers. (nSv.), a Nyálkatelepes nö
vények génusza, melynek egyetlen faja a Sálba (Bull.) DC. Fehér, terjedelmes, nyálkás
anyagot alkot, mely az erdők talaján gyakran
látható, amint ágat, füvet, lombot ellep. Spóra
érés idején szárazzá, porossá, törékennyé válik.
S p n m e l l a r i a (állat), 1. Radiolaria.
Spurgeon (ejtsd: szpördzsn), Charles Haddon,
angol baptista hitszónok, szül. Kelvedonban (Essex)1834jún. 19., megh. Mentoneban 1892jan. 31.
18 éves korában igehirdető lett. 1854-ben egy
londoni baptista gyülekezet hívta őt meg lel
készül ; hallgatóinak száma mindinkább növeke
dett s ezért 1859. elkezdték számára építeni a
világnak talán legnagyobb protestáns templo
mát, a Metropolitan-Tabernaclet, melyben hit
szónoki pályája legszebb diadalait aratta. Szá
mos jótékonysági intézményt tartott fenn, miszsziói állomásokat vezetett, s nagy irodalmi te
vékenységet is fejtett ki; egyházi beszédei(2241)
összesen 37 vaskos kötetben jelentek meg, teoló
giai hallgatói előtt tartott felolvasásai megje
lentek 2 kötetben Lectures to mystudents címen.
Egyházi beszédei közül többet átdolgozott ma.
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gyárra Könyves Tóth Kálmán debreczeni lelkész
s kiadta Hit temploma cimen. Jolin Ploughman's
talk című munkáját Bierbrunner Gusztáv Szántó
János elmélkedései címen dolgozta át (Kula 1886).
Ezenkívül megjelent még magyarul: Templomi
beszéd. Az Isten üdvigazsága (ford. Szalay Jó
zsef, Budapest 1895); Az üdv üzenet9. Prédiká
ciók (ford. Balogh Lajos, Debreezen 1899); A
kapu előtt (ford. V. D., Budapest 1914). Élet
rajzát többen megírták, de legnevezetesebb for
rás életéről özvegye által (London 1897—1900)
négy kötetben kiadott önéletrajza.
Spurinna, 1. Vestricius, római hadvezér és
lírikus költő a Kr. u. 1. század második felében.
Sikeresen harcolt a Kajna mellett a germánok
ellen és kétszer volt konzul. A neve alatt
ránk maradt egy költeményt Barth Casper
(1. o.) írta; közli Kiese Anthologia Latina 2. kö
tetében (Leipzig 1894) és Báhrens Poetae latini
minores 5. kötetében (u. o. 1883). — 2. S., jö
vendőmondó pap, ki Július Cézárt figyelmeztette
március Idusának veszedelmére.
S p u r i u s (lat.) a. m. ál, nem valódi, fattyú ;
nálunk a S. szót a sejtelem értelmében használ
ják, mintha a német Spur-bó). származnék.
Spurn Head (ejtsd : szpörn hedd), 1. Holderness.
Spurrit (ásv.), kalciumortoszilikát-karbonát:
2Ca 3 Si0 4 .CaC0 3 . Kékes, sárgás, szürkés, üvegfényü, áttetsző szemcsés halmazok. Legújabban
fedezték fel a diorit és mészkő kontaktusában
Velardeiía kerületben Mexikóban.
S p u t u m (lat.) a. m. köpet (1. o.).
Spuz (ejtsd: szpazs), montenegrói városka a
Zeta folyó mellett, mintegy 1000 lak. A hajdani
török erősséget az 1878. évi berlini béke Monte
negró birtokába juttatta. Most a Szerb-HorvátSzlovén királysághoz tartozik.
Spy, község Belgiumban, Namur tartomány
ban, (i9ii) 3707 lak. A S.-i barlangban fedezték
fel 1885—86. moustérien rétegben a neander
völgyi típusú ősember két híres koponyáját és
csontvázát. L. Ősember.
S. q., recepteken a latin sufficiens quantitas
(kielégítő mennyiségű) rövidítése, sokszor for
dítva írják : qii. s., a. m. quantum satis.
S q u a l i d a e (állat), 1. Cápa.
S q u a l i u s (állat), 1. Domolykó.
S q u a m a (lat.) a. m. pikkely (1. o.), a botani
kában 1. Allevél; squamosus a. m. pikkelyes. —
S. az anatómiában pikkelyalakú csontok neve,
ilyenek a koponyacsontoknak a koponyatető al
kotásában részvevő darabja. Van: S. frontalis,
S. temvoralis, S. occipitalis, azaz a homlok-,
halánték- és nyakszirtcsont pikkelyes része.
S q u a m i p i n n e s (Pikkelyesszárnyú halak,
állat), a Csontos halak (Teleostei) rendjének egyik
családja.
S q u a r e (ang., ejtsd: szkvér) a. m. négyzet, quadrát; különösen négyzetalakú, házakkal körülvett
nyilvános tér, melyet virágágyak, szobrok éke
sítenek, pl. Londonban.
— S. mile, angol négyzet
mérföld = 258 km2.
S q u a t i n a (állat), 1. Cápa.
S q u a t i i i i d a e (állat), 1. Cápa.
S q u a t t e r (angol, ejtsd.: szkvatter, a to squat a. m.
guggolni szótól), az amerikai Egyesült-Államok
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ban oly gyarmatos neve, ki jogcím nélkül vala
mely területen, nevezetesen míveletlen földön le
telepedik. Az 1862-iki törvény mindenkinek, aki
polgár, avagy kijelenti, hogy polgár akar lenni
és jóhiszemben telepedik le, az állam birtokából
160 acret fizetés nélkül biztosított. Ausztráliában
S.-eknek nevezik az állattenyésztőket, kik a
kormánytól nagy míveletlen területeket bérbe
vesznek.
Squier (ejtsd: szkvir), Ephraim George, észak
amerikai régiségbuvár és történetíró, szül. Beth
lenemben (New York) 1821 jún. 17., megh. New
Yorkban 1888 ápr. 17. Davissel őskori emlékek
után kutatott a Mississippi völgyében. 1871-ben
az Antliropological Institute elnöke lett. Főbbművei : The ancient monuments of tlie Mississippi
valley (Davis-szel, Washington 1848); Aboriginal monuments of the state of New York (u. o.
1849); The states of Central-America (New York
1857, 2. kiad. 1870); Honduras, (1870); Peru
(1877, ném. Leipzig 1883).
S q u i l l a Fabr. (állat), 1. Sáskarák-félék.
Squillaoe (ejtsd : szkvillacse), község és püspöki

székhely Catanzaro olasz tartományban, a Jonitenger mellett, (ism) 3261 lak., székesegyházzá!,
S. az ókori Scylacium vagy Scolacium, a bruttiaiak városa (1. Bruttiumj.
S q u i l l i d a e (állat), 1. Sáskarák-félék.
S q u i r e (ang., ejtsd: szkvájr), az esquire (1. o.)
rövidítése.
S r , a stroncium kémiai jele.
Sr., a francia sieur rövidítése, 1. Seigneur.
Srác, sráchal, srécer, serinc (állat), a selyme*
durbincs (Acerina schraetser L.) népies neve.
Sracak, adók. Zágráb vmegye károlyvárosi
j.-ban, (i9io) 544 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Sracinec, adók. Várasd vm. varasai j.-ban,.
(i9io) 1936 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Srafíirozás, 1. Csíkozás.
Sraífirozó készülék, mechanikai segédesz
köze a rajzolónak, hogy oly vonatozásokat vagyis
sraffirozásokat (1. Csíkozás), melyek egymás
tól egyenlő távolságban párhuzamosan halad
nak, gyorsabban végezhessen, mint kézi rajzzal.
Van egyszerű kézi készülék alakjában és gépe
zet formában. A litográfiái rajzolók a sraffirozógépekkel végzik munkájukat és sineken dolgoz
nak a megmunkálandó kövön. Igen pontos, érzé
keny gépezet ez, automatikus számláló készülék
kel ellátva.
Srapnel (ang. shrapnel, ejtsd: srepnei), az
ugyaníly nevű angol ezredes által 1803. feltalált
lövedék, gránátkartács, melyet tökéletlen alakban
már a XVI. sz.-ban ismertek. A tábori ágyúk ürlövedékének egy neme. A S. oly ürlövedék, mely a
robbantó töltésen kívül nagyobb számú kisebb
töltelékgolyót is tartalmaz és arra szolgál, hogy a
nagyobb távolságra való lövésnél hiányzó kartács
lövést pótolja. Kamra-, csöves- és hüvely szerű,
S.-t különböztetünk meg. A kamra-srapnelnél a
robbantó töltés a csúcsban vagy pedig a fenéken
levő kamrában van elhelyezve és arra szolgál,
hogy a lövedékmagot és a tölteléket a röpítőpálya
megfelelő pontjában, melyet robbanási p&ntnak
nevezünk, szétvesse. A jó mintájú 8 és 9 cm.-es.
tábori S. (1. ábra) 105, illetve 165 darab 13.
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grammos kemény ólomtöltelékgolyót tartalmaz;
a hézagok kénnel vannak kiöntve. A g töltelék
golyók és az r robbantó töltés egymástól rend
szerint vaslemez, ú. n. t lökő tükör által vannak
elválasztva. A csöves S. (2. ábra) berendezése
a következő: az r robbantó töltés a száj-lyuktól
a S. fenekéig érö, tág cc csőben van elhelyezve,
melyet a töltelékgolyók vesznek körül. Csöves
S.-t a német birodalmi tábori tüzérség is alkal
maz. A hüvelyszerű S.-eknél (3. ábra) a robbantó
töltés, épp úgy, mint a kamra-S.-eknél, a fenéken
van elhelyezve és nem a mag szétrepesztésére,
hanem csak a töltelék
golyók kilökésére szol
gál; itt tehát a löve
dékmag olyf ormán sze
repel, mint a kézi lő-

1. ábra.

3. ábra.

fegyverek töltényhüvelye. S.-ekkel lövik a sán
cok belsejében álló csapatokat, födetlenül fekvő
vagy lövészárkokban levő gyalogságot, továbbá
hidveréseknél a hídanyagot szállító vonat-oszlo
pokat, továbbá a hidakat és szorosokat, melye
ken az ellenség áthalad, általában: az élőcélokat.
Srapnelgránát, Krupp-féle tüzérségi lövedék,
mely a srapnel és gránát előnyeit egyesíti magá
ban. A felső részt a srapnel képezi, az alsót a
gránát. A lövedéknek két gyújtója van. Egy fe
nékgyújtó, mely a S. lecsapódásakor gyújtja meg
a robbanó töltetet, s egy másik, időre beállítható
gyújtó a lövedék csúcsán, mely olyan távolságon
robbantja fel a S.-ot, amilyen távolságra beállítjuk.
Az előbbi gyújtó alkalmazásánál a S. a céltárgy
ban való lecsapódásakor egészben mint gránát
működik, az időre beállított gyújtó alkalmazása
kor először a srapnel-rész, azután a gránát-rész
robban f eL
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Srijemskl Mlhaljevct

Srb, község Lika-Krbava vm. alsólapaczi j.-ban,
(i9io) 1257 szerb lak., közvetlenül a boszniai hatá
ron. Várát, mely ma romokban hever, már 1451.
említik. (Tr. SzHSz.).
Srebrenica (Szr ébrenica), város a boszniai
Tuzla közigazgatási kerületben, a szerb határ'
közelében, (1910) 1615 lak., a hires vas-és arzén
tartalmú Guber-forrással. Most a Szerb-HorvátSzlovén királysághoz tartozik.
Sredanci, adók. Pozsega vm. bródi j.-ban, (1910)
535 horvát és magyar lak. (Tr. SzHSz.)
Sredec, Szófia bolgár neve.
Sredice, adók. Belovár-Körös vm. belovári
j.-ban, (i9io) 1003 horvát, szerb és cseh lak. (Tr..
SzHSz.)
Srednja Gora, adók. Lika-Krbava vm. ndbinai
j.-ban, (i9io) 683 szerb lak. (Tr. SzHSz.)
Srednji Lipovac, adók. Pozsega vm. újgradiskai j.-ban, (1910) 676 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Sredska, adók. Belovár-Körös vm. belovári
j.-ban, (1910) 636 szerb ós horvát lak.(Tr. SzHSz.)
Sréter István (szandál, vitéz), altábornagy,
volt honvédelmi miniszter, szül. Cserhátsurányban (Nógrád vm.) 1867 nov. 10. A bécsújhelyi
katonai akadémia elvégzése után előbb az 1. es.
és kir. huszárezredben, majd a 44. gyalogezred
ben szolgált, 1898. a magyar honvédséghez lépett
át. A világháború kitörésekor mint alezredes és
a 17. honvédezred első zászlóaljának parancsnoka
I vonult a harctérre; 1915. ezredes, 1916. augusz
tustól 1918 májusig a 80. honvédgyalogdandár
parancsnoka volt a 40. hadosztály keretében,
s midőn ez 1918 márciusban és áprilisban Hor
vátországban karhatalmi szolgálatot teljesített,
felhívta a legfelsőbb körök figyelmét a jugoszláv
törekvésekre. Az orosz harctéren csapataival részt
vett Uzsok védelmében, a drohobycz—striji csatá
ban, amelyben a 19. honvédezreddel elsőnek
törte át az orosz vonalat, a Búg-menti harcok
ban, a rarancei újévi csatában, az 1916 őszi kár
páti harcokban, Eadautz elfoglalásában. E harcok
után számos kitüntetés közt a Mária Terézia-rend
lovagkeresztjét és a II. o. vaskoronarendet kapta.
1918 aug. 1-től az albániai harctéren volt s aug..
25. maroknyi csapatával áttörte a francia vonalat.
Az összeomlás után nyugalomba vonult, de a
proletáruralom alatt a Dunántúl főparancsnok
ságával bizták meg és szervezte a székesfehérvári
hadosztályt. 1920 júl. 19. honvédelmi miniszterré és.
vezérőrnaggyá nevezték ki, e tisztéről 1920 dec.16.
mondott le. Az első nemzetgyűlés mandátumának
lejárta után visszavonult a politikától s mint
Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun, Nógrád és Hont vármegye
és Budapest székesfőváros mmtézi törzskapitánya-o Budapesten a rend ügyeit intézi.
S. R. I. a latin Sacrum Homanum Impérium
(Szent Római Birodalom) névnek rövidítése.
Srijem, adók. Belovár-Körös vm. kapronczai
j.-ban, (1910) 745 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Srijemska Ráca, adók. Szerem vm. mitroviczai j.-ban, (1910) 958 szerb és horvát lak. (Tr...
SzHSz.)
Srijemski Karlovci, város, 1. Karlócza.
Srijemski Mihaljevci, adók. és pk. Szerem
vm. zimonyi j.-ban, (1910) 1177 szerb lak. (Tr..
SzHSz.)
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Srinagar, város. 1. Szrinagar.
Srirangapattan, 1. Szrirangavattan.
Srnensky Mátyás, 1679—1682-ig a nagyszom
bati egyetemi (akadémia) nyomda vezetője. Előde
volt Reitmiller Mátyás. Utóda 1687 óta Martius
János Miklós. Ismert tőle 13 magyar és 20 idegen
nyelvű nyomtatvány.
Srobár Lőrinc János, szlovák politikus és
publicista, szül. Liszkován (Liptó vm.) 1867 szept.
•9. Pánszláv eszmék terjesztése miatt 1886. a lő-csei s egyszersmind az összes magyarországi
középiskolákból kizárták. Érettségit Prerauban
tett 1888., azután a cseh egyetemen orvossá ké
pezte ki magát. 1906-ban föllépett képviselője
löltnek tót néppárti programmal, de megbukott,
ellenben izgatás miatt egy évi államfogházra
Ítélték, amit Szegeden töltött ki. 1919-ben Szlovenszko teljhatalmú miniszterévé tették, majd
cseh egészségügyi, 1921. közoktatásügyi minisz
ter lett, 1922. visszalépett, ezután tanárnak ne
vezték ki a pozsonyi egyetemre. Cikkeket, tárcá
kat irt a Narodnie Noviny és a Pohlady lapokba,
1897. Szakolcán Blahával megalapította a Hlas
•c. folyóiratot. Önállóan megjelent művei: Ludová
obrárková edravoveda (Népszerű egészségtan,
Túróczszentmárton 1909); Dedinske rozprávky
(Falusi elbeszélések, Nagyszombat é. n.) Lefordí
totta Tolsztoj több elbeszélését és meséjét.
Sróí, 1. Csavar.
Srófhúzó, 1. Csavarhúzó.
Sróímenetmérő, 1. Alakzó.
Srófszeg, 1. Csavarszeg.
Sróívágó, 1. Csavarvágó.
S r o m a n u m (flexura sigmoidea), a vastag
bélnek ama S-betüszerüleg hajló része, amely a
leszálló hurkából (colon descendens) és a végbél
(rectum) között van.
Srpska Eapela, adók. Belovár-Körös vm. belovári j.-ban, (i9io) 7ől horvát, szerb és cseh lak.
(Tr. SzHSz.)
Srpsko Seliite, adók. Belovár-Körös vm. kutinai j.-ban, (Í9ÍO) 1284 szerb, horvát, német és
magyar lak. (Tr. SzHSz.)
S. S., a latin Sacra Scriptura (szentírás);
Sua Sanctitas (ő szentsége); Summa summa
rum (valamennyi együttvéve); Similia simüibus
(hasonlókat hasonlókkal) rövidítése.
S T , agyagárúkon Stomfa jegye, 1. Agyagipar.
S. T., a latin salvo titulo (a cím fentartásával) vagy sine titulo (cím nélkül) rövidítése.
St., a sanctus, sanct vagy saint (szent) rövi
dítése.
St., latin állatnevek után Stein Friedrich (1. o.)
német zoológus nevének rövidítése.
Staabs, Hermann, von, porosz tábornok, szül.
Aachenban 1859 inárc. 11. A hadi iskola végez
tével 1889. a vezérkarba helyezték át. 1899—1904.
a vasúti osztály főnöke volt; azután különböző
ezredekben szolgált mint ezredparancsnok, majd
a hadügyminisztériumba helyezték át osztály
főnöknek; 1913. nemességet kapott. A háború
kitörésekor hadosztályparancsnok volt KeletPoroszországban, később mint hadtestparancsnok
vett részt az oroszok elleni offenzívában. 1916
szeptemberben az erdélyi hadvonalra helyezték
át s ő vezette a győzelmes hátszeg-petrozsényi,

Staccato

vulkánszorosi, nagyszebeni, brassói, predeáli,
prahovavölgyi, később az ojtoz-szorosi harcokat.
Staaff, Kari Albert, svéd államférfiú, szül.
Stockholmban 1860 jan. 21., megh. u. o. 1916 okt.
3. Ügyvéd volt és 1896. választották be a máso
dik kamarába, hol csakhamar a liberális baloldal
vezérei közé emelkedett. A norvég forradalom
után 1905 aug. tárca nélküli miniszter lett. 1905
nov. ő állott az új kormány élére, de már 1906
máj. visszalépett, mert nem tudta keresztülvinni
radikális választóreformját. 1911—1914 febr. má
sodízben volt miniszterelnök.
Staal, Marguerite Jeanne, baronne de, francia
írónő, szül. Parisban 1693., megh. u. o. 1750 jún.
16. Egy Cordier nevű szegény festő leánya volt,
akinek nevét anyja előkelőbb hangzású Delaunay
nevével cserélte fel. E néven du Maine hercegnő
komornája lett, majd mint S. báró gárdatiszt
neje, a párisi szalonok egyik csillaga volt. Mémoires (1755, 4 köt.) c. emlékirata pompás meg
figyelésről és maró szellemességről tanúskodik.
V. ö. Frary, Études sur Mme S. (Paris 1883).
Staaten Island, sziget, 1. Staten Island.
S t a b a t m a t e r (lat., a m. álla az anya), kezdő
szavai egy a kat. egyházban használatos szép,
sequentiának nevezett himnusznak, amelyben Má
ria fájdalmai vannak leírva s amely a misekönyvbe
és Breviáriumba is felvételt nyert a hétfájdahnú
Szűz Mária ünnepén. Főképpen a keresztúti ájtatosságnál szokás énekelni. Szerzőjének Jacoponet
állítják. Megzonésítői közül kiválnak Palestrina,
Pergolese és Astorga, újabb időben Haydn, Winter és Eossini.
Stabbio, svájci falu, 1. Stabio.
Stabiae, ókori város Campaniában, Pompeji és
Surrentum között, közel a tengerparthoz, ma
Castellammare di Stabia (1. o.). Kr. u. 79. a
Vezúv azon kitörésének esett áldozatul, mely Hereulanum és Pompeji városokat eltemette.
Stabili, Francesco (Cecco d'Ascoli), az asz
tronómia tanára Bolognában, szül. Ascoliban
1257., máglyán halt meg 1324 szept. 16. Az inkvi
zíciótól eretnekséggel vádoltatván, 1327 dec. 16.
megfosztották hivatalától, mire Firenzébe ment
s Károly calabriai herceg szolgálatába lépett.
Itt is üldözte az inkvizíció és elítélték. Asztro
lógiai munkákon kívül L'Acerba címmel didak
tikai költeményt írt (Brixen 1472, Velence 1476
és többször), melyben Dante heves ellenségének
mutatja magát. V. ö. Bariola, Cecco d'Ascoli e
l'Acerba (Firenze 1879).
S t a b i l i s , stabilitás (lat.), lásd Állékonyság,
Egyensúly.
Stabilizátor, oly készülék, amely a repülőgé
pek egyensúlyban tartására szolgál. L. Éepülógép.
Stabio (Stabbio), falu és fürdő Tessin svájci
kantonban, a Castello-domb lábánál, 359 m. ma
gasban, (i9io) 1776 lak., több kéntartalmú ásvány
vízforrással és fürdőintézetekkel.
Stabroek, város, 1. Oeorgetown, 3.
S t a c c a t o (ol. ejtsd: sztakkáto), zenei műszó, mely
azt jelzi, hogy a hangokat ne kössük egymásba,
hanem elkülönítve játsszuk. A vonós hangszereken
a S. sokféle faját játsszák. A grand détaché úgy
jön létre, hogy az egész vonót kihúzzák, élesen,
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szakadozottan. A sautillé (saltato) a vonó köze nika köréből, továbbá a matematika törtéceté
pén játszandó, könnyed vonókezeléssel, hogy az ből. 1899-ben Schmidt Ferenccel együtt kiadta
saját rugalmasságánál fogva könnyen ugorjon. Bolyai Farkas és Gauss Friedrich Kari levele
A martellato-nétl a vonó hegyét szorítjuk élesen zését. Legfőbb érdeme azonban Bolyai János
a húrra. A zongora S.-ját a billentés különféle hátrahagyott iratainak feldolgozása. Fáradsá
módjával, az ujjak gyorsan pattogó játékával, gos kutatásainak eredményeit a Matematikai ós
vagy a csukló könnyed mozgásával érjük el. Ének Természettudományi Értesítő 1899—1903-iki kö
lés közben úgy jön létre a S., ha a hangrést min teteiben megjelent következő értekezéseiben
den hang intonálása után gyorsan zárjuk. Techni tette közzé : A képzetes számok elmélete Bolyai
kája nagy gyakorlatot követel.
János hátrahagyott irataiban (1899); A nem
euklidikus geometria története Bolyai János
Staccato-jel, 1. Előadási jelek.
Stache,Gww!o,németgeológuséspaleontológus, hátrahagyott irataiban (1900); Vizsgálatok az
•szül. Namslauban (Szilézia) 1833 mára 28., megh. abszolút geometria köréből Bolyai János hátra
1921 ápr. 11. 1892—1902-ig a bécsi Geologische hagyott irataiban (1902); Bolyai János észre
Reichsanstalt igazgatója volt. Geológiai fölvéte vételei Lobacsefszkij Miklósnak a parallelákra
lek céljából 1857—£>9-ig Krajnában ós Isztriában, vonatkozó vizsgálataira (1902, Kürschákkal
1860. Erdélyben, 1861. Észak-Dalmáciában, 1862. együtt); Bolyai János térelmólete (1903). Önállóan
a, Bakonyban és a Balaton vidékén, 1863—70-ig megjelent: Bolyai Farkas és B. János geometriai
Magyarországon és Galíciában, 1870-től kezdve vizsgálatai (2 köt, magyarra ford. Hadas Ignác
az Alpokban, később Isztriában és Dalmáciában 1914). A Magy. Tud. Akadémia 1900. külső tag
utazott. Hauerral együtt kiadott fő müve : Geo- nak választotta.
logie Siebenbürgens(Wien, 1863); továbbá: Geol.
Stackelberg, Ottó Magnus, báró, orosz festő
íj bersichtskarte der Küstenlánder von Oester- és régész, szüi. Révaiban 1787 aug. 5., megh.
reich-Ungarn (1878). V. ö.: Scliafarzik F.: Meg Szentpéterváron 1837 jún. 8. Göttingenben, Drez
emlékezés St. G.-ról (Hidrol. Közi., Budapest dában és Rómában tanult, azután Görögországba
1922).
utazott és ott a phigaliai Apolló-templom kiásaStachelberg,Linthtal svájci községhez tartozó tását vezette (az ásatások ismertetését Berlinben
1826. adta ki), 1827. fölfedezte a cornetói et
kénes fürdő Glarus kantonban.
Stachys L. (tisztesfü, hunyász, n5v.), az ruszk sírkamarákat. Képes művei: Costumes et
Ajakosak génusza; 200 faja az egész földön elter usages des peuples de la Gréce moderné (Roma
jedt. 1—2 éves füvek, egyesek félcserjék v. cser 1825); La Gréce. Vues pittoresques et topograjék. Levelük épszélű v. fürészes. Viráguk álör- phiques (2 köt., Paris 1829—38); Die Gráber der
vökben; vörös, rózsaszínű, sárga v. fehér; a Griechen (Berlin 1837). Gazdag művészeti gyűj
csésze 5 fogú, a fogak hegyesek, háromólűek. teményeket hagyott hátra. V. ö. HoJieisel, ü. M.
Makkocskáik csúcsa lekerekített. Hazánkban szá Freiherr von S. (Reval 1863); N. von S., Ottó
mos faja közönséges, így : a St. recta L. és uga Magnus von S. (Heidelberg 1882).
rokon néha tömeges a St. annua L., mindkettő
S t a c k h . , latin növénynév után Stackhouse
sárgásfehér virágú (fehér zsálya), továbbá a mo John (1740—1819) angol botanikus (algológus)
csári tisztesfü, St. Palustris L. A St. lanata Jacq. nevének rövidítése.
és St. yermanica L. — de különösen az előbbi —
Stade, az ugyauily nevű kerület és járás székfehérgyapjas. A nép előtt gyógynövény hírében helyeHaunover porosz tartományban, a Schwinge
áll, így több fajnak a levelét sebek gyógyítására, mellett, (1919) 10,590 lak., vasöntővel, acél-, szi
ú. n. igózés elleni szer gyanánt stb. használják. var- és téglagyártással. S. már a X. sz.-ban vá
Némely faj, így a St. Sieboldii gumóját eszik.
ros volt és a középkor első felében külön grófjai
voltak. 1227-ben a grófság a várossal együtt
Stáció, 1. Statio.
Stacionárius (lat.) a. m. megállapodott. A Bréma érsekséghez, a vesztfáliai békében pedig
csillagászatban a bolygókról mondjuk, mikor a amazzal együtt Svédországhoz került. 1719-ben
Hannoverhoz, ezzel 1866. Poroszországhoz került.
direkt mozgásból a retrográdba mennek át.
Stacionárius mozgás (áramlás), olyan moz
Stade, Bernhard, német protestáns hittudós,
gás (áramlás), mely a térnek minden, a testtől szül. Arnstadtban 1848 máj. 11., megh. Giessen(folyadéktól) elfoglalt részében állandó marad. ben 1906 dee. 7. 1875-ben Giessenben rendes
Ha ezenkívül még periodikus, akkor Helmholtz teológiai tanár lett. Főbb művei: Hebráische
szerint ciklikusnak nevezik. Elektromos áram Grammatik (1879); Geschichte des Volks Israel
akkor stacionárius, ha az elektromotoros erő a (2 köt. 1887—89); Biblische Theologie des Altén
vezeték két pontja között az idővel nem válto Testanients (Tübingen, 1. köt. 1905, 2. köt. Berzik, vagyis állandó értékű.
thold-tól 1911). 1881 óta a Zeitschrift für altStacioner paraziták (állat), az állandó élőskö testamentliche "Wissenschaft című folyóiratot
dők gyűjtőneve. Ezekkel szemben meg szokás adta ki.
különböztetni az ideiglenes (temporór) parazitákat,
S t a d i o n , 1. Stádium.
melyek csak ideiglenesen, főleg táplálékszerzés
Stadion, Johann Philipp Kari Joseph, gróf,
coljából keresik fel gazdájukat.
osztrák államférfiú, szül. 1763 jún. 18., megh.
Stáckel, Paul, német matematikus, szül. Ber Badenban (Bécs mellett) 1824 máj. 15. 1787—
linben 1860 aug. 20., megh. 1920 febr. 1891-ben 1790-ben stockholmi, 1790—93. londoni követe
Halléban, 1895. Königsbergben, 1899. Kiéiben lett volt Ausztriának. Thugut kormánya alatt vissza
egyetemi tanár. Irt számos értekezést a függ vény vonult, de 1800. ismét berlini, 1803. szentpéter
tan, a dift'ferenciálegyenletek elmélete ésameclia vári követ lett s nagy része volt a 3-ik koaRéi'ai Afo;/!/ Lexikona- XVII. fcoi.
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lició létrehozásában. A pozsonyi béke után (1805
dec. 26.) kancellárrá és külügyminiszterré ne
vezte ki Ferenc császár. 8. terve most az volt,
hogy Ausztriát újjászervezze és a jövendő német
szabadságharc vezérévé tegye. Az 1809-iki fran
cia háború az ő müve volt. Ennek szerencsétlen
kimenetele után (1809 szept.) lemondott ós Met
ternichnek engedte át helyét. 1814-ben pénzügy
miniszter lett s mint ilyen megalapította az osz
trák nemzeti bankot, az adórendszert pedig új
alapokra fektette.
S t á d i u m (lat., gör. stadion), 1. a régi görögök
nél a versenyfutók pályája, melynek hossza 600
láb volt; a lábmérték különbözősége folytán a S.
hossza is különböző ; Athénben 192-27 m., Epidaurosban 181-08 m., Delphiben 17755 m. volt.
A pálya alapformája hosszúkás négyszög, csak a
római korban kap az egyik v. mindkét keskeny
oldal félkörszerű zárást; a hosszoldalakon, néha
a keskeny oldalokon is lejtős emelkedés zárja
körül, amelyen a nézők foglaltak helyet, néha ki
épített, amflteátrálisan emelkedő padsorokon. Az
athéni S.-t, mely 50,000 nézőt fogadhatott be,
három oldalt 44 padsor övezte. Az indulás helyét
az egyik keskeny oldalon kóküszöb jelezte, ame
lyen 11—20 versenyző számára volt egymástól
elkülönített hely. Több antik város S.-át tárták
föl (Epidauros, Olympia, Delfi, Efezosz, Athén);
ez utóbbit régi méreteiben márványülésekkel újra
fölépítették. V. ö. Gardiner, Greek athletic sports.
A modern S.-ot 1. Versenypályák.
2. S., ókori görög útmérték. A legáltaláno
sabb, az olympiai, körülbelül 184-97m. volt. I S . =
600 láb. A S. útmértéket más ókori népek is átvet
ték, így a babiloni, perzsa ós a zsidó S. = 147-78 m.
3. S. modern nyelvhasználatban valamely dolog
fejlődésének különböző szakaszait jelenti.
Stadler, 1. István (monte-san-michelei,vitéz),
altábornagy, szül. Nagyhalmágyon 1862 nov. 1.
A volt közös hadsereg utász-csapatánál kezdte
a katonai szolgálatot, majd 1892. a honvédséghez
került. A világháborúban 1914—1918 májusig
mint ezred- és dandárparanesnok, 1918 májusá
tól a háború végéig mint a 20. gyal. hadosztály
parancsnoka működött kiváló sikerrel. Részt vett
a rohatyni és lombergi csatákban, a tatarynowi
ütközetben súlyosan megsebesült. Később az olasz
hadszíntérre került s a Km-hegyi harcokban, va
lamint a 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. isonzói, majd
a piavei csatában vett részt. Legkiválóbb sikerét
aratta 1918 nov. 1. Polpetnól, ahol hadosztályá
nak a 25. és 31. hadosztályok és olasz üldöző csa
patok között folyt és már végzetes kimenetelűnek
mutatkozó harcba való meglepő közbelépése által
több hadosztálynak a szűk cadore-i Piave-völgyben háborítatlan visszavonulását tette lehetővé.
A háborúban tanúsított vitéz magatartásáért szá
mos kitüntetésen kívül «monte-san-michelei» elő
névvel magyar nemességet kapott és «vitéz»-zé
avatták.
2. S. József, Bosznia és Hercegovina első kat.
érseke, szül. a Száva melletti Brodban 1843 jan.
24., megh. Sarajevóban 1918 dec. 8. 1869-ben
Zágrábban teológiai tanár, 1881. Bosznia és Her
cegovina érseke lett. A horvát politikának egyik
leghevesebb előharcosa volt. A görög-keleti szer
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bek vallási ós nemzetiségi szempontból féltékeny
szemmel kisérték és sokszor fel is panaszolták,
mert vallási és nemzetiségi prozelitizmust láttak
buzgólkodásában. Hogy a szerbek panaszai elné
muljanak, a Kállay-kormány 1897. két új szerb
püspökséget alapított az elfoglalt tartományok
ban. 1908-ban v.b.t. tanácsos lett. Mint író teológiai
munkákat adott ki szemináriumi használatra.
Stadler, Maximilián, Abt Stadler néven is
mert osztrák egyházi zeneszerző, szül. Melkben
1748 aug. 7., megh. Bécsben 1833 nov. 8. Bencés
szerzetesből 1789. apátkanonok lett Kremsmünsterben. Kiváló zongora- és orgonaművész volt.
Stadtsulza (hiv. Bad Suiza), város Thüringiában, a volt Szász-Weimar hercegségben, (1920)2935 lak., sósforrásokkal és sósfürdőkkel.
Staél (ejtsd: sztái), Germaine, bárónő, francia
írónő, szül. Parisban 1766 ápr. 22., megh. u. o.
1817 júl. 14. Neckernek (1. o.), XVI. Lajos pénz
ügyminiszterének leánya 1786-tan S.-Holstein.
báró svéd követhez ment feleségül, akivel rem
a legszerencsésebb életet élte. ügy darabig kü
lönválva is éltek és S. bárónő csakis férje meg
betegedése után (1798) tért vissza hozzá, hogy
haláláig (1802) ápolja. Nagy bámulója volt Rousseaunak, akiről már 22 éves korában lelkes
könyvet is írt: Lettres sur les ouvrages et le
caractére de J. J. Rousseau (2. kiad. Paris 1789).
A rémuralom alatt egy ideig még Parisban ma
radt, később, amikor halálos veszély fenyegette,
atyjához menekült Coppetba, a Genfi-tó mellé.
Innen Angliába ment, ahol Mária Antoinette ér
dekében Réfiexions sur le procés de la reine c.
könyvét (Paris 1793) írta. Robespierre bukása
után adta ki: Róflexions sur la paix, adressóes
á M. Pitt et aux Francois (u. o. 1794) és értékes
gondolatokban gazdag De rinfluence des passions
sur le bonheur des individus et des nations
(Lausanne 1796) c. műveit. Irodalmi hírneve
szélesebb körökben De la littérature considerée
dans ses rapports avec les institutions sociales
(2 köt., 1799) c. irodalomtörténeti munkájával,
amelyben a romanticizmus előharcosának mutat
kozik és Delphine (1802) c. idealisztikus irányú
regényével terjedt el. Parisból, hova még 1797.
viszatórt, Napóleon 1803. száműzte, mivel a
szalonokban ellene agitált. S. Németországba
ment, ahol hosszabb időt töltött Weimarban és
Berlinben. Itt megismerkedett August Wilhelm
Sehlegellel, aki 1805. olaszországi útjára is
elkísérte. Ez út eredménye a Corinne ou
l'Italie (1807) c. regény. 1810-ben Bécsben is
megfordult, hogy anyagot gyűjtsön régóta ter
vezett De l'Allemagne c. müvéhez. Napóleon a
könyvet a rendőrség útján lefoglaltatta és ezért
csak 1813. jelent meg Londonban. Napóleon
újabb számüzetési parancsot adván ki ellene,
1812 tavaszán Coppetból Moszkvába és Péter
várra menekült, majd Svédországba ment, ahol
legkisebb fia, Albert, párbajban elesett. Svéd
országban irta: Dix années d'exil (Paris 1821,
legújabb kiadása 1904) és Réfiexions sur le suicide (London 1813) c. müveit. Napóleon bukása
után S. többnyire Parisban élt, ahol egyik leá
nyát (megh. 1838.) Broglie herceghez adta nőül.
Később maga is házasságra kelt egy francia
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szolgálatban állott olasz tiszttel, Koccával. Elete
utolsó tíz evébeii irta : Considérations_ sur la révolution francaise (3 köt., Paris 1818). Összes mű
veit (17 köt., u. o. 1820—1821) idősb fia adta ki
Necker de Saussure életrajzi adataival.
Irodalom. S. asszony férjének Correspondance diplomatiqne-ja, 1783—99., kiadta Léouzon Le Duc, Paris 1881 ;
Lettres inédites et souvenirs biographiques de Mme Récamier et Mme de 8., publiés par le báron de Górandó,
Paris és Metz 1868 ; Blennerhasset, Frau von B., 3 kot.,
Berlin 1887—89 ; Sorel, Mme de 8., Paris 1890; Hu
szár Vilmos, Rousseau és iskolája, Budapest 1896 ; Eitter
E., Notes sur Mme de 8., Genf 1899 ; Gautier Paul, Mme
de 8. et Napóleon, u. o. 1903 ; Porta Maria Teresa, Mme
de 8. e l'Italia, Firenze 1909 ; Othon E., Les idées morales, philosophiqnes et pédapogiques de Mme de 8., Paris
1910 ; Kohler Pierre. Mme de 8. et la Suisse, u. o. 1916;
Boy-Ed Ida, G. 8., Stuttgart 1922.

Stael-Holstein, 1. Síael.
Staíéta (franc, estafette), sürgős levelezést
vivő, rendkívüli lovas futár, mely szállítási mód
a vasút és távíró előtti időkben jelentékeny sze
repet játszott a kormányok, hatóságok és követ
ségek" levelozésónek közvetítésében, de ma már
idejét multa.
Stafétabot, 1. Versenyfutás.
Stafótafntás, 1. Versenyfutás.
Stafétaúszás, 1. Versenyúszás.
Staff, Johann, német geológus, szül. Boroszló
ban 1883 okt. 10., inegh. Néinetdélnyugatafrikában, a világháború által elzárt német kolónián, 1915
jún. havában. Iskoláit Boroszlóban végezve, 1905—
Í908. hazánkban, a Gerecse-hegységben végezte
doktori értekezéséül szolgáló geológiai felvételét;
majd Berlinben a geológia egyetemi magántanára
lett. 1911-ben Német Keletafrikában a Tendaguruexpedicióban vett részt, s itt főkép morfológiai
tanulmányokkal foglalkozott. Ez irányú működé
sének terméke: Beitrjiee zur Geomorphologie
und Tektonik Deutsch-Ostafrikas (Archiv fiir
Biontologie, III. Heft 1914). Magyarországi tárgyú
müve: Adatok a Gerecse-hegység sztratigraflai
é8 tektonikai viszonyaihoz, a m. kir. Földtani
Intézet Évkönyvének XV. kötetében (1906).
Staífa, a Hebridák egyike a belső szigetlánc
ban, 2V2 km.-nyi kerülettel. A sziget lakatlan, de
bazaltoszlopai és barlangjai miatt, amelyek kö
zül a D.-i részen levő Fingal-barlang (1. Fingal)
a leghíresebb, sok turista keresi föl. A Fingalbarlang 69 m. hosszú, bejáratánál 13 és a végében
7 m. széles ós 20 m. magas. A tenger hullám
zása, különösen vihar idején, erős ágyúzáshoz
hasonló zajt okoz benne. Egyéb barlangok a Boát
és a Mackinnon.
Staffage (franc., ejtsd: sztafázs), festmények mel
lékes részletei. így az épületet vagy tájat ábrá
zoló festményeken az alakok, viszont az alakokat
ábrázoló festményeken az épületek és a táj. Gyak
ran előfordul, kivált németalföldi festményeken,
hogy a mellékes részek más mester müvei.
Staffelit (ásT.), 1. Foszforit.
Staöelsee, 765 ha. területű tó Felső-Bajor
országban, 651 m magasban, szigetei közül ne
vezetes a Wörth, amelyen római régiségeket ta
láltak. Lefolyása az Ammorba az Ach.
Stáffis am See, város, 1. Estavayer-le-Lac.
Staiford(ejtsd: sztefford), 1. Staffordslúre, county
Anglia középső részében, Warwiek, Worcester,
Shrop, Chester, Derby ós Leicester közt, 3028 I
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km ter., (1921) 1,319.225 lak. — 2. S., az ugyanily nevű angol county székhelye, (1921) 28,632 lak.,
bőr- és cipőgyártással, sörgyárakkal. S. a Nagy
Albert leánya, Elfleda által alapított szász erős
ség körül épült; a festői fekvésű város legkivá
lóbb épületei a Saint Mary gót templom és a Saint
Chad, amelyben még a normann építészet marad
ványai is láthatók, a grófsági és városház.
Staiilokokkusz, 1. Baktériumok.
S t a g e (ang., ejtsd : sztédzs), négykerekű, erősen
épített omnibusz. Eredetileg utasok szállítására
szolgált, később mint stage-coach egyértelmű
lett a postakocsival.
Stageira, város, 1. Sztágira.
S t a g i o n e (ol., ejtsd: sztadzsóne) a. m. időszak
(saison), melyben rendes operai előadások tartat
nak. S.-társulat a. m. időszaki társulat, mely
tartózkodási helyét állandóan változtatja. Olasz
országban túlnyomóan S.-társulatok vannak. Mi
vel műsoruk rendesen kevés darabból áll, ezeket
kitűnő készültséggel tudják előadni. Ez előny
mellett azonban a S.-rendszer a színészre is hát
rányos a vándor életmód miatt s az irodalom is
kárát vallja.
Stagmatipia (gör.) a. m. cseppnyomás, Hans
Strecker-töl feltalált új sokszorosító eljárás,
amellyel fónyképi lemezről vegyi úton közvet
lenül lehet kő- és könyvnyomdai sokszorosításra
alkalmas kliséket előállítani. Még tökéletesí
tésre szorul.
Stagnálás (lat.) a. m. megállás, pihenés, nyu
galomban létei, eliszaposodás; stagnál, nyugszik,
nem mozog.
Stagno (ejtsd: sztmnyó), Roberto, olasz tenorista,
szül. Palermóban 1836., megh. Genovában 1897
ápr. 24. Lamperti tanítványa. Művészete előtt
egész Európa meghódolt. Felesége volt Bellincioni Gemma (1. o.). 1893 őszén Budapesten is
vendégszerepelt, ahol neje előbb huzamos időn át
volt az Operaház vendégtagja,
Stagnone, Isole dello (ejtsd: sztanyóne), Trapani
olasz tartományhoz tartozó szigetcsoport Szicília
Ny.-i partján. Isola grandé, Sta Maria és San Pantaleone szigetekből áll. Utóbbin láthatók a feniciaiak alapította, Kr. e. 397. I. Dionysius által
meghódított Motye város maradványai.
Stagus, város, 1. Kalabáka.
Stahl, 1. Ernst, német botanikus, szül. Schlingheimben (Strassburg mellett) 1848 jún. 21., megh.
Jenában 1919 dec. Würzbnrgban, majd Strassburgbau, 1881 óta Jenában egyetemi tanár volt.
1889-ről 90-re eső télen Ceylont és Jávát utazta
be. Számos értekezése jelent meg növények alakés élettana köréből.
2. S., Friedrich Július, német politikus és
államjogi iró, szül. Münchenben 1802 jan. 16.,
megh. Brückenauban 1861 aug. 10. Zsidó szülők
től származott s 1819. tért a protestáns hitre.
1832-ben az erlangeni, 1840. a berlini egyetem
tanára lett. 1849-ben IV. Frigyes Vilmos porosz
király, kinek kedvelt embere volt, kinevezte az
első kamara tagjává. 1852—58-ig a legfelsőbb
evangélikus egyháztanács tagja volt, hol reakciós
irányával tűnt ki. Művei: Die Philosophie des
Rechts nach geschichtlicher Ansicht (Freiburg in
Breisgau 5. kiad. 1878); Die Kirchenverfassung
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nach Lehre und Eecht der Protestanten (Erlangen
2. kiad. 1862); Der christliche Staat (Berlin 2. kiad.
1858); Der Protestantismus als politisches Pr inzip
(u. o. 8. kiad. 1853).
3. S., Georg Érnst, német kémikus és orvos,
szül. Ansbachban 1660 okt. 21., megh. Berlinben
173* máj. lé. Előbb hallei egyetemi tanár volt,
1716. a porosz király orvosa lett. Ő vitte be a
kémiába a flogiszton-elméletet (1. o.)
4. S., Kari, Írói álnév, 1. Goedeke.
5. S., Pierre Jules, írói álnév, 1. Hetzel.
Stáhlberg, Kaarlo Julio, a finn köztársaság
elnöke, szül. Suomusalmiban 1865 jan. 28. Filo
zófiát ós jogot végzett s 1889—92. a bírói pályán
működött, 1894. a közigazgatási jog és nemzet
gazdasági jog segédtanára lett az egyetemen,
1898—1903. a finn szenátus magánjogi szakosz
tályának titkára. Orosz nyomásra állását el kel
lett hagynia, 1905-ben ismét szenátor s a keres
kedelmi és gazdasági osztály főnöke lett, de 1907.
újra kénytelen volt elhagyni állását. Ezután a
közigazgatási jog tanára volt az egyetemen
1918-ig, amikor a közigazgatási főbíróság elnöke
lett, közben pedig a finn országgyűlésnek is tagja
ós 1914. a képviselőház elnöke volt. Finnország
az orosz forradalom után önállóvá levén, 1919.
köztársasági elnökké választották. Irodalmi mű
vei közt említendő Finnország közigazgatási joga
(I. köt. 1913, II. köt. 1915). A finn tud. akadémia
tagjául választotta. Magyarország iránt minden
kor a legmelegebb érdeklődést tanúsítja és min
den magyar vonatkozású ügynek pártfogója.
Stáhly Ignác, orvos, S. György orvos, pesti
egyetemi tanár (1755—1802) fia, szül. Pesten
1787 júl. 31., megh. u. o. 1849 ápr. 28. Orvosi
tanulmányainak végeztével 1807. helyettes, 1809.
pedig rendes egyetemi tanárrá nevezték ki, 1843.
az orvosi tanulmányok igazgatójává és országos
főorvossá. 1848-ban a minisztériumba hívták
meg az orvosügyek osztályának főnökévé. Mint
gyakorló orvos oly hírben állott, hogy e tekintet
ben később csak Balassa János versenyezhetett
vele. Az Akadémia 1839. tiszteletbeli tagjául vá
lasztotta. Budapesten egy utcát neveztek el róla.
Stahr, Adolf, német író, szül. Prenzlauban 1805
okt. 22., megh. Wiesbadenben 1876 okt. 3. Több
helyen tanárkodott, 1852 óta Berlinben mint író
élt. Második felesége Lewald Fanny írónő (1. o.)
volt. Főbb művei: Ein Jahr in Italien (3 köt.,
Oldenburg 1847—50, 4. kiad. 1874); Die Eepublikaner in Neapel (regény, 3 köt., Berlin 1849);
"Weimar und Jena (2 köt, u. o. 1852, 3. kiad. u. o.
1893); Die preussische Revolution (2 köt., u. o.
1850, 2. kiad. 1852); Torso, oder Kunst, Künstler
und Kunstwerke der Altén (2 köt., Braunsclrweig
1854—55, 2. kiad. 1878); G. E. Lessing, sein Leben und seine Schriften (Berlin 1858, 2 köt, 9.
kiad. 1871); Bilder aus dem Altertum (Berlin
1863—66); Goethes Frauengestalten (2 köt., Ber
lin 1865—66, 7. kiad. 1882); Aus der Jugendzeit
(2 köt., Schwerin 1870—77); Kleine Schriften zur
Litteratur und Kunst (4 köt, Berlin 1872—75).
Lefordította Aristoteles több munkáját s más
klasszikus müveket.
Staigue-Fort (ejtsd: sztegfort), a történelemelőtti
korból való erősség Kerry Írországi countyban,
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ból áll.
Stainer, 1. (Steiner), Jákob, híres hegedűkészítő, szül. Absamban (Tirol), 1621 júl. 14.,
megh. u. o. 1683. Biztos adatok vannak arról,
hogy Cremona legkitűnőbb mestereinek műhe
lyében dolgozott. Életrajzát megírta Muf (1872)
ós Leutner (1898). — Testvéröccse, Márkus, ki
tűnő mélyhegedűkészítő hírében állott.
2. S., John, sir, angol zeneszerző, szül. Lon
donban 1840 jún. 4., megh. Veronában 1901 márc.
31. 1872—78-ig a Szt. Pál-templom orgonása
volt Londonban. 1888-ban megvakult. Nevezete
sebb müvei: Gideon (oratórium); The Crueifixion
(passió, 1887); The daughter of Jairus és St Mary
Magdalen (kántáték).
S t a i n t . , latin állatnevek (Microlepidoptera)
után Stainton Henry Tibbats (1822—92) angol
entomológus nevének rövidítése.
Stájerlakanina, Stájerlak és Anina egyesí
téséből keletkezett nagyk. Krassó-Szörény vm.
oraviczabányai j.-ban, a legjelentékenyebb bánya
telepek egyike. A népesség 1910-ben 12,336 volt.
Anina 1846. keletkezett, neve románul égerfát
jelent (anin). 1846-ban készült el a Stájerlaktói
Aninára vivő kitűnő hegyi út, s 1863. nyilt meg
a vasút a hegyi úton, mely a semmeringivel ve
tekedik. S.-n kiterjedt kőszénbányászat és nagy
ipartelepek vannak. V. ö. Téglás, Az aninai hegyi
vasút és környéke. (Földr. Közi. XII. 407.) (Tr. E.)
Stájerország (Stíria, Steiermark, térkópét
1. Salzburg cikknél), hajdan hercegség, az osztrák
birodalmi tanácsban képviselt országok egyike,
jelenleg az Osztrák népköztársaság egyik szövet
séges országa Felső- és Alsó-Ausztria, Magyar
ország,
Krajna, Karintia és Salzburg közt, 16,479
km2 ter.; eredetileg 22,426 km J volt de
1920.
a st.-germaini béke értelmében 5947 km J terüle
tet a Szerb-Hprvát-Szlovén királysághoz csatol
tak. FelszineÉD.-i irányban aK.-i Alpoknak mind
három övére kiterjed. ÉNy.-i részét az Enns bal
partján az É.-i Mészkőalpok takarják; itt vannak
a Dachstein, a Todtes Gebirge. Az Ennstől K.-re
a S.-i Salza és Mürz közt vannak az alsó-ausztriai
Alpok a Voralpe, Hochkar, Schnee- és Eaxalpe
csúcsokkal. Az Enns ós Mura között Salzburgból
az Alacsony-Tauern, Eottenmanner Tauern név
alatt nyúlnak be. A Pöls patak, Mura óa Llesing
közt fekszenek a Seckaui-Alpok., A Palten- és
Liesing-völgytől Ny.-ra van az É.-S.-i vagyis
Eisenerzi-Alpoknak három csoportja: a Eeichensteini a Hoclithorral (2279 m.), a Hochsclrwab az
ugyanily nevű esúcscsal (2268 m.) és a HochVeitsch (1974 m.); ezekhez csatlakozik a Semmering, az ugyanily nevű híres hágóval. A Mura,
Mürz és Dráva közti részt a karintiai és S.-i Al
pok takarják. A Karintia felőli határon húzódik
Ny.-ról K. felé az Eisenhut (2441 in.), a Kuhalpe
(1778 m.) és a Wenzel-Alpok (2141 ni.). A Lavant
és Mura közt fekszenek a grazi vagyis Muramelléki-Alpok. A Murától K.-re a hegylánc a
Eábayölgyi- vagyis Fischbachi-Alpok nevét veszi
föl ósÉK.-en a Semmeringgel szemközt a Wechselben (1732 m.) ér véget, K.-nek a Rába felé pedig
a S.-i dombvidékké sülyed. A legfontosabb hágók
az Enns és Steier völgyét összekötő Pyhrn, a
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Rottemnanuer Tauern, a Semmering és a FelsőEnns mellól a S.-ból Salzburgba vezető Mandling. A jelentékenyebb barlangok a frauenmaueri
és a brandensteini jégbarlangok. Kiterjedtebb
síkságok hiányzanak. Vizei. Egész S. a Duna
vízkörnyékéhez tartozik. Főfolyója a Mura.
A Dráva Unter-Drauburgnál lép 8. terüle
tére. A Fischbachi-Alpokban ered a Rába. Az
Enns völgye Admont és Hieflau között a roman
tikus Gesauso nevű szorost alkotja. S. ÉNy.-i
szöglete a Traun vízkörnyékéhez tartozik, amely
az Ausseei-, Kammer- és más tavak lefolyásából
ered. Festői környékű tavai az Ausseei-, Kam
mer-, Teplitzi-, Grundéi-, Oeden-, Leopoldsteiniés az Erlaf-tó. Mintegy 70 ásványvízforrása közül
a jelentékenyebbek a neuhausi, gleiehenbergi, rohitschi és az ausseei. Az éghajlat É-i S.-ban meg
lehetősen zord; de Közép- és Alsó-S.-ban elég
enyhe. Az évi csapadékmennyiség Grazban 740,
Ansseeben pedig 1460 mm. Termékek. Bár 8.-t
hegyek takarják, egyike Ausztriában a legjobban
megmivelt tartományoknak. A megmivelt terü
letből 19°'„ szántó, 11% rét, 14%, legelő és 54»/o
erdő. A lakosság főfoglalkozása az állattenyész
tés s az állatlétszám 1910-ben 62 ezer ló, 636 ezer
szarvasmarha, 1*8 millió sertés, 87 ezer juh és
34 ezer kecske volt. A házi szárnyasok tenyész
tése szintén fontos; a S.-i kappan jelentékeny
export-cikk. A szőllőtermelés számottevő. Komlót
és gyümölcsöt sokat termelnek. A vadászat és halá
szat szintén virágzó. Bányászati termékekben S.
nem szegény
; 1921. termeltek 16 millió q barna
szenet, 3-8 mllió q vasércet, s azonkívül több ezer
q-ra rugó ónt, ólmot és grafitot. Sót 950 ezer q-t
főztek, illetve bányásztak (leginkább Ausseeban).
A lakosság a világháborúig lassan, de folyton
szaporodott, 1910. már 1.444,157 főre rúgott,
azonban az 1920. elszakított területtel együtt né
pességének »/5 részét elvesztette s a háborús vesz
teséggel együtt 1923-ban 977,350 s egy km3-re
eső népsűrűsége 59 volt; az elszakított terület
lakossága 514,074. A lakosság túlnyomóan róm.
kat. és német. Az ipar leginkább S. É.-i részei
ben virágzó; főága a vasipar. Vasradakat, síne
ket, vaspléhet és vasdrótot kitűnő minőségben
állítanak elő és a S.-i acélnak messze földön jó
híre van. Nagyon föllendült még a vas- és acél
árúk készítése, továbbá az üveg- és cellulóza
készítés, papiros-, dohánygyártás, pezsgőbor-,
likőr-, szesz-, sörgyártás, a vászon- és posztószö
vés stb. Jelentékeny a gyümölcs, bor, épületfa,
szarvasmarha, vas, acél, vas-acélárú, papiros, sör
és egyéb cikkek exportja is. A vasutak hossza
1061 km. Közigazgatás. A tartománygyülés 60
tagból áll. Graz önálló városon kívül S. 15 kerü
leti kapitányságra van felosztva. Az igazságszol
gáltatás legfőbb fórumai a grazi főtörvényszék,
amelynek alá vannak rendelve a grazi és leobeni
törvényszékek ós 40 járásbíróság. S. iskolái a
grazi egyetem, az ottani műegyetem és mező
gazdasági főiskola, a kereskedelmi és festőaka
démiák Grazban, a leobeni bányászakadémia, 6
gimnázium, 7 reáliskola, 5 tanító- és 2 tanítónő
képző s több szakiskola a népiskolákon kívül.
Története. S. legrégibb ismert lakói a kelták
voltak, kiknek földje Kr. e. 15. Noricum néven
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római tartomány lett. A népvándorlás folyamán
különböző germán törzsek vonultak át rajta.
595 óta a szláv vendek szállották meg, kiket ké
sőbb a bajorok szorítottak vissza a Dráva-Száva
közére. A bajor hercegséggel együtt a frank bi
rodalomba olvadt 787., majd a frank birodalom
felbomlása után Németországhoz került és a ba
jor hercegség kiegészítő része volt. 976 óta a
bajor hercegségtói elszakított Karintia herceg
ség keleti őrgrófsága volt. A XI. sz. közepén ön
álló őrgrófság lett a traugaui I. Ottokár gróf
alatt, kinek Steyr várától kapta aztán a Steier- .
mark elnevezést. IV. Ottokárban, ki 1180. her
cegi rangra emelkedett, 1192. kihalt ez az ural
kodócsalád és S.-t Bábenbergi V. Lipót osztrák
herceg kapta meg. A Babenbergi-ház kihalása
után (1246) S. birtokáért II. Ottokár cseh király
és IV. Béla magyar király versengtek. Az 1254.
kötött egyezség szerint megosztoztak annak bir
tokán. De II. Ottokár izgatásai folytán a stájer
főurak elűzték IV. Béla fiát, István ifjabb királyt,
ki S. helytartója volt. Az 1260-iki kroissenbrunni
győzelem biztosította azután II. Ottokár szá
mára S. teljes birtokát. II. Ottokárt Habsburgi
Rudolf német király verte le magyar segítséggel
a morvamezei csatában (1278 aug. 26.) s néhány
év múlva (1282) S.-t Ausztriával együtt fiainak,
Albrechtnek és Rudolfnak ajándékozta. Ezóta
rendesen a Habsburg-ház ifjabb hercegei korma
nyozták. III. Frigyes császár öccsének, Albrecht
nek halála (1463) után hosszabb időre egyesüli
Ausztria hercegséggel. 1479 óta Mátyás király
hadai foglalták el S. városait s majdnem az
egész S. magyar birtokba jutott. Ezután a török
becsapásoktól szenvedett sokat a hercegség s vé
delmére állította fel I. Ferdinánd a varasai ha
tárőrvidéket. 1564-ben I. Ferdinánd császár és ki
rály legifjabb fia, Károly főherceg (megh. 1590)
örökölte S.-t Kxajnával és Karintiával együtt, ő
kezdte meg az ellenreformációt a S.-ban elterjedt
protestánsok ellen a jezsuiták behívásával (1570)
és a grazi egyetem megalapításával (1586). Fia
és utóda, Ferdinánd áttérésre vagy kivándor
lásra kényszerítette a protestánsokat. Mikor 6
1619. német császár és magyar király lett, S.
végleg egyesült a többi osztrák örökös tarto
mánnyal. A napóleoni háborúk alatt több ízben
(1797,1800,1805,1809) vonultak át rajta francia
seregek. Az 1867-iki kiegyezés után S. belső
politikai életét az egyes osztrák kormányoktól
támogatott szlovén nemzetiségi mozgalmak za
varták meg, 1920. a st-germaini békeszerződés
alapján déli részét, amelyet már az összeomlás
után szerb csapatok szálltak meg, elszakították
Ausztriától és a Szerb-Horvát-Szlovén királyság
területéhez csatolták.
Irodalom. Göth, Das Herzogtum Steiermark, Wien és Graj
1840—é3; Die Ósterr.-ungarische Monarchie in Wort n. Bild.
Az Osztr.-magyar monarchia Írásban és képben, 7. köt.;
Ösell-Fels, Steiermark, 1894 ; Krones, Die deutsohe Besiedlung der Bstl. AlpenlSnder. insb. der Steiermark, Stuttgart
1889; Krans P., Die eherne Mark, eine Wandernng durch
das 6teierische Oberland, n. o. 1892—97 ; Lacher K., KunstbeitrSge aus Steiermark, Graz 1888; Krones. Verfassung n.
Verwaltung der Mark u. des Herzogtums Steier bis zn den
Anfangen der Habsburgéi', Graz 1897; Krones, Zur Geschicnte
der nachbarlichen Beziehungen Steiermarks und Ungarns
bis 1192; Imendörffer, Landeskunde von Steiermark, Graz
1903; Aigner, die Mineralschatze der Steiermark, WIes
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19Ó7; Zwiedineck, Die Geschichtliche Stellung der Steier
mark, Graz 1902;8tatistischö Mitteilungen iiber Steiermark,
i896óta; Gawalowski, Steiermark, 1914; Heritscn, Geologie
Steiermarks, 1921; Lámmermayr u. Hoffer, Steiermark,
1922; Muchar, GeschicMe des Herzogtums Steiermark,
Graz 1844—67, 8 köt., 1566-ig terjed; Reichel, Abriss der
steiriscnen Landesgescnichte, u. o. 1884, 2. kiad.; Krones,
Die Markgrafen von Steier, Wien, 1897; Mayer, Geschiclite
der Steiermark mit besonderer Rücksieht auf das Kulturlebea, Graz 1898; Zahn, Urkundenbucű des Eerzogtums
Steiermark, u. o., 1875—1903, 1—3. köt. és Styriaca u. o.
1894—1905,1—3. köt.; Luscnin-Ebengereuth, Die Zerreissnng
d. Steiermark, u. o. 1921.

Stájerországi borok (stíriai borok). Stájeror
szágban legelterjedtebb szőllőfajták a furmint
(Moslavina, Mosler), továbbá a heunisch, kauka és
wildbarti, e két utóbbit vörösborok készítésére
használják. A legjobb vörös borok a gonobitzer és
vinarier. A fehér borok közül legjobb nevüek:
luttenberger, radkersburger, naohtigaller, jerulaselemer, littenberger, eisenthürer, pickerer stb.
Jó években a furmint aszuborokat is szolgáltat.
A íilloxera Stiria szőllőinek is mintegy kétharma
dát elpusztította, a lakosok azonban gondos mivelós, a fajta ínegválogatása, szónkénegezés stb. által
sikerrel küzdenek ellene s az elpusztított terület
nek nagy részét oltványszőlőkkel felújították.
Stájer Ottokár, német krónikás, 1. Ottokár
von Steiermark.
Stájer tánc (Steirisch), 1. Síirienne.
Stájer tyúk (stíriai tyúk), edzett, könnyen
hízó, jól tojó parlagi fajta, mely a híres stíriai
kappanokat szolgáltatja. Feje rövid, széles. Erős
csőre rövid, fehér színű. Taraja egyszerű, élénk
piros, mögötte néhány tollból álló bóbita. Szemei
vöröses-sárgák. Farka nagy, tömött, hosszú, haj
lott farktollakkal. Combjai, lábai rövidek, ujjai
fehéres színűek. Színe: aranynyakú, ezüstnyakú,
fehér vagy tarka. Hizlalva elér 3—4 kg.-ot.
Stajnica, adók. Lika-Krbava vm. brinjei j.-ban,
(i9io) 1958 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
S t a k e (ang. ejtsd: szték) a. m. betét, tétel
(kártyajátéknál, fogadásoknál); mint turfkifejezés: fogadási tét, egyszersmind a versenyben
részvevők tétje is.
Staked Plain, fensik, 1. Llano Estacado.
Stalagmit, 1. Cseppkő.
S t a l a g i n o m e t e r , Traube által szerkesztett
eseppszámláló, ill. mérőkészülék, melynek segitségóvol folyadékok felületi feszültségét meghatá
rozhatjuk.
Stalaktit, 1. Cseppkő.
Stalaktit - boltozat, olyan boltozat, melynek
alsó felülete cseppkőalakűan lelógó díszitményekkel van alakítva. Az arab és a mór építészet igen
kedvelte a boltozatdíszítésnek ezt a módját (1. az
ábrát).
Stalimene, sziget, 1. Lemnosz.
Stálin, Christoph Friedrich von, német tör
ténetíró, szül. Kalwbaa 1805 aug. 4-én, megh.
Stuttgartban 1873 aug. 12. A stuttgarti kir.
könyvtár tisztje, majd 1869 óta igazgatója volt.
Fő műve: Wirtembergische Gesehichte (Stutt
gart 1841—73, 4 köt., 1593-ig terjed). — Fia,
Paul (szül. 1840 okt. 23., megh. 1909 ápr. 2.) a
stuttgarti levéltár tisztje, Í905 óta igazgatója
volt. Művei: Gesehichte Württembergs (Gotha,
1882—87, 1. köt); Gesehichte der Stadt Kalw
(Kalw 1888).

Stamitz

S t a l l u m l i l t e r a r i u m (lat.), a. m. irodalmi
kanonokság, 1. Kanonokok.
Stallupönen, város Gumbinnen porosz kerü
letben, (1919) 6540 lak. A világháborúban az oro
szok betörésekor sokat szenvedett; környékén
véres harcok voltak.
Stalybridge, Staleybridge (ejtsd: szteiibridzs), vá
ros Ckeshiro angol eountyban, (1911) 26,514 lak.,
pamutfonással, kalikószövéssel, vasolvasztókkal.
Stambul (Sztambul, Isztambul), Konstanti
nápoly török neve.
Stambuliiski, 1. Sztambuliiszki.
Stambulov, 1. Sztambulov.
Stamford (ejted: sztemíörd), kikötőváros és nya
ralóhely Connecticut északamerikai államban a
Long Island-Sound mellett, (1910) 28.836 lak.
S t a m i n a (növ.), 1. Porzó.
S t a n i i n o d i a (növ.), 1. Elhímesedés.
Stamiiiotliuui (aüv., parastemon, parastamen, álhím, álporzó, meddő hím), a virágot
alkotó levelek közül azok, amelyeknek tulajdon
képen porzóvá kellett volna f ejlődniök, de a törzs
fejlődés folyamán virágporfejlesztőképességüket
elvesztették és így meddővé váltak. A S.-ok sok
szor porzóalakúak, sokszor sziromszerüek (Ranunculaceae), legtöbbször csökevényesek, portok
nélküliek, pikkelyszerüek vagy csak mint dudo
rok jelennek meg, amelyek egyéb élettani célra,
pl. mézfejtésre szolgálhatnak. A Parnassia epipetal porzókörének tagjai finoman osztottpikkelyalakú S.-okká alakulnak, amelyeket kiválasztómirígyek borítanak. L. még Porzó, Porzókor.
S t a m i p o d i a (növ.), a virág különböző szer
veinek porzó (stamen)-szerű kialakulása, ainoly
r endesen nem fejleszt portokot és virágport.

Stamitz (Stainmiz, Steinmetz), Johann, nő
met zeneszerző és hegedűművész, szül. DeutschBrodban (Csehország) 1717 jún. 19., megh.Mannheimban 1757 márc. 27. S. vezetése alatt lett a
mannheimi zenekar a világ legelső zenekara.
Ó a modern instrumentális stílus megteremtője.
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Nngy hegedűművész volt és kiváló pedagógus.
•Jelentősége azonban a zeneszerzés terén a legna
gyobb. Irt 10 zenekari triót. 50 szimfóniát, 12
hegedűversenyt, sok hegedíidarabot. Legidősebb
fin, Kari, szintén neves zeneszerző volt, sztil.
Mannheimban 1743 máj. 7., megh. Jenában 1801
nov. 8. Irt 70 szimfóniát (köztük egyet két zene
karra) ós 26 s. eoncertante-ot, kamarazeném-öve
i é t és operákat.
Stamma Fülöp, sakkjátszó, szül. Aleppóban
(Sziria). Mint királyi tolmács élt Londonban s
1737. egy jeles sakkmunkát adott ki, amely száz
művészi végjátékot tartalmaz (Paris 1737., új
kiad. Bledowtól és Oppen O.-tól, Berlin 1856).
Stammler, Rudolf, német jogtudós, szül. Alsfeldben (Hessen) 1856 febr. 19. 1880-ban Lipcsé
ben, 1882. Marburgban, 1884. Giessenben, 1885.
Halléban lett jogtanár. Főbb művei: Über die
Methode d. geschichtlichen Rechtstheorie (Halle
1880); Praktisehe Pandektenübnngen für Anfánger (Leipzig 1893); Die Theorie dos Anarchismus
(Berlin 189-4); Praktisehe Institutionenübungen
für Anfánger (Leipzig 1896); Wirthschaft u.
Eecht nach der materialistischen Geschichtsauffassung (u. o. 1896, 3. kiad. 1914); DieLelire von
•d. richtigen Rechte (1902); Znr Lehre v. d. ungerechtfert. Bereichemng (1903); Privilegien u.
Vorrechte (1903); Unbestímmtheit des Reehtsfrabjekts (1907); Theorie d. Rechtswissenschaft
{1911); We8en des Reehts und Rechtswissensehaft
{2. kiad. 1913); Die Gereehtigkeit in der Gesebichte (1915).
Stampa (ol.), lenyomat, veret, bélyeg, nyomda;
stampatore, nyomdász.
Stampa, Gaspara, olasz költőnő, szül. PadováT)an 1523., megh. Velencében 1554. Költeményei
ben collaltói gróf Collaltino iránt érzett szenve
délyes, szerencsétlen szerelmét énekli meg. Ver
seit testvére, Cassandra adta ki (Velence 1554).
ujabb kiadása, életrajzzal: Rime di G. 8. (Firenze
1877). V. ö. Minozzi, G. S. (Padoval893); Graziani,G. S. e lalirica del cinquecento (Torinol898).
Stampalia, sziget, 1. Asztropalia.
Stampier, Simon von, német matematikus,
•szül. Tirolban, Windisch-Matreiben 1792 okt. 28.,
megh. 1864 nov. 10. 1825—48-ig a bécsi politech
nikumon a gyakorlati geometria tanára volt.
Müvei: Theoretisch-praktische Anleitimg zum
Nivellieren (Wien 1846, 10. kiad. 1902); LogaTitmisch-trigonometrische Tafeln (20. kiad. Wien
1904).
Stampiglia

(olasz, ejtsd: sztampillya) a. m.

Stanhope

és erdélyi zsinaton vitázott s a Krisztus közben
járói és megváltói működéséről hirdetett unitá
rius szinezetü tana sok ellenfelet szerzett neki.
Művei egy héber nyelvtanon kívül vitairatok s
bibliamagyarázatok.
Stanco (Sztanko), sziget, 1. Kosz.
Stancoló, 1. Sajtoló-vágógép.
S t a n d a r d (ang., ejtsd: sztenderd) a. m. törvé
nyes, szabályos. így pl. S.-arany, a. m. törvényes
finomságú arany ("/^ flnoms. 22 karátos), mely
ből az angol aranypénzt verik.
Standard-HiH, domb Yorkshire angol countyban, István angol király serege 1138. aug. 22 itt
győzte le a skótokat.
S t a n d a r d of l i f e (ang.), 1. Életmód.
S t a n d a r d w o r k (ang.) a. m. úttörő, kiváló,
nélkülözhetetlen munka.
Standia (Sztandia), sziget, 1. Dia.
Stanford, Charles Villiers, sir, angol zene
szerző, szül. Dublinban 1852 szept. 30., megh. Lon
donban 1924 rnáre. 1887-ben tanár Cambridgeben. Igen termékeny zeneszerző. Nevezetesebb
operái: The veiled prophet of Khorasson (1881);
Savonarola (1884); Much ado about nothing (1901).
Irt több nyitányt zenekarra, 9 szimfóniát, sok
kamarazeneművet és nevezetes kardalokat.
Stang, 1. Frederik, norvég államférfiú, szül.
Tönsberg mellett 1808 márc. 4, megh. 1884 jún.
8. Ügyvéd volt, 1845. az újonnan szervezett nor
vég belügyminisztérium élére állították. 1857—
1859-ig I. Oszkár király betegsége alatt az ide
iglenes kormány tagja volt. 1861-ben egy mér
sékelt-konzervatív kormány élén miniszterelnök
lett s 1880-ig vezette Norvégia kormányát. So
kat tett Norvégia művelődésének emelésére.
2. S., Emil, norvég államférfiú, az előbbinek
fia, sztil. Kristianiában 1834 jún. 14., megh. u. o.
1912 júl. 4. Szintén ügyvéd volt s 1883. jutott a
storthingba, hol a konzervatívokhoz tartozott.
Sverdrup lemondása után 1889 jún. miniszter
elnök lett, de már 1891 febr. visszalépett. Másod
ízben 1893 ápr.—1895 okt. állott a kormány élén,
de ekkor sem sikerült közvetítő politikája. Ez
után 1904-ig a legfelsőbb törvényszók tagja volt.
Stange, Kari, német prot. teológus, szül. Ham
burgban 1870 márc. 7. 1903-ban tanár lett a königsbergi, 1904. a greifswaldi, 1912. a göttingeni
egyetemen. Főbb müvei: Das Dogma (Berlin
1898); Einleitung in die Ethik (Leipzig 1900—
1901); Moderné Probleme des christl. Glaubens
(u. o. 1910); Christentum und moderné Weltanschauung (1. köt. 1911 és 1913, 2. köt. 1914);
Die Wahrheit des Christusglaubens (1915); Religion als Erfahrung (1919).
S t a n g e r o t h e r m k o m p r e s s , 1. Száraz bo
rogatás.
Stanhope (ejtsd: sztennöp), l. James, első S. gróf,
angol államférfiú és hadvezér, szül. Parisban 1673.,
megh. Londonban 1721 febr. 4. A spanyol örökö
södési háborúban Petersborough lord alatt har
colt a spanyol harctéren. 1708-ban, mint önálló
vezér, elfoglalta Port Mahont Menorca szigettel
együtt. 1710-ben a spanyolországi angol sereg fő
vezérévé nevezték ki és két győzelme után III. Ká
rolyt visszavitte Madridba, de Brihuega mellett
1710 dec. seregével együtt a franciák fogságába

bélyeg, bélyegző.
Stams, falu Imst tiroli kerületi kapitányság
tan, (1920) 573 lak., nagy cisztercita-apátsággal,
amelyet 1271-ben Erzsébet, Konradin anyja ala
pított és amelyben értékes könyvtárt őriznek;
a kolostor templomának kriptája a tiroli herce
geknek volt a temetkező helyük.
Stanca, 1. Anyaminta.
Stancarus (Stancaro) Ferenc, olasz protes
táns teológus, szül. Mantovában 1501., megh.
Stobnitzban 1574. Szabadelvű vallási irányáért
sok üldöztetést szenvedett, Magyarország és Er
dély több városában lelkészi vagy teológiai ta
nári minőségben szolgált. Több magyarországi
Amely szó S alatt nincs i Leg,
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került. T. György király 1714. a titkos tanács tag szerelt tömlőbe is bevezettessenek azok az anya
iává, 1717. a kincstár kancellárjává és peerré ne gok (szóda, kénsav, édesgyökérkivonat), amelyek
vezte ki Viscount of Maiion címmel. 1718-ban azután habot fejlesztenek úgy, mint más régebbi
létrehozta a négyes szövetséget (1. o.) Spanyol kazános készülékeknél (Perkeo, 1. o.). Stankoország ellen, ezért grófi rangot nyert.
vics és König bécsi tűzoltótisztek találmánya.
2. S., Charles, harmadik S. gróf, S. 1- unokája, Vannak hordozható és stabil S. készülékek.
szül. Genfben 1753 aug. 3., megh. Cheveningben
Stanley (ejtsd: sztennii), 1. város Durham angol
(Kent) 1816 dec. 15. Matematikai és fizikai tanul countyban, (1921) 25,090 lak. — 2. S., város West
mányokkal foglalkozott, 1780. az alsóház, 1786. Yorkshire angol countyban a Calder mellett, (1921)
a felsőház tagja lett. Ő találta fel a róla elneve 14,689 lak., kőszénbányászat.
zett S.-sajtót.
Stanley (ejtsd: sztennii), 1. Artliur Penrhyn,
3. S.,Ésther, lady, S. 2. leánya, szül. Londonban angol tudós, szül. 1815 dec. 13., megh. Londonban
1776 márc. 12., megh. Szíriában 1839 jún. 23. 1881 júl. 18.1858-ban Oxfordban az egyháztörté
Nagybátyjának, az ifjabb Pittnek háztartását ve nelem tanára, 1875. a St.-Andrews-egyetem lord
zette és annak halála után (1806) Walesbe vonult, rektora lett. Művei: Sinai and Palestine (1856
majd Keleten tett nagyobb utazásokat és végül óta több kiadásban, utoljára 1905); Lectures on
Szíriában telepedett meg: Dzsihunban, Szidon kö the history of the Jewish church (2 köt., 1884.,
zelében. Itt nagy tiszteletben állott az arab tör utoljára 1906); Historical memorials of Canterzseknél, kik őt varázslónak és jótékonysága miatt bury (1854); Historical memorials of Westmins
mesésen gazdagnak tartották. Szegényen halt ter Abbey (5. kiad. 1882); Bssays on church and
meg, emlékiratait orvosa adta k i : Memoirs of the state from 1850—70 (új kiadás 1884).
Lady Hesther S. (London 1848. új kiad., 3 köt.).
2. S-, Edward Geoffrey Smith, 1. Derbi/1.
4. S., Philip Henry, viscount Mahon, ötödik 8.
3. S, Edward Henry Smith, 1. Derby 2.
gróf, angol történetíró, S. 2. unokája, szül. Wal4. S., Henry Morton (tulajdonképen James
mer-kastélyban 1805 jan. 31.,megh. Bournemouth- Rowland), angol Afrika-kutató, szül. Denbigh
ban 1875 dec. 24. A parlamentben 1830 óta a tory- mellett (Wales) 1841 jan. 28., megh. Londonban
párthoz tartozott és magasabb kormányhivatalo 1904 máj. 10. Hajósinas volt s New-Orleansba ke
kat viselt. 1855-ben a felsőház tagja lett. Müvei: rülvén S. nevű kereskedőhöz, ez taníttatta és
History of Bngland from the treaty of Utrecht örökbe fogadta s ekkor nyerte a S. nevet. Részt
to the peace of Aix-la-Chapelle (1858, 7 köt., 5. vett a szecessziós háborúban; a békekötés után
kiad.); Life of the Great Condé (1848, üj kiad.); újságíró lett s 1868. mint a New York Herald tudó
Life of William Pitt (1879, 3 köt., 4. kiad.); His sítója Abessziniába utazott; 1869. fölkereste a két
tory of England comprising the reigne of Queen év óta nyomaveszett Livingstonet (1. o.), kivel
Anne (1873, 2 köt, 4. kiad.). Ő adta ki Sir Róbert 1871 nov. 10. Udzsidzsiban találkozott. 1873 —
Peel emlékiratait (London 1856—57, 2 köt.).
1874-ben részt vett az angoloknak Koffl Kalkalli
Stanhope-fónyképek. Igen apró felvételek asanti király elleni hadjáratában. Majd a Now
dísztárgyakba (tollszárak-, szivarszipkákba stb.) York Herald és a londoni Daily Telegraph költsé
foglalva, felfedezőjük után elnevezve. A kép elé gére ismét Közép-Afrikába ment, 1874 nov. indult
befoglalt parányi lencsén át nézve nagyítva lát karavánjával Bagamojóból és 1875. elérte a Vichatók.
toria Nyanzát, ahol Mtéza ugandai királyt a ke
Stanic-polje, adók. Zácrráb vm. dvori j.-ban, reszténységnek megnyerte; 1876. a Tanganyika
(Í9ÍO) 94 szerb lak. (Tr. SzHSz.)
tavát körülhajózta, majd Nyangvéba ért. Innen a
Stanimaka, város, 1. Sztanimaka.
legnagyobb szűkölködések után jutott csapatával
Staniol, 1. Stanniol.
1871 aug. 8. Bómába. A Kongónak addig ismert
Stanislau (Stanistawów), 1920-ig az ugyanily folyásán felül további 1360 km. hosszú hajózható
nevű galíciai kerületi kapitányság és görög kato viziútját fedezte fel, valamint mellékfolyóinak
likus püspökség székhelye, (1920) 33,328 lak., nagy hajózható útjait. 1879—80. II. Lipót belga király
vasúti műhellyel, gőzmalommal, sörgyárral, jelen megbízásából újra bejárta a Kongót s felfedezte
tékeny gabonakereskedéssel, lengyel és rutén középső folyásának mellékfolyóit. 1886—89. az
gimnáziummal, I. Ferenc császár szobrával, szép Emin pasa felkeresésére szervezett nagy expedí
Mária-templommal. Az 1914. kitört világháború ciót vezette. Ápr. 30. indult el a S.-Pooltól. Az Aruban S. városa igen sokat szenvedett. Birtokáért vimi folyását követve, Keletnek tartott, az óriási
véres harcok folytak. Az oroszok 1914 szept. ele őserdőn keresztül. 1888 ápr. 29. találkozott Emin
jén elfoglalták, de 1915 febr. 22. visszavettük tő pasával Kavallinál, de nem sikerült rábírnia a
lük ; majd ismét az oroszok kezére került, de 1915 visszatérésre. 1889 végén visszautazott Angliába,
jún. 8. újra visszafoglaltuk; 1916 aug. 10. az ahol 1895—1901-ig az alsóház tagja volt. 1897
oroszok megint megszállották, de csapataink 1917 ápr. 18—22-ig nejével Budapesten időzött. S. első
]úl. 23/24. ismét visszavették. Most Lengyel útjának föeredménye, hogy a Tanganyika nem
országhoz tartozik, az ugyanily nevű vajdaság tartozik a Nílus forrásrendszerébe. Második útján
fővárosa.
a Viktória Nyanza (Ukereve-tó) körüljárásával
Stankovac, adók. és pk. Zágráb vm. glinai bebizonyította ennek önállóságát, felfedezte a
j.-ban, (1910) 276 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
nagy AÍbert Edward-tavat s megoldotta a Kongó
Stankö, készülék az oltóvíznek habot fejlesztő forrásának kérdését. Harmadik útján felkutatta a
anyagokkal való keveréséhez. A benzintüzek ol Viktória Nyanzától Ny.-ra eső ismeretlen terüle
tásához újabban használt haboltóberendezések teket is. Müvei: How I f ound Livingstone (Lon
egyike, mely lehetővé teszi, hogy a vízvezetékről don 1872, magyarra f ord. Sámi Lajos); Coomassia
Amely sió S alatt nincs meg, Sz alatt keresendő
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and Magdala (u. o. 1874); Trough tlie dark conti- bergben halt meg 1530 körül. A bártfai levéltárban
nent (2 köt., u. o. 1878, magyarul: Utazásom Kö több levele maradt fenn. V. ö.: Divald K., A bártfai
zép-Afrikában Budapest 1883, 2 köt.); The Congo Szt. Egyed templom (Arch. Ért. 1916—21).
and the founding of the free state (2 köt., u. o.
S t a p e l i a L., dögvirág (növ.), az Asclepiada1885); In darkest Africa (u. o. 1890, magyarul: ceae család gónusza; 70—80 faja délafrikai, kak
A legsötétebb Afrikában, Budapest 1891, 2 köt.); tuszszerű, pozsgás, lovéltelen növény. Száruk 4
Emin Pasha and the rebellion at the Equator bordás, a bordák fogasak v. puhán tuskések. Vi
(London 1890, magyarul: Emin pasa és a zen ráguk rendesen nagy, pártája kerékalakú, 5 hadülés Equatoriában, Budapest 1891); My dark
companions and their strange stories (u. o. 1893);
My early travels and adventures in America and
Asia (u. o. 1895, 2 köt.); Through of SouthAfrica (u. o. 1898). Önéletrajzát felesége adta
ki: The autobiograpby of Sir Henry Morton S.
(London 1910, magyarul Sebestyén Károlytól
1913). V. ö. H. Jaeger, Die S.-sche Expedition und ihre Auftraggeber (Hannover 1890);
G. Lindau, S.-s sámmtliche Reisen in Afrika fiir
weitera Kreise bearbeitet (Berlin 1891); I. Jóubert, S. le roi des explorateurs (Anvers 1905);
Reichard P., S. (Berlin 1895); Vámbéry K., Négy
napig S.-vel (Budapesti Hirlap 1897 ápr. 24).
Stanley Falls (ejtsd: sztennii íaiisz), a Kongó (1. o.)
vízesése.
sábú, többnyire sárga v. sárgászöld, lilával vagy
Stanley Pool (ejtsd.- sztennii púi), a Kongó folyó sötétpirossal pettyegetett. Gyakran mellékpárta,
tóvá kiszélesedett része alsó vízesései
fölött, 280 is van. A virág magános, ritkán csoportos; kelle
m. magasban, területe 210 km2. Nem összefüggő metlen dögszagú, de azért pl. a S. Mrsuta L.
vlzfölület, hanem sok fűvel benőtt sziget és ho üvegházi dísz. Pártája a közepén szőrös (1. az
mokzátony tarkítja, szigetein elefántok, vizeiben ábrát).
víziló és sokféle vízimadár él. A benszülöttek
S t a p e s (lat.) a. m. kengyel. A bonctanban a.
(bateke törzsbeliek) Nkunának nevezik. 1877-ben hallócsontocskák egyike. L. Fül.
fedezte föl Stanley, aki 1882. a D.-i oldalán LeoStapUyle»I/.,Ao7?ya.(7/?a(ttov.),aStaphyleaceae
poldvillet alapította, Brazza pedig 1883. az É.-i család génusza; 7 faja elszórtan fordul elő az E.-i
parton Brazzavillet. A S.-t vasút köti össze Mata- mérsékelt övön. Átellenes levelű cserjék. Virág
dival.
zatuk buga, viráguk fehér. Termésük hólyagosan
Stanley Rangé (ejtsd: sztennii réndzs, Barrier felfúvódott, benne 1 v. néhány csontkeménységü
Rangé), hegység New South Wales ausztráliai mag. A S.pinnata L. (mogyorós hólyagfa, apáca
angol tartomány Ny.-i határán, aranyat bányász bokor, hólyagmogyoró, hólyagfa, szerecsendió,
vad pisztácia) középeurópai, nálunk erdőszélén,
nak belőle, főleg Broken Hűlnél (Willyama).
cserjésben inkább délebbre elég gyakori, külön
Stanley tyúkja, 1. Ceyloni tyúk.
ben gyakran ültetett 3—6 m. magas díszcserje v„
Stannin (ásv.), 1. Sztannin. 5
Stanniol, ón-levél, 100 em -kint 3 grammon kis fa. Levele 5 - 7 lándzsás v. tojásdad levélké
ből áll, páratlanul szárnyas. Fája kemény, aszta
aluli súlyban.
losmunkára alkalmas. Magvából jó olaj sajtol
Stannivegyületek, 1. Oji.
ható, ez gyengén hashajtó. A hármas levelű S.
Stannovegyületek, 1. On.
triplwliata L. Észak-Amerikából és a S. colchica.
Stannum (lat.) a. m. ón.
Stans (Stanz), helység Unterwalden svájci Stev. a Kaukázusból származó díszcserje. De kul
kantonban, Nidwalden főhelye, a Stanser Horn tiválnak más S.-fajokat is.
S t a p l i y l e a c e a e , Hólyagfafélék (növ.), a sza
hegy lábánál (amelyre fogaskerekű vasút visz
föl) 458 m.-nyi magasban, (1920) 29-47 lak., érdekes bad szirmú kétszikűek családja a Sapindales-sovárosházzal. Közelében a Vierwaldstatti-tó part rozatban. 20 faja az É.-i félgömbön és a forró övön
élő, szárnyas levelű cserje. Az É.-i mérsékelt öv
ján van Stansstad (916 lak.), kikötővel.
ben a Staphylea L. (1. o.) génusz fajai képviselik..
Stansics-Horváth, 1. _Hbryáí7í-család.
S t a p l i y i h a e m a t o m a (gör.), 1. SztafilhemaS t a n t e p e d e (lat.) a. m. nyomban, azonnal.
Stanza (ol. ejtsd: sztánca), 1. eredetileg szoba, tóma.
lakás; a művészettörténetben a Vatikáni palota
Stapliyliraidae (állat), rövidszárnyú vagy
ama négy tenne, amelyeknek képeit Rafael és rövidszárnyfedős bogarak. E bogárcsaládot jel
tanítványai festették (1. Rafael).
lemzik a rövid szárnyfedők, melyek a potroh leg
2. S., olasz versforma. így nevezik az oktá- nagyobb részét fedetlenül hagyják, ennélfogva
vákban (11 szó tagos sorok; rímeik: abababcc) írt az minden irányban könnyen mozgatható. Némely
strófákat ós az ilyen alakú szerelmi népdalokat. faj potroha végén két fehér csapocskát visel,
amely kellemetlen szagú váladékot termel. A S.
L. Rispetto és Stramhotto.
Stanzl Teofil, bártfai festő, a XV. sz. végén több mint 10,000 fajban az egész világon elter
merül föl neve. 1511-től Lőcsén dolgozott s tőle jedtek. Leginkább a földön tartózkodnak. Sok él
valók a Sz. János-oltár képei 1521-ből. Később a trágyában, dögben, taplóban, gombákban, míg
Lengyelországba vándorolt s valószínűleg Lem- mások szorgalmas virág-látogatók. Többen ragaAmely szó S alatt nincs meg, Sz alatt keresendői

Staphyllnus

—

122 —

•dozó természetük miatt hasznosak. A nagyobb
fajok lárvái is ragadozók. Egyes fajok hangya"bolyokban élnek, mint a hangyák vendégei. Em
lítendő az aranyos sávos Staphi/linus caesareus
'Cederh., a nagytermetű, fekete S. (Ocypus) olens
Mull., stb.
S t a p l i y l i n u s (állat), 1. Staphylinidae.
S t a p l i j l i t i s (gör.), a nyelvcsap gyuladása.
S t a p l i j l o e o c c u s , 1, Baktériumok.
S t a p l i j I o m a (gör.), 1. Sztafilóma.
S t a p h y l o p l a s t i c a (gör.), a. m. szájpadiépzés (1. o.).
S t a p l i y l o r r l i a p U i a (gör.), 1. Farkastorok.
Staphylos (gör. a. m. fürt, gerezd), az argo-nauták (1. o.) egyike, Dionysos (vagy Theseus) és
Ariadné fia. Neje Chrysothemis, leányai: Rhoio,
Molpadia és Parthenos. Rhoiót, kit Apollón meg
fejtett, egy ládában a tengerre bocsátotta, úgy ju
tott Delosra, hol Aniosnak adott életet, ki e szi-.get királya lett. A másik két leány, mivel elszunynyadván, atyjuk borát nem tudták megőrizni, ön
gyilkos akart lenni, de Apollón megmentette és
€hersonesosba vitte őket, hol vallásos tisztelet
tárgyai lettek.
S t a p l i j l o t o m i a (gör.), 1. Sztafiloto'mia.
Stapleton (ejtsd: sztepitn), község Gloucestershire
angol countyban, Bristol mellett, (1911) 26,149 lak.
Stapleton (ejtsd: sztepitn), Thomas, kat. teoló
gus, szül. Henfleldben (Sussex) 1535 júl., megh.
Löwenben 1598. Mint kanonok Chicesterben meg
tagadta Erzsébet királynőnek az eskütételt. Ké-sőbb Löwenben ólt, ahol polémiáival tűnt ki a
protestantizmus, kivált a kálvinizmus ellen. Fel
említendő munkái: Principiorum fldei doctrinalis
demonstratio methodica (Paris 1579); Antidota
•evangelica, antidota apostolica stb.
Stappen, Pierre Charles van der, belga szobfász, szül. St.-Josse-ten-Noodeban (Brüsszel mel
lett) 1843 dec. 19., mogh. Brüsszelben 1910 okt.
22. Először Portaels festőnél tanult, azután Pa
risban az akkori vezetöszobrászok hatása alatt
•állott. Hazatérve, egymásután több szobrot állí
tott ki (pl. Fiú karddal, 1876, brüsszeli múzeum)
•é3 sokat foglalkozott iparművészeti és dekorációs
munkákkal. Több évi olaszországi tartózkodás
után 1883. a brüsszeli műv. akadémia tanára,
1888. igazgatója lett. S. a XIX. sz.-i gazdag belga
szobrászat kiváló alakjainak egyike. Sokoldalú,
termékeny művészete erőteljes realizmus mellett
nagy dekorativ feladatokat is virtuóz tudással
oldott meg. Műveinek hosszú sorából említendők:
a művészeti oktatást ábrázoló csoport a brüsszeli
művészeti akadémia homlokzatán, a Sátánt le
sújtó Mihály arkangyal csoportja a brüsszeli vá
rosháza nagy lépcsőjén, Brüsszel parkjait díszítő
szép csoportok, mint a Birkózók, a Városépítők,
a Kimérák kútja, Út az életbe. Brabant tarto
mány megbízásából készítette utolsó művét: A
munka emléke nagyszabású kompozícióját. Sok
mellszobrot és iparművészeti tervet is készített.
S. mint tanár erős befolyással volt több újabb ma
gyar szobrászra. Mint a budapesti Erzsébet- és
Szabadságharc-szobrok pályabiróságának meg
hívott tagja, több ízben járt Budapesten. Rög
eszme c. műve a budapesti Szépművészeti Mú
zeumban van.

S t a r de! e r e d é r e

Staps, Friedrich, merénylő, szül. Naumbwgban 1792 márc. 14, megh. Schönbrunnban 1809
okt. 16. Kereskedősegéd volt és 1809 okt. 12. azzal
a szándókkal ment Sehönbrunnba, hogy Napó
leont, mint a németek gyűlölt ellenségét megölje.
De Rapp tábornok letartóztatta s miután tervét
merészen bevallotta, főbe lőtték.
Stsiptilaejns(\at)a.m.árúinegáUUójog(ho.).
S t a r (ang.) a. m. csillag; híres művészek s fő
leg művésznők divatos elnevezése.
Stara Drencina, adók. Zágráb várm. sziszeki
j.-ban, (i9io) 512 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Stara Gradiska, község, 1. Ogradiska.
Stara Josava, adók. Verőcze vm. nasici j.-ban,
(1910) 459 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Stara Kapela, adók. Pozsega vm. újgradiskai
j.-ban, (1910) 124 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Stara Obczyna, hegycsúcs Bukovina Ny.-i ha
tárán. A világháborúban a Magura-állások rnegostromlásakor az ott levő orosz hadállást 1916
aug. 17. egy német gránátosdandár, magyar hon
védektől támogatva, véres harc után elfoglalta.
Stara Pazova (Ópazova), adók. ós pk. Szerem
vm. ópazovai j.-ban, (1910) 7351 szerb, német és
horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Stara Planina (a. m. «öreg hegység»), a Bal
kán-hegység bolgár neve.
Stara Ploscica, adók. Belovár-Körös vm. garesnicai j.-ban, (1910) 585 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
S t a r - a p p l e (növ.), 1. Chrysophyllum.
Stara Subocka, adók. Pozsega várm. novskai
j.-ban, (1910) 1098 horvát és rutén lak. (Tr. SzHSz.)
Stara Susica, adók. ModTus-Fiume vármegye
vrbovskói j.-ban, (1910) 458 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Stara Zagora, város, 1. Eszki-Zagra.
StarSevic (ejtsd :s2tarcsevics) Antal, horvát politi
kus, szül. Zitnikon 1823 máj. 23., megh. Zágráb
ban 1896 febr. 28. Papi pályára készült a pesti
központi papnevelőintézetben, de csakhamar kilé
pett és a bölcsészetet végezte. 1861-ben Fiume
vm. főjegyzője lett, de 1863. izgatás miatt hivatal
vesztésre és fogságra ítélték. Élete végéig több
kerületnek országgyűlési képviselője volt. Meg
alapítója a róla elnevezett pártnak, amely horvát
jogpárt néven is ismeretes volt. Pártjának programmja volt: az összes horvátok lakta orszá
gok és tartományok egyesítése szabad és függet
len állammá a Habsburg-monarchia keretén
belül. Mint ily irányú politikus heves harcot
folytatott az osztrákbarát Strossmayer-párttal,
a magyar-horvát kiegyezés létrejötte (1868) után
pedig e kiegyezés érvényességét tagadta és sem
ő, sem párthívei a magyar országgyűlésre való
kiküldetésüket el nem fogadták. Beszédeiben
és írásaiban mindenkor a tiszta horvát államjog
elveit hangoztatta. Halála után a párt vezére
Frank József lett. A párt két részre szakadt, az
eredeti programm mellett a kisebbik rész ma
radt, a többség pedig utóbb a horvát-szerb koalí
cióhoz csatlakozott.

Star-Cliamber (ang.), 1. Csillagkamara.
Starck, Ingeborg, zongoraművésznő, 1. Bronsart von Schellendorf, 1.
S t a r d e l e r e d é r e (ol.) a. m. jótállás, kezes
ség. A kereskedelmi jogban az a jótállás, amelyet
a bizományos a vele szerződő fél kötelezettsóAmely szó S alatt nincs meg, Sz alatt keresendő!
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geiért a megbízóval szemben vállal, mely esetben
a bizományos a bizományi díjon felül külön ú. n.
jótállási dijt igényelhet.
Stare Laze, adók. Pozsega várm. újgradiskai
j.-ban, (i9io) 422 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Stareaberg, város, 1. Starnberg.
Stargard, több város a Német birodalomban:
1. S. in Pommern, város Stettin kerületben, (1919)
28,629 lak., jelentős gyáriparral, a középkortól
való erődítményekkel s több régi középülettel.
1120-ban a lengyelek dúlták föl. 1229. városi
jogokat kapott, a hanzának is tagja volt; a 30
eves háborúban is többször ostromolták. — 2. S.,
1. Preussisch-Stargard.
Starhemberg (Starchimberg, Storchenberg),
felső-ausztriai eredetű nemesi család, mely 1643.
birodalmi grófi, 1765. pedig hercegi rangra emel
kedett. Jelenleg egy hercegi és egy grófi ágban
virágzik.
A család tagjai közül említendők:
1. S., Ernst Büdiger, gróf, császári tábornagy,
ezül. Grazban 1638 jan. 12., megh. Wesendorf
úrtokán (Bécs mellett) 1701 jún. 4. A császári se
regbe lépve, részt vett Montecuccoli alatt az
1664-iki török hadjáratban, azután a franciák el
len harcolt. 1680-ban Bécs város főparancsnokává
nevezték ki s mint ilyen intézte 1683 nyarán
annak hősies védelmét a törökök ostroma ellen.
Ezért Lipót császár tábornaggyá nevezte ki s
megengedte neki, hogy a Szt. István-templom
tornyát veheti fel címerébe. 1686-ban Buda ostro
mánál súlyos sebet kapott; 1691 óta az udvari
haditanács elnöke volt. V. ö. Gráf Thilrheim,
Feldmarschall Ernst Rüdiger Gráf S. (Wien 1882).
2. S., Guido, gróf, császári hadvezér, szül.
Grazban 1657 nov. 11., megh. Bécsben 1737
márc. 7. Unokabátyjának, S. Rüdigernek hadse
géde volt Bécs 1683-iki védelmében. Ezután részt
vett az összes magyarországi török háborúkban
1697-ig és több ízben megsebesült. A spanyol
örökösödési háborúban 1703., mint Szavójai Jenő
fővezér helyettese, megakadályozta a franciák
és bajorok egyesülését Tirolban. Ezért Lipót csá
szár tábornaggyá nevezte ki. 1706 nyarán a ma
gyarországi császári sereg főparancsnoka lett és
okt. 9. visszafoglalta a kurucok kezére jutott
Esztergomot. 1707-ben a Duna balpartján har
colt változó szerencsével. 1708-ban Spanyolor
szágba küldték fővezérnek, itt több győzelmet
vívott ki é31710. Madridot is megszállotta. A villaviciosai csata után (1710. dec.) Barcelonába vo
nult vissza s Károly trónkövetelő (VI. Károly
császár) távozása után mint annak alkirálya
védte azt. De magára hagyatva, 1713 máj. 14.
csapataival együtt angol hajókon Genovába vo
nult. 1717 óta Bécsben élt visszavonultan s a né
met lovagrend ausztriai nagy-komtur ja lett. V. ö.
Arneth, Das Lében des Kais. Peldmarschalls
Grafen Guido S. (Wien 1853).
3. S., Maxmilian Adam Franz, gróf, császári
tábornagy, az előbbinek testvéröccse, szül. 1669
okt. 4., megh. 1741 nov. 22. A császári seregben
előbb a törökök ellen, 1702 óta a franciák ellen
harcolt Felső-Itáliában. 1706—1707. mint altá
bornagy egy hadtest élén a kurucok ellen küzcött a dunántúli harctéren. 1708 elején bátyjá
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nak távozása után átvette a Vág mellett álló csá
szári sereg fővezérletét. De már febr. 26. Szempcz
(ma Szencz) mellett elfogták a kurucok ós Nyitra
várába vitték. Fogságából 9 hónap múlva sikerült
megszöknie és Ocskayt is ő birta rá a császáriak
hoz való átpártolásra. 1716-ban a péterváradi,
1717. a belgrádi csatákban tűnt ki. 1723-ban tá
bornaggyá nevezte ki VI. Károly császár és ma
gyar indigenátust kapott.
Stari Banovci, adók. ós pk. Szerem vm. ópazovai j.-ban, (1910) 2098 szerb lak. S. helyén a
római Burgena feküdt, amely az V. legio, Jovia
szókhelye volt. (Tr. SzHSz.)
Stari DivoS, adók. Szerem vm. mitroviczai
j.-bau, (1910) 42 szerb és horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Stari Glog, adók. Belovár-Körös vm. körösi
j.-ban, (1910) 246 szerb és horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Stari Grabovac, adók. Pozsega vm. novskai
j.-ban, (1910) 313 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Starigrad, adók. Lika-Krbava vm. zenggi j.-ban,
a tengerpartján, (1910) 813 szerb lak., kikötővel és
gőzhajóállomással.KözelébenaPrangepán-fólevár
romjai látszanak. A községtől 4 órányira van a
Velebit-hegysóg egyik nevezetes cseppkőbar
langja, a Smrceve doline, melyről a nép azt tartja,
hogy benne Attila kincsei vannak elrejtve.
(Tr. SzHSz.)
Stari Grad, Gittavecchia dalmát város horvát
neve.
Stari Gradac, adók. Verőcze vm. verőczei
j.-ban, (1910) 1734horvátés magyar lak. (Tr. SzHSz.)
Stari Jankovci, község, 1. Ójankovácz.
Stari Laz, adók. Modrus-Piume vm. vrbovskói
j.-ban, (i9io) 728 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Stari Mikanovci, adók. és pk. Szerem vm. vinkovcei j.-ban, (1910) 1900 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Starin, adók. Verőcze vm. szlatinai j.-ban,
(1910) 437 magyar és szerb lak.(Tr. SzHSz.)
Stari Slatinik, adók. Pozsega vm. bródi j.-ban,
(1910) 715 horvát, szerb és rutén lak. (Tr. SzHSz.)
Starjak, adók. Zágráb vm. zágrábi j.-ban,
(1910) 212 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Stark, 1. Johannes, német fizikus, szül. Schickenhofban (Pfalz) 1874 ápr. 15. Tanár volt
Aachenban, 1917—20. Greifswaldban, majd würzburgi egyet, tanár lett, de 1922. a magánéletbe
vonult vissza. Főképen villamossági ós szinképelemzési tanulmányokkal foglalkozott. 1919-ben
megnyerte a fizikai Nobel-díjat. Főbb művei: Die
Elektrizitát in Gasen (1902); Prinzipien der Atomdynamik (1910—1915).
2. S-, Kari Bernhard, német archeológus,
szül. Jenában 1824 okt. 2., megh. Heidelbergben
1878 okt. 12. Előbb jenai, 1855 óta heidelbergi
tanár. Főművei: Archáologische Studien (Wetzlar 1852); Niobe u. die Niobiden (Leipzig 1863);
Gigantomachie auf antiken Relief s und der Tempel des Jupiter tonans (Heidelberg 1869); Handbuch der Archáologie der Kunst (Leipzig 1878).
3. S., Liuheig, német zenepedagógus, szül.
Münchenben 1831 jún. 19., megh. Stuttgartban
1884márc. 22.Egyikalapítója a stuttgarti konzervatóriumnak.Klavierschuleja(Leberttel),Deutsche
Liederschule-ja és kelta népdalgyüjteménye tet
ték ismertté nevét. Naplója Kunst und Welt
címen 1884. jelent meg.
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Starkadhr, a skandináv mitológia alakja;
óriási, nyolckarú vízi démon, akit Thor isten ejt el.
Starkenbach (cseh. Jilemnice), az ugyanily
nevű cseh kerületi kapitányság székhelye, (1910)
3833 lak., pamnt- és vászonszövőkkel, szövőisko
lával.
Starkenburg, várrom, 1. Hepperilieim.
Starnberg (Siarenberg), város Oberbayern
bajor kerületben, a S.-i tó É.-i végében, (1910)
3633 lak., gőzhajóállomással, királyi kastéllyal;
fürdővel és számos nyaralóval.
Starnbergi-tó (Würm-tó), glaciális végmoréna tó a délbajor fensikon Starnberg város mel
lett 586 m. magasban, 21 km. hosszú, 5 km. széles,
115 m. mély, egyetlen szigete a kis Rosen-sziget.
Gyönyörű dombos vidékén számos nyaraló és kas
tély van, ilyenek Starnberg, Possenhofen, Peldaflng, Garatshausen, Berg királyi vadászkastély.
II Lajos bajor király 1886 jún. 13. ebbe a tóba
ölte magát. A kis Rosen-szigeten cölöpépitmények
maradványai vannak, a tó hátterében emelked
nek a gyönyörű Bajor-Alpok. Halakban igen gaz
dag, gőzhajók járnak rajta s mindezek igen látoga
tottá teszik; lefolyása az Ammerba a Würm. Ebbe
a tóba ölte magát Majláth János gróf is leányá
val együtt 1855 január 3. V. ö. Ule, Der Würmsee, eine limnologische Studie (Leipzig 1901).
Staro Cice, adók. Zágráb vm. nagygoricai
j.-ban, (i9io) 300 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Staro Petrovo selo, adók. és pk. Pozsega vm.
újgradiskai j.-ban, (1910) 2328 horvát, szerb, cseh
és lengyel lak. (Tr. SzHSz.)
Staro selo, adók. Zágráb vm. petrinjai j.-ban,
(i9io) 1025 szerb lak. (Tr. SzHSz.)
Staro Topolje, adók. Pozsega vm.bródi j.-ban,
(1910) 491 horvát és német lak. (Tr. SzHSz.)
StílVS a u d St r i p e s (ang.,ejtsd: sztársz end sztrájpsz;

csillagok és sávok), Észak-Amerikában az Egye
sült-Államok csillagos zászlajának elnevezése.
S t a r t , 1. Indulás- •— Starter, aki az egyes
futamoknál az indulásra jelt ad, 1. Indító.
Starter, Jan Janszoon, németalföldi költő,
szül. Londonban 1594., megh. 1618 után. 1614.
Leeuwardenben könyvkereskedést nyitott. Tragi
komédiáival (Timbre de Cardone és Daraida,
1618) Brederóhoz csatlakozik. Főleg a líra terén
működött. Lakodalmi versei, szerelmi dalai és
egyéb versei, melyeket Die Friessche Lusthof c.
frizlandi tartózkodása alatt tett közzé, énekelhetők, érzelmesek és korának legjobbjai közé tar
toznak.
Start-gép, minden olyan gép, mely arra szol
gál, hogy a lóversenyeknél a lovak elindítását
megkönnyítse és az összes lovak egyidejű indu
lását lehetővé tegye. Nálunk a tatai versenyeken
használták először (1899 júl.). A gép egy kife
szített széles szalag-korlát, mely a pálya két szé
lén álló oszlopra van erősítve, mintegy 150 cm.
magasságban. Ha már a lovak a szalag mögött
egy sorban állnak és az indulásra mind készen
vannak, a szalag az inditó egy kéznyomására
rugók segítségével a magasba szökken és meg
nyitja az utat.
S t a r t o d d s (ang.), a lóversenyen bookmakerfogadásoknál a lónak az az oddsa (1. o.), melyet a
könyvesek az indítás pillanatában kínálnak. Ezt
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a S.-ot hivatalosan fel szokták jegyezni, mert ez
mérvadó az ú. n. S.-fogadások (1. o.) lebonyolí
tásánál.
Startodds-fogadás, olyan lóversenyfogadás,
melynél a fogadó nyereségét a bookmaker a hi
vatalosan jegyzett startoddá (1. 0.) alapján szá
mítja ki.
Startoszlop, az a pózna, mely a lóversenyen
jelzi azt a pontot, ahonnan a részvevőknek el
kell indulniok, hogy a célig épen az illető verseny
számára előírt távolságot fussák be.
Startszám, a lóversenyen, de futóversenyeken
is az a sorshúzás útján meghatározott szám,
melynek sorrendjében a futás részvevői az indí
tásnál egymás mellé sorakoznak. Az 1. S.-ú rész
vevő a pályának «belső» oldalán, azaz ott áll fel,
ahol a céljelző is fel van állítva, a többi, S.-ához
képest, mind küljebb áll fel.
Stary Sacz, város, 1. Sandez, 2.
Stas, Jean Servais, belga kémikus, szül. Löwenben 1813 szept. 20., megh. Brüsszelben 1891
dec. 13. Orvosi pályára lépett és meg is szerezte
az orvosi diplomát, de csakhamar a kémiai buvárlatoknak szentelte életét. Első kémiai dolgo
zata az almafa gyökerének kérgéből leválasztott
floridzin vizsgálata volt, amelyet 1835. de Koninchkal együtt végzett. Ezután Dumasnak híres
laboratóriumában folytatta tanulmányait és befe
jezte a floridzinrávonatkozó vizsgálatait. 1846-ban
kiváló gondossággal Dumasvai együtt meghatá
rozták a szén atomsúlyát. Utolsó nagy munkája
a fémek színképeire vonatkozott. E nagy hord
erejű tudományos munkálkodáson kívül S. 1850.
egy líj módszert állapított meg a növényi mér
geknek a hullarészekben való kimutatására, a
sztearin előállítására stb.
Stílsimon (gör.), a. m. álló, azaz álló hely
zetben énekelt dal, a görög dráma leggyakoribb
kardala, mely a párbeszédes részeket (epeisodionokat) egymástól elválasztotta.
Stas ÍN (gör.) a. m. állás. A gyakorlatban nagy
fokú vérpangás, mikor az erekben nem mozog
a vér.
Stassfurt, város Magdeburg porosz kerület
ben, (1919) 16,483 lak.; nagy sóbányákkal.
Stassfurti sók, 1. Kálisók.
S t a s s f u r t i t (ásv.), kissé mállott boracit (1. o.).
Stassow, Vladimír, orosz zenotörténetiró és
kritikus, szül. Szent-Pétervárt 1824 jan. 14.,
megh. u. o. 1906 okt. 23. Megírta Glinka, Muszszorgszkij, Borodin, Cui, Rimszkij-Korszakov
életrajzait. 1894-ben megjelentek összegyűjtött
összes művei 3 fólió kötetben.
S t a t á r i u m (lat.), 1. Rögtönbiráskodás.
Staten Island (ejtsd: sztétn ájiend), 1. sziget a.
newyorki öbölben, közigazgatásilag New York
hoz tartozik ós 1898 óta annak Richmond Borough
nevű
városrésze, (1920) 116,531 lak. Területe 154
km2. K.-i partjain vannak Tompskins és Wadson
erődök.
2. S. (Staaten Island), sziget a Tűzföld DK.-i
csúcsán a Le Maire tengerszoros mellett, hossza
70 km., szélessége 10 km., legmagasabb hegye a
Mount Hope 900 m. Kikötője St. John. 1616-ban
Schouten fedezte fel s a hollandus rendek (Staaten)
tiszteletére nevezte el.
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Stater (gör.), 1. Sztatér.
S t a t h m o g r a p l i (gör.), L Sebességmérés.
Statica, 1. Sztatika.
Statice L., lelleg (QÖV.), a Plumbagiuaceao
(Istácfólék) család génusza; 120 faja főkép tenger
parton, szikes helyeken, sós steppóken növő fű v.
félcserje. Levelük többnyire tőrózsában. Villásan
bugaszerüen elágazók, az ágak féloldali füzérek,
viráguk lilaszinű. Hazánk szikesein gyakori a S.
Gmelini W. (sziki lelleg, sziki lapú, sziki káposzta
v. saláta). Levele börnemü, nyélbe keskenyedő, tórózsája a földre simul. Szárán nincs levél. Gyöke
rét Oroszországban kermek név alatt cserzőnek
használják, de e cserzőnek nagyobb része az orosz
S. latifolia Sm.-tól való. Az Erdélyben is előfor
duló S. tatarica L. (tatár lelleg) gyökere Szibíriában szintén cserzőnek és festéknek használatos.
A S. sinuata L.-t gyakran kertben is látni, a
Földközi-tenger vidékéről való. S. glumaceum,
1. Acantholimon.
Statileo (Statílius) János, XVI. sz.-beli, dal
mát származású magyar főpap. 1513-ban vesz
prémi kanonok és felsőörsi prépost, majd budai
prépost volt. 1521-ben II. Lajos király Velencébe
küldte, hogy segítséget kérjen a törökök ellen.
A mohácsi vész után János királyhoz pártolt,
ki őt erdélyi püspökké tette. 1527 márciusban
János király szószólója az olmützi tanácskozmányban; 1528 októberben I. Ferenc francia ki
rálynál járt és szövetséget hozott létre. Az 1538.
váradi békében szintén nagy része volt S.-nak,
aki később is hathatósan védte Izabella királyné
érdekeit. 1542 ápr. 8. halt meg Gyulafehérvárott.
Életét Sörös Pongrác irta meg a Pannonhalmi
főapátsági főiskola évkönyvében 1916.
Statio (lat.) a. m. állomás, tartózkodási hely;
utazásnál.postánál, vasútnál megálló hely, hajókra
nézve kikötőhely; katolikus körmeneteknél meg
állóhely ájtatoskodás végzésére. L. még Kálvária.
S t a t i o n a r i u s (lat.), 1. Stacionárius és Stacioiiárivs mozgás.
Statioiier's Company (ang., ejtsd: sztesnersz
kűmpeni), londoni könyvkereskedő céh, melynek
Angliában a könyvnyomtatás 1403—1842-ig ki
zárólagos joga volt. A Stationers Hall-ban veze
tett könyvkiadási lajstromok ezért irodalom- és
nyomdászattörténeti fontosságúak.
S t t t t i o n e r ' s H a l l (ang., ejtsd: sztesnersz hal),

könyvkereskedői börze neve Londonban a Szt.
Pál katedrális közelében. L. Stationer's Company.
Statiszta (új-lat.), néma személy szinpadokon,
1. Gomparse.
Statisztika, a szó mai értelmében általában
minden oly észlelés és leírás, mely összeolvasá
son alapul. Valahányszor a létezők vagy jelensé
gek egész sokaságát kell áttanulmányozni, le
gyenek azok társadalmi vagy természeti jelen
ségek : segítségünkre van azok megszámlálása
és ez úton való elemzése. Az ismeretszerzés e
nemét, tekintet nélkül tárgyára, nevezik S.-nak.
A S. neve a status= állam szóból ered, melyből
képezték a statista főnevet, értve alatta az állam
mal foglalkozót, tehát államiérflút. Ebből lett a S.
(t. i. notitia, scientia) melléknév, melyet először
Schmeitzel használ s amely AchenwallnálíőnévvQ
Tálik s a német egyetemek egyik tantárgyának
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megjelölésére szolgál. Az egyetemi oktatás gya
korlati céljai közé a német egyetemeken Conring
(1660 körül) példájára felvették az államok szer
vezetének és népének ismertetését is s ez a tárgy
viselte a S.nevet, az Achenwall-féle fogalommeg
határozás szerint kiterjedt az állami élet összes
nevezetességeire (1. Államnevezetességek).
Szemben a német egyetemi S.-val, mely csak
nagyon mellékesen és felületesen foglalkozott a
társadalmi élet mennyiségi elemzésével, a nyu
gati kultúrnépeknél megindult s általánossá vált
az ú. n. politikai számtan (1. o.) müvelése. Gya
korlaticélokra különösen a halálozás rendjét tanul
mányozták mennyiségileg s a halálozási táblák (1.
Mortalitási táblák) voltak a mai értelembon vett
S. első termékei. Szélesebb körben, a népesedési
jelenségek majd minden mozzanatára kiterjesz
kedve alkalmazza a mennyiségi elemzést Süssmilch, kit a demológia (1. o.) megteremtőjének
tekinthetni, a ki már a születések és halálozások,
valamint aházasságkötésekgyakoriságának okait
kutatva, a S.-i szabályszerűségek egész sorát derí
tette ki. AS.-i hivatalok működésével a számszerű
S. egyre terjedt s az új fogalom meggyökerezését
előmozdította Knies, ki 1850. a S. kettős értelmét
különválasztva, a nevet apolitikai számtanból ki
fejlődött népesedési ismereteknek kívánta f entartani. Mayr 1877. a S.-t az emberi társadalom mér
ték és szám szerint megragadható sajátosságai
nak kif ürkószósére és a társadalmi életben mutat
kozó törvényszerűség megállapítására szolgáló tu
dományos eszközül tekinti. Ugyanő újabban (1897)
is a S. két értelmét különbözteti meg, melyek
egyike, az alaki, a módszertani értelemmel meg
egyez, a tárgyi ellenben mindazokat a társadalmi
életre vonatkozó ismereteket egybefoglalja, me
lyek a számszerű elemzéssel nyerhetők, vagyis
az alaki értelemben vett S. által nyújtottak.
A S., mint a megismerés egyik sajátos módja,
különösen a társadalomra vonatkozó tudásunk
szempontjából fontos. A társadalom áttekintésére,
változásainak, fejlődésének felismerésére nél
külözhetetlen a megszámlálásra épített pontos
elemzés. A népnek nemek, életkorosztályok sze
rint való összetétele, az antropometriai méré
sek (1. Antropometria), melyek a test fejlett
ségéről s a szervek életműködésének erejéről
tesznek bizonyságot, a születések és halálozások
menete megismerteti velünk a népek fejlődését,
terjeszkedését vagy fogyását. A termelés, a for
galom, a fogyasztás S.-ja számot ad a nemzet
gazdasági tevékenységének eredményeiről, az el
ért anyagi jólétről, míg a javak eloszlásának
S.-ja az egyes társadalmi osztályok anyagi hely
zetét világítja meg s a napjainkban oly égető
szociálpolitikai kérdésekre ad választ. Mennél
fejlettebb valamely nemzet társadalmi és állami
élete, annál gondosabb ápolásban részesül a tár
sadalmi S. s annyival több áldozatot fordítanak
annak teljessé és tökéletessé tételére.
A S.-nak nagy a módszertani jelentősége, ki
vált a társadalmi tudományok szempontjából. A
kutatás két módszere közül a S. az induktív mód
szer körébe tartozik, mint annak előkészítője,
mint az indukció előfeltétele. Hogy ugyanis a
társadalmi élet nagy jelenségei közt az összefüg-
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gést felismerhes3ük,szükség vau legtöbbször a je
lenségek mennyiségi viszonyainak előzetes meg
állapítására. A S. segélyével mindenekelőtt bizo
nyos szabályszerűségeket lehetkimutatni, melyek
szinte meglepő állandóságot mutatnak. Minél na
gyobb kiterjedésben folyik az észlelés, annál na
gyobb a hasonlóság a számokban. A nagy számok
nak évről-évre mutatkozó hasonlósága annak jele,
hogy a tényezők, melyek az egyik évben működ
tek, nagyjában legalább változatlanok maradtak.
Ha általában egyenlő okok egyenlő eredményeket
hoznak létre, a társadalom életében is ugyanazon
tünemények állandó ismétlődését kell várnunk
mindaddig, míg a társadalom át nem alakul.
A S. céljaira szükséges eljárást nevezik a S.
módszerének v. technikájának. A S. lényege az
összeolvasás lévén, a számlálások mikéntje körül
forog a S. módszere; de hozzátartozik a számlá
lás eredményének előadása, vagyis a S.-i leírás is.
A S. fejlődésével mindezen feladatok körül a gya
korlati szabályok egész sorozata jő létre s a se
gédeszközök, adatgyűjtő minták és szemléltető
ábrák nagy változatosságban szerepelnek. Kifej
lődik a S. önálló szervezete is, mint az állami
igazgatási szervezet egy külön tagja. Mindezen
módszeri és szervezeti kérdések a gyakorlati S.
körébe tartoznak. A S. értéke a számlálás sike
rétől függvén, biztosítani kell annak teljességét,
nevezetesen azt, hogy a számlálás tárgyai hiány
nélkül kinyomoztassanak és ellenőriztessenek. A
számlálás véghezvitele után következik az ada
tok feldolgozása. Az egyöntetűség, szakszerűség,
sőt a betanult személyzetre és segédeszközökre
alapított technikai előnyök általában a központi
feldolgozás mellett szólanak. A segédeszközök
közül újabban a Hollerith-féle villamosszámláló
gépeket alkalmazzák sikerrel (1. Statisztikai gé
pek). A feldolgozott S.-i anyagot áttekinthető táb
lázatokba kell önteni, átlagokat és arányszámo
kat kiszámítani s a szemléltetés eszközeivel elő
mozdítani azok megértését és megjegyzését. Ez
eszközök közül a színezett térképek (kartogrammok) és a vonalak (S.-i görbék) a legfontosabbak,
de vannak pont-, sík- és test-ábrák (diagram
mok) is. A S. egyes ágai szerint a gyakorlati S.
szabályai az általános elveknek megfelelően, de
a tárgyhoz alkalmazkodva tüzetesen ki vannak
dolgozva, főleg a modern S.-i hivatalok tapasz
talatai alapján.
Az egészségügyi S. valamely ország népességé
nek egészségügyi viszonyaival ismertet meg ben
nünket, 1. a Közegészségügyi statisztika című
cikket, amely szól a házassági, születési, halálo
zási és szaporodási statisztikáról is.
L. még Állatszámlálás, Bűnügyi statisz
tika, Életkor, Erdészeti statisztika. Halandó
ság, Mezőgazdasági statisztika, Morálstatisz
tika, Mortalitási táblák, Natalitási tábla, 'Népe
sedés, Népesség, Népszámlálás, Statisztikai
kongreszszusok.
Irodalom. A 8. irodalmának zömét manapság az állami
és városi S.-i hivatalok kiadványai adják. Ezeket számon
kívül hagyva, az általános elméleti és gyakorlati 8.-i mun
kák közül kiemelendők: Süssmilch, Die göttliche Ordnnng
in den Veránderungen des menschlichen Geschlechts, ans
der Geburt, dem Toűe und der Forfrpflanzung desselben
erwiesen, Berlin 1741; Qnételet, Sur l'homme et le développement de ses facultés, Paris 1835; Knies, Die Statistik 1
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als selbstiindige VTissenscliaft, Kassel 1850; Rümelin, Znr
Theorie der Statistik, Tübingen 1875; Gabaglio, Tcmria
generálé della statistica, Milano 1888; Mayr, Statistik nnd
Gesellschaftslehre, 3 kötet, Freibnrg 1895—1916; Westergaard H., Die Grnndzüge der Theorie der Statistik, Jena
1890; Meitzen, Gesohichte, Theorie und Teohnik der Sta
tistik, Berlin 1886 ; Block M., Traité historique et pratiqne de statistiqne, Paris 1878; Levasseur, La popnlation
francaise, Paris 1889—92. Lásd ezenkívül az egyes S.-i
ágakat. A hazai irodalomból: Schwartner, Statistik des
Königreichs Ungern, 1798; Fényes Elek, Magyarország s a
hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja S.-i és
geográfiai tekintetben, 1836—40, és egyéb nagy számú
müvei; Keleti Károly, Magyarország és népe, 1873, s egyéb
müvei. Tan- és kézikönyvek : Láng Lajos, Magyarország
S.-ja, 1884—87, 2 kötetben; Földes Béla ugyanazon cím
alatt, 1885; Ráth Zoltán, Magyarország 8.-ja a 8. elméletével
és nemzetközi összehasonlításokkal, 1896 ; Kenéz Béla, A
8. elmélete és Magyarorszzág 8.-ja.

Statisztikai bizottság, 1. Statisztikai hivataL
Statisztikai gépek, népszámlálások s egyéb
statisztikai összeírások végeredményeinek mecha
nikus és gyors megállapítására szerkesztett gé
pek. A S. amerikai eredetűek. Az északamerikai
Egyesült-Államokban már az 1870. népszámlálás
nál alkalmaztak mechanikai készülékeket, melyek
azonban csak egyszerű rovatoló gépek voltak, d»
még 1880-ban is jó szolgálatot tettek. Az 1890.
népszámlálás alkalmával tériek át az amerikaiak
a karton-rendszeren alapuló — és némi módosí
tással s tökéletesítéssel még ma is alkalmazott —
S. használatára, melyek úgy idő-, mint költség
megtakarítás, valamint megbízhatóság tekintete
ben fényesen beváltak. A legtökéletesebbek és a.
leginkább elterjedtek a Hollerith Hermán által
konstruált gépek, melyeket a nyugati országok
állami és városi statisztikai hivatalai, sőt a na
gyobb magánvállalatok is széltében használnak.
A budapesti országos munkásbiztosító pénztár is
dolgozott az 1910—18. években a berlini állami
statisztikai hivataltól bérbe vett Hollerith-rendszerü S.-el. E gépek szerkezete sajátszerű karton-,
lapok használatán alapszik, melyekbe a feldol
gozni kívánt adatoknak megfelelően lyukasztó
géppel lyukakat ütnek. A budapesti országos
munkásbiztosító pénztárnál használt kartonlapok a
foglalkozások, kórisme, halálozási okok stb. meg
jelölésére számozott nomenklatúrát alkalmaztak.
A kartonlapot tehát itt a munkás egyéni adatainak
megfelelő számmal ellátott helyein perforálták.
A leglassúbb és a leggondosabb figyelmet igénylő
munka az egyéni lapok adatainak a perforáló gép
útján a kartonlapokra való átvitele. Óránkónt
átlag 250 kártyát lehet az adatoknak megfelelő
helyeken átlyuggatni. Ha az adatok a kártyákra
átvitettek, a kártyák az osztályozó gépbe kerül
nek. Hogy a kártyáknak a gépbe helyezése kellő
módon történjék, egyik sarkukon le vannak
metszve. Az osztályozó gép etetőjébe belehelye
zünk egy csomó kártyát s megkezdjük az osztá
lyozást akként, hogy a gép egyetlen fémkeféjét
az első rovatsor irányába állítjuk s a gépet meg
indítjuk. A kártyacsomó minden egyes darabját
egymás után fómkarmok ragadják meg és egy
fémlemezhez szorítják, a fémkefe pedig függő
leges irányban egyszer végigsimítja azokat. Ahol
a kártyában lyuk van ütve, azon a helyen elek
tromos áram jön létre, miáltal az azon helynek
megfelelő rekesz sínéinek felső része szétnyílik
8 a kártya a megfelelő rekeszbe belehull. Az osz
tályozógép 15—20,000 kártyát képes óránként

Amely szó S alatt nincs meg, Sz alatt keresendői

Statisztikai hivatal

— 127 —

6zótvetni. A már osztályozott kártyák inog a tabuláló vagyis összesítő gépen futnak keresztül,
melynek annyi fémkeféje van, ahány függőleges
rovatsor van a kártyán. (A Budapesten használt
gépnek 45 fémkeféje volt.) Az összes fémkefék
egyszerre simítják végig az egyenként eléjük
kerülő kártyákat és a lyukak helyén keletkező
elektromos áramkapcsolások következtében táb
lázatosan tüntetik fel az eredményeket.
Statisztikai hivatal. A haladottabb államok
általában feladatuknak ismerik a társadalom fontosabb életviszonyainak statisztikai megismeré
sét 8 e célra vagy a közigazgatás egyéb célra
rendelt szerveit használják fel, vagy önálló szer
vezetet állítanak. Különösen az igazgatás felső
fokain van szükség külön szakorganumra az ál
lami statisztikai tevékenység körében. Amennyi
ben ez a vezető felelősségére alapított szervezet
tel bir, neve S. (mint pl. Magyarországon), amenynyiben pedig a tagok együttesen határoznak,
neve statisztikai bizottság (pl. Ausztriában). A
S. mellett a legtöbb országban a közigazgatás
egyes ágainak s a tudományoknak képviselőiből
összetett statisztikai tanács szokott állani, ren
desen csak véleményező hatáskörrel (Magyar
országon ily tanács 1897 óta nincs). Az állami
S. mellett újabban egyre növekedő és a közegész
ségügyi, gazdasági, munkásügyi stb. viszonyok
megismerése szempontjából nagyon termékeny
tevékenységet fejtenek ki a nagy városok S.-ai.
A S.-ok egyes igazgatási célokra az erősen köz
pontosított Franciaországban már a XVII. sz.-ban
szerveztettek, de állandóan működő általános or
szágos S.-ok csak ámult században alakultak. Leg
nagyobb folytonossággal és mintaszerűen a po
rosz 8. működött 1805 óta. Mintájára keletkeztek
a német államokban és Ausztriában egységes
statisztikai szervek s o rendszerre épült az olasz
és a magyar statisztika is. Hazánkban az első S.
1848. mint a belügyminisztérium szakosztálya
alakult meg Fényes Elek igazgatása alatt, a hi
vatal azonban csakhamar kénytelen volt beszün
tetni megkezdett tevékenységét. Az abszolút idők
ben az osztrák S. terjesztette ki működésót ha
zánkra. A hatvanas években a M. Tud. Akadé
mia statisztikai bizottsága igyekezett pótolni a
magyar S. hiányát, mígnem az alkotmány helyre
állításával rögtön megindult a magyar állam
statisztikai tevékenységének szervezése. Először
mint a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi
minisztérium statisztikai osztálya, majd 1871.
rendelettel, később az 1874. XXV. t.-c. által újjá
szervezve, törvényes jogalapon mint Országos
magyar királyi S., melyet az 1897. XXXV. t.-c.
lényegesen bővített hatáskörrel m. kir. központi
statisztikai hivatallá szervezett át. E hivatal
igazgatója állásánál fogva tagja a főváros tör
vényhatósági bizottságának. Mellette 1869 óta
Budapest székesfőváros statisztikai hivatala
működik, mely a nemzetközi statisztika területét
is műveli ós a Magyar városok statisztikai év
könyvét (1912) is kiadta.
Statisztikai illeték az a díj, melyet az ország
határt átlépő árúk után szednek oly célból, hogy
a vámmentes árúk mennyisége is megállapítható
legyen. S.-et szednek Magyarországon, Ausztriá-
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ban, Nómot-, Angol-, Olasz-, Franciaországban
stb. A S. hozadékát a külkereskedelmi statisztika
feldolgozásának költségeire fordítják.
Statisztikai kongresszusok. Nemzetközi S~
néven ismeretesek azok a legtöbb müveit állam
hivatalos kiküldötteiből és magántudósokból álló
kongresszusok, melyek elseje (Juételet kezdemé
nyezésére 1853. Brüsszelben ülésezett. Az össze
sen kilencre rugó összejövetelek másodika 1855.
Parisban, a harmadik 1857. Bécsben, a követke
zők Londonban (1860), Berlinben (1863), Firenzé
ben (1867), Hágában (1869), Szent-Péterváron
(1872) s a legutolsó Budapesten (1876) tartatott.
Céljuk volt általában a statisztika fejlesztésén
kívül annak egyöntetűséget biztosítani az által,,
hogy a megvitatott és helyesnek tartott adat
gyűjtési és feldolgozási módozatoknak nemzet
közi általános érvényt igyekeztek szerezni. Ha
tározataik a részt vett államokra sem voltak
kötelezők, de kétségtelen, hogy a hivatalos kikül
döttek egyéni súlya s a kongresszusok tudomá
nyos tekintélye nagy mórtékben közrehatott a
statisztika fejlesztésére és egyöntetűbbé tételére.
Tanácskozásaik, az előadók szakszerű előkészítő
dolgozatai, valamint a hágai statisztikai kon
gresszus megbízásából megindult nagy nemzetközi
gyüjtőmüvek a S. irodalmának igen nagy becsű
alkatrészei. A S. megszűntével azok helyét né
mileg az 1887. Rómában megalakult Institut international de statistique ülései pótolják, ame
lyek rendszerint kétévenkint tartatnak. Ez az
intézet a statisztika elméletének fejlesztését és a
statisztikai felvételek egységesítését tűzte ki cél
jául s nagy hatással van a statisztikának helyes
tudományos irányban való fejlesztésére, valamint
a hivatalos statisztikának tökéletesbítésére. A
nemzetközi közegészségügyi és demográfiai kon
gresszusok szintén hozzájárultak a demográfia
fejlesztéséhez.
Statisztikai tanács, 1. Statisztikai hivatal.
Statius, 1. Caecilius, 1. Caecilius Statius.
2. S., Publius Papinius, római költő Kr. ü„
45—96. Alkalmi, rögtönzésszerü költeményei 5
könyvben maradtak fenn Silvae (Erdők) címen.
Fenmaradt továbbá Thebais című nagy eposza
12 énekben, melynek tárgya Eteokles és Polynikes testvérharca Theba trónjáért, valamint
a félben maradt Achilleis, heroikus idill, mely
ben bájosan rajzolja Achilles ifjúkorát. E két
eposzt kiadta O. Müller (Leipzig 1870); Garrod
(Oxford 1906); a Siivae-t Vollmer (Leipzig 1898);
Klotz (u. o. 1900). Összes műveit Baehrens-Kohlmann (Leipzig 1876—1884, 2 köt). V. ö. Legras,
Étude sur la Thébaido de Stace (Paris 1905);
Varjas István, Kritikai adalékok a S. Thebaisához írt scholionokhoz (Egyetem. Philol. Közi.
1893).
Stativgoniométer (gör.), antropológiai mérő
eszköz, mely koponyaszögek direkt lemérésére
szolgál.
S t a t i v u m (új-lat.), geodéziai, csillagászati és
fotográfiai műszerek állványa.
Statoblasztok (állat), kis, lencsealakú, erős,
chitines burokkal körülvett képződmények, me
lyek az édesvizi mohaállatoknál (Bryozoa ectoprocta) a fajok elterjesztésére és kedvezőtlen vi-
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ezonyok között a faj fennmaradásának biztosítá
sára szolgálnak. A S. képződése tulajdonképpen
az ivartalan szaporodásnak egyik neme s a 8.
jiein egyebek, mint betokozódott csirák (bimbók).
S t a t o c y s t a , a. m. helyzetérzö hólyag vagy
-általában helyzetjelzö szerv. Statolith, a. m. helyzetjelző köveeske. L. még Statolith és Helyzet-érzö érzékszervek.
S t a t o d e i p r e s i d i i (ol.), így nevezték Elba
-szigetét, Toszkúna néhány parti városát (Talamone, Orbetello, Portó Brcole stb.) és Piornbino
fejedelemséget, melyek 1557—1713-ig spanyol
uralom alatt voltak. 1738-ban VI. Károly csá
szár átengedte a nápolyi királyságnak, 1815.
"végleg Toszkánához csatolták.
S t a t o d e l l a Ckiesa (ol.), 1. Egyházi állam.
S t a t o l i t h (nov.; l. a két ábrát), a növények
nek a geotropikus inger felfogására szolgáló

1. ábra. A kétéltű bójtfű (Nasturtium amphibium [h.] R. Br.) járulékos gyökere sávegének
médián hosszmetszete, amelynek tengelyrészi
sejtjeiben a keményítőszemecskék a fizikai alsó
sejtfal közelében helyezkedtek el. Nernec után.

érzókszerve,amely rend
szerint számos érző sejt
ből (statocysta) áll. En
nek érző készüléke könynyen kimozduló kisebbnagyobb számú kemé
ny ítőszemecske és ezek
nyomását megérző fali
plazmahártya. Ilyent ta
lálunk a gyökérsüveg
belső sejtjeiben és a szár
' keményítő hüvelyében
(Haberlandt, Neméé). —
IJ. még _ Statocysta és
Helyzetérző érzékszer
vek.
Stato Pontificio
:2. ábra. A Tradescantia
virgiuica L. ferdére állí (ol.), 1. Egyházi Állam.
tott szál csomójának sugár
Stator, Juppiter mel
irányú hosszmetszete. A lékneve, a. m. megállító,
nyíl a nehézségerő irá
a futást megszüntető.
nyát jelzi.
Stator, az indukciós
^elektromotorok, általában váltakozó áramú géj)ek nyugvó alkatrészét S.-nak nevezik, forgó
része a rotor. L. Dinamoelekromos gépek.
Statoszkóp, műszer, mely apró lógnyomás"változások megállapítására szolgál.

S t a t u s nasoens

S t a t u a (lat.) a. m. szobor ; statuae viales, lásd
Hermák.
Statuál (lat.) a. m. megállapít, rendel; ódá
itól, megenged; példát s., elrettentő példát ad.
S t a t u a r i a (ars), latinul a szo'ooröntő művé
szet neve, megkülönböztetésül a szkulpturától,
vagyis a képfaragó művészettől.
S t a t u a r i o (ol.), 1. Garrarai márvány és
Chiaro.
S t a t u r a (lat.) a. m. termet, alak, nagyság.
S t a t u s (lat.) a. m. állás, állapot, állam. — A
nemzetközi jogban: S. quo, a fennálló állapot;
S. quo ante bellum (t. i. res fuerunt) és S. quo
post bellum (t. i. res sünt), az első a háború előtti,
az utóbbi a háború utáni állapotot jelenti.
S., orvosi kifejezés, állapotot jelent, külö
nösen mint S. praesens, a. m. jelen állapot, a
beteg állapotának leírását az orvosi vizsgálat
alkalmával. S. epilepticus, súlyos, rendesen ha
lállal végződő alakja a nyavalyatörésnek, mely
nél a rohamok oly gyorsan követik egymást,
hogy köztük az öntudat vissza sem tér (1. Nya
valyatörés). S. lymphaticus régebbi orvosi ki
fejezés, az exsudativ diaihesis bizonyos alakját
nevezték így. (L. o. és Limfatikus.) S. thymicus,
használatos orvosi kifejezés bizonyos kóros kon
stitúció meghatározására, melyet elsősorban a
thymus (kedeszmirigy, 1. o.) megnagyobbodása és
megmaradása, az aorta szűk volta, megnagyob
bodott nyirokmirigyek, lép, a szőrözet eloszlásá
nak abnormitása stb. jellemez. A S. thymicusban
szenvedők ellenálló képessege igen csekély, gyak
ran jelentéktelen külső behatásokra, pszihikus
ingerekre is hirtelen meghalnak. S. typhosus,
tifózus állapot, nagy lázzal járó eszméletlen álla
pot, mely a súlyos tífuszra emlékeztet.
S t a t u s d u p l e x (lat. a. m. kettős állapot) a
Krisztustanban jelzi Krisztus megaláztatását a
megtestesülésben (status inanitionis) és felma
gasztaltatását feltámadásában és mennybemene
telében (status exaltationis).
S t a t u s et o r d i n e s (lat.), 1. Karok és rendek.
S t a t u s l'aniiliae (lat.), 1. Családi állás.
Státusgyülés. Az erdélyi r. kat. hivek és pa
poknakösszességét Statusnak, teljeseimmel: Sta
tus Romano-Oatholicus Transilvanicusnak, gyű
léseiket S.-eknek nevezik. A S. szervezetét 1. Er
délyi r. kat.püspöki egyházmegye autonómiája.
S t a t u s n a s o e n s (lat.) a. m. fejlődós, kiválás
pillanata. Általános tapasztalat, hogy az elemek
nek kémiai hatása abban a pillanatban, amikor
vegyületeikből kiválnak, sokkal erélyesebb, mint
szabad állapotban. így pl. az arzóntrioxid vizes
oldatába vezetett hidrogéngáz változást nem
okoz, mert a szabad állapotú hidrogén nem hat
az arzéntrioxidra; de ha a kónsavval megsava
nyított arzéntrioxid-oldatba néhány darabka
fémes cinket teszünk, arzénhidrogén fog kép
ződni, mert a cink és hígított kénsavból fejlődő
hidrogén a fejlődés pillanatában (in statu nascendi) vízzé es, arzénhidrogénné redukálja az
arzéntrioxidot. Épp igy nem hat pl. a klór az
aranyra, még magas hőmérsékleten sem, de ha az
aranyat olyan folyadékba tesszük, amelyben klór
fejlődik (királyvlzbe), akkor az arany feloldódik,
mert a klór a fejlődés pillanatában az arannyal
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oldható aranykloriddá egyesül. B tényeket az
atomteória alapján úgy magyarázzuk, hogy a ki
válás pillanatában a hidrogénnek, klórnak és a
többi elemeknek atomjai szabadulnak fel, ame
lyek összes kémiai energiájukat érvényesíthetik
& kémiai átalakulásban; szabad állapotban azon
ban az elemek molekulákból állanak, és hogy az
atomok molekulákká egyesülhessenek, arra ener
giájuknak egy részét fel kell használniok, minek
folytán a molekulák kevesebb kémiai energiával
bírnak, mint az atomok.
Status o r i g i u a l i s (lat.), 1. Eredeti állapot.
Státusper, L Személyállapotokat tárgyazóper.
Status q u o (lat.), 1. Status.
Statusquo hitközség, 1. Zsidók.
S t a t u t e law (ang.), 1. Statutes.
S t a t u t e s (ang., ejtsd: sztettötsz) a. m. törvények;
Statute law, a törvényi, vagyis a parlament és a
király közreműködésévelhozoti; törvényeken (aets
of Parliament) alapuló jog. Ellentéte a Common
law (1. o.).
Statutio (lat.) a. m. iktatás, beiktatás, 1848
előtti jogunkban az adományosuak az adomá
nyozott jószágba ünnepélyes bevezetése. A S.-nak
az adományozáson kívül helye volt a nemesi in
gatlan elidegenítésénél (eladásánál, cseréjénél
stb.) is. L. Iktatás. — Mandátum statutorium,
iktatási parancs. — S. púra, tiszta iktatás. — S.
contradictione vulneraia az, mely ellen az ú. n.
veszélyes 15 nap alatt ellenmondás érkezett. —
S.purisata, tisztított és az ellenmondástól meg
szabadított iktatás. — Legitima statutio a beik
tatás törvényes (Verb. I. 32.) módja, szemben az
alattomossal (statutio clandestinaj.
Statútum (lat., többese statuta), 1. a. m.
szabályrendelet, 1. Helyhatósági szabílyrendetek; 2. alapszabályok. — Statutarius, ami a
S.-nak megfelel.
Statz, Vinzenz, német építész, szül. Kölnben
1819 ápr. 9., megh. u. o. 1898 aug. 21. A múlt
századbeli gótikának egyik kiváló képviselője
volt. Nevezetesebb müvei: a Szent Móric-templom
Kölnben, az aacheni Mária-templom, a linzi szé
kesegyház, stb.
Staub Móric, pedagógus és botanikus, szül.
Pozsonyban 1842 szept. 18., megh. Budapesten 1904
ápr. 14.1868-ban reáliskolai tanár lett Budapesten,
1872-től haláláig a gyakorló főgimnázium tanára
volt. 1898-ban az Akadémia levelező tagjává vá\ns2totta,.Pedagógiai működésében legjelentősebb
az 1879-iki tantervek és utasítások kidolgozása,
az Országos Tanszermúzeum szervezése és 1899
óta igazgatása. Tudományos botanikai műkö
dése egyrészt a phytoplaeontologia, másrészt
a phytophaenologia terén jelentős, azonkívül
florisztikai, történeti és ismertető. Jelentősebb
értekezései: Phytophaenologiai tanulmányok
(Akad. Math. Termószettud. Közi., 1876) ; Az ál
landó melegösszegek (u. o. 1882); Magyarország
phaenologiai térképe (u. o.); A Fruska Gora
aquitánkorú flórája (Akad. értek. XI.); A Zsilvölgy aquitánkorú flórája (Pöldt. int. évk. VII.);
A Oinnamomum-nem története (Budapest 1905,
Földtani Társ.). Ezenkívül feldolgozta ós közre
adta a legtöbb hazai fosszilis növónytermelőhely
növényzeti adatait. A Földrajzi Társaság BalatonBévai Nagy Lexili&na. XVII. UöU
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kutatásában is részt vett, idevágó munkája:
A Balatonvidéki növény fenológiai megfigyelé
sek eredményei (Budapest, 1906). A Földtani
Közlöny szerkesztője voit. Életrajza MágocsyDietz Sándortól (Akad. Emlékbeszédek Xlií. köt.
3. sz., 1906); Koch Antaltól (Földtani Közlöny
35. köt., 1905); Tuzson Jánostól (Növénytani
Közi. V., 1906).
Staub, Hermann, német jogtudós, szül. Nikolaiban (Felső-Sziiézia) 1855., megh. Berlinben
1904 szept. 2. Főmunkája: Kommentár zum
üeutschen Handelsgesetzbuch (Berlin, 8. kiad.
1906—1907), amelyet Ausztria részére Pisko
dolgozott át (Wien 1902—1904).
Staud 1. Lajos, kúriai tanácselnök, szül. Kistapolcsányban 1855 febr. 14; Előbb Aranyosmaróton ügyvéd volt, 1882. Újbánya város tiszti
ügyésze lett s a Barsmegyei Hírlapot szerkesz
tette. 1883-ban a birói pályára lépett. 1905-ben
közigazgatási biró, 1907. kúriai bíró, 1917. kú
riai tanácselnök lett. Jogi értekezései, részben
Verus álnéven, a Jogiudományi Közlönyben, a
Magyar Jogi Szemlében s az általa szerkesztett
Magánjog Tára folyóiratban jelentek meg. önálló
munkája : A magyar magánjog tételes jogsza
bályai (1913).
2. S., Miklós, miniszteri osztálytanácsos, jogi
író, szül. Léván 1886 április 4. Tanulmányainak
részben külföldön befejezése után 1908. bírósági
szolgálatba lépett. íyla-ban fogalmazó, 1921. osz
tálytanácsos lett az igazságügyminisztériumban.
Több kisebb fejtegetésen felül önálló dolgozatai:
Értékítéleteink jelentősége a büntető jogban
(a Balogh Jenő emlékműben, Pécs iy 14); Az izga
tásról (Jogállam XXI. évf. 3—10. füzet).
Staudenmaier, Eranz Anton, német kat. teo
lógus és egyházi író, szül. Donsdorfban (Württemberg) 1800 szept. 11., megh. Freiburgban 1856
jan. 19. Pappá szentelték 1827. Segódtanár lett
Tübingenben, 1830. rendes tanár Uiessenben és
1837. Freiburgban. Főbb művei: Qeschichte der
Bischofswahlen (Tübingen 1830); Joannes Scotus
Erigena (Frankfurt 1834); Encyclopádie der theol.
Wissenschaften (Mainz 1834); Der Geist des
Christenthums stb. (2 kötet, Mainz 1835, 8. kiadás
1880); Der tíeist der göttlichen Offenbarung stb.
(Giessen 1837); Die Philosophie d. Christenthumes
stb. (u. o. 1840); Die ehristliche Dogmatik (4 köt.,
Freiburg 1844-52).
Staudinger, Oito, német entomológus(lepkész),
szül. Grosswüstenfeldén (Mecklenburg-Schwerin)
1830 máj. 2., megh. Luzernben 1900 okt. 13.
Orvosi és természettudományi tanulmányait befe
jezve a palaearktikus lepkefauna tanulmányozása
céljából nagyszabású gyüjtőkirándulasokat veze
tett Szárdiniába, Izlandba, Spanyolországba, Nor
végiába, Kis-Ázsiába, Észak-Afrikába. Azonfelül
különböző gyűjtőkkel összegyüjttette az összes
földrészek lepkéit, úgy hogy gyiij reménye, me
lyet a berlini zoológiai múzeum vásárolt meg, a
világon a legnagyobbak ós legértékesebbek közé
tartozik. 1859-tól kezdve haláláig Drezdában élt.
Müvei: Katalog der Lepidopteron Europas u. d.
angrenzenden Lánder (Dresden 1861; Wocke-val
együtt; 2. kiadás: Katalog der Lepidopteren des
europáischen F'aunengebietes, Dresden 1871;
9
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3. kiadás Rebel-léi: Katalog der Lepidopteren
des palaarktischen Faunengebietes, Berlin 1901);
Exotische Schmetterlinge l.Teil, 1885—88, 2. ki
adás 1894-98, 2. Teil, 1889—92.
Staudt, Kari Georg Gkristian von, német ma
tematikus, szül. a Tauber melletti Rothenburgban
1798 jan. 23., megh. 1867 jún. 1. Erlaugenben,
ahol 1835 óta rendes tanár volt. Mint Gauss ta
nítványa eleinte számelméleti vizsgálódásokkal
(Bernoulli-féle számok, körosztás) foglalkozott.
Geometrie der Lage (Nürnberg 1847) eímü alap
vető munkájában szétválasztja a helyzet geo
metriáját a metrikus viszonyoktól. További ér
deme, hogy módot talált arra, hogyan kelljen az
imaginárius elemeket biztosan belevonni a geo
metriai kutatások körébe.
Stauíen (im Breisgau), város Freiburg badeni
kerületben, (1919) 1950 lak., XV. sz.-beli templom
mal és XVI. sz.-beli városházzal; közelében S.
vár romjai.
Stauíen, német császári család, 1. Hohenstaufen.
Stauffacher, Werner, svájci szabadsághős, ki
a monda szerint a Sehwyz-kantoniak felkelését
vezette I. Albrecht király helytartói ellen és 1307.
a grütlii (1. o.) összeesküvés vezére volt. Neve
schwyzi okmányokon valóban előfordul és való
színű, hogy a schwyziek vezére volt a morgarteni csatában (1313).
Stauffer-Bern, Kari, svájci festő és szobrász,
szül. Trübschachenben (Emmental) 1857 szept.
2., megh. Firenzében 1891 jan. 21. A müncheni
művészeti akadémián Löfftz és Diez festőknek
és Raab rézmetszőnek volt tanítványa. 1880-ban
Berlinbe költözött és főleg arcképfestéssel foglal
kozott. Ily műveinek egész sorozata van a berni
múzeumban, Freytag Gusztáv képmása a berlini
Nationalgalerieben, báró Sina Simoné a Magy.
Tud. Akadémia palotájában. Utóbb Halm Péter
befolyása alatt grafikával foglalkozott és a réz
metszés és karc eljárásainak sajátos egyesítésé
vel megkapó lapokat, leginkább arcképeket alko
tott (pl. saját arcképei, Menzel Adolf, Froytag
Gusztáv, Keller Gottfried, Meyer Konrád Ferdi
nánd stb.). 1888-ban Rómába ment s ott szobrá
szattal kezdett foglalkozni. Költeményeket is Irt,
általában sokoldalú, de különc tehetsége volt.
Korai tragikushalála — őrültségében önkezével
vetett véget életének —• Németországban nagy
feltűnést keltett. V. ö. Brahm, Kari S., sein
Lében, seine Briefe, seiue Gedichte (5. kiad. Leipzig 1903); Lehrs, Kari S. Verzeichnis seiner Radierungen und Stiche (Dresden 1907).
Staunton (ejtsd: sztaontn), 1. a Roanoke egyik
forrásfolyója Virginia északamerikai államban.
2. S., város Virginia északamerikai államban,
(1920) 10,623 lak., dohánygyártás, malomipar;
elmebetegek és siketnémák intézetével, katonai
akadémiával. Közelében van Áugusta fürdő.
Staunton (ejtsd: sztaontu), 1. George Leonhard,
sir, angol utazó, szül. Galwayban (Írország)
1737 ápr. 19., megh. Londonban 1801 jan. 14.
Mint orvos 1762. Nyugat-Indiába ment, 1792—
1794-ig Macartney követtel Kinában működött
mint követségi titkár. Főműve : Account of an
embassy from-the king of Great Britain to the
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emperor of China (3 köt, London 1797, németül
Zürich 1798, metszetekkel).
2. S., George Tkomat, sir, angol utazó, S. 1.
fta, szül. Salisburyben 1781 máj. 26., megh. Lon
donban 1859 aug. 10. 1818—52-ig a parlament
tagja volt. Főművei: Narrative of the Chinese
embassy to the Khan of the Tourgouth Tartars in
theyears 1712—1715. (London 1822); Miseellaneous notiees relating to China. Angolra fordí
totta a kinai büntető-kódexet (London 1810; fran
ciául 2 köt., Paris 1812).
3. 8., Howard, angol sakkjátékos és sakldró,
sztü. 1810., megh. 1874. Szerkesztette 1841-53. a.
The Chess Player's Chronicle c. angol havi folyó
iratot, 1865. névtelenül a csak rövid ideig fenn
álló The Chess World, végre az Illustrated London
Nows sakkrovatát. Főműve: The ehess player's
handbook (1847).
Staupitz, Johann von., kat. teológus, Luther
pártfogója, szül. Modervitzben 1470 körül, megh.
Salzburgban 1524 dec. 28. Mint az Ágoston-rend
generális vikáriusa Németországban megismer
kedett Lutherrel, közvetítette ennek meghlvatását 1508. Wittenbergbe, ahol S. tanár volt.
1512-ben visszalépett a tanárságtól, átköltözött
Dél-Németországba; 1520., hogy ne kelljen Lutherellen fellépnie, vikáriátusát is letette s Salz
burgba vonult vissza, ahol kezdetben mint az ér
sek udvari lelkésze s utóbb mint egy bencés
klastrom apátja élt. Müveinek összes kiadását
Knaake kezdte meg (Potsdam 18G7). V. ö. Kolder
Die deutschen Augustinercongregationen und J.
von S. (Gotha 1879); Keller L., J. von S. und die
Anfánge der Reformation (Leipzig 1888).
Staiirolitli (ásv.), 1. Sztaurolit.
S t a u r o i n e d n s a e (aiiat), 1. Kehelymedúzák.
Stanroscop, 1. Szlauroszkóp.
Stavanger, 1. kerület Kristiansand norvég tar
tományban, Söndre-Bergenhuus, Bratsberg, Nedenás, Lister és Mandal meg az Északi-tenger közt,
9147 km' területtel, (1920) 157,579 lak. — 2. S., az
ugyanily nevű norvég kerület székhelye, a S.-fjord
D.-i partján, (1920) 43,883 lak. A Holm-fólsziget
által elkülönített két kikötővel (Vaagen és Östervaagen); hajóépítéssel, élénk kereskedelemmel.
S. Norvégia egyik legélénkebb forgalmú kikötője.
A festői fekvésű és nagyobbára fából épült város
nak legkiválóbb épületei: a szép székesegyház, a
trondhjemi után Norvégiában a legnagyobb, ame
lyet a XI. sz.-ban építettek föl először és 186G.
restauráltak, továbbá a Kongsgaard, egykori püs
pöki palota, most iskola, a múzeuma, színháza.
Stavangeríjord, Norvégia DNy.-i részének
egyik legnagyobb fjordja a két Skudesniis-fok
közt.
Stavelot (ejtsd: sztavió; régebben Stabla vagy
Stablot), belga város Lüttich tartományban, (1910)
5170 lak. Nevezetes gyapjú-kézműiparáról. Szék
helye volt a birodalmi hercegi hatalommal fel
ruházott apátságnak. A Sigebert királytól 648.
alapított apátság templomának már csak tornya
van meg.
Stavenhagen, 1. Bernhard, német zongora
művész, szül. Greizben (Reuss) 1862 nov. 24.,
megh. Genfben 1914 dec. 26. Liszt tanítványa.
1898-ban a müncheni opera karnagya lett, 1901—
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1904-ig u. o. a zeneakadémia igazgatója volt.
1907-beu a genli konzervatórium mesteriskolájá
nak vezetője lett. írt több zongora-hangversenyínüvet.
2. S., Fritz, alnémet drámaíró, szül. Hamburg
ban 1876 szept. 18., megh. Grossborstelban (Ham
burg m.) 1906 máj. 9. Néhány erőteljes alnémet
drámát irt: Der Lotse (Hamburg 1901); Jilrgen
Piepsrs (u. o. 1901); Mudder Mews (u. o. 1904);
De dütsehe Michel (u. o. 1905) és De rugge Hoff
(u. o. 1906). V. ö. Adolf Bartels, F. S. (Dresden 1907).
3. S., Willibald, német katonai író, szül. Swinemündében 1859 aug. 24. Mérnök ós utászkari
tiszt volt, részt vett több erődítési munkálatban,
azután a katonai akadémián tanított; 1895. vo
nult vissza. Müvei: Grundriss der Befestigungslelire (Berlin 4. kiad. 1910); Grundriss der Peldkunde (u. o. 2. kiad. 1898); Die Feldbefestigung
(u. o. 1907); Grundriss des Pestungskriegs (Sondershausen 1901); Der Kampf um Sperrbefestigungen (u. o. 1907); Verkehrs-, Beobachtungsund Nachrichtenmittel in miiitárischer Beleuchtung (Göttingen 2. kiad. 1905); Über Himmelsbeobachtungen in militárischer Beleuchtung (Ber
lin 2. kiad. 1909); Der gleislose Kraftwagen in
miiitárischer Beleuchtung (Oldenburg 1908, 2.
kiad.); Der Kampf um Sperrbefestigungen im
Landkriege (Berlin 1913); Das Deutsche Volksheer (2. kiad. 1914).
Stavenow, Ludvig, svéd történettudós, szül.
Stockholmban 1864 okt. 12. 1895-ben Göteborg
ban a történettudomány egyetemi tanára lett.
Nevezetesebb művei: Gustaf II. Adolf, hans personlighet och hans betydelse (Stockholm 1894);
Dan stora engelska revolutionen i det 17-de árluindradets midt (A 17. századbeli angol forra
dalom, u. o. 1895); Gesehichte Schwedens 1718—
1772. (Gotha 1908).
Stavoren (Staveren), város Priesland németal
földi tartományban, a Zuyder-tó mellett, • (1920)
966 lak., egykor nagy város, a fríz királyok szék
helye volt; a középkorban a Hanza-szövetsóghez
tartozott.
Stawell, város Victoria brit-ausztráliai gyar
matban, (i9io) 4843 lak. Közelében vannak a Pleasant Greek aranymezők. •
Staza, adók. ós pk. Zágráb vm. kostajnicai
j.-ban, (1910) 523 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
stb. vagy s. t. b., az és a többi rövidítése.
Stdgr., tudományos latin lepkenevek után
Staiidinger Ottó (1. 0.) nevének rövidítése.
Stead (ejtsd: ezted), William Tlionias, angol
publicista Ő3 bókebarát, szül. Hawdon-on-Tyneben
1849 júl. 5., életét vesztette a Titanic gőzhajó
elsülyedése alkalmával 1912 ápr. 15.-re virra
dóra. A kereskedői pályáról tért a hirlapírásra.
1830-ban a Pali Mail Gazette szerkesztőségének
tagja lett, 1889. megalapította a Eeview of Reviews c. folyóiratot, 1895. a Masterpiece-könyvtárt. A békemozgalom lelkes agitátora volt,
Oroszországban is járt és számos munkát írt a
háborúk s az angol erkölcstelenség ellen. Legis
mertebb müvei: The maidén tribute of modern
Babylon (1885); The truth about Rnssia (1888);
The united states of Burope on the eva of the
parliament of peace (1899).
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Stealit, 1. Andaluzit.
S t e a m e r (ang. ejtsd: sztímer), a. m. gőzhajót
SteapBzin, zsírt bontó erjesztő a fehérmáj
váladékában (pankreasz-nedvben), 1. Emésztés és
Fehérmáj.
Stearin, 1. Sztearin.
Steatit (ásv.), 1. Talk.
Steatouiys (állat), az Egér-félék családjába
tartozó rágcsáló-nem. Tudományos latin nevét
onnan kapta, hogy esetlen testében nagyon sok
zsír rakódik le. Legismertebb faja a Délkelet-Afri
kában honos S. pratensis Ptrs.
S t e a t o p y g i a (gör.), 1. Szteatopigia.
S t e a t s r n i s (áiiat), 1. Ouacharo ós Kecskefejö-félék.
S t e a t o s i s (gör.), a. m. rendellenes zsírkópződés.
Síében (Untersteban), falu és fürdőintézet a
bajorországi Überfranken kerületben, (1919) 1219
lak., két erős vastartalmú ásványvízforrással,
vaslápfürdővel.
Stebler, Friedrich, svájci gazda, szül. Safnernben (rfvájc) 1852 aug. 11. 1875-ben Bernben
megalapította az első magvizsgáló és kísérleti
állomást. 1876-ban a zürichi műegyetem tanára
lett, a szövetség segélyével létesítette a zürichi
és a fürstenalpi kísérleti telepeket, amelyeken
számos tudományos és gyakorlati termelési kí
sérletet végzett fű- és herefélókkel. 1901-ben
tanárságától megvált. Számos műve közül kiemelendők : Die bestén Putterpllauzen (Bern, 4.
kiad. 1912); Die Alpenfutterpilanzen (u. o. 1898);
Der rationelle Futt.-rbau (Berlin, 7. kiad. 1912);
Alp- u. Weidewirtschaft (u. o. 1903). 1889 óta
szerkeszti a Schvreizerisehe landwirtschaftliche
Zeitschrift-et.
Steochetti (ojtsd: sztekketu), Lorenzo (valódi ne
vén Guerrini Olindo), olasz költő, szül. Porliban
1845 okt. 4., megh. Bolognában 1916 október ha
vában. A bolognai egyetemi könyvtárigazgatója
volt. A verizmus főképviselője. 1877-ben kiadott
Postuma Canzoniere di Lorenzo S. c. verskötete,
mely úgy jelent meg, mintha a szerző halála után
barátai adták volna ki, rövidesen híressé és diva
tossá tette nevét. Utána Polemica és Nova polemica c. füzeteiben volt kénytelen költői állás
pontjának elméletét fejtegetni. Irt kisebb tudo
mányos munkákat és kiadta sok régi író művét.
V. ö. Vivarelli, Lorenzo S. o il verismo nella
letteratura e neíl'arte (Firenze 1879); Schuchardt,
Romanisches und Keltisches (Berlin 1886).
Stecker, Antnn, osztrák Afrika-kutató, szül.
Kosmanosban 1855 máj. 19., megh. u. o. 1888
ápr. 15. A német-afrikai társaság megbízásából
1878. Rohlfsszal Kufrába, 1880. Abessziniába utizott, 1881. Menelik, Soa királyának fogságába
jutott. 1883-ban visszakerült Európába. Útleírása
és térképei a Petermann's Mitteilungenben jelen
tek meg.
S t e d i n g e r (a. m. partlakók), a frízek egy
törzse, mely a Hunte és Weser folyók torkolat
vidékén, az É3zaki-tonger partján lakott. Függet
lenségüket hősiesen védték az oldenburgi grófok
és a brémai érsek ellen. Mint eretnekek ellen IX.
Gergely pápa keresztes hadjáratot indíttatott s
1233—34. véres harcok után kipusztultak. V. ö.
Schumacher, Die S. (Bremen 18G5).
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Stedman (ejtsd: sztedmen), Edmund Clarence,
amerikai író, szül. Hartf ordban (Connecticut) 1833
okt. 8., megh. New-Yorkban 1908 jan. 19. Hirlapiró volt; 1869. a new-yorki tőzsde tagja lett és
megírta annak történetét is. Költői müvei közt
leghíresebbek: Alice of Monmouth (1863); Lyrics
and idylls (1879); Poems now flrst collected
(1897). Számos irodalomtörténeti munkát irt:
Vietorian poets (13. kiad., Boston 1887); Poets of
America (1885); The nature and elements of poetry
(1892). Több antológiát adott ki, valamint Ellen
M. Hutchinsonnal közrebocsátotta a Library of
American literature-t 11 kötetben (1888—90).
Steeb Kere-sztély báró, csász. és kir. tábor
szernagy, katonai és földrajzi író, szül. Pétervára
don 1848 nov. 11., megh. Dubicában (Horvát
ország) 1921 nov. havában. Katonai szolgálatá
nak nagy részét az országleiró hivatalban töltötte,
1895. a katonai földrajzi intézet igazgatója lett;
mint krakói várparancsnok vonult nyugalomba
1907. s ekkor bárói rangot kapott. Művei: Die
Gebirgssysteme d. Balkanhalbinsel (1889); Der
westliche Theil des illirischen Berglandes (1889);
Über Terraindarstellung mit schief er Beleuchtung
(1897); Über die Schreibung d. geographischen
Namen (1901). Ö szerkesztette Montenegró 19 lap
ból álló 1:75,000 mértékű térképét.
Steécz György, kanonok-plébános, mennyi
ségtani író, szül. Csonoplyán (Bács-Bodrog) 1853.,
megh. 1921 aug. 7. Teológiai tanulmányait Rómá
ban végezte, ott szentelték pappá 1878. A ka
locsai kisebb papnevelőintézet tanulmányi fel
ügyelőjévé nevezték ki; 1887-ben a nagyobb pap
névelő intézet lelki vezetője s 1892. ugyanazon
intézet ideiglenes igazgatója lett. 1893 óta kalo
csai címzetes kanonok és apatini plébános volt.
Értekezései jelentek meg a Bölcseleti Folyóirat
ban. Irodalmilag főleg mennyiségtani szakkér
désekkel foglalkozott. Önálló müve: Helyzetmennyiségtudomány (1894).
Steeden (Steeten), falu Wiesbaden porosz ke
rület Oberlahn járásában, a Lalin folyó mellett,
(19ÍO) 673 lak., őskori állatok csontjait tartalmazó
dolomit-barlanggal.
Steele, város Düsseldorf porosz kerületben,
(1919) 15,519 lak., szénbányászattal. 1923 jan. 14.
a franciák megszállották.
Steele (ejtsd: sztíi), Richárd, sir, angol író, szül.
Dublinben 1671 márc. 12., megh. Caermarthenben (Wales) 1729 szept. 1. Kezdetben kicsapongó
életet élt, de bűnbánó lett s megírta a Christianhero erkölcsi elmélkedést (1701). Később erköl
csös irányú vígjátékokat Irt. 1709-ben alapította
a Tatler c. folyóiratot, ezt követte a Spectator,
melyet Addisonnal együtt szerkesztett, majd a
Guardian. V.ö.: G. A. Aitken, Life of Sir Richárd
S. (London 1889).
Steelton (ejt=a: sztnt'n), város Pennsylvania
északamerikai államban, (1910) 14,246 lak., acél
müvekkel.
S t e e l y a r d (ang.), 1. Acéludvar.
Steen, 1. Jan, hollandi festő, szül. Leidenben
1626 körül, megh. u. o. 1679. Utrechtben Knupfer
Nieolaus, Haarlemben Adrién van Ostade, Hágá
ban Jan van Goijen tanítványa volt. 1648-ban a
hágai festócéh egyik alapítója, utóbb LeidenAmely sző S alatt nincs :
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ben és Haarlemben élt, 1672. Leidenben italmé
rési jogot nyert. S. a legszellemesebb hollandi
mesterek egyike, mind ábrázolásainak tárgyát,
mind — jelesb műveiben — a festői eszközöket
illetőleg, amelyek olykor megkapó kolorisztikus
erőről tanúskodnak. Festett szenttörténeti képe
ket is, de genreszerü fölfogásban, főleg azonban
a nép különböző rétegeinek életét, dorhézolását
ábrázoló humoros, olykor szatirikus célzatú ké
peket. Az amsterdami múzeumban levő 19 képe
közül a legkiválóbbak: Mikulás ünnepe, A papagálykalitka, A beteg hölgy és az orvos, Mulatság
után; továbbá: Sámson elfogatása (kölni múzeum);
A házassági szerződés (braunsclrweigi múzeum):
Babünnep (kasseli képtár); Öspzeveszés játék
közben (Berlin, Frigyes császár-múzeum); Parasz
tokverekedése (Münch., AltePinakothek). Abudapesti Szépművészeti Múzeumban van a Macska
család c. mulatságos nagy képe (1. a képmellék
letet) és az igen finom Hollandi kokott (Pálffygyüjt.). V. ö. Westrheene, Jan S. (Haagl856);
Hofstede, de Groot, Besehreibendes u. kritisches
Verzeichnis I. (Eslingen—Paris 1907); JRosenberg,
Terborch u. Jan S. (Bielefeld—Leipzig 1897).
2. S., Johannes Vilhelm Kristian, norvég ál
lamférfiú, szül. Kristianiában 1827 júl. 22., megh.
Vossevangenban 1906 ápr. 1. Gimnáziumi tanár
s 1866—91-ig igazgató volt Stavangerban. 1859
óta volt tagja a storthingnak, hol a radikális párt
vezérei közé tartozott. Több izben volt a storthing
elnöke s kétszer (1891 márciustól 1893 májusig
és 1898 februártól 1902 áprilisig) állott egy ra
dikális kormány élén, mely előkészítette Norvé
gia elszakadását Svédországtól.
Steenkerke (Steenkerque), falu Hainaut belga
tartományban, Enghien mellett, (1910) 658 lak.,
kőbányával. 1692 aug. 3. Luxembourg francia
marsai III. Vilmos angol királyt és szövetsége
seit itt leverte.
Steensby,J3aws Pedro, dán antropológus, szül.
Steensbyben, Fünen szigetén 1875 márc. 25.,
megh. Amerikából való visszatértekor a hajón
1920 okt. 19. Kopenhágában volt egyetemi tanár
1911 óta. Észak-Amerika sarkvidékén és Grön
landban kutatott, az eszkimók tanulmányozása
folyamán az a vélemény erősödött meg benne,
hogy az eszkimók indiánusoktól származnak. Ezt
Rasmussen is megerősítette 1922. végzett kuta
tásai után. Főműve: An anthropogeographical
study of the origin of the Eskimo culture (1916).
S t e e n s t r . , latin állatnév után Steenstrup
Johann Japetus Smith (1. o.) nevének rövidítése.
Steenstrup, 1. Johann Japetus Smith, dán
természetvizsgáló, szül. Vangban (Norvégia) 1813
márc. 8., megh. Kopenhágában 1S97 jún. 20. Az
ásványtan előadója volt Soröben 1845-ig, majd
az állattan tanára s a zoológiai múzeum igazga
tója Kopenhágában. Többször beutazta Izlandot.
Műveiből és értekezéseiből, melyek a zoológia és
az őstörténelem mezején mozognak, kiemelendők:
Über den Generationswechsel (Kopenhága 1842),
mely hírét alapította meg; vizsgálatai az ú. n.
Kjökkenmöddinger-ekről (u. o. 1886);archeológiai
vizsgálata az északi Brakteatokról: Jak-Lunkta
bracteaterne (u. o. 1892) s Dánia történelemelőtti
faunájáról és flórájáróL
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2. S., Johannes, dán történetíró, »S., 1. fia, szül.
Soröbou 1844 dec. 5. Tanulmányait Kopenhagában
végezte. 1882-ben u. o. kinevezték Dánia történeté
nek tanárává. Nevezetesebb müvei: Normannerne
(A normannok, Kopenh., 4 köt. 1876); Handelons Historie (a Handbog i Handelsvidenskaben
munkának egy része, 1893). A bronz-korszakbeli
kagylóhéjhalmokról irt tanulmányát németre for
dították le: Kjökken-Möddinger, Eine Darstellung
dieser Überbleibsel altér Staaten (Kopenh. 1886).
Erslevyol tette közzé: Danmarks Riges Historie
(1896—1901,6 köt).
3. S., Knud Johannes Vogelius, dán geológus
és grönlandi kutató, szül. Monban (Jütland) 1842
febr. 7., megh. Kopenhagában 1913 máj. 6. Ere
detileg gyógyszerész volt, később ásványtant és
geológiát tanult; mint a kopenhágai egyetem ta
nársegéde, államköltségen (1871—88) hatszor be
utazta Grönland nyugati partvidékeit; később a
dán földtani intézetnél állami geológus. Munkái
főkép a grönlandi ásványokat, különösen a bazalt
ban előforduló termésvasat tárgyalják és a Meddelolser on Grönland és Petermanns Mitteilungen
c. folyóiratokban jelentek meg.
Steenwijck (ejtsd: — vejk), 1. Hendrik van, az
idősb, flamand festő, szül. Steenwijkben 1550
körül, megh. Majna-Frankfurtban 1603 (?). Ant
werpenben Vredeman de Vries tanítványa, 1577
óta a festőcóh tagja volt. Csakhamar Német
országba költözött ós Majna-Frankfurtban telepe
dett le. Csúcsíves templomok belsejét, csarnoko
kat ábrázoló képei a braunsehweigi, bécsi, szent
pétervári, kasseli, stockholmi stb. képtárakban
láthatók, a budapesti Szépművészeti Múzeumban
az antwerpeni székesegyház belsejét ábrázoló
kép (1583).
2. S-, Hendrik van, az if j . , flamand festő, S. 1.
fia, szül. Majna-Frankfurtban 1580 körül., megh.
Londonban (?) 1649 körül. Nagyobbára Antwer
penben ólt és atyja nyomdokait követve, építé
szeti képeket festett, amelyek legtöbbször az ant
werpeni székesegyház belsejét ábrázolják. Képei
nem ritkák; a budapesti Szépművészeti Múzeum
ban levő képe Szt. Péternek a börtönből való ki
szabadulását ábrázolja (1620). Londonban arcképfestők számára festett építészeti háttereket.
Steenwijk (ejtsd: sztenvejk), város Overijssel né
metalföldi tartományban, (1910) 6127 lak., szivar
gyárakkal. A XII. sz.-ban alapított S. régen erős
vár volt, amelyet 1581. Corput János hősiesen
védett a spanyolok ellen, akik ennek dacára
1582. elfoglalták, de már 1592. ismét Orániai
Vilmos hatalmába jutott.
S t c e p l e c h a s e (ang.), 1. Akadályverseny.
S t e e p l e r (ang., ejtsd: sztípier), a lóversenysportban olyan versenyló, mely akadályverse
nyekben szokott futni. S.-nek legalkalmasabb a
kifogástalan testalkatú, erős csánkü, intelligens
C3 ügyes ló, még akkor is, ha nem rendelkezik
nagy sebesség felett.
S t e e r a g e (ang., ejtsd: sztíreidzs), fedélköz sze
mélyszállító tengeri hajókon.
Stefan, Joseph, osztrák fizikus, szül. St.-Peterben (Klagenfurt mellett) 1835 márc. 24., megh.
Bécsben 1893 jan. 7. 1833-tól a bécsi egyetemen
a fizika tanára volt. Foglalkozott a rezgőmozgá
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sokkal, a hang terjedési sebességével gázokban
és szilárd testekben, vizsgálta a polarizáció sík
jának elfordulását a kvarcban, a fényhullámok
hosszát, az interferencia-jelenségeket. Kifejtette
a gáz-súrlódás elméletét, a hősugárzás törvényét;
megadta a gázdiffúzió elméletét; méréseivel bi
zonyságát adta az újabb gázelmélet helyességé
nek. Kiegészítette az elektrodinamika Ampéreféle elméletét stb. Számos értekezése a bécsi tud.
akadémia kiadványaiban jelent meg.
Stéfán Ágoston, politikus, szül Batáron (Ugocsti
vm.) 1877 máj. 25. Jogi tanulmányait Máramarosszigeton és Budapesten végezte, ahol jogi dok
tori oklevelet szerzett, majd ügyvédi vizsgát tett.
A forradalom után a Károlyi-kormány RuszkaKrajua kormánybiztosává nevezte ki, a proletár
diktatúra kitörésekor ruszin népbiztos lett.
1907—1918-ig Rahón a Tiszavölgy c. lapot szer
kesztette ; irodalmi téren állandóan a rutén nép
kérdéseivel foglalkozott. Önállóan megjelent
müvei:
Aruténkérdésröl(í9l2);
Aschizma-pör
(1912); De profundis (1912); Az északkeleti
védőbástya (1917); A ruténség jövője (1918).
Stefanescu, 1. Gligorie, román geológus,
szül. Bukarestban 1838., megh. 1911. A bukaresti
egyetemen a geológia tanára volt, az ottani
geológiai s paleontológiái muzeumot szervezte.
Korszakos munkát írt Románia fiatal harmad
kori rétegeiről: Études sur les terrains tertiaires
de Roumaine (Mémoires de la Sociétó géologique
de Francé, Paléontologie 15, Lille 1896).
2. S., Sabba, román geológus, szül. Crajován
1857 jan. 12. A paleontológia tanára a bukaresti
egyetemen. Számos értekezése közül legismer
tebb : L'extension des couches sarrnatiques en
Valachie et en Moldavie (Bull. soc. Géol. de
Francé, 3. Sör. T. XXII., Paris 1894).
Stefánia Klotild Lujza Hermina Mária Sa
rolta, bolga királyi hercegnő, II. Lipót belga
kiráy második leánya, szül. Laekenban 1884
máj. 21. Anyja Mária Henrietta főhercegnő, József
nádor leánya volt. 1881 máj. 10. Bécsben férjhez
ment Rudolf osztrák-magyar trónörököshöz. E
házasságából született 1883 szept. 2. egyetlen
leánya, Erzsébet, ki 1902 jan. 23. Windischgraetz
Ottó herceghez ment férjhez. Rudolf trónörökös
tragikus halálakor (1889 jan. 30.) özvegységre
jutott és visszavonulva élt Bécsben. 1900 márc.
22. Miramareban férjhez ment nagylányai és
vásárvsnaményi Lányai Elemér grófhoz, aki
1917 jan. 28. magyar hercegi méltóságot kapott.
Ezóta az oroszvári (Mosón vm.) ós bodrog-olaszii
(Zemplén vm.) kastélyokban él férjével. Még trónörökösné korából több emberbaráti és művelő
dési egyesület védnöke. Erzsébet királyné halála
után 1898 dec. 16. az uralkodó az osztrák ós
magyar vöröskereszt-egyletek védnökóvó nevezte
ki. A világháború kitörésekor oroszvári kastélyát
kórházzá rendezte be s maga is részt vett a sebe
sültek ápolásában.
Stefánia-tó (Basszo Ebor, a m. fehér víz),
Kelet-Afrika tava Abesszíniától D.-re, 120
km.
hosszú, 24 km. széles, területe 930 km2, 520
m. magasban fekszik, partjai laposak és kopá
rak, három oldalról hegyek veszik körül. Vize
keserű sós, mert lefolyástalan, tápláló folyója

Amely szó S alatt nincs meg, Sx alatt keresendő!

Stefanlt

—

134

a Galana-Sagan. Az újabb híradások szerint
{Wickenburg gr. és Harrison) vize kiszáradóban
van s a vízfelület egész kicsinyre zsugorodott
össze. Fölfedezője Teleki Samu gróf (1888).
Stefanit (melánfény, rideg ezüstérc, rideg
üvegérc, a selmeczi bányászoknál Sprödglaserz,
ásr.), ezüst-antimon-szulfosó, Ag5SbSj; rombos
kristályai táblásak, zömök prizmásak vagy piramisosak, gyakran ikrek, többnyire hatszöges
külsejűek. Előfordul vaskos halmazokban és polibázit után való pszeudomorfózákban
is. Lágy,
keménységi foka 2—2-5, egyenetlen törésű, vas
fekete, feketés ólomszürke, férafényű, át nem
látszó. Az ezüstéretelérekben más eztistéroek
társaságában : Selmecz- és Körmöczbányán ; a
Cseh-Szász Érchegységben: Preiberg, Schneeberg, Johanngeorgenstadt, Annaberg, Joachimstal, Przibram, Andreasberg; Sarrabus Szárdiniá
ban ; Kongsberg; Zacatecas Mexikóban;- Comstock-telér Nevadában. Ezüsttartalma 68 5°/o. A
S.-nevet Haidingertó'l István főherceg tisztele
tére kapta.
Stefani-ügynökség, 1. Agenzia Stefani.
Stefanje, adók. Belovár-Körös vm. cazmai
j.-ban, (1910) 1140 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Stefansson, Vilhjalmur, északsarki utazó,
szül. Manitoba kanadai tartományban 1879 nov. 3.
Vezetője volt 1913—18. a kanadai északsarki
expedíciónak s a Parry-szigettengerben új szige
teket fedezett föl. Müvei: My life with the Eskimo
(1913); The friendly Arctíc (1921); Hunters of
the Great North (1922); The Northward Course
of Empire (1922).
Stefel, magyarosan Setefel, német vitéz, II.
István vezére volt az 1128-iki görög hadjáratban.
Steöani, Agosiino, ábbate, olasz diplomata és
zeneszerző, szül. Castelfrancóban 1654 júl. 25.,
megh. Majna-Frankfurtban 1728 február 12.
1709-ben Hannover székhellyel apostoli vikárius
lett. Számos egyházi zeneművet írt. V. ö. Neisser,
Servio Trillió von A. St. (1902).
Steiíeck, Kari, német festő, szül. Berlinben
1818 ápr. 4., megh. Kranzban (Königsberg mel
lett) 1890 júl. 11. Krüger Franz és Begas
Kari tanítványa, utóbb Parisban Delarochenál
és Vemet Horacenál tanult, 1840—42. Olaszor
szágban tartózkodott. 1880-ban a königsbergi mű
vészeti akadémia igazgatója lett. Jó, elegáns lo
vas- és vadászképei igen kedveltek voltak. Főbb
művei: Achilles Albrecht harca a nürnbergiekkel
a zászlóért (1848, berlini Nationalgalerie); A.nap
ernyőért marakodó kutyák (1850, u. o.); Úsztatás; Hallali!; Ménes; Erdőn át lovagoló cigány
fiú; Kanca, holt csikajával; I. Vilmos császár,
Frigyes Vilmos trónörökös, Manteuffel tábornok
lovas képmásai; Vilmos császár a königgratzi
csatatéren (berlini királyi palota); I. Vilmos csá
szár Sedannál átveszi ül. Napóleon levelét (ber
lini Zeughaus) stb.
Steffens, Henrik, norvég természetvizsgáló,
filozófus és költő, szül. Stavangerban (Norvégia)
1773 máj. 2., megh. Berlinben 1845 febr. 13. Ter
mészettudományokat tanult, 1795 óta Hamburg
ban, 1796 óta Kiéiben ólt, aztán Jenába ment,
ahol Schelling követője lett és természetbölcseieti nézeteivel a német romantikusokra nagy
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hatást gyakorolt. 1813-ban részt vett a Fran
ciaország elleni háborúban, 1814. visszatérve,
Boroszlóban, majd 1832. Berlinben lett profeszszor. Munkái: Grundzüge der philosophischen
Naturwissenschaft (Berlin 1806); Handbuch der
Oryktognosie (4 köt., Halle 1811—24); Die gegenwartige Zeit und wie sie geworden (2 köt.,
n. o. 1817); Anthropologie (2 köt., Boroszló 1824);
Christliche Religionsphilosophie (2 köt., u. o.
1839); Was ich erlebte (10 köt., u. o. 1840—
1845, önéletírás). Novellái: Die Familien Walseth und Leith (3 köt., Breslau 1827); Die vier
Norweger (6 köt., Berlin 1828): Malcolm (2 köt.,
Breslau 1831). V. ö. Petersen, Henrik S. (dán
ból Michelsen, Gotha 1884).
S t e g a n u r u s (állat), a Kolibri-félék egyik
neme, melynek fajaira legjellemzőbb, hogy na
gyon hosszú szélső f arktolluk zászlója a toll vége
előtt jóval összeszűkül, majd elenyészik, úgy
hogy a toll legnagyobb részén csak a szár marad
meg, ennek végén azonban a tollzászló újból meg
jelenik s kerek lobogót alkot. Legismertebb faj a
Venezuelában és Colombiában honos lobogós ko
libri (S. undernvodi Less.); teste 15, szárnya 4-5,
farka 9 cm. hosszú.
Stegemann, Hermann, német író, szül. Koblenzben 1870 máj. 30. Bernben a Bund c. lapot
szerkesztette; a háborúban haditudósító volt. Irt
több regényt; ezek közül említendők: Die als
Opfer fallen (1907); Theresle (1910); Die Himmelspacher(1912); Ewigstill(1913); DerSehafer
yonSulz (1913); Der gefesselte Strom (1914);
Überwinder (1916); Die Bantiger (1924); megírta
a világháború történetét: Geschichte des Krieges
(I—IV. k. 1917-22); Ausgewahlte Werke (6 köt,
1921).
Stéger Xavér Ferenc, színpadi énekes, szül.
Szentendrén 1824 dec. 2., megh. u. o. 1911márc.
2. Zágráb, Pest, Bécs (1853—1867 udvari opera),
Spanyolország, Pest (1873—74 Nemzeti Szín
ház) voltak pályafutásának főbb állomásai. Hős
tenor volt a szó legigazibb értelmében, kitűnően
képzett, ragyogó orgánummal. Külföldi turném
lelkes terjesztője volt a magyar zenének. Leg
híresebb magyar szerepe a Hunyadi László volt.
Stegerwald, Adam, német politikus, szül.
Greussenheimben (Würzburg mellett) 1874 dec.
14. Asztalos volt s nagy utazásokat téve, Köln
ben a keresztény szakszervezetek főtitkára,1919.
német nemzetgyűlési képviselő lett. 1920. birodalomgyülési képviselőnek választották; 1920
áprilisban porosz népjóléti miniszter lett, 1921
áprilistól ugyanaz év novemberéig pedig porosz
miniszterelnök volt.
Steglitz, Berlin egyik elővárosa Potsdam po
rosz kerületben, (1919) 86,341 lak., nagy kerté
szettel, selyemtermelóssel, fényképészeti szerek
gyárával.
S t e g m a t a (nűv.), lapos, táblaalakú sejtek,
melyekben egy a falhoz fekvő kovatest van
és rendesen hosszsorokban vannak elhelyezve,
pl. számos Trichomanes-faj és egyszikű növény
(Manilakender) szárában.
S t e g o c a r p i u m (növ.), 1. Csipkebogyó'.
S t e g o c e p l i a l i , a Kétéltűek (Amphibia) osz
tályába tartozó kihalt állatrend, melynek fajai
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a devon-, karbon- és triászldószakbau éltek. A S.
v. páncélos kétéltűek szalamandra- v. krokodilszerű, farkos kétéltűek voltak, melyeknek nem
csak esontmaradványai és csontvázlenyomatai,
hanem lábnyomai is ismeretesek. A legismertebb
nemek : Branchiosaurus, Archeg osaurus, Masiodonsaurus, Gapitosaurus és Chirotherium.
Stegodon, az elefántfélék csaladjába tartozó
kihalt állatnem, mely mintegy átmenetül szolgál
a Mastodon és az elefánt között. Dél- és KeletAzsia pliocén-rétegeiben a S. insignis és S. bombifrons, a Szunda-szigetek pleisztocén-üledékeiben
pedig a S. ganesa és S. airaivana gyakoriak.
Stegouij iii (áiiat), a Szunyogfélék (Culicidae)
«gyik neme. Legveszedelmesebb faja a meleg
égövi tájakon élő S. calopus Blanch. (= Stég.
fasciata), mely a sárgaláz kórokozójának ter
jesztője. 3^-4 mm. hosszú, szürkésfekete szinü,
torán, potrohának minden szelvényén, szeme
körül és tarkóján fehéres sávokkal és foltokkal.
Sötétben érzékenyen szúr ós vért szív. Vérszívá
sakor beoltja az emberbe a sárgaláz okozóit.
Mtegophilas (állat), a harcsa-félék családjá
nak egyik neme. Legismertebb faj az élősködő
harcsa (S. insidiosus Reinh.), mely Braziliában
és Argentínában a Flatystoma nevű harcsa-fajok
kopoltyúíiregében él es a kopoltyúkból vért szív.
S t e g o s a u r i d a e , a dinosauriusok rendjébe
tartozó kihalt hüllőcsalád, melynek tagjai Euró
pában és Amerikában a másodidőszakban (liásztól felső krétáig) eltek. Legismertebb nemei:
tícelidosaurus, Stegosaurus, Omosaurus stb.
Stegostoma tigrinuiu Gm. (állat), a cápák
(Selachoidei) rendjébe tartozó macskacápa faj.
Sávos macskacápának nevezik, mert sárga testét
fekete sávok tarkítják. Az Indiai-óceánban honos.
•4 méter hosszúra is megnő.
Stehlo, 1. Sztehlo.
Stehr, Hermáim, német költő, szül. Habelechwerdtben 1864 febr. 16. Irányzatos műveiben
a miszticizmus felé is hajló német elbeszélő. Főbb
művei: Leonore Griebel (Berlin 1900); Das
letzte Kind (u. o. 1903); Méta Konegen (dráma,
u. o. 1904); Der begrabene Gott (u. o. 1905); Drei
Náchte (19Ü9); Geschichten aus dem Mandelhause
<1913); Abendrot (1916); Der Heiligenhof (1914);
Das Lebensbuch (költ. 1920); Wendelin Heinéit
(1923).
Steier, város, 1. Steyr.
Steier Lajos, hírlapíró, szül. Liptószentmiklóson 1885 mára 2. A budapesti műegyetemen
mérnöknek készült, de életkörülményei a hírlap
írói pályára vitték. Munkásságának java részét
a tótkérdós cseh vonatkozásai ismertetésének
szentelte s már 1912. megjelent munkájában óva
intette a tótságot a nemzetiségét veszélyeztető
cseh-szlovák egyesítés eszméjétől. Publicisztikai
munkásságát a budapesti sajtón kívül német és
más külföldi folyóiratokban fejtette ki; közel
tizenöt évig vidéki lapszerkesztő is volt; a ma
gyar integritás érdekében folytatott munkássága
miatt emigrálni volt kénytelen a felvidékről. A
tót kérdésre való anyag összegyűjtését a bécsi
levéltárukban a Magyar Tört. Társulat megbízásá
ból végezte. Önállóan megjelent művei: A tőtkérdés (Liptószentmiklós 1912); A sajtókamara
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(u. o. 1913); Csehek és tótok (Budapest 1919;;
Thero is no czeeh culture in Upper-Huugary (u. o.
1920); Beniczky Lajos 1848—49-iki kormány
biztos visszaemlékezései, jelentései (u. o. 1923);
A tót nemzetiségi kérdés története és okirattára
(u. ó. 1923, 3 köt.)
Steiermark, 1. Stájerország.
Steiger, 1. Alajos, költö, 1. Borúth Elemér.
2. S. Lajos, zeneszerző, szül. Komáromban
1862., megh. Budapesten 1901 szept 16. 1890-ben
a Nemzeti Zenede tanára lett. Számos karművet,
zongoradarabot (magyar és szerb rapszódiákat),
zenekari művet Kiyászhangok, Erzsébet királyné
emlékére) írt. Új Romeo c. hallétjét bemutatta
az Operaház.
Steigerwald, felsőtriászkori kőzetekből álló
fensikperem a bajorországi frank kerületben,
legmagasabb helye a Hohenlandsberg (498 m.!,
folyóvizei mind a Regnitzbe ömlenek. Afensík
peremét csaknem mindenütt erdők borítják. Ny.-i
lejtőjén nagy szőllők is vannak. Szép tájképeit
festői várromok teszik még változatosabbá.
Steijn, Martinus Theunis, a volt Oranje-állam utolsó elnöke, szül. Winburgban 1857 okt. 2.,
megh. 1916 nov. 29. Hollandiában és Londonban
tanult jogot, 1883. mint ügyvéd telepedett le
BIoemfonteinban. 1896-ban Oranje-állam elnö
kévé választották s 1897. véd- és dacszövetséget
kötött a Dél-Afrikai köztársasággal (Transzvál).
Mikor 1899 őszén kitört az angol-búr habom,
Oranje is csatlakozott Transzválhoz. A búr sza
badságharc leveretése után 1902 nyarán 8. is el
hagyta Dél-Afrikát és csak 1905 jan. tért vissza
régi hazájába.
Stein, 1. Stein am Éhein, város Schaffhausen svájci kantonban, a Rajna jobb partján, (1920)
2107 lak.; érdekes városházzal; régi, Szt. György
ről elnevezett, de már megszüntetett kolos
torral. S. helyén már a helvéteknek volt állomá
suk : Gandurum, a rómaiaknak Fasgetium; 936.
kapott városi jogokat. 1441-ben Ausztria bir
tokába jutott; 1457. szabad birodalmi várossá
lett. 1803 óta tartozik Schaffhausenhoz. — 2. S.
an der Donau, város Krems alsó-ausztriai ke
rületi kapitányságban, a Duna bal partján, jó ki
kötővel, gőzhajóállomással, több templommal,
városi múzeummal és várromokkal, (1910) 4553
lak. S. és Krems között van a kapucinusok egy
kori kolostora Und. 1477-ben Kinizsi fogta a vá
rat ostrom alá. 1486—91-ig magyar kézen volt.
Stein, 1. Fülöp, orvos, szakíró, szül. Nyitrán
1867 márc. 30., megh. Budapesten 1918 szept.
25. Orvosi tanulmányait Bécsben végezte; ké
sőbb a budapesti angyalföldi elmebetegintézet
orvosa, majd a Seliwartzer-szanátórium fő
orvosa volt. Főkezdeményezője volt a magyar
országi alkoholellenes mozgalomnak s megala
pította a Good-templar-rendet. Az ő kezdemé
nyezésére alapították az alkoholbetegek szanató
riumát Rákospalotán, mely intézetet több éven
át vezette. 1913 óta a pestiijhelyi munkáskórház
idegosztályának vezető főorvosa volt. Érteke
zesei, főleg az elmekórtan ós szociálhigiénia kö
réből, magyar és külföldi folyóiratokban jelentek
meg. Ó szerkesztette az 1905. budapesti alkohol
ellenes kongresszus jelentését, amely francia nyel-
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ven jelent meg. Társszerkesztője volt a Mun
kásügyi Szemlének. Önálló míívei: Adatok a
tényállás psyeJiolgoiai diagnózisához (1909); Az
alkoholizmusról (1903); Az alkoholkérdés mai
állásáról (1908).
2. S. (Stain) György lovag, diplomata, szül.
1430 körül, megh. Berlinben 1497 dee. 3. Előbb
Albert osztrák herceg, majd 1467 óta Podiebrad
György cseh király szolgálatában állott. Ennek
halála után 1471. Mátyás királyhoz pártolt, ki
nek híve maradt mindvégig. Fontos diplomáciai
küldetésekben járt több német fejedelemnél, Me
rész Károly burgundi hercegnél és a svájciaknál.
1478-ban Mátyás király Szilézia helytartójává
novezte ki, de kapzsiságával és erőszakoskodá
sával gyűlöletessé tette magát s Mátyás halála
után el kellett menekülnie Sziléziából. Ö emel
tette a bautzeni várkapu fölé Mátyás király
emlékszobrát, mely még ma is fennáll.
3. S. János, kolozsvári könyvkereskedő és
kiadó, szül. Balmazújvároson 1814 szept. 8.,
megh. Kolozsvárt 1886 aug. 14. O lett az erdélyi
részeklegnevezetesebbkönyvkiadója s mint ilyen
a közművelődésre nagy hatással volt. Üzletét fia,
Gábor, szül. Kolozsvárt 1846 márc. 24., megh.
u. o. 1907 jún. 17., majd utóbbinak fia, Gusztáv
(szül. Kolozsvárt 1875 dec. 7.) vette át.
4. S. János, festő, szül. Kolozsvárt 1874. Ber
linben, Münchenben és Parisban tanult s 1897.
egyik nagyobb kompozícióját A tatárjárás idán
címmel állította ki Budapesten. 1899-ben Lotz
mesteriskolájába került és elnyerte a Nadányiösztöndíjat, amellyel hosszabb külföldi tanul
mányutat tett. Olajfestményeken kívül rajzok
kal és pasztellekkel is szerepelt kiállításainkon.
5. S. Lajos, filozófus, szül. Erdőbényén
(Zemplén vm.) 1859 nov. 12. 1877—80-ig a ber
lini egyetemen tanult, 1880. Halléban doktorá
tust tett, 1881—83. mint lelkész Berlinben élt,
1886. a zürichi egyetemen magántanár, 1889. u.
o. a műegyetemen rendes tanár, 1891. a berni
egyetemen a filozófia rendes tanára lett, 1911. le
mondott tanszékéről és azóta Berlinben él, hol a
Nord und SUd c. tekintélyes folyóiratot szer
keszti ós adja ki, továbbá szerkesztője a Vossische
Zeitung-nak. Főbb munkái: Die Willensfreilieit (Berlin 1882); Die Psychologie d. Stoa (u. o.
1886); Die Erkenntuisstheorie d. Stoa (u. o. 1888);
Leibniz und Spinoza (u. o. 1890); Friedrich
Nietzsche's Weltanschauung u. ihre Gefahren(u. o.
1893); Die sociale Frage im Lichte der Philofiophie (Stuttgart 1897, 4. kiad. 1923, ebben a
Spencer és követői által elfogadott organikus
módszerrel ellentétben összehasonlító történeti
alapon építi fel a társadalmi bölcsészet rendsze
rét ; meg-jelent más nyelveken is); An der Wende des
Jahrhunderts. Versuch einer Kulturphilosophie
(Freiburg 1899); Der Sinn des Daseins (1904);
Der sociale Optimismus (1905); Die Anfange der
menschl. Kultur(1906); Philosophisehe Strömungen der Gegenwart (1908); Weltbürgertum, Nationalstaat und Internationale Verstandigung(1913);
Evolutionary Optimism (1924). Tegze Gyula és
Heller Farkas közreműködésével megírta a Mű
veltség könyvtárába A társadalom c. kötetet.
1897. Diltheyvel és Erdmaimal együtt megindí-
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totta az Archiv für Geschichte der Pniloeophie
és az Archiv für systemat. Philosophie-t, 1896
óta kiadta a Bemer Rtudien zur Philosophie und
ihrer Geschichte-t. Újabban kiadta a Bibliothek
für Philosophie-t. A M. Tud. Akadémia 1899.
kültagjává választótta.
6. S. Márk Aurél, sir, világhírű belsőázsiai
utazó, archeológus és nyelvész, szül. Budapesten
1862 nov. 26. Egyetemi tanulmányait Bécsben,
Lipcsében és Tübingenben végezte, itt avatták dok
torrá. 1888-ban a lahorei egyetemen (Punjab University) a szanszkrit nyelv és irodalom tanára lett.
1894-ban kiadta a kasmíri maharadzsa jammui
könyvtára 6000 szanszkrit kéziratának katalógusát
kivonatokkal és magyarázó jegyzetekkel. Több
munkában É.-Indiatörténetével,majdaz indoszkita
uralom vallás- és művelődésviszonyaivai foglalko
zott, erről szólnak következő művei: Zoroastrian
dieties on indoscythian coins (London 1888) és Zur
Geschiehte der Pahis von Kabul (Stuttgart 1893).
Az indoiráni régi földrajzra vonatkozó munkái:
Afghanistnn in Avestic Geography (u. o. 1888) ;
Notes on the ancient topography of the Pír Bántsál
(Kalkutta 1894); Notes on Ou-Kong's Account
of Kashmir (Wien 1896). 1888—1896 között tstt
utazásaiban Kasmír régiségeit és topográfiáját ta
nulmányozta; erre vonatkozó munkája: Chronicle
of the kings of Kashmir. 1895-ben a Magyar Tudo
mányos Akadémia kültagjává választotta. A brit
indiai kormány segélyével 1900. első nagy expedí
ciójára indult Belső-Ázsiába. A Kasmir-hegységeket térképezte, Kelet-Turkesztán homoksivatagá
ban régészeti tanulmányokat folytatott s átkutatta
a Sven Hedintől fölfedezett romokat. Ekkor tö
mérdek ismeretlen ősi romhelyet fedezett még föl.
Erről az útjáról: Sand-buried Euins of Khotan
(1903) munkája számol be (magyarul: Homokba
temetett városok, ford. Halász Gyula, Budapest
1908 és Középázsiai utam, u. o. 1909). 1906—
1908. második nagy expedícióján folytatta térkép
fölvételeit a Kuen-lün f őláncain, majd a Taklamakán sivatagban; kutatásokat végzett a Tarim
mentén, ez útján jobblába ujjai a Kara-Korum
havasi hágóin lefagytak s hordágyon vitték
Lehbe, ahol megoperálták. Útjának történetét
Euins of Desert cimű munkájában beszéli el
(magyarul Romvárosok Ázsia sivatagjaiban,
átdolgozta Halász Gyula, 1913). 1909 januárban
visszatért Európába és a Magyar Földrajzi Tár
saság meghívására Budapesten is előadást tartott.
Útja eredményeit Serindia e. hatalmas művében
(5 köt.) és The Thousand Buddhas (London 1921) c.
munkában dolgozta föl. 1911-ben ismét elment
Indiába, amelynek ÉNy.-i határszélén végzett
újabb régészeti kutatásokat; erről szóló jelentése:
Annual Keport of the Archaeological Survey of
India, Frontier Cirele, 1911—12 (Peshavar 1912).
1913-ban harmadik nagy expedícióját kezdte meg
s három év alatt 18,000 km.-t járt be, nevezetesen
Turkesztánt, az Oxus vidékétől a Góbi-sivatagig
s a Kuen-liin-hegység vidékeit s rendkívül gazdag
tudományos anyaggal tért vissza. Erről az útjáról
irt munkáját is Halász Gyula fordította: Indiából
Kinába. harmadik utam, Belső-Azsiába 1913—
1916 (Budapest 1923). Számos tudományos aka
démia és társaság tagjául választotta; az oxfordi
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és cambridgei egyetern pedig díszdoktori oklevéllel
tüntette ki. Önálló magyar műve a Magyar Tud.
Akadémia omlékbeszédeiben: Duka Tivadar
emlékezete (1913). A Magyar Földrajzi Társaság
1922. alapított Lóczy-érmét ő nyerte el elsőnek.
7. S. Miksa báró, 1848—19-i honvédezredes, szül.
Krakó vidékén 1810. v. 1811., megh. Konstanti
nápolyban 1860. Mérnökkari százados volt a csá
szári seregben, 1848 nyarán Hrabovszky altábor
nagy, péterváradi parancsnok hadsegéde lett.Ezzel
egytltt a magyar ügy szolgálatába állott s a szer
bek ellen működő sereg vezérkarában működött.
1848 novemberben őrnaggyá lépett elő, 1849 ja
nuárban mint alezredest Debreczenben a hadügy
minisztérium vezérkari osztályának főnökévé
nevezték ki. Ez állásában kitűnt nagy szervező
képességével. Mint politikus a békepárthoz szí
tott s egyizben Kossuth elfogatását tervezte.
Ő volt a debreczeni katonai rendőrség feje és
a hadifogoly osztrák tisztek felügyelője. 1849
áprilisban mint ezredes átvette a Gyulafehér
várt ostromló honvédhadtest parancsnokságát.
De az ostrommal nem boldogult s a vár felmen
tésére jövő orosz seregtől 1849 aug. 1. súlyos
vereséget szenvedett. A nagycsüri szerencsétlen
csata után (aug. 6.) Bem S.-re bízta az erdélyi
magyar sereg maradványát, ki azzal Dobráig
hátrált, ezért Bem megfosztotta őt a fővezérlet
től. S. ezután a szabadságharc többi vezéreivel
együtt török földre menekült. Viddinben a mohammedán hitre tért s a Ferhad pasa nevet
kapta. Az emigránsokkal, kik őt árulónak és
osztrák kémnek tartották, nem állott jó viszony
ban. Gúnyolódó és nyers természete miatt a tö
rökökkel is összeütközésbe jutott s mikor egy a
török kormányt gyalázó irata a nagyvezér ke
zébe került, elfogták és biróság elé állították. Még
az ítélet kihirdetése előtt fogságában hirtelen
meghalt. Valószínűleg megmérgezték. V. ö. Gelich: Magyarország függetlenségi harca 1848—
1849. (II. köt. 215—218); Pap János, A magyar
emigránsok Törökországban (Pécs 1893, 278—
28U. és 383—385.1.).
Stein, 1. Charlotte von, Goethe barátnője, szül.
Weimarban 1742 dec. 25., megh. u. o. 1827 jan. 6.
Schardt udvari marsall leánya volt s 1764. férj
hez ment S. báróhoz, a hercegi lovászmesterhez.
Goethe, noha 8. nálánál hét évvel idősebb és hét
gyermek anyja volt, heves szerelemre gyúlt
iránta, de Olaszországból való visszatéréso után
(1788), különösen a Vulpius Krisztinával való
ismeretsége miatt szakított vele. S. a Didó c.
tragédiát irta Goethe ellen. Később azonban ki
békültek és Goethe egészen S. haláláig baráti sze
retettel volt iránta és fiát is neveltette. S. és
Goethe levelezését Schöll adta ki (Weimar, 8 köt.
1848—1851, 3.kiad. Frankfurt 1899—1900); to
vábbá Petersen (Leipzig 1907).
2. S-, Friedrich, lovag, német zoológus, szül.
Niemezben (Brandenburg) 1818 nov. 3., megh.
Prágában 1885 jan. 9. Már mint gimnazista több
tudományos dolgozatot tett közzé az Isis című
folyóiratban. 1841-ben doktorrá avatták s ekkor
a százlábúak ivarszerveiről értekezett. 1843.
a berlini múzeumhoz ment őrnek, 1848. magán
tanár lett az egyetemen, 1850. Tharandtban aka
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démiai tanár, 1855. a prágai eayetemen a zoológia
tanára. Főleg az alsóbbrendű állatokat, neveze
tesen az ázalékállatkákat tanulmányozta. Fő
műve: Der Organismus der Infusionsthiere (Leip
zig 1859—83, 3 köt.).
3. S., Heinrich Friedrich Kari, báró, német
államférfiú, szül. Nassau a. d. Lahnban 1757 okt.
26., megh. Kappenbergben (Westphalen) 1831
jún. 29. Porosz államszolgálatba lépve, bánya
tiszti és pénzügyi hivatalokat viselt 1804-ben
tagja lett a porosz minisztériumnak s bár az
1806-iki háborúban értékes szolgálatokat tett,
III. Frigyes Vilmos király 1807 januárban kegy
vesztetten elbocsátotta. A tilsiti béke után azon
ban visszahívta (1807 júl.) és őt bízta meg a po
rosz állam újjászervezésével. S. e feladatának
kiválóan meg is felelt. 1807 okt. 9. felszabadí
totta a jobbágyságot, 1808 nov. 19. rendezte a.
városok önkormányzatát, majd behozta az álta
lános védkötelezettséget. Napóleonnak nem tet
szett S. ezen működése s mikor S. egyik elárult
leveléből megtudta, hogy ezek a reformok Po
roszországot egy új szabadságharcra készíti!:
elő, önkényes módon száműzette Poroszországból
(1808 dec). S. előbb Ausztriába, majd 1812. Orosz
országba ment, hol I. Sándor cár befolyásos ta
nácsadója lett. 1813-ban az orosz sereggel vissza
tért Németországba s a lipcsei csata után őt
bízták meg a franciáktól visszafoglalt német te
rület szervezésével. Az 1814—15-iki bécsi kon
gresszuson a német államok rendezésében fejtett
ki nagy tevékenységet. Ezután a magánéletbe
vonult vissza. Frankfurtban 1819. megalapította
a Német Történeti Társaságot s az ő buzdítására
indult meg a Monumenta Germaniae Historica című nagy kútfőgyüjteményes vállalat.
1872-ben Nassauban, 1874. Berlinben szobrot ál
lítottak emlékének. V. ö. Lehmann, Freiherr vom
S. (Leipzig, 1902—05, 3 köt.); Pertz, Das Lében
des Ministers Freiherrn vom S. (Berlin 1849—
1855, 6 köt.).
4. S., Heinrich, báró, német esztétikus, szül.
1857 febr. 12., megh. Berlinben 1887 jún. 20.
Dühring tanitványa.1881. Halléban, 1884-benBerlinben tanár. Főműve: Entstehung der neueren
Aesthetik (Stuttgart 1886).
5. S., Hermann von, porosz tábornok, szül.
Wedderstedtben (Szász-tartomány) 1854 szept. 13.
Ezredes lett 1905., hadosztályparancsnok 1912.
A világháború elején hadtestparancsnok volt, 1916
novembertől 1918 októberig porosz hadügymi
niszter. Irodalmi munkája: Erlebnisse und Betrachtungen aus der Zeit des Weltkriegs (Leipzig
1919).
6. S., Johann Andreas, német zongora- és orgonakészítö, szül. Heidelsheimben 1728., megh.
Augsburgban 1792. A német mechanika fel
találója (1. Zongora). Körülbelül 700 zongorát
készített, köztük egynéhány kettős zongorát,,
melynél a két klaviatúra egymással szemben
volt a zongora két végén (Vis-a-vis-Flügel).
7. S., Lorenz von, német jogtudós és közg. író,
sztil. Eckernfördében 1815 nov. 18., megh. Weidlingauban (Bécs mellett) 1890 szept. 23. 1846-ban
rendkívüli egyetemi tanár lett Kiéiben. A schleswig-holsteini kérdésben elfoglalt álláspontja miatt
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1852. a dán kormány megfosztotta állásától.
1855—85-ig a bécsi egyetem tanára volt. Főbb
művei: Die Geschichte des dánlschen Civilprozesses und das heutige Verfahren (Kiél 1841);
Der Sozialismus und Kommunismus des heutigen
Frankreich (2. kiad., Leipzig 1848); Geschichte d.
französischen Sft-afrechts u. Strafprozesses (Ba
sel 1846); La question de Schleswig-Holstein
(Paris 1848); Geschichte der sozialen Bewegung
in Frankreich (Leipzig 1850,3 köt.); System der
Staatswissenschaft (2 köt., Stuttgart 1852—56);
Lehrbuch der Nationalökonomie (3. kiadás, Wien
1887); Lehrbuch der Finanzwissenschaft (5. kiad.,
Leipzig 1885—86); Die Verwaltungslehre (1—8.
rész, Stuttgart 1865—84); Lehre vom Heerwesen
(u. o. 1872); Die Frau auf dem Gebiete der Natio
nalökonomie (6. kiad., u. o. 1886; niagy.: A nő a
nemzetgazdaság terén, ford. Brankovics György,
Budapest 1876 és Zollner Béla, Győr 1892); Die
drei Fragen des Grundbesitzes (Stuttgart 1881).
Közigazgatási nagy munkáját Az államigazga
tás és az igazgatási jog alapvonalai címen Kautz
Gusztáv dolgozta át és alkalmazta hazai viszo
nyainkra (Budapest 1871 és 1890).
8. S., Siegmund Theodor, német orvos, szül.
Burgkundstadtban (Bajorország) 1840 ápr. 2.,
megh. Majna-Frankfurtban 1891 szept. 27. Főmunkája : Die optische Projektionskunst im D ienst
der exakten Wissensehaíten (Halle 1887). Szer
kesztette az Blektrotechnische Rundschau folyó
iratot is.
Steinach, Eugen, orvos és biológus, bécsi egye
temi tanár és a Kaiserliche Akademie der Wissenschaften biológiai kísérleti állomásának vezetője,
szül. Hohenemsben 1862 jan. 27. Igen nagyarányú
tudományos munkásságot fejtett ki a belső el
választás körében, különösen a nemi mirigyek
belső elválasztását vizsgálta s leírta a pubertás
mirigyet; a nomi mirigyek átültetésével is
sikeres kísérleteket végzett. Közismertté tette
nevét azáltal, hogy a már kimerült pubertás-mi
rigyeket újra működésre serkentve már elag
gott állatokon (patkányokon) az aggsági tüneteket
megszüntette, sőt operált állatai teljesen fiatalo
san viselkedtek; az életük is lényegesen meg
hosszabbodott. 8. kísérleteit rnegk^órelték embe
rekre is alkalmazni; az eddigi eredmények azon
ban oly gyér számúak, hogy azokból végleges íté
letet mondani nem lehet.
Steinacker Gusztáv, prot. hittudós, író és
fordító, szül. Bécsben 1809 márc. 1., megh. Buttstádtben (Weimar közelében) 1877 jún. 7. Előbb
Gölniczbányán volt lelkész, 1846. a trieszti egye
sült protestáns egyház lelkésze lett, de állását
teológiai szabad irányamiatt 1851. el kellett hagy
nia. Ekkor Hannoverba, majd 1854. Weimarba
ment. Jelesebb magyar irodalmi termékeket né
metre fordított, különösen sokat Kisfaludytól és
Jósikától, továbbá lefordította Toldy F'erenc ma
gyar irodalomtörténetét. Főbb müvei: Tapasz
talások és intések a nőnevelés mezején (Pest 1842,
Fáy András előszavával); Das Presbyterial- und
Synodalwesen und die Union der evangelischen
Kirche (Triest 1848); Die Eeformation des XVI.
Jahrhunderts im Liehte der Gegenwart (Weimar
1857); Verfassungsentwurf fiir die ovang. Kirche
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Österreioüs (Triest 1850); Ungarische Lyriker
von Alex. Kisfaludy bis auf die neuoste Zeit,
metrisch übersetzt (Weimar 1875).
Steinau, több város Németországban; a leg
jelentékenyebb S. an der Oder, Breslau porosz
kerületben, az Odera mellett, (1919) 5132 lak. S.
1280—1331-ig a glogaui hercegek székhelye volt.
1474-ben Mátyás magyar király itt győzte le
IV. Kázmér lengyeléit, 1633. pedig Wallenstein
az egyesült szász-svéd hadakat.
Steinbach, 1. Gusztáv, hírlapíró, szül. Po
zsonyban 1848 febr. 18., megh. Bécsben 1911
dec. 7. Jogi és filozófiai tanulmányait Bécsben
végezvén, hírlapíró lett, néhány évig Budapesten
a Neues Pester Journal munkatársa volt, 1879től a bécsi Neue Freie Presse szerkesztőségének
volt tagja. Önállóan megjelent müvei közül em
lítendők : Franz Deák (1888); Ungarische Verfassungsgesetze (1892, 1895, 1900 és 1907); Jahrbueh des öffentlichen Rechts (1907).
2. S. József, orvos, műfordító, szül. Pécsett
1850. Tanulmányait Bécsben végezve, az ottani
közkórházban működött, majd a haditengerészet
ben lett orvos, 1883-tól franzensbadi orvos. Több
kötet fordítást adott ki magyar költők műveiből;
említendők: Heimatsklánge (1882, jelesebb ma
gyar költői müvek németül); Gedichte von Josef
Kiss (1886); Eigenes und Fremdes (1888, saját
költeményei s Petőfi három költői elbeszélése);
AlexanderPetőfi'spoetischeWerke(Breslaul902).
A Kisfaludy-Társaság levelező, a Petőfi-Társaság
kültagjául választotta.
Steinbach, 1. Emil, osztrák politikus és szocziálpoiitikai író, szili. Bécsben 1846 jún. 11.,
megh. u. o. 1907 máj. 26. Ügyvéd volt, 1874 óta
az osztrák igazságügyi minisztériumban szociál
politikai törvényjavaslatok szerkesztésével fog
lalkozott. 1891 februárban pénzügyminiszter lett
Taaffe kormányában s keresztülvitte az új adó
reformot ós a valutaszabályozást. 1893 novem
berben az egész kormánnyal együtt visszavonult.
1894-ben a legfelsőbb törvényszék tanácselnöke,
1899. másodelnöke, 1904. pedig elnöke lett. 1899
óta az urakházának tagja volt. Müvei: Die Pflichten des Besitzes (Wien 1887); Reehtsgescháfte
der wirtschaf tlichen Organisation (u. o. 1897);
Die Morál als Scliranke des Rechtserwerbs und
der Rechtsausübung (u. o. 1898); Genossenschaftliche und herrschaftliche Verbande in der Orga
nisation der Volkswirtschaft (u. o. 1901). V. ö.
Wittmayer, Emil S. als Socialphilosoph (Wien
1907).
2. S-, Erwin von, német építész, 1. Erwin von
Steinbach.
3. S., Fritz, német karmester, szül. Grünsfeldben (Baden) 1855 jún. 17., megh. Münchenben
1916 aug. 13. Különösen Brahms műveinek inter
pretálásában volt kiváló. Budapesten is több ízben
szerepelt.
4. S-, Martin, 1. Világosságlátók.
Steinbachhöhle, a Frank Jura-hegységben levő
cseppkőbarlang Oberpfalzban, Sulzbach mellett.
Steinberger Ferenc, nagyváradi kanonok,
egyházi író, szül. Máramarosszigeten 1846 nov.
25-én, megh. Budapesten 1905 jan. 17. 1871 ben
tanár lett a szatmári kir. kat. tanitónőképzőben
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és a papnevelőben, 1876. a szatmári két tanító
képző igazgatója, 1898. a magyar katolikus
tanítók országos bizottságának elnöke lett. 1899
október 9. nagyváradi kanonokká, 1901. cím
zetes apáttá revezték ki. 1903-ban a budapesti
közp. papnevelő-intézet kormányzója lett. Művei:
Jézus 'Krisztus a nevelő-tanítók eszményképe
(1. kiad. Szatmár 1886, 2. kiad. u. o. 1888); Vallás
nélkül nincs igazi műveltség (u. o. 1887); A kat.
szellem a tanítókban (u. o. 1894); A nőnevelés
és a nőkérdés (u. o. 1894); Vallás és hazafiság
<u. o. 1896); Az erkölcsi nevelés módszer-e
(u. o. 1897); A megsiratott Erzsébet királyné
(u. o. 1898).
S t e i n d . , latin állatnevek után Steindachner
Franz német zoológus, a bécsi udvari múzeum
természetrajzi osztályának igazgatója, udvari
tanácsos, iiires ichtiológus nevének rövidítése. A
csúszómászók és kétéltűek tanulmányozásával is
foglalkozott. Igen sok idegenfóldi úi halfajt írt le.
1893-ban expedíciót szervezett a Földközi-tenger
keleti részének tf nulmányozására.
Steindachner, Franz, 1. Steind.
Steindl Imre,.építész, szül Budapesten 1839 okt.
29., megh. u. o. 1902 aug. 31. Tanulmányait Budán
és a bécsi képzőművészeti akadémián végezte,
1869. helyettes, 1870. rendes tanára lett a buda
pesti műegyetemnek, ugyanazon évben az aradi
városház pályatervével első díjat nyert. Építmé
nyei közül nevezetesebbek: a budapesti új város
háza (1870—75), a budai kereskedelmi és ipar
bank háza (1871-72); 1875. a Margit-híd hídfői
nek és őrházainak tervét készítette el; 1872—79.
a m. kir. állatorvosi tanintézet részére tervet ké
szített és azt 1880—81. meg is építette; 1876—
1879. a József-műegyetem tervét készítette el és
azt a Muzeum-köruton 1881—82. építette meg.
A budapesti országház tervpályázatán első díjat
nyert s 1885-ben e 35 milliós palota felépítésére
is megbízást kapott. E hatalmas mű S. építé
szeti működésének csúcspontja. Utolsó müve a
budapest-erzsébetvárosiplébániatemplom(1897—
1900). Kiváló tevékenységet fejtett ki a hazai
középkori műemlékek restaurálása körül is.
1870—74. restaurálta Vajda-Hunyad várát, 1876.
a szegedi Ferenc-rendiek templomát; 1877. készí
tette a kassai székesegyház restaurálásának ter
vét ; 1878. készítette a bártfai és máriafalvi tem
plomok restaurálásának terveit, melyek építését
vezette; 1881. a jóki apátsági templom restau
rálásának terveit készítette. A M. Tud. Akadémia
1898. lovelezö tagjává választotta. V. ö. Gsányi
Károly, S. I. (Művészet, I. 1902).
Steindorff, Georg, német egyiptológus, szül.
Dessauban 1861 nov. 12.1893-ban az egyiptológia
tanára lett a lipcsei egyetemen. 1917-ben a Magyar
Tudományos Akadémia kültagjává választottak.
Főbb művei: Koptische Grammatik (2. kiad.
Berlin 1904); Die Kunstgewerbe im altén Aegypten (1898); Dio Blütezeit des Pharaonenreichs
(1900); Durch dieLibysche Wüstenzur Amonsoase
{1904); The reügion of the ancient Egyptians
(New York és London 1905); Die agypt. Gaue
und ihre politische Entwicklung (Leipzig 1909);
Aegyptenin VergangonheitundGegenwart(1915).
A Zeitschr. f. agypt. Sprache szerkesztője.
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Steinecker Ferenc, miniszteri tanácsos, egye
temi tanár, szül. Lakócsán (Somogy vm.) 1876
jún. 2. Egyetemi tanulmányait végezve, doktorrá
avatták s a földmxivelésllgyi minisztérium szol
gálatába lépett; a háború alatt a hadi ellátási fő
osztály vezetője s az elnöki osztály főnöke lett,
1914. a József-műegyetem meghívta szakelőadó
nak. 1920-ban az akkor létesített közgazdasági
egyetem ny. rendes tanára lett, ugyanakkor prodékán, 1923—24. dékán. Szélesebb körű tevékeny
séget fejt ki a mezőgazdasági egyesületi életben.
Irodalmi munkássága főleg a mezőgazdasági köz
igazgatási és a mezőgazdasági politikai kérdé
sekre terjed ki. Számos cikket írt szaklapokba.
Önállóan megjelent művei: Az 1895. XL VI. t.-c.
magyarázata; A hamisításokat tiltó jogsza
bályok magyarázata (1915).
Steinen, Kari von den, némot etnográfus és
utazó, szül. Mühlheim a/d. Ruhrban 1855 márc. 7.
Orvosi tanulmányokat végzett. 1879—1881-ben
földkörüli utat tett, 1882. részt vett a német sark
vidéki expedíciónak Dél-Georgiában tett útján.
1883—84-ig unokabátyjával, S. Wilhelm festővel
és Claus csillagásszal a brazíliai Xingu folyam
vidékét kutatta át. 1889-ben Berlinben az egye
tem tanára, 1904. a Museum f. Völkerkunde igaz
gatója lett. Müvei: Durch Zentral-Brasilien (Leip
zig 1886); Zweite Schingu-Expedition (1887—88,
u. o. 1892); Die Bakai'ri-Sprache (1892); Unter
den Naturvölkern Zentralbrasiliens (u. o. 1894,
2 kiad. 1897). Magyarul Bátky Zs. fordításában :
Közép-Brazilia természetes népei közt (Budapest
1913.).
Steiner, 1. Fülöp, székesfehérvári püspök, szül.
Fehéregyházán (Sopron vm.) 1839 ánr. 28., megh.
Székesfehérvárott 1900 aug. 11. Atyját Della
Pietrának hívták s e névből csináltak a soproni
németek S.-t. Pappá szentelték 1863. A győri
papnevelő-intézet tanulmányi felügyelője és ta
nára lett, később a győri jogakadémián az egy
házjog tanárává és hitszónokká, 1868. a bécsi
Augustineum tanulmányi felügyelőjévé, 1882.
nagyváradi kanonokká nevezték ki. Mint ilyen
továbbra is tanárkodott, újjászervezte az egyház
irodalmi iskolát, mellyel különösen a nem ma
gyar anyanyelvű növendékekre magyarosító szel
lemet árasztott. 1886-ban a Szt.-István-társulat
alelnöke, 1890. székesfehérvári püspök lett. Ki
tűnő szónok volt. Beszédei folyóiratokban és la
pokban jelentek meg.
2. S. Lajos, geofizikus, szül. Váczon 1871
jún. 15. Egyetemi tanulmányait Budapesten vé
gezte és egy évet a göttingeni és berlini egyete
men töltött. 1893 óta a meteorológiai intézet tiszt
viselője, 1907 óta a földmágnesség magántanára
a budapesti egyetemen. A Magyar Tudományos
Akadémia 1917. levelező tagjául választotta.
A fizika, csillagászat, meteorológia és földmágnes
ség köréből számos értekezést írt, melyek hazai ós
külföldi szakfolyóiratokban jelentek meg. Munkái:
Az 1892. II. üstökös pályája (Math. Torm. Ér
tesítő 1897); A Balaton vidékén az 1901 év nya
rán végzett földmágnességi mérések eredményei
(A Balaton tudományos tanulmányozásának ered
ményei sorozatában 1902); Der tagi. Gang der
erdniagnet. Elemente in Kingua Fjord (Aus dem
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Arehiv d. Deutschen Seewarte Hamburg 1904);
A földmágnességi háborgások egy különös alak
járól (Math. Terin. Ért. XXXV1ÍI. k.); Hőmér
sékleti viszonyok a dobsinai jégbarlangban (u. o.
XXXIX. k.). Nagyobb önálló munkája: A Föld
mágneses jelenségei (1923). Értekezések a
washingtoni Terrestrial Magnetism and Atm.
Electricity folyóiratban, a Meteorologisohe Zeitschriftben stb.
3. S. Pál, orvos, szakíró, szül. Pápán 1879 febr.
5. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezve,
1907. tanársegéd lett a kolozsvári sebészeti klinikáa. 1911-ben egyetemi magántanárrá avatták,
1919. megkapta az egy. rendkivtüi tanári elmet.
1915-ben a háború tartamára törzsorvossá nevez
ték ki. Több előadást tartott külföldi orvosi kon
gresszusokon. Önállóan megjelent művei: A prostatatúltengés sebészeti kezelése (Budapest 1911,
ugyanaz németül Leipzig 1912); Sebészeti műtét
tan (Budapest 1916).
Steiner, 1. Friedrich, osztrák építészmérnök,
szül. Linzben 1849 szept. 3., megh. Prágában 1901
aug. 9. Készt vett a Duna-Odera-csatorna traszirozásában, majd tanár lett 1881.aprágai német mű
egyetemen. Munkái: Die graphische Zusammensetzungd. Krafte (Wien 1876); Über Brückenbauten in den Vereinigten Staaten (u. o. 1878); Handbuch der Ingenieurwissenschaften (2. kiad. Wien
1890); Vortrage über Eisenbahnen (3. kiad. Prag
1883); Die Photographie im Dienste des Ingenieurs (Photogrammetrie, Wien 1891); Die Reguiierung des Polzenflusses (Prag 1891).
2. S., Jákob, svájci matematikus, szül. Utzensdorfban 1796 márc. 18., megh. Bernben 1863 ápr. 1.
A berlini egyetem tanára volt s az akadémián ne
vét viselő matematikai jutalomdijat alapított.
1832-ben jelent meg alapvető munkája: Systematisehe Entwickelung der Abhángigkeit geometrischer Gestalten von einander, és 1833.: Die
geometrischen Constructionen ausgeführt mittelst der geraden Linie und eines festen Kreises,
melyekben megállapította a geometriának tisz
tán szintetikai, minden analitikai segédeszköztől
ment rendszerét. További nevezetes értekezései:
Sur le maximum et le minimum des flgures dans
le plán, sur la sphére et dans l'espace en général
(Crelle J., 24. köt.); Allgemeine Eigenschaften der
algebraischen Curven (u. o. 47. köt.); Eigenschaf
ten der Curven vierten Grades rücksichtlich ihrer
Doppeltangenten (u. o. 49. köt.); Über die Pláchen
dritten Grades (u. o. 53. köt.).
3. S., Jákob, hegedükészítő, 1. Stainer.
4. S., Rudolf, német filozófus, az úgynevezett
antropozóflai mozgalom megteremtője és vezére,
szül. Kraljevicban 1861 febr. 27. Először termé
szettudományi, matematikai és bölcsészeti tanul
mányokkal foglalkozott, majd 1902. teozófus és
a Blavatsky-féle teozófiai társulat titkára lett.
1912-ben kivált e társulatból és a teozófiai esz
méket a szanszkrit terminológiától kissé meg
tisztítva, a nyugati filozófia nyelvéhez, felfogá
saihoz alkalmazva és súlypontjukat az emberre
helyezve, önállóan mint «ant?vpozőfiát» hirdette
tovább. Könyveivel és előadásaival meglehetős
nagy tábort gyűjtött maga köré, sőt hívei, tanai
nak terjesztésére, 1915. Dornachban egy «Goe-
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theanum»-nak nevezett nagy és művészi kivitelű
csarnokot is építtettek, amely azonban 1923. le
égett. Müvei: Philosophie der Preiheit (189*);
Nietzsche (1895); GoethesWeltanschauung (1897);
Die Mystik (1901); Theosophie (1904); Die Gehehnwissenschaft (1913); Die Kátsel der Philoso
phie (2 köt. 1914); Wie erlangt man Erkenntnisse der höhern Welten (1. rész, 1920); Die Kernpunkte der sozialen Frage (1920). Magyarul meg
jelent : A szellemvilág küszöbén (ford. Telekes
Béla, Budapest 1922).
Steiner-féle felület, 4. fokú felület, melyet
Steiner J. fedezett fel és melyet érintősíkjai két
kúpszeletben érintenek. A felület különböző
alakjainak modelljei M. Schilling kiadásában je
lentek meg (Halle a/S.).
S t e i n l i . , latin növénynév után Steinheil Adoll
(1810-39) német gyógyszerész nevének rövidí
tése. Algériát utazta be; Caracasban halt meg.
Steinhausen, 1. Georg, német művelődéstör
téneti író, szül. Brandenburg an der Havelban
1866 jún. 2. Mint könyvtártiszt működött, később
a kasseli városi könyvtár igazgatója lett. Művei:
Geschichte des deutschen Briefes (Berlin 1889—
1891, 2 köt.); Der Kaufmann in der deutschen
Vergangenheit (Leipzig 1899); Geschichte der
deutschen Kultur (u. o. 1904,2. kiad. 2 köt., 1913);
Germanische Kultur der Urzeit (u. o. 1905, 2. kiad.
1910, 3. kiad. 1921); Kulturgesch. der Deutschen
im Mittelalter (1910); Kulturgesch. der Deutschen
in der Neuzeit (1912). A következő gyűjteményes
vállalatok kiadója: Monograpbien zur Kulturgeschichte (Leipzig, majd Jena 1899—1905, 12
köt.); Zeitschrift fiir Kulturgeschichte (Weimar,
majd Berlin 1893-1902, 9 köt); Archívfür Kul
turgeschichte (Berlin 1903 óta 5 köt.); Denkmáler der deutschen Kulturgeschichte (Berlin
1899 óta).
2. S., Heinrich, német író, szül. Sorauban 1836
júl. 27., megh. Schöneicheben, Berlin mellett,
1917 máj. 26. Pap volt. S. az Ebers-féle egyiptológikus regényköltészet ellen fordult. Müvei:
Memphis in Leipzig (M.-Frankfurt 1880, 3. kiad.
1881); Irmela (Leipzig 1881, 27. kiad. 1913);
Márkus Zeisleins grosser Tag (elbeszélés, Barmen
1883); Der Korrektor (Leipzig 1835); Die Kunst
u. die christliche Morál (Wittenberg .1886); Die
neue Bizarde (elbeszélés, u. o. 1890); Über christliche Maierei (Stuttgart 1894); Heinrich Zwiefel's
Angste (1900).
3. S., Wilhelm, némot festő, S. 2. testvéröccse,
szül. Sorauban 1846 febr. 2., megh. MajnaFrankfurtban 1924 jan. 7. Berlinben, majd
Karlsruheban tanult, hol Thoma Hans befolyása
alá került és utóbb Richter Ludwig is hatással
volt reá. Münchenben és Berlinben ólt, később
Majna-Frankfurtban telepedett le. S., ki bizonyos
tekintetben az ú. n. nazarénusok művészetének
folytatója, mély vallásos érzéstől áthatott kere
setlen müveivel a német nép egyik kedvence
lett. Monumentális művei a wernigerodei Szt.Theobaldus-misszióházban, a Bécs melletti st.veiti templom keresztfolyosójában és a frankfurti
Frigyes császár-gimnáziumban vannak. Jézus
gyermekségét ábrázoló rajzai 1872. fametszetben
jelentek meg. Erősen elterjedtek S. vallásos tárgyú.
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szép litográfiái. Emlékiratait 1912. adta ki Aus
meinem Lében címen (Berlin). V. Ö. Koch (2.
kiad. Heilbronn 1904); Lübbecke (Bielefeld-Leipzig 1914) monográfiáit.
Steinhausz, 1. Gyula, bányászati szakíró, szül.
Lőcsén 1843febr. 2.,'megli. 1916 nov. 11-én. 18721890-ig Stájerországban üzemmérnök volt, 1890.
a szomolnoki kovandbányák igazgatója, 1896.
bányatanácsos és a nagyági aranybányaművek
igazgatója lett, 1907. nyugalomba vonult. Szak
cikkei a Bányászati és Kohászati Lapokban és a
német szakfolyóiratokban jelentek meg. Nagyobb
müvei: Észleletek a selmeczi Grüver-telér tele
pülési mszonyaiban (1878); Die Blei- und ZinckBorgbaue Ludwjgshütte (1876); Die Vertheilung
der Erze in den Lagerstátten (1882); Das Zinck
und die Zinckindustrie (1887); Die Kupfer- n.
Rchwefelkiesbergbaue von Scbmölnitz (1896);
Nagyág aranybányászata (1904).
2. S., László, építész, szül. Lőcsén 1858., megh.
u. o. 1908 jül. 28. Mint a Műemlékek Országos
Bizottságának építésze, tevékeny részt vett a
kassai dóm és egyéb magyar műemlékek helyre
állítási munkálataiban.
Steinheil, 1. Adolf, 1. Steinh.
2. S., Kari Augnst, német természettudós
és technikus, szül. Rappoltsweilerben (Elszász)
1801 okt. 12., megh. Münchenben 1870 szept. 12.
1832-ben a müncheni egyetemre hívták meg
a fizika és matematika tanárának. 1849-ben az
osztrák kereskedelemügyi minisztérium telegráfosztályának főnöke. 1851-ben Svájc számára
rendezett be telegráf rendszert. 1852-ben visszatért
Münchenbe, hol akereskedelemügyi minisztérium
ban miniszteri tanácsos és az állami fizikai-ma
tematikai gyűjtemény őre lett. 1854-ben München
ben optikai intézetet alapított, mely kitűnő mű
szereket készített. S. az elektromágneses telegráf
tudományos megalapítója. Ó találta fel a kábel
földalatti vezetését. Ö tekintendő az elektromos
órák feltalálójának; a galvanoplasztika törvényeit
ó állapította meg. Végül szerkesztett egy centri
fugális vetőágyút és sok optikai műszert. S. opti
kai műhelyét 1862 óta fiai vezetik. Számos mun
kája közül említendő: Über Telegraphie, insbes.
durch galv. Krafte (München 1838); Blemente
der Helligkeitsmessungen am Sternenhimmel
(Denkschr. derMünchener Academie XIII., 1831—
1836). V. ö. Marggraf, Kari August S. (München
1888).
Steinheilit (fev.>, a cordierit (1. o.) egyik faj
tája, lelőhelye Orijárfvi, Finnországban.
Steinhudermeer, mocsaras partu és halakban
gazdag tó Hannover porosz tartomány határán,
Schaumburg-Lippe területén, térfogata 3380 ha.
lefolyása a Meergraben. D.-i végében van a
Rehburger Berg sziget, amelyen az 1761—65.
épült Wilhelmstein erősség áll; egykor híres ka
tona-iskola volt, most börtön. V. ö. Tiemann,
Gesehiehte der Festung Wilhelmstein im S. (Stadthagen 1908).
Steini-Alpok v. SulzbacM-Alpok, a SantaliAlpok (1. Alpok) más neve.
Steinitz, Willulm, sakk-világmester, szül.
Prágában 1836 máj. 14., megh. New Yorkban
1900 aug. 18. A modern sakkelmélet megterem-
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tője. Nevéhez a legtöbb győzelem fűződik. Le
győzhetetlen match-partner, mint azt kortársai
(Dubois, Deacon, Mongredien, Blackburne, De
Vére, Anderssen, Bird, Fraser, Zukertort, Martinez, Sellmann, Mackenzie, Gelmayó, Csigorin,
Carvajak, Vazquez, Gunsberg, Schiffers stb.) ta
pasztalhatták. Dr. Lasker Emánuel ellen vesz
tette el első páros mérkőzését, mint 60 éves sakk
veterán, ami annyira hatott reá, hogy lelkivilá
gát teljesen megzavarta.
Steinitzer, Max, német zenei író, szül. Inns
bruckban 1864 jan. 20. 1903-ban a froiburgi kon
zervatórium tanára lett. Főbb müvei: Über die
psychologischen Wirkungen der musikaliscken
Formen (1885); Musikalische Strafpredigten (2.
kiad. 1908); Straussiana und Anderes (1910);
Eine Beispielsammlung zu jeder Musikgeschichte
(1908); Richárd Strauss (1911); R. Strauss in s.
Zeit (1914); Trost im Leid (1915); Zur Entwícklungsgesch. des Melodramas (1919); Meister des
Gesangs (1920); Ein musikal. Bttchmann (1920);
Einfűlirang in den Konzertsaal (1923).
Steinla (Müller), Moritz, német rézmetsző,
szül. Steinlában (Hildesheim mellett) 1791., megh.
Drezdában 1858 ezept. 21. A drezdai művészeti
akadémián, azután Firenzében Morghen, Milanó
ban Longhi vezetése alatt tanult. Utóbb a
rézmetszés tanára lett a drezdai művészeti aka
démián. Legsikerültebb metszetei: Az adógaras,
Tiziano festménye után (1829); Krisztus siratása,
Fra Bartolommeo után (1830); A betlehemi kis
dedek megöletése, Rafael után (1836); Fra Bar
tolommeo ú. n. Madonna della Misericordiája,
Meyer polgármester Madonnája Holbeintól (1841);
Rafael Sixtus-féle Madonnája (1848) és a Madonna
a hallal.
Steinle, Eduárd Jákob von, német festő, szül.
Bécsben 1810 júl. 2., megh. Majna-Frankfurt
ban 1886 szept. 19. Bécsben Kupelwiesernek volt
tanítványa, 1828. Rómába ment, ott Overbeck és
Veit köréhez csatlakozott, azután Bécsben tartóz
kodott, később Majna-Frankfurtba költözött, hol
1850. a Stadel-fóle intézet tanára lett. Az ú. n.
nazarénusok irányát leginkább falfestményei
ben követte. Freskóképeket készített a kölni szé
kesegyház szentélyében, a frankfurti császárte
remben, a münsteri Szt. Egyed-templomban, a
kölni Waüraf-Richartz-muzeum lépcsőházában, az
aacheni Mária-templom és a strassburgi székes
egyház szentélyében és nagy terveket készí
tett a frankfurti székesegyház kifestéséhez. Te
hetsége vonzóan nyilvánul a Grimm meséihez és
Brentano Chronica des fahrenden Schülers és
Marchen vom Rhein und dem Müller Radlauf c.
romantikus elbeszéléseihez készített akvarellkópeiben. A toronyőr és a hegedűs c. képe a mün
cheni Scback-képtárban van. V. ö. Popp, Eduárd
von S. (Mainz 1906).
Steinlen, Théophile Alexandre, francia gra
fikus, szlil. Lausanneban 1859 nov. 20., megh.
Parisban 1923 dec. 14. Fiatalon Parisban telepe
dett le és eleinte üzleti grafikával foglalkozott,
utóbb azonban modern, lendületes és szellemes
rajzaival, amelyek képeslapokban és előlapokban
jelentek meg, könyvillusztrációival és plakátjai
val világszerte ismert mester litt. Különöse&
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híresek Aristide Bruant nótáskönyvéhez, Francé
Crainquebille-jóhez, Richepin költeményeihez ké
szített illusztrációi. Nagy hatást gyakorolt a mo
dern litográfia stílusára.
Steinmann, Gustav, német paleontológus,
szül. Braunschweigban 1856 ápr. 9., ugyanitt ta
nult ; 1877. a strassburgi egyetem geológiai és
paleontológiái intézetén asszisztens lett, majd
tanár u. o., 1885. Jénában, 1886. Freiburgban,
1906. Bonnban. Nagyobb utazásokat tett DélAmerikában, az Egyesült-Államokban, az Urai
ban óa Kaukázusban. Nevezetesebb munkái: Elemente der Palaontologie (Lelpzig 1890, Döderleinnel együtt); Einführung in die Palaontologie
(Leipzig 1903, 1907); Palaontologie und Abstammungslehre am Ende des 19. Jahrhunderts
(1899); Beitrage Zur Geologie und Palaontologie
von Sttdainerika (1892 óta több sorozatos közle
mény, Stuttgart).
Steinmanr.it (ásv.), olyan galenit, amelyet
cinkszuiiid é3 arzénszulfld szennyez. Lelőhelye
Csehországban Przibram.
Steinmetz, 1. Joliann, német zeneszerző, 1.
Stanüz.
2. S-, Kari Friedrich von, porosz tábornagy,
szül. Eisenachban 1798 dec. 27., megh. Landsck
fürdőben 1877 aug. 4. Mint fiatal tiszt vett részt
az 1813—14-iki német szabadságharcban. 1848—
1849. Schleswigben a dánok ellen harcolt. Az
186S-iki háborúban az 5. hadtest élén három
osztrák hadtestet vert meg egymásután Nachod
tjún. 27.), Skalitz (jún. 28.) ós Schweinschadd
(jún. 29.) mellett. Ezért a fekete sas-rendet kapta
es nemzeti adományban is részesült. 1870 aug.
az első német hadsereg főparancsnoka lett, de
nem felelt meg a várakozásnak, mert önfejüségével nem alkalmazkodott a megállapított hadi
tervhez. A gravelottei csatában korai lovastáma
dásával veszélyeztette a csata kimenetelét. Ezért
Frigyes Károly herceg főparancsnoksága alá
helyezték s mikor ennek nem akarta magát alá
rendelni, 187Ü szept. 15. Posen ós Szilézia főkormányzójává nevezték ki. 1871 ápr. 8. tábornagyi
címmel nyugalomba helyezték. S. kíméletlenül
szigorú, de rendkívül buzgó katona volt. V. ö.
Krosigk, Generalfeldmarschall von S. (Berlin
1900).
Steinmeyer, Elias, német germanista, szül.
Nowawesben (Potsdam mellett) 1848 febr. 8.,
megh. Erlangenben 1922 márc. 5. 1877—1913-ig
a német filológia rendes tanára volt az erlangeni egyetemen. Sieversszel együtt kiadta az
ófelnómet glosszákat Althochdeutsche Glossen
címen (4 köt, Berlin 1871-től). 1873—1890-ig
szerkesztette a Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Litteratur cimü folyóiratot,
amelyben számos értekezése jelent meg.
Steinschneider, Moritz, a zsidó irodalomtör
ténet és bibliográfia úttörő mestere, szül. Prossnitzban (Morvaország) 1816 márc. 30., megh.
Berlinben 1907 jan. 24. 1869—90. Berlinben a
zsidó község leányiskolájának igazgatója ós egy
idejűleg a királyi könyvtárnál segéd volt. 1884.
és 1886. megnyerte a párisi Académie des inscriptions pályadiját. 1894-ben professzori címet
nyert. Sokoldalú irodalmi tevékenysége 1838
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óta számos nagybecsű művel gazdagította a ke
leti, kivált a zsidó irodalomtudományt. Köztilök
kiemelendő: Jüdischa Litteratur (az Ersch és
Gruber-féle Allgemeine Bncyclopádie II. sect., 27.
köt., Leipzig 1850); az oxfordi Bodleiana héber
könyvtára (1852—60), a leideni (1858), müncheni
(1875), berlini (1878—97) és hamburgi (1878)
könyvtárak héber kéziratainak katalógusai; Bibliographisches Handbuch über d. theoretische und
practische Literatur für hebraischeSpraehenkunde
(Leipzig 1854); Alfarabi (pétervári akadémia
1869); Polemische und apologet. Literatur in arab.
Sprache (Leipzig 1877); Die Mathematik bei den
Juden (Frankfurt 1901); Die arabische Literatur
der Juden (u. o. 1902); Die Geschichtsliteratur
der Juden (u. o. 1905). Nevezetesek az orien
talista, matematikai 03 orvostudományi folyó
iratokban az exakt tudományok koleti irodalom
történetéről megjelent értekezései; 1859—1864.,
1869—1881. a Hebráische Bibliographie cimü
folyóiratot szerkesztette. V. ö. Berliner, Die
Schriften des Dr M. S. (Berlin 1886). A születése
80. évfordulója alkalmából (Leipzig 1896) ki
adott Festsehriftben Kohut György A. közölte S.
müveinek jegyzékét.
Steinthal, Heyrnann, német nyelvfllozóf us, szül.
Gröbzigben (Anhalt) 1823 máj. 16., megh. Ber
linben 1899márc. 14. 1852—55. Parisban a kinai
nyelvet és irodalmat tanulmányozta; 1863. az
egyetemes nyelvtudomány tanára lett Berlinben.
Nyelvtudományi munkái közül, melyek általában
a nyelvnek Humboldt V. alapította bölcseletét kö
vetik, mint legnevezetesebbek említendők: Dor
Ursprung der Sprache im Zusammenhang mit den
letzten Fragen alles Wissens (Berlin 1851, 4. bőv.
kiad. 1888); Klassiflkation der Sprachen, dargestellt als die Entwickelung der Sprachidee (u. o.
1850), mely müve később e cím alatt jelent meg:
Charakteristik der hauptsáchlichsten Typen de3
Sprachbaues (u. o. 1860); Die Entwickelung der
Schrift (u. o. 1852); Grammatik, Logik, Psychologie, ihre Prinzipien und ihre Verháltnisse zueinander (u. o. 1855); Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen und Römern (u. o. 1863);
Die Mande-Negersprachen, psychologisch und phonetisch betrachtet (u. o. 1887); Abriss der Spraeliwissensehaft(l.köt.:EinleitungindiePsychologie
und Sprachwissenschaft, 2. kiad. 1881). Kisebb ira
tainak gyűjteményéből megjelent az első kötet
(Berlin 1880). Lazarussal közösen adta ki a Zeit
schrift für Völkerpsychologie und Sprachwissen
schaft c. nagyfontosságú folyóirat húsz kötetét
(Berlin 1860), mely főleg az ű tollából hozott kri
tikai cikkeket. Ezenfelül ő rendezte sajtó alá:
Sprachwissenschaftliche Werke W. von Humboldt3, mit Benützung seines handschriftlichen
Naehlas3es (Berlin 1884).
S t e i n w a y a n d Sons, a jelenkor egyik leg
nagyobb zongoragyára New Yorkban. Alapítója
Steinweg Heinrich (szül. Wolfshagenben 1797.,
megh. New Yorkban 1871), ki Braunschweigban
gyártott gitárokat, citerákat, majd kisebb fajta
zongorákat; 1850. ment ki Amerikába négy fiá
val együtt; előbb különféle zongoragyárakban
dolgoztak, majd 1853. önállósultak. A gyár hihe
tetlen fejlődésnek indult. 187ü-l)8n fia, Wilhelm
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vette át a gyár vezetését, 1912 óta ennek két fia,
Charles és Frederick állanak a vállalat élén.
Steja (Stea), kisk. Hunyad vm. körösbányai
j.-ban. (i9io) 429 román lak. (Tr. R.)
Stejanovci, adók. Szerem vm. rumai j.-ban,
(i9io) 1013 szerb lak. (Tr. SzHSz.)
Stejvaspatak (Steiu), kisk. Hunyad vm. hátszegi j.-ban, (1910) 903 román és magyar lak.
(Tr. R.)
Stele (gör.), 1. Sztélé.
Stell., latin állatnév után Steller Georg Wilhelm (1709—45) nevének rövidítése.
Stella (lat.) a. m. csillag.
Stella, kötésforma, melynél a pólya a vállakon körülfutva a mellen (S. thoracis) v. a háton
(8. dorsi) kereszteződik.
S t e l l á é e r r a n t e s (lat.) a. m. bolygók (l. o.).
S t e l l á é í i x a e (lat.) a. m. álló csillagok (1. o.).
S t e l l á d é (ném.-franc, ejtsd: —ázs), a. m. áll
vány. — Stellage-ügylet, a dljügyletek egy neme,
melynél a spekuláló fél előre megszabja magá
nak a legmagasabb és legalacsonyabb árfolya
mot, amelyen belül ügyletét lebonyolítani nem
kívánja, hanem attól a mutatkozó veszteség árán
visszalép.
Stsllaland, a délafrikai Unió egyik vidéke,
amelynél? nagyobb része (12,500 km2)2a Becsuanaföldhöz, kisebb része pedig (2990 km ) Transvaal
gyarmathoz tartozik. Massznv komunai törzsfő
nök 1882. a búroknak engedte át, kik köztársa
ságnak proklamálták, a brit kormány azonban
tiltakozott s a búrokat 1884. a terület kettéosz
tásárakényszeritette és a ráesett részből Vrybury
területet alkotta.
Stellaria L., csillaghúr, tyúkhúr (n5v.), a
Caryophyllaceae (Szegffifélék) család génusza;
80 faja vékony szárú és ágú, lazán felemelkedő
v. heverő gyepes fii. Viráguk fehér, szirma mó
lyen hasadt, bibeszál 3—5, az utóbbi esetben a
csészelevelekkel váltakozók. Tokjuk gömböly
ded, közepén felül 6 felé nyílik. Több faj kozmo
polita, különben magasabb hegyek és a forró öv
növényei. Nálunk is több faj honos, így a S.
média (L.) Vili. (közönséges csillaghúr, árnyék
szerető fű, csibe-, madár-, lúd-, pipehúr, tyúk
begy). Lecsepült gyepes fű. Levele tojásdad, ki
hegyezett. Gyakran alkalmatlan gyom. Gyenge
hajtása és levele éneklő madárnak való eleség,
különben' mindegyik faj jó takarmány. A fagy
nem igen bántja, néha már a hó alatt virít.
S t e l l a r i s (lat., a stella a. m. csillag szótól)
a. m. csillagra vonatkozó; S- asztronómia, az
álló csillagok asztronómiája. A precíziós csilla
gászatnak az a része, mely az állócsillagok
rektaszcenziójának és deklinációjának pontos
meghatározásával foglalkozik. S. fotográfia, az
állócsillagok fotográfiai fölvétele.
Steller Tamás, evang, tanár és lelkész a XVII.
sz.-ban. Tanulmányait a wittenbergi egyetemen
bevégezvén, Beszterczebányára hivták meg is
kola-igazgatóul s itt működött 1673-ig, amikor a
pozsonyi rendkívüli törvényszék elé idézték;
előbb Lipótváron volt bebörtönözve, később a
nápolyi gályákra vitték; midőn kiszabadult,
Wittenbergbe ment s ott tartózkodott 1684-ig,
amikor Beszterczebányára ment lelkésznek.Utolsó
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éveit teljesen megvakulva töltötte. Megh. 1715.
Művei: Dissertatio de voto Jacobi Ger. XXVIII.
(Wittenberg 1668); De existentia spiritus inflniti,
qui est Deus (u. o. 1667); Bxercitatio de triplici
spiritus sancti gratiae vocantis, justificantis et
conservantis quidditate et diversitate (u. o. 1667);
Dissertatio theologica de vana pseudo-christianorum religione (u. o. 1670).
Steller, Georg Wilhelm, természetbúvár, szül.
Windsheimban Í709 ínárc. 10., megh. Tjumenben
(Szibíria) 1746 nov. 12. Teológiát és természet
tudományokat tanult. 1734-ben Szent-Pétervárott
a novgorodi érsek udvari orvosa, 1737. a szent>
pétervári akadémia adjunktusa lett. Résztvett az
ú. n. kamcsatkai expedícióban s elkísérte Bering-et
északnyugat-amerikai útján. Innen visszatérve
két évet fordított Kamcsatka tanulmányozására.
Halála után jelent meg legértékesebb munkája
Debcstiis marinis (1751) címen, melyben leírja az
asóta teljesen kipusztult Rhytina Stelleri-t (ten
geri tehenet, 1. Éhyiina).
Stellingen, porosz falu a schleswigi közigaz
gatási kerületben, (1919) 6047 lak., ideggyógyinté
zettel, a Hagenbeck-féle híres állatkerttel.
S t e l l i o (állat). E névvel jelölték az ókoriak a
gekkókat (1. Geckonidae).
S t e l l i o n a t u s (crimen, lat.) a.'m. csalás. A szó
«stellio»-tól (gyík) származik, mert a gyík csúszó
mászó voltánál fogva a ravaszságnak jelképe.
Stellit (ásv.), 1. PeMolit.
Stellwag (von Cárion), Kari, szemorvos, szül.
Langendorfban (Morvaország) 1823 jan. 28.;
megh. Bécsbon 1904 nov. 21. A bécsi egyetem
tanára volt 1854-től. Főbb művei: Ophtalmologie
vom naturwissenschaftlichen Standpunkt (1853—
1858); Lehrbuch der praktischen Augenheilkunde
(1862), magyarul Vidor Zsigmond fordításában:
A gyakorlati szemészet tankönyve (1868).
S t e í m a t o p o d a (áiiat), a MohállatoK (Bryozoa) egyik alrendje, ahová majdnem kizárólag
tengeri állatok tartoznak, melyekre jellemző,
hogy tapogatóik köralakban veszik körül a szabad
és fedéllel (epistuma) el nem zárható szájnyílást.
S t e l o d o n t , az a fogazat, melynél az egyes
fogak az állkapocs szélen levő különleges alap
zathoz erősödnek. Ilyen a fosszilis tengeri kígyók
(Pythonomorplia) fogazata.
Stelvio, Giogo dello S., hágó. 1. Stilfser-Joch.
Stelzhamer, XavérFranz, osztrák költő, szül.
Gross-Piesenhamban (Ried mellett) 1802 nov. 29.,
megh. a Salzburg melletti Henndorfban 1874 júl.14.
Bgyideig színész volt. Az oberennsi nyelvjárásban
írt költeményei (Lieder 1837; NeueGedic'hte 1841,
1844, 1846, 1868; Gediehte 18")5) maradandó
becsűek. Válogatott gyűjteményüket legújabban
kiadta R. Greinz (1907); 1908. Linzben emlék
szobrot állítottak neki.
Stelzner, Alfréd Wilhelm, német geológus,
szül. Drezdában 1840 dec. 20., megh. Wiesbadenban 1895 fobr. 25. 1866-ban a freibergi akadémia
inspektora, 1874. u. o. a geognózia tanára lett.
Időközben az argentínai Cordoba természettudo
mányi fakultásán is tanított (1871) s Argentína
geológiai ós paleontológiái viszonyairól 1885.
Kasselben nagy munkát adott ki több német
geológus segédkezedével. Széles körben ismert
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müve: Die Lateralsekretionsthoorie und ihre
Bedeutung für daa PMbramer Ganggebiet (Freiberg 1889). Nagybecsű kéziratgyüjteménye alap
ján dolgozta ki Bergeat A.: Die Erzlagerstátten c.
(Leipzig 1906, 2 köt.) nagy munkáját.
Steiznerit (ásv.), gyémántfényű, átlátszó, zöld
rombos prizmák. Bázikus rézszulíát :
CuS0 4 . 2Cu(OH)2.
Újabban fedezték fel Eemoünos mellett Chilé
ben.
S t e m i n a (gör.), 1. Sztemma.
S l e i i i m a v. s t e m i n a t a (ocellus, pontszem),
az ízeltlábúak (Arthropoda) ós főleg a rovarok
egyszerű szeme.
S t e i i a n t l i i u u i A. Gray (növ.), a liliomfé
lékhez tartozó génusz, molynek 4 faja Észak
amerikában, egy Szakhalin szigetén él. Hagymás
növények, szép virágaik laza virágzatban álla
nak. A S. robustum A. Gray caroiinai faj, szép
kerti növény, amelynek 1—2 m. hosszú virágzati
kocsányon nagy, fehér, később megpirosodó vi
rágokat viselő bugája van.
Stenarum, 1. Segesvár.
Stenbock, Magkus, gróf, svéd hadvezér, szül.
Stockholmban 1664 máj. 22., megh. Fredrikshavenben 1717 márc. 6. Az északi háború első évei
ben XII. Károly seregében harcolt, 1706. Schonen kormányzója lett. 1710 márc. 10. az oda be
törő dánok felett Helsingborg mellett fényes
győzelmet vívott ki. 1712. mint tábornagy átkelt
Pommerániába s dec. 20. Gadebusch mellett az
egyesült dán és szász sereget verte meg. 1713 jan.
28. felégette Altonát, de máj. 16. Tönning mel
lett egész seregével a dánok, szászok és oroszok
fogságába jutott. Haláláig szigorú fogságban
őrizték Kopenhága mellett. V. ö. Lilliestrále,
Magnus S. och slagét vid Helsingborg (Helsing
borg 1890); Malmström, Magnus S. i fángenskapen (Stockholm 1901); Amerstedt, Magnus
S. (u. o. 1905).
Stendal, város Magdeburg porosz kerületben,
régebben Altmark fővárosa, (i9i9) 29,367 lak.,
nagy vasúti műhelyekkel, jelentékeny iparral;
Winckelmann Joachimnak a város szülöttjének
és Nachtigalnak emlékszobrával; régi erődítmé
nyek maradványaival. Tanintézetei közül neve
zetes az elhagyott gyermekek nevelőintézete, van
Bismarck-múzeuma. S.-t 1151-ben Medve Albert
alapította. Midőn 1258. Brandenburgot az aszkániai ház tagjai fölosztották, S. az I. János által
alapított idősebb ágnak volt a fővárosa; ,ez ág
azonban már 1320. kihalt. A város akkor ÉszakNémetország igen jelentős helye s a Hanzának
is tagja volt.
Stendhal (ejtsd: sztendai), Beyle (1. o.) francia
író álneve.
Stenemachos, város, 1. Sztanimaka.
Stengel, 1. Edmund, német romanista, szül.
Halle a/S.-ban 1845 ápr. 5. 1873-ban a marburgi,
1896. agreifswaldi, 1914. ismét a marburgi egye
tem tanára lett. Főművei: Codex manuscriptus
Dighy 86. (Halle 1871); Eomanische Verslehre
(Strassburg 1893, Gröber «Grundriss»-a 2. köte
tében). Megalapította 1881. az Ausgaben und
Abhandlungen aus dem Gebiete der romanischen
Philologie c. vállalatot
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2. S., Kari, báró, osztrák jogi iró, szül. Peulendorf ban (Bamberg kerület) 1840 júl. 26.1895 1910. a müncheni egyetem tanára. Müvei: Dk*
Organisation derpreussische Verwaltung (Leipzig
1884); Lehrbuch des deutsch. Verwaltungsrechts
(Stuttgart 1886); Das Staatsrecht des Königreichs Preussen (Freiburg 1894); Der ewige Friede
(1899); Deutsche Kolouialpolitik (1900); Dio
Rechtsverháltnisse der deutschen Schutzgebietü
(1901); Weltstaat und Friedensproblem (1909);
Zur Frage d. wirtschaftl. u. zollpolit. Binigung
von Deutschland und Österreich-Ungarn (1915j.
Kiadta a Wörterbuch des deutschen Verwaítungsrechts c. munkát is (5 köt, u. o. 1889—98;
2. kiad. 1910).
Stenhammer, Wilhelm, svéd zeneszerző, szül.
Stockholmban 1871 febr. 7., ahol 1898. a filhar
móniai társaság, 1900. a városi színház karnagya
lett. Zenekari és karművein kívül írt egy zene
drámát Tirsing c. (1898) ós zenét Ibsen Ünnep
Solhaugon c. drámájához (1899).
Stenjevec, adók. Zágráb vm. zágrábi j.-ban,
(i9io) 736 horvát lak., a horvát orsz. tébolydaval.
A rómaiak alatt itt Andaictonium volt, az Bmona
(a mai Laibach) felé vezető hadi út egyik állo
mása. (Tr. SzHSz.)
Steno, 1. Stheno.
S t e n o c o d e V. StenO-Code (ejtsd: sztenokód),

Amerikában és Angliában használatos rövidítési
mód megjelölése, mellyel az angol nyelvben a
leggyakrabban használt, mintegy 29 szavat csu
pán egy betűvel jelzik. Hasonlatos a nemzetközi
távirászatban használt rövidítési módhoz. A S.
használati módját magyarázatképen rendszerint
a levélpapirosra nyomtatják a részvevők. L. még
Stenotelegráf.
ü t e n o d e r m a (állat), 1. Stenodermata.
S t e n o d e r m a t a (állat), a Hártyásorrú dene
vérek (Phyllostoniatidae) egy csoportja, melyre
az a jellemző, hogy fajaiknak szájorra nagyon
megrövidült, ezért Rövidorrú vámpirok-Titík. ne
vezik. Az újvilág trópusi részeiben honosak. Ide
tartoznak az Artibeus, Stenoderma, Centurio és
Brachyphylla nemek.
S t é n o d o s e (franc, ejtsd: sztenodóz), fotográfiai
vegyi szerek oldásra kész tablettaalalcban.
S t e n o g r a p l i i a (gör.), 1. Gyorsírás.
Stenokeíália, 1. Sztenokefália.
S t e n o p r o s o p i a , 1. Keskeny arcúság.
S t e n o p s (állat), az Bgykarmü félmajmok (Lemuridae) családjába tartozó bagolyszemü makik
(Loris) régebbi tudományos neve. Egyetlen isme
retes faja az India D.-i részén és Ceylon szigetén
honos Karcsú lóri (Loris gracilis K. Geoffr.).
Stenorj-hinia, 1. Catarrhinia.
S t e n o s i s (gör.), a. m. szűkület (1. o.).
S t e n o s t o m u m (állat), az Örvényférgek (Turbellaria) egyik neme. Testük fonálalakú, fehérv.
fehéres. Hosszuk 0'6—0'8 mm. 10 faj ismeretes,
melyek egy kivételével az édesvizekben honosak.
Középeurópában édesvizekben mindenütt közön
séges a S. leucops O. Scbm. ós a S. lemnae (Dug.)
v. Graff. Mindkettő 2—8 egyénből álló, 2—3 mm.
hosszú láncokat alkot.
S t e n o t a c l i y g r a p h i a , 1875. Németország
ban keletkezett önálló gyors iráei rendszer. Meg
Amely sső S alatt nincs i ég, Sx alatt keresendői
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alapitója a zosseni sztiletásfl Lehmann August ber
lini cipész (1843—1893). Vezérelve az, hogy a
mássalhangzók egyformán egyfokúak. A magán
hangzókat csak a szók elején Írja ki betű szerint,
inig a szókban az előző mássalhangzóknak két
es három fokú nagyításával jelzi.
Stenotelegrái, különösen a kábeltelegráf gyor
sítására akarták a S.-rendszert használni. A stenográftához hasonlóan a magánhangzókat a felvevő
készülék a mássalhangzók változtatásával fejezte
ki. A gyakorlatban a rendszer egyáltalán nem
vált be.
Stenotherm állatok azok az állatok, melyek
nagyobb hőmérsékleti különbségeket nem tudnak
kibírni. Ellentétei az eurytherm állatok, melyek
viszont nagy hőfokbeli különbségekhez is baj nél
kül tudnak alkalmazkodni.
Stenson-féle vezeték (dactus incisiims), az
emlősöknél az állközti csonton keresztül haladó
vezeték, mely a Jacobson-féle szervet a száj
üreggel kapcsolja össze.
Sten Sture, 1. Sture.
S t e n t a n d o (ol.), zenei műszó a. m. vonakodva,
vonszoltan, habozva. Stentato egyértelmű a riteíwío-val.
Stenterollo, a firenzei népies játék egyik
tipikus alakja, az olasz Paprika Jancsi. Öltözete
és maszkja egyaránt komikusan torzított.
Stentor,Homeros Iliászában szereplő hatalmas
hangú görög. Ezért beszélnek stentori hang-Tó\.
Stentor (Kiirtállatocska, á"at), a Csillós ázalékállatkák (Oiliata) osztályába, a Felemás csillangósak (Heterotricha) rendjébe tartozó vég
lény-nem. Testük hosszúra nyúlt, kürtalakú. Édes
vizekben leggyakoribb fajai: a színtelen vagy
zöldes színű S. polymorphus Ehrbg. és a kékes
ssinű S. coeruletis Ehrbg.; ritkább a S. igneus
Ebrbg. A S.-fajok 1 mm. nagyságot is elérnek,
ezért gyakorlott jószemü ember már szabad szem
mel is megláthatja őket. Az édesvízi S.-ok leg
gyakrabban találhatók a vizi lencse alsó felületén
hátsó végükkel letelepedve.
Stenyklaros, ógörög város a Peloponnézoszon,
Messenia tartomány ÉK.-i részén.
Stenzel, Alfréd, német tengerészeti Író, szül.
Boroszlóban 1832 dec. 24., megh. Göttingenben
Í906 jún. 16. A német-francia háborúban az északi
tengeri hajóraj törzskarának főnöke volt. 1887-ben
a kiéli tengerészeti akadémián a tengeri hadtörté
net tanára lett. Főbb munkái: Über Kriegf ührung
zur See (Berlin 1889); Die deutsche Flotté und der
Reichstag (u. o. 1892); Der kürzeste Weg nach
Konstantinopel (Kiél 1894); Die Flotté Grossbritanniens (u. o. 1900) és legfőbb müve: Deutsches
seemánnisches Wörterbuch (u. o. 1904).
Stenzler, Adolf Fricdrich, német szanszkritista, szül. Wolgastban 1807 júl. 9., megh.
Boroszlóban 1887 febr. 27. 1833-ban a boroszlói
egyetemen tanár. Főbb munkái: Yajnavalkya's
Gesetzbuch, Sanskrit und Deutsch (Berlin 1849);
Indische Hausregeln, Sanskrit und Deutsch (4 köt,
Leipzig 1864—78); Elementarbuch der Sanskritsprache (8. kiad. München 1908).
Stepli., tudományos latin állatneveknél Stepheiis Francis James angol entomologus (1792—
1852) nevének rövidítése.
Kérni Naw Levikona XVII. kőt
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Stephan, 1. Emil, német utazó, szül. Glatzban 1872 máj. 16., megh. Namatanaiban (Bismarck-szigettenger) 1908 máj. 25. Mint hajó
orvos részt vett az 1900-iki kinai expedícióban,
1904. a Déli-tengeren járó Möve kutatóhajó or
vosa lett. 1907-ben S. szervezte a német hadi
tengerészeti expedíciót a Bismarck-szigetten
gerbe, de útközben meghalt. Néprajzi tanulmá
nyokkal is foglalkozott. Műve: Südseekunst
(Berlin 1907); Graebnerrel együtt: Forschungsergebnisse bei den Vermessungsfahrten S. M. S.
Möve i. J. 1904 (u. o. 1907).
2. S., Heinrich von, a nemet birodalmi posta
hivatal államtitkára, szül. Stolpban (Pomeránia)
1831 jan. 7., megh. Berlinben 1897 ápr. 8.1870-ben
az északnémet szövetség postavezérigazgatója
lett, a német-francia háborúban a német tábori
posta feladatát fényesen oldotta meg és a háború
után a német birodalmi posta vezérigazgatója
lett. 1879-ber a német birodalmi postahivatal
államtitkárává tették. S. nagy szervező tehetség
volt, érdeme, hogy a német postát és mindazt,
ami azzal összefüggött (birodalmi nyomda, posta
múzeum stb.) mintaszerű magaslatra emelte. Leg
jelentékenyebb alkotása azonban a világpostaegyesillet. Ő tervezte, ő sürgette és meg is élte
azt, hogy a földkerekség majdnem valamennyi
művelt állama e szövetségbe belépett. Főbb
munkái: Geschichte der preussischen Post (Ber
lin 1859); Das heutige Ágypten (Leipzig 1872);
Weltpost und Luftschiffahrt (Berlin 1874); ő ala
pította a német posta rendkívül értékes szemlé
jét : Archív für Post und Telegraphie.
3. S., Jean Marié Edouard, francia csillagász,
szül. Ste-Pezenneben 1831 aug. 31. 1873-ban
a marseilloi csillagvizsgáló igazgatója. Számos
ködfoltot fedezett fel, azonkívül a Júlia © kis
bolygót és az 1867 I. üstököst. Főbb művei:
Détermination de la différence de longitude ParisMarseille-Alger (Paris 1878); Equations aux dérivées partielles de 2. ordre (1866); Voyage sur
la cőte orientale de Malaccá (1870).
Stepb.ani,ÍM(ZoZ/,németarcheológus,szül. Beuchában 1816 márc. 29., megh. Pavlovszkban 1887
jún. 11. 1841-ben Dorpatban s 1850. Szent-Péter
váron lett egyetemi tanár. Művei: Eeise durch
einige Gegenden des nördlichen Griechenland
(Leipzig 1843); Der ausrohende Herakles (u. o.
1854); Antiquités du Bosphore Cimmérien (at
lasszal, Pótervár 1854); Die Vasensammlung der
kaiserlichen Eremitage (2 köt., u. o. 1869); Die
Antikensammlung zu Pawlowsk (u. o. 1872).
Stephanides Károly, karmester és zeneszerző,
szül. Budapesten 1871 ápr. 7. A zeneelméletben
Nikolics volt a mestere. 1898—1905. a kolozs
vári Nemzeti Színház első karmestere volt. 1908.
a Vígszínház, később a Fővárosi operettszínház
karmestere lett. Nevezetesebb munkái: A bakter
(víg opera 1 felv.); Flórika szerelme (népszínmű
Moldován Gergely szövegére, 1898); Mátyás
szerelme (3 felv. víg opera, Géczy István szöve
gére, 1905, Budapesten a Várszínházban 1921);
Kis leány (operett, Szomory Emil szövegére).
Irt zenét Komor Gyula gyermekdarabjaihoz óa
ezeken kívül több népszerű dalt és kabarédarabot.
— Testvérbátyja S, Sándor, Németország egyik
10
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Stephanlt
jónevü karmestere, zenetanulmányait Budapesten
végezte, Hamburgban, Berlinben, a háború kitöré
sekor Londonban dirigált, azután Németországba
tért vissza. — Testvéröccse S. József, a kolozs
vári Nemzeti színház operettdirigense.
Stephanit (isv.) 1. Stefanit.
S t e p l i a n o c e r o s (állat), a Kerekesférgek (Botatoria) egyik neme. Édesvizekben, vizi növé
nyeken igen közönséges faja az átlátszó házú és
1—1-5 mm. hosszúságot elérő S. fimbriatus
Goldf.
Stephanos, 1. görög szobrász a Kr. e. I. sz.
utolsó tizedeiben, Pasiteles tanítványa, a másoló
iskola tagja. Egyetlen ránk maradt müve a jel
zésével ellátott atlétaszobor a római Albani-vil
lában, mely egy a Kr. e. V. sz. első felében ké
szült görög eredeti alkotásnak hü másolata.
2. S-, bizánci görög grammatikus, valószínű
leg az V. században Kr. u., egy terjedelmes geo
gráfiai lexikont (Ethnika) szerkesztett, melynek
csak Hermolaos készítette kivonata maradt fenn
(kiadta Dindorf, Leipzig 1825, 4 köt. és Meineke
Berlin 1849).
S t e p l i a n o s k o p (gör.-lat.), készülék a fény
elhajlási jelenségeinek ábrázolására.
S t e p b a n o s p e r i u u i u (aöv.), 1. Gordaitaceae.
S t e p l i a n u s (lat.) a. m. István.
Stephanus (franc. Estienne, Etienne), könyv
nyomtató család. Alapítója Parisban Henricus
(I.) 1460—1520. Mintegy 120 kiadványa ismert.
Követói nagyobbik fia Fraugois (1502—50) s
második fia, Bobért (I.) (szül. Parisban 1503.,
megh. Genfben 1559.), ki mint filozófus és könyv
nyomtató volt híres és királyi könyvnyomtató
címet kapott. Nevezetesek biblia- és zsoltárkiad
ványai ; de merész szövegváltoztatásai miatt
kénytelen volt Genfbe menekülni. A harmadik
testvér, Charles (1504—64) orvos lett, 1551.
átvette Róbert nyomdáját, de üzlete rosszul ment
s a Cháteletbe záratták hitelezői; ott halt meg.
Róbert (I.) legidősb fia, Henri (II.) (szül. Paris
ban 1531., megh. Lyonban 1598) jeles huma
nista s kivált hellenista volt. Fugger Ulrieh
augsburgi bankár segélyével híres nyomdát állí
tott Genfben s ezt apja üzletével egyesítvén,
több mint 180 művet adott ki. Szabadelvű val
lási nézetei miatt üldözésnek is volt kitéve.
Leghíresebb müve Thesaurus Lingvae Graecae
(1571). Pia, Pázd (1566—1627 kör.) követte őt,
de elüldöztetvén Genfből, üzletet eladta. Fiai
voltak Antoine (szül. Genfben 1592., megh. Pa
risban 1674) és Joseph (1603—1629). Antoine
visszatért Parisba s kir. könyvnyomtató lett. Üz
letét fiai: Jean-Jacques, Francois (III). és Henri
(V.) folytatták. Róbert (I.)-nek 2-ik fia, Bobért
(II.) (szül. Parisban 1530., megh. Genfben 1570),
Parisban működött 1556 óta, szintén kir. könyv
nyomtató volt s költeményeket is írt. Fia, Bo
bért (III.) (1560—1630) Bobertus Steplianus B.F.
É. N. (Roberti filius, Roberti nepotis) név alatt
mint író lett ismert. Másik fia, Henri (III.) nem
volt nyomdász, de ennek fia, Bobért (V.) vissza
tért a nyomdászathoz, mint utolsó ez ágból. Végre
Róbert (I.) harmadik fia, Frangois (II.) szintén
nyomdász volt s genfi nyomdája 1562—1582-ig
működött. Fiai, Gervasius és Adrién, könyv-

kereskedők lettek Parisban, úgyszintén Adrién két
fia, Pierre ós Jérorne (1687), ők a család utolsó
tagjai. V. ö. Aug. Benouard, Annales de l'imprimerie des Estienne (Paris 1843); L. Glément,
Henri Estienne et son oeuvre franc. (u. o. 1898).
Stephen. (ejtsd: sztevn), 1. James Fitzjames,
baronet, angol jogtudós, szül. Londonban 1829,
mára 3., megh. Ipswichben 1894 mára 11.1869—
1872-ig igazságügyminiszter az indiai kormány
ban, 1879—91-ig a High Court of justice birája.
Nagy érdemei voltak India törvényhozásának
reformja körül. Főművei: Liberty, equality and
fraternity (London, 2. kiad. 1874); History of the
criminal law of England (u. o. 1883); Digest of
law of criminal procedure (u. o. 1883); A gene
rál view of the criminal law of England (u. o. 2.
kiad. 1890); Digest of the criminal law (u. o. 6.
kiad. 1904).
2. S-, Leslie, angol irodalomtörténetíró és filo
zófus, szül. Kensingtonban 1832 nov. 28., megh.
Londonban 1904 febr. 22. Mill, Darwin és Spencer hatása alatt állt s különösen nemzetgazda
ságtannal foglalkozott. 1871 óta szerkesztette a
Cornhill Magazinét. Főművei: The history of
English thought in the eighteenth century (1876—
1881); Johnson (1878), Popé (1880), Swift (1882)
és George Eliot életrajza; Science of ethics
(1882); Hours in a library (új kiad. 1892). 18821891-ig szerkesztette a Dictionary of national
biographyt. V. ö. Maitland, Life and letters of
Leslie S. (London 1906).
Stephenson, 1. George, angol technikus, a lo
komotív feltalálója, szül. Wylamban (Newcastle
mellett [NorthumberlandJ) 1781 jún. 8., megh.Taptonhouseban 1848 aug. 12. Mint gépészinas már
kitűnt ügyességével. Majd felvigyázó lett s is
mételten kitüntette magát. 1814-ben építette az
első használható lokomotivot. Egyidejűleg Sir
Humphry Davy val bányamunkások számára biz
tossági lámpát talált fel. S. vezetése alatt ké
szült az általános forgalomra szánt első vasút
Stockton ós Darlington közt, amely 1825. készült
el. Ezen az útdarabon három, általa konstruált
lokomotív közlekedett. A M. Pease-zel (Darling
ton) együtt 1824. Newcastleben épített gépmű
helyből kerültek ki Anglia, Amerika és Európa
újonnan épülő vasútjai számára az első lokomotivok. A Tyne nagy vasúti hídján Newcastleben
szobrot állítottak neki s a hidat róla nevezték
el. V. ö. Smües, The life of George S. (legújabb
kiadás London 1884).
2. S., Bobért, angol mérnök, S. 1. fia, szül.
Wilmingtonban 1803 okt. 16., megh. 1859 okt.
12. Fiatal korában a killingworthi vasművek
ben dolgozott, majd az edinburgi egyetemen ta
nult. Beutazta Amerikát, hol a colombiai bánya
társulatot alapította. Angliában több vasutat épí
tett, továbbá a lokomotivon javításokat eszkö
zölt. Nevezetes működést fejtett ki a csőhidak
építése terén. Kiváló alkotásai a Britannia-hld a
Menai-csatorna fölött és a Kanadában Montreal
közelében épült 3 km. hosszú Viktória-hld. Vasúti
kérdésekben nagy tekintélynek örvendett nem
csak Angliában, hanem az egész kontinensen.
Kiváló érdemei elismeréséül a Westminsterben
temették el. Report on the atmospheric railway-
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eystem c. müve német átdolgozásban is megje
lent (Berlin 1845). V. ö. Smiles, Lifes of George
and Eobert S. (8. kiad. London 1868, 1905);
Jeaffreson és Pole, Life of Róbert S. (u. o. 1864,
2 köt.).
Stepney (ejtsd: szteppne), London egyik közigaz
gatási kerülete Commercial és Mile End Road
közt, (i92i) 249,738 lak.
Steppe (oroszul: sztyep vagy sztepj), az olyan
terület neve a fizikai földrajzban, amelyen a
csapadék csekélysége miatt (évente 240—400
milliméter) csak fűféle és alacsony bozót nő.
A S.-vidék típusos talaja a lösz, amely a levegő
ből lehulló igen finom porból keletkezik olyan
helyeken, ahol a szél tovább nem viszi (mint a
sivatagon), hanem az apró növényzet megköti s
az eső és folyóvíz nem alakítja át (mint a sza
vannákon). A S.-t tehát leghelyesebben félsivatagnak lehet nevezni magyarul; ilyen jellegű
területek az orosz puszták, a Gobi-puszta, a szu
dáni S.-vidék, a pampák Dél-Amerikában vagy
Ausztráliában a scrubök vidéke. A S.-n a víz
hiánya miatt állandó földmüvelés nem lehetsé
ges, ez az igazi nomád pásztornépek tanyája
(Belső-Ázsia). A S. növényzete és állatvilága is
természetesen a száraz éghajlathoz alkalmazko
dott s az egyes kontinensek szerint különböző.
A növény földrajz megkülönbözteti a fű, a cser
jés, a sós, az agyagos, a homok, sőt a sivatagszerű S.-t, de az egyes növény-szövetkezetek sze
rint is, pl. üröm-, árvalányhaj-S.-t. A tipikus S. a
szorosabb értelemben vett fű-S., amely fátlan,
többnyire fűvel és évelő növényekkel borított, ki
terjedt síkság (Dél-Oroszország, Közép-Ázsia,
Észak-Amerika [préri] és Argentína [pampas]).
A mi Alföldünk is S.-szerű — sokan (Kerner)
annak is tartják — mivel azonban a fás növény
zet rajta kifejlődhetik, azért puszta (Griesebach)
név alatt megkülönböztetik. A S. elüt a rétektől
(sűrű, széleslevelü lágy fünövényzet) és a sivatag
tól (alacsony, ritkás évelő növényzet). V. ö. Hum
boldt, A S.-ről és sivatagokról (Ansichten der
Natúr); Nehring, Über Tundren und Steppen der
Jetzt- und Vorzeit (Berlin 1890); Schilberszky,
A S.-teruletek jellege (Terin. Tud. Közi. 1908);
Timkó, Transzkaukázia pusztái (Földr. Közi.
1915. II. füz.).
Steppesó a. m. sivatagi só (I. o.).
Stepterion, «koszorústtnnep» Delphiben annak
emlékére, hogy Apollón a Python nevű sárkányt
megölte.
Stercorarius (állat), 1. Halfarkas és Sirály
félék.
Stercorit (fev.), 1. Szterkorit.
Sterculia L. (a. m. bűzfa, nOv.), a Sterculiaceae
család génusza; 90 faja forróövi fa, a legtöbb
keletindiai és maláji. Levelük ujjas, karélyos, v.
osztatlan. Viráguk 1 ivarü, 5 tagú, molyhos, ha
rangalakú csészével. Termésük fás tüsző. A S.
follida L. Kelet-Indiától Új-Dél-Walesig van
elterjedve. Magas fa. Levele nagy, ujjas. Virága
sötét kárminpiros, kellemetlen szagú. Mogyorónyi,
olajos magvát megpörkölve eszik, kisajtolt olaját
pedig sokféleképen felhasználják. Amerikában
Ültetik. A S. tragacantha Lindl. afrikai (Sierra
Leone), tragántf éle gummit termel, ép így az indiai
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S. urensRoxb., melynek magvát szintén eszik. —
S. acuminata, 1. Cola.
S t e r c u l i a c e a e (nBv.), a szabadszirmú kétszi
kűek családja a Malvales sorozatban; mintegy 600
faja csaknem kivétel nélkül forróövi fű, cserje
vagy fa. Levelük egyszerű, olykor ujjas vagy
karélyos, viráguk rendesen sugaras és 2 ivarú.
Csészéjük forrtlevelü, pártájuk hiányozhatik is,
a porzók csővé nőttek össze. A termés többnyire
száraz, magvukban húsos tápláló szövet. Két leg
fontosabb génuszaa T^eoJrowíafkakaófa1 és a Cola.
Stére (ejtsd: sztér), köbmérték különösen fánál
Franciaországban = 1 m s .
S t c r e o m a (n6v.), 1. Mechanikai szövetek.
S t e r e o p l a s m a , 1. Sztereoplazma.
Stereos, a görög a-speó:; (a. m. merev, tömör,
erős) latinos leírása. Összetételeit 1. Sztereo . . .
alatt.
Stereoscop, 1. Sztereoszkóp.
S t e r e o t r o p i s m u s (gör.), 1. Tropizmus.
S t e r e u m Pers., a bazidiumos gombák Thelephoraeeae családjába tartozó génusz, melynek
mintegy 250 faja ismeretes. A termőtest bőrszerü
v. fás, rendesen széles alappal odanő a fára, mely
ből táplálkozik. A hymeniumos felület sima. Na
gyon elterjedt a S. hirsutum (Willd.) Pers. elhalt
fatuskón, száraz ágakon. Kárt okozó a S. frustulosum (Pers.) Fries, mely a tölgy fáját rontja.
S t e r i g m a (nOv.), 1. Bazidium.
Sterilezés (sterilizálás, sterilisatio, lat.), az
az eljárás, mellyel valamely tárgyat baktérium
mentessé tesznek. A sebészeti operációknál és se
bészeti intézetekben külön e célra szerkesztett ké
szülékek (sterilizátor) vannak, melyekben az ope
rációnál használt tárgyak és az operációnál hasz
nált víz is baktériummentes állapotba hozható.
L. Aszepszis és Fertőtlenítés.
Sterilezett tej, csiramentesített tej, helyeseb
ben mondva olyan tej, melyben életképes csirák,
baktériumok többé nincsenek. A tej sterilezése
leginkább hő utján történik. L. Tej.
Sterilig (lat.) a. m. meddő, terméketlen ; csira
mentes.
Sterilisatio (lat), 1. Sterilezés.
S t e r i l i t á s (lat.), 1. Magtalanság.
S t e r i l i t a t i s procuratio (lat.) a. m. gon
doskodás a meddőségről,
férfi nemző-, v.
a nő fogamzóképességének mesterséges megszün
tetése (a herék vagy a petefészek kivétele) a gyer
mekek szaporodásának meggátlása végett. A S.-t
mint külön bűncselekményt a Btk. nem ismeri, de
súlyos testi sértésnek minősített esete az, ha a
testi sértés következtében a sérült nemző tehetsé
gét elvesztette (.H03 §). Vájjon büntetés alá esik-e
a S., ha az illetőnek beleegyezésével történik,
büntetőjogi irodalmunkban vitás. Idevág némileg
a sajtótörvénynek az a rendelkezése, amely a
gyermeknemzést meggátló szerek hirdetését ki
hágásnak minősíti.
Sterilizálás, 1. Sterilezés. — S.-nak mondják
a meddőség mesterséges előidézését is.
Sterio Károly, festő, szül. Stájerlakon (KrassóSzörény vm.) 1821., megh. Budapesten 1862 jún.4.
A harmincas évek végén Bécsben kezdte tanul
mányait s első sorban színes illusztrációival tttnt
fel, amelyeket díszmüvek számára készített. Ilye-
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neket festett a Prónay Gábor gr. által kiadott
Skizzen mis dem Volksleben in Ungam (1855)
diszinű számára, amelybe kívllle Barabás és Weber is dolgozott. Magyar konyha c. vlzfestménye
(1854) a Nemzeti Múzeumba került. 1859-ben meg
festette a királyi pár bevonulását Pestre, amelyet
Albrecht főherceg vett meg. Számos vízfestinénynyel illusztrálta Andrássynak 1859. megjelent
keletindiai útleírását. Bécs után Pozsonyban is
működött, végre Budapesten telepedett le.
Sterk Izidor, műépítész, szül. Budapesten 1860
okt. 28. A műegyetemet Bécsben végezte. 1892-ben
nyitott önálló műópitészeti irodát Budapesten.
Számos gyártelep és bérház építésén kívül több
nagy üzleti házat épített, Így a Révai testvérek
könyvesházát is; a Gellért (Sáros)-fiirdő tervpá
lyázatán háromszor nyert első dijat, azután Se
bestyén és Hegedűs műépítészekkel egyesülve
megkapta a megbízást a fürdő fölépítésére.
Sterkorális béliekély, 1. Bélfekélyek.
Sterkrade, város Düsseldorf porosz kerületben,
(1919) 46,265 lak., jelentékeny vasmüvekkel, gép
gyártással, szénbányászattal.
Sterl, Éobirt, német festő, szül. Grossdobritzban 1867 jún. 28. Drezdában tanult, utóbb tanár
lett az ottani müv. akadémián. Nevezetesebb mű
vei : Árverés (1889); Aratás (1892 és 1896); Munka
után (1895); Kőtörők (1903); Kotró munkások
(Bécs, modern képtár); Kvartett (1906, drezdai
képtár); képmások.
S t e r l i n g (ejtsd: sztőrling), a középkorban angol
ezüstpénz (némelyek szerint az easterling a. m.
keleti pénz, mások szerint a steare a. m. törvény
szóból származik). Ma az angol pénzrendszer egy
sége Livre S. v. font (poundj S. néven. 1 S. =
20 shilling a 12 penny (többesben pence) á 4 farthing. A font S. jele £. Mint aranyéremnek
sovereign a neve (1. o.).
Stem, 1. Ábrahám, pedagógus, szül. Kiskunhalason 1857 jún. 19. Tanári működését u. o. a
ref. főgimnáziumban kezdte, később Budapesten
a Pesti izr. hitközség fiúpolgári iskolájának igaz
gatója lett; a modern zsidó hitoktatás egyik el
ismert szervezője. Az Orsz. izr. tanítóegyesület
elnökének választotta. Több pedagógiai értekezé
sen kívül jeles tankönyveket irt.
2. S., Samu, orvos, szül. Homonnán 1858 nov.
18-án. Orvosi tanulmányait végezvén, 1881—88.
a Korányi-klinikán gyakornok, majd tanársegéd
lett, 1888. egyetemi magántanárrá képesítették,
ugyanaz évben a poliklinika belgyógyászati osz
tályának főorvosává választották. Önállóan meg
jelent műve: Physikális vizsgálati módszerek
(3. kiad. 1905).
Stem, 1. Adolf (igazi nevén Ernst Adolf), né
met költő és irodalomtörténetíró, szül. Lipcsében
1835 jun. 14., inegh. Drezdában 1907 ápr. 14.
1868. az irodalomtörténet tanára lett a drezdai
politechnikumon. Kiadta : Bibliothek der Literaturdea XVIII. Jahrhunderts (Berlin 186t>—67).
Nevezetesebb szépirodalmi munkái: Gedichte
(Leipzig 1870); Johannes Guttenberg (eposz, u. o.
1873); Wolfgangs Rümorfahrt (elbeszélő költe
mény, u. o. 1895); Historische Novellen (u. o.
1866). Irodalomtörténeti fő művei: Geschichte der
neuern Literatur (7 köt., 1882—85); Geschichte
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der Weltliteratur (Stuttgart 1889); Hermann
Hettner (Leipzig 1885); Ottó Ludwig, ein Dichterleben (u. o. 1890); Studien zur Literatur der Gé
gén wart (Dresden 1895); Ausgewahlte Werke
(6 köt, 1906). V. ö. Stiller, A. S. (Dresden 1901);
Bartels, A. S. (u. o. 1905).
2. S; Alfréd, német történetíró, szül. Göttingenben 1846 nov. 22. Előbb a berni egyetem, 1888
óta a zürichi ínűegyetein tanára. Müvei: Milton
und seine Zeit (Göttingen 1877—79, 2 köt.); Ge
schichte der Revolution in Bngland (Berlin 1898,
2. kiad., Oncken gyűjteményében); Das Lében
Mirabeaus (u. o. 1889, 2 köt.); Geschichte Europas
seit den Vertragén von 1815 bis zuin Frankfurter
Prieden von 1871 (u. o. 1894—1920, 8 köt.).
3. S-, Dániel, írói álnév, 1. Agoult.
4. S., Július, német zenepedagógus, szül.
Boroszlóban 1820 aug. 8., inegh, Berlinben 1883
febr. 27. 1847-ben megalapította Berlinben a róla
elnevezett híres énekegyesületet, 1850. pedig Ph.
Kullak és A. B. Marx társaságában a nevét viselő
konzervatóriumot, amely rövid idő alatt Német
ország egyik legelső zeneakadémiája lett. V. ö. E.
Stem, Erinnerungsblátter an J. S. (Leipzig 1886).
6. S., Maurice íteinhold von, német költő,
szül. Révaiban 1860 ápr. 3.1880—85-ig Ameriká
ban élt s a munkásküzdelmekhez csatlakozott,
azután visszatért Európába és Svájcban 1892—
1898. a Literar. Bulletin der Schweiz folyó
iratot szerkesztette. Több kötet szenvedélyes po
litikai versen kívül írt elbeszélő müveket is.
Művei: Proletarierlieder(188ó); Gesammelte Ge
dichte (Leipzig 1906); Gesammelte Erzáhlungen
(u. o. 190ö); Donner und Lerche (költ., 1907);
Wildfeuer (költ. 1911); Weltanschauung (1921).
6. S., William, német filozófus és pszichológus,
szül. Berlinben 1871 ápr. 29.1907-ben egy. tanár
Boroszlóban, 1916. Hamburgban. Vizsgálódásai
közül különösen a kísérleti pedagógiára es krimi
nológiára vonatkozók nevezetesek. Művei: Die
Analogie hn volkstüml. Denken (1893); Ideen zu
einer differenz. Psychologie (1900); Zur Psyehologie der Aussage (1902); Die Aussage als geist.
Leistung und als Verhörsprodukt (1903); Helen
Keller (1905); Person u. Sache, System des philos.
Weltanschauung (1906-1923,3 köt.); Die Kindersprache (1907); Erinnerung uud Aussage u. Ltige
in der 1. Kindheit (1909; a két utóbbi Clara Sternnel együtt); Die differenz. Psychologie in ihren
inethod. Grundlagen (1911, 3. kiad. 1921); Die
psych. Methoden der Intelligenzprüfung (1912);
Psycholoerie d. frühen Kindheit bis zuin 6. Lebensjahre (Clara Stern-nal együtt 1914,3. kiad. 1923).
AMonograpliien ü. d. seel. Entwicklung des Kindes
(2 köt., 3. kiad. 1922),aZeitschrift für angewandte
Psychologie (Breslau) és Beitraae zur Psychologie
des Aussage szerkesztője s a Zeitsehr. für paed.
Psychologie társszerkesztője.
S t e r n a l i i r u n d o L. (állat) = Sterna fluviatilis Nauin., 1. Halászka és Sirály-félék.
S t e r n b . , latin növénynév utáu Sternberg
Kaspar Maria gróf (1. o.) nevének rövidítése.
Sternberg, 1. az ugyanily nevű morvaországi
kerületi kapitányság székhelye, (1921) 13,276 lak.
Most Cseh-Szlovákországhoz tartozik. — 2. S-,
fürdő Sehlan mellett, Csehországban. _
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Sternberg, frankóniai eredetű cseh főúri csa
lád, mely 1633. német birodalmi grófi címet ka
pott. A XVIII. sz. elején két ágra szakadt, az
idősebbik ág házasság utján megszerezte Manderscheid grófságot Vesztfáliában s 1843. halt ki.
Az ifjabb ág feje volt Leopold gróf, cs. és kir.
lovassági tábornok (szlil. 1811 dec. 22., megh.
1899 szept. 21.), ki 1848—49. mint ezredes hazánk
ollen harcolt s részt vett a móri (1848 dec. 30.)
és kátyi (1849 jún. 7.) csatákban Ottinger lovasdandárában. Legifjabb fia, Adalbert gróf (szül.
Pohorelitzban 1868 jan. 14.) rövid katonáskodás
után sok utazást tett. 1896-ban Dél-Afrikába
ment, 1899—1900. a búrok oldalán harcolt és
Paardebergnél angol fogságba került. 1904—1911.
az osztrák képviselőház tagja volt, de egy párt
hoz sem tartozott. Itt feltűnést keltett dinasztiaés magyarellenes felszólalásaival. A világháború
folyamán, melyben mint önkéntes vett részt, a
magyar katonák vitézségéről magasztaló költe
ményt Irt. Mint Író is nagy munkásságot fejtett
ki. Művei: Meine Erlebnisse und Brfahrungen im
Boerenkriege (Berlin 1901); Militárisehe Federzeichnungen (u. o. 1904); Politische Federzeichnungen (u. o. 1905); Jenseits von Essen u. Trinken,
Novellen und Gedichte (Wien 1905); Konservative
Kávallerieattacken (Berlin 1906); Der Christengott und der Judongott (Wien 1907).
A S.-család régibb tagjai közül említendők:
1. S., Zdenko, cseh főúr (megh. 1476 dec. 4.),
ki 1448 óta nagy befolyással volt Csehország kor
mányára. 1457-ben őt küldte V. László magyar
és cseh király arájának, Magdolna francia királyi
hercegnőnek elhozatalára Parisba. 1458-ban nagy
része volt Podjebrád György cseh királlyá való vá
lasztásában és ő kisérte ennek leányát, Katalint,
Hunyadi Mátyás király jegyesét Trencsónbe. 1467.
nyíltan elpártolt Podjebrádtól s mint a katolikus
cseh főurak vezére Mátyáshoz csatlakozott és
jelen volt annak brlinni megkoronázásán (1469
máj. 13.). A lengyel Ulászlóval szemben is meg
maradt Mátyás pártján s mint annak III. Frigyes
császárhoz küldött követje halt meg WienerNeustadtban.
2.S., Kaspar Maria, gróf, természettudós, szül.
Prágában 1761 jan. 6., megh. Brzezinában 1838
dec. 20. Az egyházi pályára készült s 1785. regensburgi kanonok lett. 1806-ban lemondott hivatalá
ról és egészen tudományos kutatásainak élt. Gaz
dag természetrajzi gyűjteményét és könyvtárát a
prágai cseh nemzeti múzeumnak hagyta, mely
nek elnöke is volt. Müvei: Versuch einer geognostisch-botanischen Darstellung der Flóra der Vorwelt (Prag 1820—32, 2 köt, 160 táblával); Uinriss einer Geschichte der böhmischen Bergwerke
(u. o. 1836—38. 2 köt). Goethevei való levelezé
sét az 1820—32 évekből Bratranek adta ki (Leipzig 1866). V. ö. Palacki), Lében des Grafen Kaspar
S., von ihm selbst beschrieben (Prag 1868).
Sternberg, 1. Alexander (Ungem-S., báró),
német regényíró, szül. Noistfer birtokán (Eeval
mellett) 1806 ápr. 22., megh. Dannenwaldeban
(Stargard mellett) 1868 aug. 24. Termékeny regényÍró volt, aki különösen az arisztokrácia köréből
vette tárgyait. Főbb müvei: Der Missionar (2 köt.,
Leipzig 1842); Diane (3 köt., Berlin 1832); Paul
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(3 köt., Leipzig 1845); Die beiden Schützen (u. o.
1849); Die Kaiserwahl (u. o. 1850); Brauné Marchen (u. o. 1850); Der deutsche Gilblas (2 köt., u.
o. 1851); Die Ritter von Marienburg (3 köt, u. o.
1853); Das stille Haus (Berlin 1854). Erinnerungsblatter-jei (6 köt, u. o. 1855—60) politikai, iro
dalmi és társadalmi rajzokat tartalmaznak.
2. S., Leo, német költő, szül. Limburgban 1876
okt. 7. Különösen a háború alatt irt müvei emlí
tendők : Mit bekranzten Kánonén; Von dem Volk
der Ulanen; Das eiserne Zeitalter; Walküren über
dem Land; Christus in der Sehlacht (mind 1915);
Znm Heerlager wurdedie Welt(1915); Gottham
mert ein Volk (1916); O, seiet Menschen (1921).
S t e r n b e r g i a W. et Kit. (nSv.), az Amaryllidaceao családba tartozik, 12 faja Európa K-i részén
meg a mediterránban honos. A S. colchitiflora W.
et Kit jellemző magyar növény; a S. lutea Ker.
fajt kertbe is ültetik.
Sternbergit (ásr.), ezüstvas-szulfosó Ag Fe, S3.
Vékony rombos táblák, többnyire hatszöges kül
sővel; ikerkristályok, legyező-nyalábszerü v. göm
bös-bordás halmazok. A tábla szerint kitűnően ha
sad, igen lágy, vékony lemezkéi hajlíthatok (ke
ménységi foka 1—1*5); tombakbarna, kékre futtatódik, karca fekete. A Cseh-Szász Érehegységben:
Joaehimstal, Schneeberg, Johanngeorgenstadt,
Marienborg.—J3ri7.?£A:oi;ar(,á(Silberkie8)alattneincsak a S.-et, hanem még több ezüstvasszulfosót
(argentopirit, argiropirit, Frieseit) is foglalunk
egybe; mind becses ezüstércek és a Cseh-Szász
Érchegységben találhatók.
Sterne, Carus, álnév, 1. Krause, 2.
Sterne (ejtsd: sztorn), Laicrence, angol író, szül.
1713 nov. 24. Clonmelben, megh. 1768 márc. 18.
Londonban. Falusi lelkész volt. 1759-ben kezdett
hozzá The life and opinion of Tristram Shandy
c. müvéhez s Yorkban adta ki az első és második
részt. 7 rész követte ezt s mégis befejezetlen ma
radt. 1764-ben beutazta Francia- és Olaszorszá
got. Röviddel ezután jelent meg a Sentimental
Journey through Francé and Italy (London 1768),
magyarraford. Kazinczy Ferenc: Sterne érzékeny
utazásai (Budapest 1907). Letters from Yorick to
Eliza (1775) c. müvét Döbrentei Gábor fordí
totta le Yorick és Eliza levelei címmel (Pest
1828). Műveinek legjobb kiadása Browne-tól való
(1884). V. ö.: Fitzgerald, Life of L. S. (London
1864); a német irodalomra gyakorolt nagy hatá
sáról 1. H. W. Thayer, Lawrence S. in Germany
(New York 1905).
Sterneck (teljes nevén: Daublebsky von S. zu
Elirenstein), 1. Maximilián, báró, osztrák-ma
gyar tengernagy, szUl. Klagenfurtban 1829 febr.
14., megh. Bécsben 1897 dec. 5. 1847-ben lépett
a haditengerészet szolgálatába. Mint sorhajózász
lós részt vett Velence blokádjában. Az 1859-iki
hadjáratban mint korvettkapitány a Vulcan gőzös
parancsnoka volt. A Helgolandnál 1864. vívott
tengeri ütközetben a Schwarzenberg fregattát ve
zette. 1866-ban az osztrák-olasz háború kitörése
kor sorhajókapitánynak és egyidejűleg az Erzherzog Ferdinánd Max vértes fregattá parancs
nokának nevezték ki, mely hajó a hajóhadparancs
nok Tegetthoffnak vezérlobogóját is viselte. Júl.
20. a Lissa szigete mellett vívott tengeri csatában
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sikerült S.-nek önállóan működve a Ró d'Italia
olasz vérteshajót döfés által elsülyeszteni és e
merész, az újabb történelemben egyedül álló
fegyvertény által a csata kedvező lefolyását az
osztrákok javára biztosítani. Kitüntetésül a Mária
Terézia-rend lovagkeresztjét kapta és ennek ré
vén bárói rangot nyert. 1872-ben Wilezek Já
nos gróffal — ennek yachtján, melynek veze
tését S. vette át — az északsarki régiókba irá
nyított expedicióban vett részt, főleg azon cél
ból, hogy a később tervezett Weypreeht-f éle sarki
expedíció részére Novaja Zemlján egy élelmi rak
tár létesíttessék. Visszatérése után ellentenger
naggyá és egyszersmind a hajúraj parancsnokává
nevezték ki. Iö75-benapólaitengerszertárparanesnokság vezetője lett. 1883-ban altengernaggyá s
1884. a hadügyminisztérium tengerészeti osztá
lyának főnökévé s a hadtengerészet parancsnokává
nevezték ki, mely állásában haláláig működött s
odaadó buzgalommal törekedett a flottát modern
egységekkel ellátni és különösen a személyzet ki
képzését magas színen tartani. 1888-ban elérte a
tengernagyi rendfokozatot. S. kezdte meg a hadi
hajóknak magyar nevekre való keresztelését is.
Özvegye kiadta emlékiratait: Max Preiherr von
S., Brinnerungen aus den Jahren 1847—97. (élet
rajzi vázlattal Benkó I.-tól, Wien 1900).
2. S., Bobért, lovag, cs. és kir. vezérőrnagy,
geodéta, szül. Prágában 1839., megh. Bécsben
1910 nov. 2. A bécsi katonai földrajzi intézet föld
mérési osztályának vezetője volt. Mint térképraj
zoló és földmérő nagy érdemeket szerzett, s ezre
des korában 1900. a «Művészetért és Tudomá
nyért)) c. díszjelvényt kapta. A nemzetközi föld
mérő kongresszus osztrák bizottságának szintén
vezetője volt és különösen az ingamórések révén,
amelyeket saját műszereivel végzett, világszerte
ismertté tette nevét. Munkásságának f őeredménye
a hegységek alatt a tömeghiányok és a nagy sík
ságok alatt a tömegfelhafmozCdások kimutatása,
amely felfedezéseivel a földkéreg isostasiájáról
szóló tudományt megalapozta.
Sternheim, Kari, német expresszionista író,
szül. Lipcsében 1878 ápr. 1. Többnyire külföldön,
1922 óta Svájcban él. Polgári komédia-ciklusa:
Ein bürgerliches Heldenleben (Die Hőse 1912, Der
Snob 1913), Ulrich u. Brigitte (1912). Vígjátékok:
Die Kassette (1912}; Bürger Schippel (1912); Der
Kandidat (1913); 1913 (1913); Die Scharmante
(1915); Der Nebbich (1922). Groteszk humorral a
legújabb nagyvárosi életet rajzolja. A nagyobbstilü drámában is próbálkozott: Don Jüan (1910);
Das leidende Weib (1915); Tabula rasa (1916); Die
Marquise von Arcis (1919); Das Fossil (1ÍJ22). El
beszélő művei: Die drei Erzáhlungen (Busekow,
Napoleon,Schuhlin,1916);Meta(1916);Europa(reg.
1920); Berlin o. Justemilieu (1920); Der entfesselte
Zeitgenosse (1921); Fairfax(1922); Löbussa (1922);
Legende von Vincent und Paul (1923).
S t e r n o c l e i d o i n a s t o i d e n s , 1. Fejbiccentöizom.
Sternocostalis csontok (állat), madaraknál
azok a csontok, amelyek a szegycsontot (sternum)
a bordákkal összekötik.
S t e r n o p a g u s (gör.-lat), a mellesontukkal
összenőtt ikertorzok.

Stettenhelm

S t e r n o p t y c h i d a e (Barázdás mellűek, illat),
a Csontoshalak (Teleostei) egyik családja, ahová
csupasztestü v. igen csenevész ós könnyen leváló
pikkelyekkel fedett halacskák tartoznak, melyek
nek testük alsó oldalán sorokban álló és foszforeszkáló pontokként látható világitószerveik van
nak. A Földközi-tengerben és az Atlanti-óceánban
nem ritkák. Hat nembe osztott 12 fajuk ismere
tes. Legismertebb az Új-Zéland mellett előforduló
ezüstös lámpahal (Fhotichthys argenteus).
S t e r i i u m (lat.) a. m. melícsont (1. o).
S t e r n u t a t i o (lat.) a. m. tüsszentés (1. o.).
S t e r n u t a t o r i a (lat.) a. m. tüsszentést elő
idéző szerek.
Steropes («Villáinló») a Kyklopsok egyike.
Sterro-fém, vastartalmú sárgaréz, melyet
5533 vagy 60 rész rézből, 41-80 vagy 38-5 rész
cinkből és 4'66 vagy 1-5 rész vasból gyártanak;
szilárdabb mint a kovácsvas, tömöttebb mint az
acél, ha hengerlik vagy kovácsolják, igen szívós
lesz. Leginkább hajók borítására és hidraulikus
sajtók dugattyújának készítésére használják.
Stertor (lat.) 1. Hörgés.
Sterzing, város Brixen volt tiroli kerületi ka
pitányságban, az Eisack mellett, (1910) 1687 lak.,
nyaralóhely; közelében nagy porflr- és márvány
bányával. S. a rómaiak idejében Vipitenum volt; a
középkori népdráma itt virágzott legjobban. Most
Olaszországhoz tartozik.
Stesiehoros, görög költő Kr. e. 600 táján, a
szicíliai Himerából, a kardalköltészet megterem
tője. Költeményei a líra és eposz közt állottak,
előkészítették a drámát, melynek egyik forrásául
szolgáltak (Iliupersis, Oresteia). Helénáról is írt
költeményeket (1. Palinódia). Töredékei megtalál
hatók Bergk Poetae lyrici Graeci c. gyűjteményé
nek 3. kötetében. Magyarra fordította FábcAich
(Győr, 1804).
Jitelliograpli. 1. Sztetográf.
Stetlioscop (gör.-lat.), hallgató cső, 1. Auszkultáció.
Stetka Gyula, festő, szül. Királylehotán (Liptó
vm.) 1855 aug. 29. A Mintarajziskolán, a bécsi és
müncheni akadémián tanult. 1888-ig a Benczurféle mesteriskolának volt tagja, amelynek később
tanársegéde lett. Egyházi, élet- és arcképeket
festett, ezek közül a Mindszentek előtt a Székes
főváros, a Kíváncsiak I. Ferenc József, a Trés
faciunt collegium Fiume város tulajdonába ke
rült, az utóbbira Berlinben 1892. elismerő okle
velet kapott. Krisztus a keresztfán c. műve a
budapesti Sz. István templom egyik nagy oltár
képe. Női arckép (1884) c. festménye a Szépmű
vészeti Múzeumban van. Önarckép c. művével
1916 tavaszán elnyerte a Képzőművészeti Társu
lat nagydíját.
Stettenheim, Július, német humorista, szül.
Hamburgban 1831 nov. 2., megh. Berlinben 1916
okt. 30. Ó a megteremtője Wippchen in Bernau,
a harctéri tudósító tipikus alakjának. Wippchens
sámtliche Berichtejeiből 18 kötet jelent meg (Ber
lin, 1878 óta); Wippchens gesammelte Gediehte
cím alatt S. két kötet költeményt adott ki (u. o.
1889—94). Egyéb művei: Muckenichs Eeden u.
Thaten (u. o. 1885); Brotlose Künste (u. o. 1890);
Humor und Komik (u. o. 1891); Wippchen in
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Chicago (u. o. 1893); Ein lustig Buoh (u. o. 1894);
Steuben, Friedrich Wilhelm von, amerikai
Heitere Erinnerunsen (u. o. 1895); Der moderné tábornok, szül. Magdeburgban 1730 nov. 15.,
Knigge (1889—1902, 4 köt.); Wippchen Uber un- megh. Oneida Countyban (New-York állam) 1791
sere Feinde (1915).
nov. 28. A porosz hadseregbe lépve végighar
Stettin, 1. közigazgatási kerület Porneránia colta a hétéves háborút, 1755. mint ezredes a
porosz tartományban, a Keleti-tenger, Branden badeni seregbe lépett. 1777 őszén É.-Amerikába
burg, Meeklenburg és Köslin kerület közt, 12,084 ment, hol a felkelő seregben mint tábornok szer
km" területtel, (i«9) 889,758 lak., 14 járásból áll. zett nagy érdemeket. Egyideig Washington vezér
2. S., Porneránia tartomány és S. kerület szék kari főnöke volt, 1780 óta Virginiában harcolt
helye az Odera mellett, a vele egyesített Grabow, sikeresen. Érdemeiért birtokadományokban része
Brédow,Nemitzstb.8zoinszédosközségekkel együtt sült. 1910 dec. 7. leplezték le Washingtonban a
(1M9) 232,726 lak., virágzó iparral, amelynek fő Fehér Házzal szemben felállított emlékszobrát.
ágai: a gép-, hajó-, cukor-,cementgyártás,kémiai V. ö. Kap2i, Lében des amerikanischen Generals
ipar, a papiros-, sörgyártás és malomipar. A ke von S. (Berlin, 1858).
reskedelmet előmozdítja a vasutakon kívül a for
Steubenville (ejtsd: sztjubenviii), város Ohio
galomnak 1914 jún. 19. átadott, Berlint és Stettint észak-amerikai államban, (1920) 28,508 lak., acél
összekötő zsilipes rendszerű Hohenzollern-cstorna, müvekkel, szénbányákkal.
mely a Spree vizét közvetíti az Oderába. Az Odera
Sten<l.. latin növénynév után Steudel Ernst
folyó torkolatánál van S. tulajdonképeni kikötője: Gottlieb (1783—1856) esslingeni főorvos nevé
Sunnemünde. S. Poroszország első tengeri keres nek rövidítése. (Enumeratio plantarum Germakedelmi helye. A város az Odera balpartján szű- niae Helvetiaeque indigenaruin, Stuttgart és Ttt"ken épített óvárosból, az 1850 óta körülötte ke bingen 1826, Hochstetterrel együtt; Nomenelator
letkezett új-városból és az Odera két partján botanicus, u. 0. 1821 és 1840—41; Synopsis plan
épült külvárosokból alakult. A kiválóbb épüle tarum glumacearum, Stuttgart 1855).
tek: a Szt.-Péter- és Pál-templom (1124-ből), a
Steudel, 1. Adolf, német filozófus, szül. EssSzt.-Jakab-templom (1187), a régi és az új vá lingenben 1805 júl. 19., megh. Stuttgartban 1887
rosháza, a börze, az árva- és a hangverseny ápr. 2. Közel áll Spinozához. Művei: Philosophie
ház, a kormányzósági palota, a városi múzeum, im Umriss, I. Th.: Theoretische Pragen, II. Th.:
a rendőrség és a városi könyvtár palotája stb. Praktische Fragen; összesen 5 «Abtheilung»-ban.
Van régészeti ós történelmi társulata jelentékeny Das goldene ABC der Philosophie c. bevezetését
könyvtárral és gazdag múzeummal; tartományi a nagy műnek újra kiadta M. Schneidewin, ki St.-t
múzeuma természetrajzi és kultúrtörténelmi gyűj Hartmann Ed. után a század legnagyobb filozó
teményekkel és városi múzeuma kép-, rézmetszet- fusának tartja.
és faragványgyüjteménnyel. S. (latinul Stetinum,
2. S., Ernst Gottlieb, 1. Steud.
később Sedinum) régebben állítólag halászfalu
Steuer György, politikus, szül. Palonán (Bácsvolt és csak 830. lett jelentősebb hely. 1124-ben Bodrog vm.) 1875 aug. 14. Jogi tanulmányait
terjedt el benne a kereszténység; a XII. sz. végén Bpesten végezte. Köztisztviselői pályáját 1896.
kezdtek bevándorolni a németek. 1295-ben a kezdte a honvédelmi minisztériumban, ahol 1916.
pomerániai hercegi család egyik ága székhelyévé a minisztérium gazdasági osztályainak szerve
tette, de ez az ág 1464. kihalt. A város a közép zésével és vezetésével bízták meg. 1917—1918.
korban a hanza-szövetség tagja volt. 1537-ben Torontál vm. főispánja volt, majd. kat. autonómai
Svédország vette birtokába. Az északi háborúban képviselőnek választották meg. A proletárdikta
1713 szept. 29. Mencsikov orosz vezér elfoglalta túra megszűnte után 1919 aug.-ban a nemzeti
•és okt. 9. a poroszoknak engedte át, akik 1720. a kisebbségek minisztériumába államtitkárrá, 1922.
stockholmi békében végleg megkapták. 1806 okt. a magyarországi nématajkúak kormánybiztosává
•29-től 1813 dec. 5-ig a franciák tartották meg nevezték ki. 1923-ban a földmivelésügyi minisz
szállva. S. II. Katalin orosz cárnő szülővárosa. ter és az Országos Központi Hitelszövetkezet által
^V. ö. Wehrmann, Geschichte der Stadt S. (1911). a földmunkások vállalkozó szövetkezeteinek or
szágos megszervezésével bízatott meg. Mint a
Stettini haff, 1. Pomerániai haff.
Stettner, 1. Gábor, festő, szül. Budán 1743., Délvidéki földművelök gazdasági egyesületének
megh. 1815. Virágfestményeivel tűnt ki s nagy alelnöke a délvidéki svábság közéletében vezető
lu'rre emelkedett 10 folio kötetes növény-albuma, szerepet töltött be, előharcosa annak a mozga
melyen 40 évig dolgozott s mely mintegy 1000 nö lomnak, amely a sváb lakosság gazdasági és kul
vény festett képét tartalmazta. Ez a gyűjtemény turális érdekeit a magyar nemzeti közélet kere
Nyitray helytart. tanácsos tulajdonából később tein belül akarja kielégíteni és a sváb lakosságot
magyar államhűsógében megerősítve a magyar
Londonba vándorolt.
nemzeti eszme szolgálatában továbbra is meg
2. S. György, 1. Zádor.
Steub, Tjudwig, német író, szül. Aiehachban akarja tartani. A Magyar Közigazgatás szaklap
{Bajorország) 1812 febr. 20., megh. Münchenben nak belső munkatársa volt; több magyar és né
1888 márc. 16. Előbb Görögországban az állami met szaklap állandó dolgozótársa. Önállóan meg
kancelláriánál viselt hivatalt, majd Münchenben jelent művei: Katonaügyi tanácsadó (Budapest
ügyvéd volt. Müvei összegyűjtve Kleinere Schrif- 1909); A közegészségügyi igazgatás reformja
ten (4 köt, Stuttgart 1873—75), Lyrische Reisen (u. 0. 1922).
<u. o. 1878), Gesammelte Novellen (u. o. 1881.,
Steuer Adolf, német biológus, az innsbrucki
2. kiad. 1883) címen jelentek meg. Önéletrajza: egyetemen a zoológia tanára, szül. 1871 okt. 15.
Jíein Lében (Breslau 1883).
Az alsóbbrendű rákok és a tenger planktonjának
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kutatásával szerzett érdemeket. Nagyobb müvei:
S t e w a r d (ang., ejtsd: sztyúOrd) a. m. intéző;
Lehrbuch d. Planktonkunde (1910) és Leitfaden 1! udvarmester; élelmező; tengerészeti értelemben
d. Planktonkunde (Leipzig 1911).
1. Elésmester. — S. a lóversenyen a hivatalos
Stev., latin növénynév után Steven Christian felügyeletet gyakorló igazgatóság napi funkcio
orosz botanikus (1781—1863) nevének rövidítése. náriusa.
A Kriin-íélsziget flórájáról irt (1857).
S t e w a r t (ejtsd: sztyúort), híres gyémánt (1. o.).
Stevens, 1. Alfréd, belga festő, szül. Brüsszel
Stewart (ejtsd: sztyúort), 1. Balfour, angol fizi
ben 1828 máj. 11., inegh. Parisban 1906 aug. 24. kus, szül. Edinburgban 1828 nov. 1., megh. Íror
Brüsszelben Naver, Parisban Roqueplan tanít szági birtokán 1887 dec. 18. 1859-ben a kewi ob
ványa volt. Eleinte történeti képeket festett, de szervatórium igazgatójává, 1870. a manchesteri
csakhamar genreképek festésére tért át és nagy Owen's College fizikatanárává nevezték ki. Föl
festői finomsággal, eleganciával festette különösen fedezte az elnyelés és kisugárzás közti egyensúly
a párisi hölgyvilágot. Ebben a nemben a XIX. törvényét; fontos vizsgálatokat végzett a Napszázad kiváló festőinek egyike. Képei találhatók fizikájára vonatkozólag, továbbá a meleg keletke
a brüsszeli és antwerpeni muzeumokban, a párisi zésére nézve, midőn testek légüres térben forog
Musée du Luxembourgban, a berlini Ravené-kép- nak. A mágnesség és meteorológia terén is dolgo
tárban. A budapesti Szépművészeti Múzeum Pálff y- zott. Munkái: Elementary treatise on heat (6.
gyüjteményében Az uzsorás c. korai (1851) genre- kiadás 1895); Lessons in elementary physies (leg
képe van. V. ö. Lemonnier, Alfréd S. et son oeuvre utóbbi kiadása 1895); Primer of physies (7. kiad.
(Bruxelles 1906); Lambotte, L'oeuvre de A. S. 1884); The conservation of energy (7. kiad. 1887).
(Antwerpen és Bruxelles 1907).
2. S., Dugald, skót bölcsész, szül. Edinburgban
2. S-, Josef, belga festő, az előbbinek bátyja, 1753 nov. 22., megh. 1828 jún. 11. Már 22 éves
szül. Brüsszelben 1819., megh. u. o. 1892. Paris korában a matematika tanára volt az edinburgi
ban tanult. Állatképeket festett, melyek közül több egyetemen. 5 évvel később a bölcsészeti tanszéket
a brüsszeli múzeumban, Állatidill (1852) c. képe a foglalta el. Az ú. n. skót filozófusok közt ő a leg
budapesti Szépművészeti Múzeum Pálffy-gylijte- kiválóbb. Fő műve: Elements of the philos. of
ínényében van.
humán mind (1. köt. 1792, 2. köt. 1814, 3. köt.
1827); Outlinesof morál phylosophy (1793); Phil.
3. S., Simon, 1. Stevinus.
Stevenson (ejtsd: sztivenszOn), Róbert Louis, essays (1810); Philosophy of the active and morál
angol író, szül. Edinburgban 1850 nov. 13., megh. powers of man (1828). Összes munkáit kiadta
Apiában (Szamoa) 1894 dec. 8. Számos útjáról fan Hamilton W. 10 kötetben (Edinburg 1854-58).
tasztikus útleírásokat adott ki. Főbb művei: An in3. S., Róbert Prescott, sir, angol zeneszerző,
land voyage (1878); Memories and Portraits(1887); szül. Dublinban 1825 dec. 16., megh. u. o. 1894
Across the plains (1892); The treasure Island márc. 24. mint a filharmóniai társaság igazgatója.
(1883, mely Defoera emlékeztet); Master of Bal- Kiváló orgonaművész volt. Zenekari műveket
lantrae (1889); The new Arabian nights (1882); irt. V. ö. Gulwick: The works of Sir R. St. 1902).
The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde (1886).
Stewart-sziget v. Rakiura, az Új-Zélandhoz
Irt drámákat és költeményeket is (Archild's gar- tartozó szigetek legdélibbje. Területe 33 kma, la
den, 1885, Ballads, 1891). Műveit kiadta Gosse kossága néhány száz főből áll.
(1906, 20 köt.). Magyarul megjelent: A franchardi
Steyerlak, község, 1. Stájerlakanina.
kincs (ford. Angyal Dávid, 1899); Kincses sziget
Steyr (Steier), önálló törvényhatósági joggal
(ford. Kürthy Emil, é. n.); Ottó herceg (ford. Dani bíró város s az ugyanily nevű kerületi kapitány
Ede, 1900); Jekyll doktor csodalatos története ság székhelye Felső-Ausztriában, (1920) 20,234 lak.,
(1900, 3. kiad. 1919); Doktor Jekyll és Mr. Hyde nagy vasiparral, Ausztriának Werndl alapította
különös esete (ford. Benedek Marcell, 1913); A legnagyobb fegyvergyárávál.
kétlelkű ember (PestiNapló 1907); Király György
Stheneboia, Proitos király felesége, 1. Belleford.: A kincses sziget (1919); John Mcholson rophon.
viszontagságai (1921); A bűvös palack(1921). V. ö.
Sthenelos, 1. Perseus és Andromeda fia, EurysBaildon, Róbert Louis S., a life study in criticism theus atyja. — 2. Kapaneus és Evadne fia, a trójai
(London 1901).
háborúban Diomedes vitéz hadi kocsisa.
Stevia Gav. (növ.), a fészkes viráguak génusza,
S t h e i i i a (gör.), 1. Szténia.
melynek mintegy 100 faja Amerika melegebb
Stheno,a Gorgonok (Gorgók) egyike; 1. Gorgo.
részem honos. A S.purpurea Pers., a fehér virágú
S t . H i l . , latin növénynév után Saint-Hilaire
S. serrata Cav. és a hússzínű virágú S. ivaefolia Augustin (1. o.) francia botanikus (1779—1853)
Vilid, faj kedvelt kerti virág.
nevének rövidítése.
Stia, olasz község, 1. Pratovecchio.
Stevinus (Stevens), Simon, németalföldi fizikus
és matematikus, szül. Brüggeben 1548., megh.
Stia-mérő, 1. Elektromos fogyasztásmérők.
Leidenben 1620. Eleinte kereskedő volt, később
S t i b i c o n i t (ásY.) a. m. Sztiblit.
orániai Móric herceg szolgálatában állott és nagy
Stibin. S.-eknek nevezzük az antimonnak azon
érdemeket szerzett a tüzérség és várerősítés körül. vegyületeit, melyeket az SbClg ós SbCls vegyü
Népszerűvé tette vitorlás kocsija és szánja. Mint letekből származtathatunk le azáltal, hogy az
fizikus első volt, ki a ferde sík helyes elméletét egyes Cl atomokat organikus gyökökkel helyet
adta és az erők egyenközényére utalt. Legtöbbet a tesitjük, pl. stibtrietil (stibtriaethyl) Sb(C2H5)3.
hidrosztatikával foglalkozott. Tőle ered a tizedes
Sti b i o - k a l i t a r t a r i c u m , 1. Hánytatóborkő.
törtekkel való számolás. Müveinek gyűjteménye:
S t i b i o t a n t a l i t (ásv.), 1. SztibiotantaliU
Les oeuvres mathématiques de S. (Lejda 1634).
S t i b i m u , 1. Antimon.
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Antimon-készít- sche Hausindustrie (Leipzig 1889); Das Gewerbegericht (1890); Hansisch-venezianische HandelsS t i b l i t h (asv.), 1. Sztiblit.
beziehungen (Rostock 1894); Die NationalökonoStibnit (ásv.) a. m. antimonit (1. o.)
mie als Universitatswissensehaft (Jena 1906);
Stibor (Scibor, Gzibor, Wséborius, Tibor), az Krieg u. Sozialpolitik (1914); Krieg u. Finanzen.
előkelő Ostoja lengyel nemes családból született (1915); Krieg u. Industrie (1916). Szerkeszti 1901
1347 körlil, inegh. 1414-ben. 1388-ban pozsonyi, óta a Volkswirtschaftliche und wirtschaftsgemajd trencséni főispán, 1395—1402. erdélyi vajda, schichtliehe Abhandlungen folyóiratot.
1408. a sárkány-rend lovagja volt. Szereplése
Stieffel, Michael, matematikus, 1. Stifel.
1370 körül a velencei és bolgár hadjáratokban
Stieglitz, Heinrich, német költő, szül. Arolkezdődött s folytatólag minden nagyobb hadjárat senban 1801 febr. 22., inegh. Velencében 1849 aug.
ban részt vett. Szemovit mazoviai herceg ellen 23. Egy ideig a berlini királyi könyvtár őre volt.
ö vezetett hadjáratot s az elfoglalt Kujavia és Neje, Willhöft Charlotte Sophie (szül. Hamburg
Lanczicz kormányát Erzsébet királynő ő reá bízta. ban 1806., megh. 1834 dec. 29.) sajátkezüleg tőr
Az özvegy királynőket a horvát lázadók ellen vé rel vetett véget életének azért, hogy férjét a nagydelmezve, fogságba került. Mint pozsonyi főispán fájdalom költővé érlelje. Önfeláldozása mély bá
határszélét megvédte az osztrákoktól. A nikápolyi nattal töltötte el S.-t, aki azóta többnyire Olasz
csatavesztésnél is ott volt. Midőn a főurak fog országban élt, ahol a kolera áldozata lett. Bete
ságba ejtették Zsigmondot, ő Cseh- és Morva ges ambíciója arra sarkalta, hogy elsőrendű köl
országból kért segítséget számára. Diplomáciai tővé legyen, de mindig csak középszerű költő ma
küldetésekben járt a cseh királynál; mint béke- radt. Főművei: Bilder des Orients (Leipzig 1831—
biró szerepelt a lengyel király és a német lovag 33, 4 köt.); Stimmen der Zeit in Liedern (2. kiad.
rend, a prágai érsek és Húsz János között. Hűsé u. o. 1834); Bergesgrüsse (München 1839).
ges szolgálataiért Zsigmond is bőkezű volt vele
Stieler, 1. Adolf, német kartográfus, szül. Goszemben; 1388-tól kezdődő adományokkal az or thában 1775., megh. 1836. Legismertebb és leg
szág egyik leggazdagabb földesurává tette; 15 nagyobb munkája a Handatlas, amelyet 1817—
varnak s azok uradalmainak, több városnak és 23. adott ki először 50 lapon Reichard közremű
falunak volt birtokosa nagyrészt Trencsén, Nyitra ködésével Justus Perthesnél Gothában. Ez az atlasz,
és Pozsony vármegyékben. Holttestét a krakói a folytonos javítások, kiegészítések (Vogel C, PeSzt. Katalin-egyház egyik kápolnájában helyezték terma'nn A., Berghaus H. és mások) folytán szá
nyugalomra. Dobrohna nevű feleségétől szárma mos kiadást ért el s ma is a legjobb térképgyűj
zott egyetlen hasonnevű fia, aki 1434-ben halt temények egyike.
meg; benne a család férfiága kihalt s javai vissza2. S., Kari Joseph, német festő, szül. Mainzszalltak a koronára.
ban 1781 nov. 1., megh. Münchenben 1858 ápr. 9.
Bécsben Füger, Parisban Gérard tanítványa volt,
Sticharion, 1. Dalmatika.
S t i c h o i n a n t e i a (gör.) a. m. sor-(vers-)jóslat, utóbb főleg Münchenben élt, de egyideig Bécsbea
a középkorban divatos jóslásmód, mely szerint is és megfordult Magyar- és Lengyelországban is.
pl. Vergilius költeményeit találomra kinyitották Korának kedvelt arcképfestői közé tartozott.
és az illető helyből a szóban levő kérdésre nézve
3. S-, Kari, német költő, szül. Münchenben 1842
jóslatot olvastak ki.
dec. 15., megh. u. o. 1885 ápr. 12. Állami levél
Sticlioinetria (gör.) a. m. sormérés, így ne tárnok volt. Bajor tájnyelven írott költeményei
vezték a régiek a kéziratok sorainak (stichos) vel lett híres. Ilyenek: Weil's mi freut (Stuttgart
megmérését ós megszámlálását, a miből aztán a 1876); Habt's a Schneid! ? (u. o. 1877); Um Sunmű terjedelmére következtetni lehetett.
nawend' (u. o. 1878); Hochlandlieder (u. o. 1879>
SMcUomy tliia (gör., soros beszéd), a görög stb. Halála után adták ki: Kulturbilder aus Bayerndráma dialógusának az a formája, melyben két (u. o. 1886); Natúr- und Lebensbilder aus den Alszereplő verssoronként váltakozó párbeszéde meg pen (u. o. 1886).
felel egymásnak.
Stiernhielm (ejtsd: semjeim), Georg, írói nevén
Stichopas (állat), a Tengeri ugorkák (Holo- Lilja vagy lat. Georgius Ólai Dalecarlius, svéd
thuria) egyik neme. 21 faja ismeretes, melyek költő és tudós, szül. Svartekarsban (Dalekarlien)
közül egy él a Földközi-tengerben 2—30fonálnyi 1598., megh. Stockholmban 1672. Tudományos
mélységben: a S. regalis Cuv. Utóbbi faj bar művei közül nevezetes Wulílla gót bibliafordítá
nás vagy okkersárga; 30 cm. hosszúra is megnő sának kiadása (1671), amelynek előszavában mint
het s arról nevezetes, hogy kloakájában és tüdő- az elsők egyike vitatta a magyar és finn nyelv
fájában ól a Fireasfer acus nevű hal. Az egyet rokonságot. Gambla Svea c. nagyszabású svéd
len európai fajnál sokkal nagyobb a Déli-tenger szótárt készült írni, ebből azonban csak az A betű
ben élő St. variegatus Semp., mely 1 méter kosz- anyaga jelent meg (1643). Érdekes költeményeit
szúra és 20 cm. vastagra is megnő. A St.-fajokat Musae Suetizantes c. gyűjteményben bocsátotta
közre 1668.
trepang-kószítésre használják fel.
Stier-Somlo, Fritz, német közjogtanár, szül.
Sticta Schreb- (n«v.), a Tüdőzuzmó (1. o.) ré
Berlinben 1873 máj. 21. 1904-ben Bonnban egye
gebbi neve.
Stieda (ejtsd: sztjéda), Wilhelm, német közgaz temi tanár, 1911. a községi közigazgatás akadé
dasági Író, szül. Rigában 1852 ápr. 1. Tanár volt miájának tanulmányi igazgatója Düsseldorfban,
Dorpatban, később Rostockban, 1898—1923 a lip 1912 óta tanár Kölnben a községi és szociális
cseiegyetemtanára. Főbb művei: Zur Entstehung igazgatás újonnan alapított főiskoláján. Főművei r
des deutschen Zunftwesens (Jena 1877); Die deut- Deutsche Sozialgesetzgebung (Jena 1906); Das
w.é7ivek.
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Recht der Arbeiterversicherung (Bonn 1906, 2. zés- — Orvosi értelemben valamely kóros el
iiad. Berlin 1912); Das freie Brmessen in Recht- változásnak vagy betegségnek jele, igy szólunk
«prechung und Verwaltung (Tübingen 1908); hisztériás S.-ról, terheltségi S.-ról, 1. Elfajulás!Preussiches Staatsrecht (2. kiadás 1910); Kom jelek, Stigmatizáció- — S. a botanikában, lásd
munáié Wissenschaften und kommunáié Praxis Bibe.
<Berlin 1911); Studien zum sozialen Recht (MannS t i g m a (áuat), a rovaroknál, pókoknál és száz
heim 1912); Die Vereinigten Staaten v. Deutsch- lábúaknál a test bizonyos szelvényeinek hátolda
land (Tübingen 1919); Vom parlamentarischen lán (rendesen két oldalvást) előforduló kis nyllásWahlrecht in den Kulturstaaten der Welt (Berlin kák, melyek rendesen különleges zárókészülékkel
1918); Die "Wandlungen des preussischen Stádte-, vannak ellátva és melyek a lélegzésre szolgáló
Landgemeinde-, Kreis- und Provinzialrechts in trachea-rendszerbe vezetnek. A stigmák száma a
•den Jahren 1918—21 (Oldenburg 1922); Politik különböző csoportoknál különböző ; legtöbbször a
{1921).
potrohon, ritkábban a toron találhatók.
Stieve, Félix, német történetíró, szül. MtinsS t i g m a r i a (n«v.). A Sigülaria (1. o.) és Lepiterben 1845 márc. 9., megh. Münchenben 1898 jún. dűdendron (1. o.) nevű őskori növények rhizomá10. A müncheni technikai főiskola tanára volt ját nevezték igy el. Leggyakoribb a St. ficoides.
1886 óta.Pőbb müvei: Der Kanipf um Donauwörth L. még Karbonszisztéma.
{München 1875); Die Politik Bayerns 1591—1607
S t i g m a t a d e g e n e r a t i o n i s (lat.), 1. Elfaju
<u. o. 1878—83); Der Kalenderstreit des 16. Jahr- lást jelekhunderts in Deutschland (u. o. 1880); WittelsS t i g m a t e a (n5v.), élősködő gomba-génusz,
bacher Briefe aus den Jahren 1590—1610 (u. o. amelynek a fajai levélfoltbetegségeket szoktak
1885—93,7 rész); Der oberösterreichische Bauern- okozni; legtöbb kárt okoz a S. Mespili a naspo
aufstand des Jahres 1626 (Linz 1904—05, 2 köt., lyán és körtefán.
2. kiad.).
Stigmatipia (gör.), képeknek kisebb-nagyobb
Stifel (Styfel, Stieffel), Michael, német ma fejű pontokból könyvnyomdái úton való előállí
tematikus, szül. Esslingenben 1487., megh. Je tása. Fasol találta föl Bécsben.
nában 1567 ápr. 19. Előbb szülővárosában ágos
Stigmatizáció (lat.), vallásos hisztériásokon
tonrendi szerzetes volt, majd elfogadva Luther Krisztus sebeire emlékeztető helyeken támadó
tanait, ev. prédikátor lett különböző helyeken. Fő hisztériás vérzések. Leghíresebb volt Latean
műve: Arithmetica integra (Nürnberg 1544.), Louise (1. Oi) esete. Rendesen a hisztériának min
melyhez Melanchton írt előszót.
den tünetét is megtaláljuk az ilyen egyéneken és
Stift (német) a. m. egyházi alapítvány. Kivált sikerült ilyen vérzéseket sugallás utján előidézni.
Németországban használatos jelzése az egyházi Ha közönséges csalás kizárható, mindig betegség
v. más jámbor célokat szolgáló, az egyháztól nek tekintendő a S., míg az egyszerű vallásos nép
v. államtól elismert bizonyos önállósággal bíró ina, is csodának tartja.
-testületeknek birtokukkal együtt (Stiftskirche,
Stikada, adók. Lika-Krbava vm. gracaci j.-ban,
Stiftsgut). Az alapítványi birtokok alkalmat szol (i9io) 2085 szerb és horvát lak. (Tr. SzHSz.)
gáltattak a fejedelmeknek és nemeseknek, hogy
Stikine (ejtsd: sztikin, Stikeene), mintegy 600
azokkal, tekintet nélkül az egyházi életpályára, km. hosszú folyó Észak-Amerikában. Ered Britfejedelmi ellátást biztosítsanak maguknak. A re Columbiában s a Csendes-óceánba torkollik. Mint
formáció sok ilyen S.-et szüntetett meg. A nagy egy 300 km.-nyire hajózható.
szekularizáció (1803) a még fennmaradt alapít
Stil, 1. Stílus.
»
ványokat is eltemette neveikkel együtt, csak né
Stilbén (toluilén, difeniletilén):
hány öreg nagy apátság Ausztriában, néhány teol.
C tí H ia .; C6H6—CH=CH—C,H6,
konviktus stb. tartotta meg a S. elnevezést.
benzilszulfld, benzildiszulfid, benzaldehid vagy
Stifter, Adalbert, osztrák költő, szül. Ober- benzalkloridnak nátriummal való desztillációjal>lanban (Csehország) 1806 okt. 23., megh. Linzben kor keletkezik, vagy pedig fumár- vagy fahéj1868 jan. 28. Müvei: Studien (Pest 1844—51, 6 eavasfenilészter desztillációja alkalmával is. Szín
köt.); Bunte Steine (u. o. 1853); Nachsommer (re telen kristályos test, olvadáspontja 124°, forrgény, 1857, 3 köt.); Witiko (regény, 1865—67, 3 pontja306°. Mint egy kettős kötéssel biró vegyü
köt.) Halála után jelentek meg: Briefe, Erzahlun- let, teljesen analóg viselkedésű az olefin-csoport
gen (Budapest 1869,5köt); VermischteSchriften szénhidrogénjeivel.
(u. o. 1870, ,2 köt.). Összes müvei kritikai kiadá
Stilbénfestékek, a stilbéntől leszármaztatható
sát rendezi August Sauer és mások (Prag 1904 festékek, keletkeznek paranitrotoluolorto6zulfó•és k. é.). Magyarul megjelent: Költői vázlatok savból, alkáliák hatására. Híg lúggal mikádó{Pest 1862); Brigitta (1877); A kondor (1907); A sárga, azoxistilbénszulfósav, koncentrált lúggal
pusztai ház (ford. Szabó Lőrinc, 1921).
direkt sárga dinitrozostilbéndiszulfósav kelet
Stigliano (ejtsd: sztiiiyáno; Bagni di S-), fürdő- kezik. Mindkettő festi a pácolatlan gyapotot.
liely Róma olasz tartományban, kénes hőforrások
Stilbit (ásv.), 1. Sztilbit.
kal. S. az ókori Aquae Stygianae.
S t i l e s i a (állat), a Galandfórgek (Cestodes)
Stiglino (Gardiielis carduelis L., áiiat), 1. Ten egyik neme. Fajai közül a St. globipunctata Riv.
a juhokban és kecskékben élősködik; hossza
gelic.
S t i g m a (gör.-lat.), általában valamely hegyes 45—60 cm., szélessége 7'5 mm. Másik hatalmas
eszközzel csinált szúrás; a rómaiak S.-nak nevez méretű faja a S. centripunctata Riv., Olaszor
tek azt a bélyeget, melyet tolvajokra vagy meg- szágban - és Algírban a juhokban élősködik;
fczökött rabszolgákra sütöttek. L. még Megbélyeg hossza 2 75 méter és szélessége 4 mm.
Amely szó S alatt nincs meg, Sx alatt keresendő!
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Stílét v. stilett(o\.), hegyes tör; kis tőr keskeny,
"hegyes pengével; különösen a középkorban volt
elterjedve.
Stilf ser Joch (Giogo v. Passo dello Stelvio),
2760 in. magas hágó 1918-ig Tirol, Olaszország
és Svájc határán az Adige ós Adda vízválasztóján,
most Olaszországhoz tartozik. 1820—24-ben ÚjSpondinigtól Bormióba vivő kocsiutat (46'5 km.
hosszú) építettek a hágón át. Az út gyönyörű vidé
ken vezet el Stilf s mellett, Gomagoinál a völgy két
ágra szakad, a DK.-i a Sulden, a DNy.-i a Trafóivölgy, ebben halad tovább az út Trafóiba, innen
A Val di Branlión Bormióba.
Stilgebauer, Edward, német Író, szili. MajnaFrankfurtban 1868 szept. 19. Költeményeken,
szinrnüveken, irodalomtörténelmi értekezéseken
klvUl főképen regényeket írt, nevezetesebbek:
<3ötz Krafft (1904,4 köt.); Der Börsenkönig (1907);
Das Liebesnest(1908); Bildner der Jugend (1908);
Der Eroberer (1909); Dieneue Stadt (1910); Pur
pur (1911); Das rote Gold (1912); Das verlorene
Paradies (1913); Harry (1913); Der Pelsen von
Monaco (1914); Inferno, ein Román aus dem Weltkrieg (1915—16); Das Schiff dee Todes; Die
brennende Stadt (1919).
Stilicho, római hadvezér és államférfiú, vandál
eredetű, de római nevelésben részesült; esze, bá
torsága és hűsége I. Theodosius császárt arra birta,
hogy a legnagyobb hivatalokba emelje és unoka
húga, Serena férjévé tegye; őt nevezte ki Ha,
Honorius gyámjává, ki 395. tizenegy éves korá
ban lett nyugatrómai császár. S. 396. kényszerí
tette Alarich nyugati gót királyt az elpusztított
Görögország elhagyására, 403. Pollentia és Verona
mellett kivívott győzelmével Itáliából is kiszorí
totta. Midőn 405. vagy 406. Radagaisus vezérlete
alatt germán törzsek ismét betörtek Itáliába, S.
Faesulae (Fiesole) mellett őket majdnem tel
jesen megsemmisítette. De Galliát nem tudta
megvédeni az alánoktól és vandáloktól, Britan
niában sem tarthatta meg hatalmát. A nemzeti
párt Rómában gyalázatnak tartotta Alarich ki
rállyal való alkudozásait és fondorlatainak sike
rült S.-t megbuktatni, kit a császár beleegyezé
sével 408. Ravennában megöltek. Halála után a
germánok csakhamar Róma kapui előtt állottak.
V. ö. R. Keller, 8. oder die Gesehichte des weströmischen Reichs 395—408 (Berlin 1884); Th.
Mommsen, S. und Alarich (Gesammelte Schriften I. köt, Berlin 1905).
S t i l i f e r (áuat), az Eulimidae családba tartozó
parazita csiga-nem. Mindössze két faja ismeretes:
a S. celebensis és S- IAnckiae. Utóbbi a Linckia
multiformis nevű tengeri sünön élősködik.
Stilisztika, az irodalmi stílus elmélete. —
Stiliszta: íróművész.
Stilizálás az írásmüveknél a gondolatok meg
fogalmazása, a szavak olyan megválasztása, hogy
összefűzve hű kifejezői legyenek a szerző gon
dolatainak. — S., a művészetben a természet
formáinak egyszerűsítése, módosítása, átalakí
tása. L. StílusStille, 1. Hans, német geológus, szül. Hannoverban 1876 okt. 8. 1908-ban hannoveri tanár, 1912.
a szász geológiai intézet igazgatója Lipcsében,
1913. göttingeni tanár. Tudományos munkássága

Stllllngia

főkép a németországi középhegység tektonikáját
öleli fel. 1910. Hannover tartomány kálisótelepeiről irt nagyobb munkát.
2. S., Kari, Demtne Hermann (1. o.) német író
álneve.
Stiller, 1. Bertalan, orvos-író, szül. Miskolczon
1837 jún. 23., megh. Budapesten 1922 jan. 3.
Tanulmányait a budapesti és a bécsi egyetemeken
végezte. 1874-ben főorvos lett a pesti izr. kórház
ban, 1876. magántanár, 1886. egyetemi tanár,
1906. udvari tanácsosi címet kapott. Számos érte
kezést írt szakfolyóiratokba. Főbb művei: Az
ideges gyomorbántalmák (Budapest 1884, németül
is); A tép betegségei (1895, A belgyógyászat kézi
könyve, II. k J ; Az ideges gyomorbetegségek, A
hashártya betegségei (1897, A belgyógyászat
kézikönyve, III. k.); Az asthéniás alkati beteg
ségről (1907, németül Stuttgartban); Glossen zur
Radiologie des Magens (Berlin 1910).
2. S. Mór, ügyvéd, jogi író, szül. Miskolczon 1842
aug. 6., megh. Budapesten 1917 dec. 8. 1878-ban
megírta az akkor még magyarbarát román ügyvéd
Take Jonescu által francia nyelven kiadott Tör
vénytelen gyermekek helyzete Európában című
munkában a Magyarországra vonatkozó részt.
1881-ben megjelentek Védbeszédei, melyekhez
essayt Irt a törvényszéki szónoklatról. Leginkább
bűnügyi kérdésekkel foglalkozott a Jogtudományi
Közlönyben és Themisben. 1885-ben a Jog c. szak
lapot alapította. 1906-ban Angol parlamenti küz
delmek címen, vonatkozással a hazai viszonyokra,
egy kötet essayt adott ki.
Stillíriedi csata, más néven dürnkruti vagy
morvamezei csata (1278), 1. Morvamező.
Stillíried-Rattonitz, Rudolf Maria Bemhard, gróf, német történetíró, szül. Hirschbergben
1804 aug. 14., megh. 1882 aug. 9. IV. Frigyes Vil
mos porosz király udvarában 1840. szertartásmes
ter, 1853. főszertartásmester lett. Ő alapította az
udvari levéltárt, melynek 1856 óta igazgatója volt.
1861-ben grófi rangra emelkedett. Művei: Altertümer und Kunstdenkmale des Hauses Hohenzollern (Berlin 1837—61, 2 kötet); Monumenta
Zollerana (Maerckerrel együtt, u. o. 1843—62,
7 köt.); Stammtafel des Gesamthauses Hohenzollern (u. o. 1879, új kiadás, 6 lap); Hohenzollern.
Beschreibung und Gesehichte der Burg (Nürn
berg 1871); Die Attribute des neuen Deutschen
Reiches (Berlin 1882, 3. kiad.); Die Hohenzollern
und das deutsche Vaterland (Kuglerrel együtt,
München 1881, 7. kiad.).
Stilling, 1. Benedikt, német orvos, szül. Kirchhainban 1810 febr. 22., megh. Kasselban 1879
jan. 28. Előbb állami, majd magánorvos volt
Kasselban és számos anatómiai müvet írt; meg
alapította a vasomotorikus idegrendszer tanát.
2. S-, német író, 1. Jung, 3.
S t ü l i n g i a L. (nOv.), az Euphorbiaceae (Fűtejf élek) család génusza; 15 faja Amerika, a Maszkaré
nák és a csendesoceáni szigetek között oszlik meg.
Átellenes v. váltakozó levelű cserjék. Az ameri
kaiak közül a legnevezetesebb a S. silvatica L.
az Egyesült-Államok déli államaiban, melynek
gyökeréből meghajtó orvosság készül és nagy
szerepet játszó népies orvosi növény. Az ú. u.
í/aw-rooí-nak állítólag ez a törzsnövénye.
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Stillwater (ejtsd: sztiiivatör), város Minnesota
északarnerikai államban, (1910) 10,198 lak., gép
gyárakkal, állami fegyházzal.
Stilpiioclilorau (ásv.), 1. SztilpnoMorán.
S t i l p n o m e l a n , 1. Sztilpnomélán.
Stilpnosi«Ierit (ásv.), 1. Limonit és Gél.
Stilpon, görög bölcselő, az ú. n. megarai isko
lához tartozik, Kr. e. 320 köriü. Athénban tanít;
a dialektikában való kiválóságát nagyra tartották,
írásai nem maradtak fenn.
Stilton, falu Hantingdon angol countyban, (mi)
543 lak. Róla neveztek el egy híres sajtfajtát,
melyet eleinte ott árultak, de most már többnyire
Leicestershire countyban készítik.
Stílus (lat.). Eredetileg a. m. íróvessző, melylyel a rómaiak a viasszal bevont táblára rákar
colták betűiket; jelentette a szó az írást is és
valakinek az írásmódját. Innen S. 1. valakinek
az írásművészete pl. Cicero S.-a, v. ö. «Jókai
tolla», 2. az írásmű vészét általában, pl. szép S., 3. a
kifejezés művészete általában, bármely művészet
ben, zenében, festészetben stb., 4. a kifejezés,
111. az előadás és formálás művészetének bi
zonyos időszakban vagy területen, vagy példa
után sajátosan alakult módja, pl. barokk S., né
metalföldi festői S., wagneri S. Mint minden em
beri mesterség és művészet, a 8. is folytonos
alakulásban és fejlődésben van, egyrészt tökéle
tesedik, másrészt differenciálódik ; ilyen fejlődés
mutatkozik mind az egyén, mind a közösségek,
korok S.-ában. Történeti életünkkel jár, hogy a
nemzedékek szellemi vívmánya nem megy ve
szendőbe, hanem átöröklődik újabb nemzedékekre,
azok a tradíciót felhasználjak,, továbbképezik,
gyarapítják és ismét átadják. így az előadás
mestersége, a kifejezés művészete is nagy töké
letességre emelkedik a régi kultúrájú nemzetek
nél s a főbb szükségleteknek és szakmáknak megfelelőleg különhagyományok, eljárásmódok, S.-ok
fejlődnek ki. Az egyén a hagyományt önálló
leleménnyel és izlésmóddal tovább fejlesztve, meg
teremti a maga sajátos S.-át, úgy ír, vagy kompo
nál, táncol, amint senki más, ami az ő külön S.-a
s ami neki jól áll. Erre vonatkozik Buffon híres
mondása: Le style c'est l'homme mérne: a S. maga
az ember. A S. egyéni föltételeire nézve nem lehet
törvényeket megállapítani, de a S. általános föl
tételei, ill. törvényei megfogalmazhatók.

Stinds

ban, költészetben, zenében, hanem képzőművé
szetben, építészetben. Más volt pl. a francia
gótika, mint a német, vagy az olasz. Egészen
más a németalföldi, mint az olasz festészet. Függ
a S. a hagyománytól is. A mai művésznek a S.hagyományok egész tömege áll rendelkezésre,
választhat azok közül, vagy korának S.-ához
csatlakozhatik; de mindenesetre a maga céljához,
tárgyához, a környezethez, a maga egyéniségé
hez kell a választott S.-t alkalmaznia, nemcsak
szolgailag másolnia a hagyományt. A S.-nak az
alkotó lelkét kell tükröznie. — Az irodalmi S.
elmélete a stilisztika; a nyelvi kifejezés művé
szetével foglalkozik a nyelvesztétika. Az iro
dalmi 8. fő szükségletei: a világosság és a han
gulatosság. Amannak tényezői az érthetőség, sza
batosság és a nyelvi helyesség ; emezéi az eleven
ség ós szemléletesség, a nyelv ritmusa és szép
sége. V. ö. Greguss Ágost, A stílről, Tanulmányai
ban ; Beöthy Zsolt, A stíl (előadásairól készült
jegyzetek kőnyomatban); Ütitz, Was ist Stil ? ;
Buffon székfoglaló értekezése a francia Akadé
miában : Essai sur le style ; Müller-Freienfels,
Psychologie der Kunst stb.; Kulcsár Endre, A
magyar S. L. még az újabb nyelvesztétikai dol
gozatokat (Zolnai Béla, Rubinyi Mózes stb.),
Arany J., Gyulai és mások irodalmi dolgozatait.

S. a zenében: írásmodor, a szerkezet sajátos
sága, moly konkrét, mint egy-egy nagy mester
S.-a (Bach-S., Mozart-S.. Chopin-S.) v. elméleti,
mint valamely zenei műfaj vagy hangszer-követelte technika írásmódja (hangszeres-zene-S., vokál-S., zongora-S.). Megkülönböztetünk ezenkívül
kötött S.-t, melynél a szólamok számát és pontos
mozgását nem szabad mellőznünk és szabad S.-t,
hol a szólamok számát tetszésszerint szaporíthat
juk, ha arra szükség van. Esztétikai megkülön
böztetések : patetikus, naiv, szentimentális, klaszszikus, romantikus S. V. ö. Perry, Style in inusio
(1911); Emmanuel, Histoiro de ia langue musi
cale (1911); Adler, Der Stíl in der Musik (1912);
Worringer, Abstraktion und Einfühlung. Ein
Beitrag zur Stilpsychologie (1911).
Stílus c u r i a l i s (lat.) a. m. hivatalos stílus
(1. 0.).
Stimula, római istennő, az ellenállhatatlan
ösztönök megszemélyesítője. Semelével is azono
sították.
A S. minősége elsősorban az író vagy művész
Ktimulantia (lat.), 1. Izgató szerek.
adott céljától függ ; ha a kifejezés a célhoz van
S t i m u l a t i o (lat.) a. m. izgatás, ösztönzés.
mérve, ha azt mondja és ilgy mondja, ahogy az
Stincus m a r i n u s (illat), I. Scincus.
adott helyzetben a cél kívánja, akkor a kifejezés
Stinde, Július, német író, szül. Kirch-NüehelS.-os. Függ a S. a tárgytól is, másfajta a kife ben (Eutin mellett) 1841 aug. 28., megh. Olsbergjezés módja a fenséges, mint a komikus, más a ben (Kassel mellett) 1905 aug. 8. Kémikusnak ké
tudományos, más a költői tárgyaknál. Függ az szült, de utóbb teljesen az irodalomnak élt. Jó
anyagtól, illetőleg a közegtől, melyben a művész megfigyelő humorista, ki a Fanniié Buchholzban
dolgozik; más S. jár a bronz, mint a márvány (1884, 87. kiad. 1905) maradandó berlini típust
formálásával, amabban élesebb, tisztább körvo alkotott. A sorozat folytatása (Der Familie Buchnalakat lehet adni, ennél a sajátos fehér szín a holz zweiter Teil 1885; Der Familie B. dritter
kifejezés hangulatának bizonyos változatait külö Teil: Frau Wilhelmine 1886; Frau Buchholz iin
nösen emeli; vasszerkezetű épületeknek más a Orient 36'. kiadás 1906; Frau Wilhelmine B.
S.-a, mint a kőépületeké. Vannak S.-különbsógek Memoiren 20. kiadás 1896; Hotel Buchholz 19.
vidékek szerint, a talaj, a klíma, a világítás sajá kiad. 1898) csak a típus variálása. Alnémet nyel
tosságaihoz képest. Vannak időbeli különbségek, ven írt vígjátékai, karácsonyi mesejátékai és
mint a gótika, a renaissance, barokk, rokokó stb. S. novellái kevésbbé jelentősek. Magyarul megjelent:
Vannak nemzeti S.-különbségek is, nemcsak tánc- j A Buchholz-familia (Budapest 1886),
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Stinica, adóközség Lika-Krbava vni. zenggi
j.-ban, a tenger partján, (i9io) 1337 horvát lak., gőzhajóálloinással.Itt 1072.Kxesimir horvát király ide
jében erődített vár állott fenn, melynek nyomai ma
is felismerhetők; midőn a vár romba dőlt, anyagá
ból az arbei erősséget építették fel. (Tr. SzHSz.)
Stinnes, Hugó, német nagyiparos, szül. Mühlhennben (Ruhr-vidék) 1870 febr. 12., megh. Ber
linben 1924 ápr. 10. Gyakorlati kiképzése után
1889. Berlinben a bányászati akadémián fejezte
be tanulmányait, azután atyja szénkereskedő cé
gébe állt be, de 1893. önállóan alapította meg a
nevéről nevezett szövetkezetet. Ügyes vezetésé
vel nemcsak nagyarányú szónkereskedelmi tele
peket szervezett, hanem vasmüveket is szerzett
meg, később pedig megalapította az óriási Eheinisch-Westfálische Elektrizitatswerk villamos
telepet, amely az egész vesztfáliai iparvidéket
ellátta. A háború után Hamburgban hajózási tár
sulatot alapított, amely csakhamar a legnagyobb
német hajózási vállalatok egyikévé fejlődött s pár
év alatt 20-nál több nagy hajót épített. Ezenkívül
még több más iparvállalatban szerzett vezető ér
dekeltséget. A békekötés következtében megfo
gyott német szénterület nagyobb kihasználására
alapította a hatalmas széntrösztöt; érdekeltségébe
vont több szálló-és hírlapvállalatot is. 1920 óta
tagja volt a német nemzetgyűlésnek s egyik meg
bízott a spaai konferencián, ahol erős német nem
zeti álláspontot foglalt el, miért is az úgyneve
zett pacifisták azzal vádolták, hogy hajthatatlanságával egyik előidézője lett a Ruhrvidék meg
szállásának.
S t i n t vagy eperián lazac (Osmerus eperla•nus L., állat), a Lazac-félék (Salmonidae) csa
ládjába tartozó halfaj. Háta szürke, oldalai ezüstszínnek kékes vagy zöldes árnyalattal, hasa vöTöses. Hossza 13—20 cm. Észak-Európa partvi
dékein és Észak-Amerika keleti partjain honos,
ivás idején a folyókba vándorol s e vándorlása
közben az Elbében eljut Szászországig, a Weserben Mindenig, a Szajnában Parisig. Húsa jóízű,
ezért nagyban halásszák.
Stintzing, 1. lloderich von, német romanista,
ezlil. Altonában 1825 febr. 8., megh. Oberstdorfban
1883 szept. 13.1854-ben Baselban, 1857.Erlangenben, 1870. Bonnban lett egyetemi tanár. Müvei:
l'r. E. v. Savigny (Berlin 1862); Geschichte der
jopularen Litteratur des röm. kanon. Eechts in
Deutschland(Leipzig 1867); Geschichte der Eechtswissenschaft (fő müve, München és Leipzig 1SSO—
1384, bevégzetlen); Der Besitz (1895) stb.
2. S-, lloderich von, német orvos, szül. Heidelbergben, 1854 febr. 12. Jenában 1890. egyetemi
tanár lett. Pentzold V. társaságában szerkeszti a
Handbuch der gesamten Therapie művet (7 köt.
1895, 5. kiad. 1914). Önálló müvei közül emlí
tendők : Über Nervendehnung (1883); Klinische
Beobaehtungen(i884); Über Tuberkulin (1891);
ScMaf uud Schlaflosigkeit (1898).
S t i p a (nOv.), 1. Árvalányhaj. — S. tenacis•sima, 1. Esparto.
Stipan, adók., Zágráb vin. pisarovinai j.-ban,
<i9io) 623 szerb. lak. (Tr. SzHSz.)
Stipanovoi, adók., Verőcze vm. nasici j.-ban,
<i9io) 591- horvát és magyar lak. (Tr. SzHSz.)
J
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S t i p e n d i u m (lat.), a rómaiaknál eredetileg a
legyőzött népre kirótt hadisarc vagy adó volt;
később a katonáknak fizetett zsoldot jelölte. Ma
a. m. ösztöndíj (1. o.), továbbá misedíj (1. o.).
S t i p e s (lat.) a. m. nyél.
S t i p i t e s d u l c a m a r a e (nSv.), 1. Solanum.
S t i p i L u r u s (állat), a Bujkáló-félék (Timeliidae) családjába tartozó madár-nem, melyre jel
lemző, hogy farka csak 6 tollú s ezeknek a tol
laknak sugárzata nem összeálló, hanem serteszerü, ezért sertefarkú madárnak nevezik. Legis
mertebb faja az Ausztráliában gyakori sertefarkú
(S. malachurus Shaw.)
Stiplye (Stip, Istip), szerbiai város a hajdani
Kosszovo török vilajetben; amflteátrumszerüen
épült a Bregalnica, a Vardar egyik mellékfolyója
bal partján. Nevezetes acélárúkészítményeiről,
15—18,000 lak. S. a régi Astibon. Az 1912. évi
bukaresti békekötés után jutott Szerbia birtokába.
Stipticin (stypticin), 1. Kotarnin.
Stiptol, 1. Kotarnin.
S t i p u l a (n5v.) a. m. pálha (1. o.).
S t i p n l a t i o (lat), a rómaiak szigorú szóbeli
szerződósének neve, amely a sponsio-ból (1. o.)
fejlődött ki. A S. abban áll, hogy a szerződő felek
megszakítás nélkül kérdést és feleletet cserélnek:
a hitelező (stipulans) felteszi a kérdést: oadsz-e
ennyi és ennyi összeget ?», «ígérsz-e ennyit és
ennyit?», az adós pedig azt feleli r á : «igen»,
«ígérem». Ez volt a S. legegyszerűbb alakja,
melyhez természetesen számos bonyolultabb for
mula járulhatott. A felelet megadásával a szer
ződés meg volt kötve. A S. a szigorú jog (ius
strictum) körébe tartozott; ellentétben tehát az
ú. n. «bonae fldei iudicium»-okkal, itt csak azt
lehetett kikötöttnek tekinteni, ami szószerint benne
volt a szerződésben.
Stirbei, Barbu Demeter, oláhországi vajda
1849 júniusától 1853 okt. 29; szül. 1801., megh.
Nizzában 1869 ápr. 13. Bibescu George vajda
testvére, de anyai nagybátyja után Stirbei vajda
néven ismeretes a történelemben. Parisban tanult
s 1821. az Ypsilanti Sándor alatt kitört forra
dalomnak, a heteriának egyik kiváló tagja. Ghika
és testvére uralkodása idején igazságügyi minisz
ter. Mint vajda kitűnő közigazgatással rendet te
remtett s a közoktatásügyet is fejlesztette. Az
oroszok betörésekor Bécsbe ment és vajdai címé
ről 1856. lemondván, haláláig külföldön ólt. Buzgó
hirdetője volt Moldva és Eománia egyesítésének.
Uralkodása történetét N. lorga írta meg román
nyelven (Bucuresti, 1904—1905).
Stirbey, Calaras romániai varos régi neve.
Stiria, 1. Stájerország.
Stíriai borok, 1. Stájerországi borok.
Stíriai Ottokár, 1. Ottokár von Steiermark.
Stíriai tyúk, 1. Stájer tyúk.
S t i r i e n n e (Styrien), a stájerok nemzeti
tánca. Tempója középgyors, páratlan (»/4 v. »/,)
Utemnembsn. A XIX. sz. elején sűrűn akadunk
szonátákra, melyekben a St. a menüettet helyet
tesíti.
Stirling (ejtsd: sztsriing), 1. skót county (Stirlingshire) 1208 kma területtel, (1921) 161,726 lak.
•— 2. S., az ugyanily nevű skót county székhelye a
Forth partján, (1921) 21,840 lak. A város fölött egy
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tekezéseket Irt cseh nyelven. Főműve: Reci
besedni (Párbeszédek, kiadva 26 értekezés, élet
rajzzal, Prága 1850). V. ö. Wenzig J., Studien
Uber Th. R. von Stitné (Leipzig 1856).
Stivica, adók. és pk. Pozsega vm. újgradiskai
j.-ban, (1910) 1252 szerb lak. (Tr. SzHSz.)
S t i z o s t e d i o n (állat), északamerikai nagy ta
vakban honos süllő-nem. Húsa nagyon ízletes.
Súlya az 5—10 kg.-ot is megközelíti.
S t n d . , tudományos halnevek után Steindachner Franz, osztrák zoológus (a bécsi Hof-Museum
zoológiai osztályának intendánsa) nevének rövi
dítése.
Stóa (gör.) a. m. csarnok; a stoikusok tanára
is alkalmazzák, mert Zenon, e rendszer meg
alkotója, az athéni Stóa poikilében szokta elő
adásait tartani. L. Stoicizmus.
Stobaeus (Stobaios). Joannes, görög Író, a
makedóniai Stobiból Kr. u. 4—500 táján. Fia
számára több mint 500 görög költőből és prózaíróból egy nagy antológiát szerkesztett, mely
nagyon sok elveszett műnek töredékeit fenntar
totta számunkra. Az egy egészet tevő nagy mun
kát a középkorban két részre osztották : Eclogae.
physicae et ethicae és Anthologion vagy Florilegium (kiadta Meineke, amazt 1860—4., ezt 1855—7
Lipcsében). Újabban Wachsmuth és Hense (Berlin
1884—1912).
Stoba-magyarok, 1. Saba-magyarok és Zoárd*
Stobbe, Ottó, német jogtörténész, szül. Königsbergben 1831 jún. 28., megh. Lipcsében 1887
máj. 19. 1855-ben königsbergi, 1859. boroszlói,
1872. lipcsei egyetemi tanár. Főművei: Zur Geschichte des deutschen Vertragsrechts (Leipzig
1855); Geschichte der deutschen Rechtsquellen
(Braunschweig 1860—64); Beitráge zur Geschichtedes deutschen Rechts (u. o. 1865); Die Juden in
Deutschland wahrend des Mittelalters (u. o. 1866).
Stobi (Stoboi), antik város Makedoniának
Paeonia nevű vidékén. Romjai Puszto-Gradszkónál
a Vardar mellett.
Stobwasser, Johann Heinrich, német lakk
műves, szül. Lobensteinban 1740 nov. 17., megh.
Braunschweigban 1829 aug. 31. Kitűnő lakkot
talált föl, amellyel asztaltáblákat, botfejeket, to
kokat, de különösen burnótszelencéket vont be.
Ezeket művészi módon apró olajfestményekkel
díszítette (többnyire híres történelmi és életképek
másolataival). Nasy hírre vergődött gyárát Braun
schweigban 1763Í alapította; ez 1874., az 1772.
Berlinben alapított gyára pedig 1913. sztint
meg.
Stochod, a Pripjet mellékfolyója Volhiniában.A felső Stochod-vonal az oroszoknak 1916 júniusjúliusi offenzivájukban Brusszilov vezetése alatt
fő támadási pontjuk volt. Heves harcok folytak e
vonalon 1916 szeptemberben és októberben is, de
a szövetséges seregek csak 1918 márciusban kel
S t i r p s (lat.) a. m. törzs, nemzetség.
Stitar, adók. és pk. Szerem vm. zsupánjai hettek át megint, amikor a Linsingen-hadsereg
előnyomult Ukrániában.
j.-ban, (i9io) 1681 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
S t o c k (ang.), 1. Bond, 2. — S. exchange, a lon
Stitnjak, adók., Pozsega vm. pozsegai j.-ban,
doni értékpapírtőzsde, a világ legnagyobb érték
(i9io) 482 horvát és cseh lak. (Tr. SzHSz.)
Stitny, Toma.% lovag, az első cseh filozófus, tőzsdéje. A S. exchange jogi formáját tekintve
szül. Stitnén (Csehország) 1331., megh. 1404 kö nem erkölcsi testület (mint nálunk, Bécsben vagy
rül. A keresztény filozófiáról és erkölcstanról Berlinben), hanem egy sajátságos kiválteágokkaL
tartalom és forma tekintetében egyaránt jeles ér-1 fölruházott részvénytársaság.
sziklán emelkedő kastély I. Sándortól VI. Jakabig
kedvelt lakóhelye volt a skót királyoknak; ez épü
letben van a királyi kápolna, a parlamenti ülés
terem és V. Jakab palotája, amely most kaszárnya.
A kastélytól DK-re van Bruee Róbert szobra, D-re
pedig a régi királyi kertek. S.-ben emelkedik a
Greyfriar-templom, amelynek egyes részei még
a XIV. sz.-ból valók és amelyben 1567. Knox
közreműködésével IV. Jakabot koronázták skót
királlyá. S.-t az Anglia és Skócia közt folyó
háborúkban többször földúlták.
Stirling (ejtsd: sztsriing), James Hutchinson,
skót filozófus, szül. Glasgowban 1820 jún. 22.,
megh. Edinburgban 1909 mára 19. Híressé tette
kétkötetes munkája Hegelről: The secret of Hegel
(1865, új kiad. 1897), az első kísérlet a német
idealizmus gondolatainak angol nyelven való
alapos tárgyalására. Egyéb művei: Sir William
Hamilton, or the philosophy of perception (1865);
Text-book of Kant (a Tiszta Ész Kritikája fordí
tása, magyarázata, Kant életrajza, 1881); Philo
sophy in the poets (1885); What is Thought ? or
the problem of philosophy (1900); Darwinism,
workmen and work(1894). Lefordította Schwegler
filozófia-történetét.
Stirlingit (ásv.), vas-mangán-cink-olivin, (Pe,
Mn, Zn, Mg)j Si0 4 ; sötétzöld v. fekete. Lelőhelye
Stirling New Jerseyben.
Stirner, Max (családi néven Kaspar Schmidt),
német filozófiai író, szül. Bayreuthban 1806 nov.
25., megh. Berlinben 1856 jún. 26. Gimnáziumi,
majd leányiskolái tanár volt s nagy nyomorban
fejezte be életét. Pichte és Feuerbach tanítványa.
Főműve: Der Einzige und sein Eigentum (1845,
több kiad.) az egyéniség legszélsőbb kultuszát,
az önösség filozófiáját proklamálja. Nincs más
megfogható valóság, csak az én, az egyetlen,
az egyén. Minden egyéb elvont, üres általá
nosság. Értéke csak annak van, ami az én céljait
szolgálja. A világ az én alkotása, s az én birto
kába vehet mindent, amit átfog az akaratával,
amire igényt formál. Az én az abszolútum, a töké
letes s a maga akaratán, a maga törvényén kívül
nem ismer más törvényt, más akaratot. Nincs ál
talános érvényű külső norma, a társadalom önös
emberek egyesülése, az önösség alapja minden
morálnak. S-t hamarosan elfeledték s csak jó
val halála után fedezték fel újra. Nietzschére
gyakorolt hatását túlbecsülték. Egyéb művei:
Geschichta der Reaktion (1852,2köt);Die Nationalökonomen der Franzosen, herausg. von M. S.
Kisebb iratait kiadta felfedezője s méltatója, John
Henry Mackay (1898). V. ö. J. H. Mackay, M.
S. (1898); A. Ruest, M. S. (1906); M. Messer, M. S. (1907); Turnovszky S., Az önösség
bölcsészete (Budapest). S.-ről mintázta egyik re
gényalakját Rob. Giseke (Moderné Titánén 1850).
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Stockach, város Konstanz badeni kerületben,
(1910) 2631 lakossal, 1799 máre. 25. itt verte meg
Károly főherceg Jourdanfrancia vezért, 1800 máj.
3. pedig Moreau a Kray vezérlete alatt álló osztrá
kokat. Közelében egy magaslaton láthatók a 30
éves háborúban feldúlt NeÜenburg romjai. A vár
ról elnevezett grófság 1465. Ausztriához, 1805.
WUrttemberghez és végre 1810. Badenhez került.
Stockerau, város Korneuburg alsóausztriai
kerületi kapitányságban, a Dana mellett, (1920)
10,324 lak.
S t o c k - e x c b a n g e (ang.), 1. Stock.
Stockfleth, Niels Joachim Ohristian Tibe, a
lappok nemzeti apostola, szül. Kristianiában 1787
jan. 11., megh. Sandefjordban 1866 ápr. 26-án. Fő
törekvése a népszerű lapp irodalom megteremté
sére irányult. Lapp nyelven kiadott gyermekek
számára való ábécét s nyelvtant, Luther kis káté
ját és az új-testamentumot (1850). A lapp nyelvet
és népet számos munkájában alaposan ismertette.
Stockhausen, Július, kiváló énekművész és
énekpedagógus, szül. Parisban 1826 júl. 22., megh.
Majna-Frankfurtban 1906 szept. 22.1874—78-ig a
Sternsche Gesangverein, 1878—79-ig a frankfurti
Hoch-konzervatorium vezetője volt, 1879. alapí
totta meg nagyhírű énekiskoláját. Gesangsunterriehtmethode-ja 1886—87. jelent meg 2 kötetben.
Stockholm, 1. Svédország egyik lánje vagyis
közigazgatási kerülete Upsala,
Nyköping és a
Balti-tenger közt, 7739 km2 ter. ós (1922) 247,185
lak. Székhelye s az ország fővárosa: S.
2. S. (1. a mellékelt térképet), az ugyanily
nevű lein székhelye és Svédország székes fővá
rosa, ama tengerszoros mindkét partján, amely
a Málar-tavat a Balti-tenger Saltsjö (Sóstó) nevű
öblével köti össze, (1922) 422,042 lakossal. Ipara
a környék mezőgazdasági cikkeit és vasérceit
dolgozza fel. A gyárak száma közel 800, amelyek
körülbelül 35,000 munkást foglalkoztatnak. Ke
reskedelme, bár kikötője, a Vártanhamm, három
hónapon át jéggel van borítva, igen élénk. A bevitel
fő cikkei: szén, gabonaneműek, cukor, alkohol,
halak; a kivitelé: ásványok és fémek, gépek. S. hat
külön részből áll; ezek: Staden, a Málart a Saltsjötől elválasztó főszigeten, továbbá Riddarholm és
Helgeandsholm szigeteken; Norrmalm (É.-i kül
város), amelynek folytatása a Blasieholmon van;
Ladugardsland, az előbbitől K.-re; Kungsholm
(király szigete); Södermalm D.-i külváros és
végre a Saltsjö szigetei (Saltsjö-Öarne): Skeppshohn, Kastellholm, Djurgard és Beckholm. A kis
gőzösök (angslupar) által megélénkített vizi csa
tornáktól keresztül-kasul szelt városnak legélén
kebb utcái a Stadenben a Stora Nygata és a szép
Skeppsbro-rakodó; a legrendesebben épült Norrmalmban a Regeringsgata ós a Drotninggata; a
dombos Södermalmban a Besvársgata. Mintegy
20 tere közül a legszebbek a Slottsbacken (Kas
tély-tér) a királyi palota déli homlokzata előtt,
30 m. magas obeliszkkel; a Stortorg (Nagy-tér)
a város legmagasabb helyén; a Riddarhustorg
(nemesek házának tere); a Gusztáv-Adolf-tér és a
Kungstradgard (a király kertje), az előbbitől K.-re,
1868 óta pompás sétahelyekkel. A 20-nál több híd
közül a legszebb a Helgeandsholmon át a GusztávAdolf-térre vezető 114 m. hosszú és 19 m. széles

Stockholmi vérfürdő-

Norrbro, amelyet 1797. fejeztek be; a Stadent a.
déli külvárossal összekötő vashíd és az 1878. be
fejezett Wasa-híd. 20 temploma és 17 kápolnája
közül nevezetesebbek a Szt.-Miklós-templom vStorkyrka, a svéd királyok koronázó temploma,
számos műemlékkel; a Riddarholmskyrka, a svéd
királyok és más kiváló férfiak temetkező helye,
a Szt.-Jakab-templom, Svédország leghíresebborgonájával és a Szt.-Katalin-templom. S. köz
épületei közül, melyeknek száma az utóbbi évti
zedben tetemesen megnövekedett s általuk S. a
legszebb európai városok közé emelkedett, a leg-;
kiválóbbak: az óriási négyszöget (123 m. hosszú,
116 m. széles) alkotó királyi palota, amelyet.
1697—1753. olasz renaissanee ízlésben építettek;.
a Riddarhus (nemesi palota, 1648—70), a Radhus
(városháza), a tiszta renaissanee stílusban épült
Északi Múzeum (Skansen); a drámai színház, az
operaház, postapalota, a hatalmas központi pálya
ház, számos magánpalota. A várost ékesítő szob
rok közül ismeretesebbek: III. Gusztávé Sergeltől,
Wasa Gusztávé, amelyet 1753. a svéd nemesség
emeltetett; Gusztáv Adolf lovasszobra, Birgernek, S. alapítójának lovasszobra, XII. Károly,.
BerzeUus szobrai, a Vega-emlék (1878—1880) stb.:
A tudományos intézetek közül említendők: a k i 
rályi palotával szemben álló nemzeti múzeum,
régiséggyüjteményén kivül gazdag képtárral^
modern szobrokkal; az etnográfiai vagyis északi
múzeum (Skansen), amelyet 1891. Hazelius tervei,
szerint a S.-i Djurgarden egyik részén teljesen,
újraépítettek; a királyi könyvtár több mint 300,000kötet könyvvel és mintegy 10,000 kézirattal, az.
1739. alapított tudományos akadémia csillagvizs
gáló intézettel stb. Az iskolák közt az első helyet
foglalja el az egyetem. A jelentékenyebb szak
iskolák: a technikai- és kereskedelmi főiskola,,
a felsőbb ipar-, hadi-, tüzér-, tengerész-, hajós-,,
gyógyszerész- stb. iskola. A város közigazgatása,
ólén egy kinevezett főhelytartó (Öfverstathaltar).
áll. A város parkjai közt legszebb a Djurgarden,,
a híres Skansen gyűjteménnyel.
Története. S. alapítását a hatalmas Birger gróf
nak (Jarl, 1250—66) tulajdonítják, aki a Stadent
és a mellette fekvő másik két szigetet fallal vé
tette körül. A falakon belül épített városrészek
azonban a dánok hadjárataiban többször elpusz
tultak. 1389-ben Margit, 1471. I. Keresztély és
1520. II. Keresztély foglalta el, aki itt rendezte
a S.-i vérfürdőt (1. o.). Krisztina királynő és X. Ká
roly uralma alatt S. csakhamar felvirágzott és
különösen a XIX. sz. második felében ipara és ke
reskedelme által gyors fejlődésnek indult. A gya
kori tűzvészek (1697., 1725., 1751., 1759., 1835.,
1857.) után mindig szebbé és szebbé lett. V. ö.
Feriin, S.-s stad (2 köt, Stockholm 1851—1858);
S. und Umgebungen (Leipzig 1914).
Stockholmi vérfürdő, ama tömeges kivégzé
sek neve, melyeket II. Keresztély dán király
rendelt el 1520 nov. 8. és a következő napokon a.
stockholmi királyi palota udvarán. Azokat a fő
urakat, akik helytartójának, Trolié érseknek leté
telében részesek voltak, minden bírói ítélet nélkül
lefejeztette. Összesen 82 előkelő svéd úr (köztük.
2 püspök, több tanácsos és polgármester) esett
áldozatul a király boszujának.
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Stockinger Tamás, orvos, szül. Pesten 1811.,
niegh. u. o. 1883 aug. 21. Előbb Stáhly segéde volt,
1857. rendes tanár az egyetemen, 1870. rektor.
Nagyszámú dolgozata a magyar és német szak
lapokban jelent meg.
S t o c k j o b b e r (ang.), 1. Jobber.
Stockport (ejtsd: sztokkport), város Cheshireangol
«ountyban, Manchester mellett, (1021) 123,315 lak.,
jelentékeny pamutfonással, vasöntéssel, nyilvá
nos könyvtárral, múzeummal. Legkiválóbb épü
lete a St. Mary-templom.
" Stockton, város Kalifornia északamerikai ál
lam San Joaquin countyjában, (1920) 40,296 lak.,
Állami elmegyógyitóintézetteLKözelében van Mil
ton, 3000—4000 éves őserdőrészlettel.
Stockton, Frcmcis Richárd, amerikai iró,
•szül. Philadelphiában 1834., megh. 1902. Kezdet
ben rajzoló és fametsző volt, de később egészen az
irodalomnak élt, mint kedvelt humorista. Egyik
szerkesztője volt New Yorkban a Century Maga
ziné folyóiratnak (később Scribner's Monthly cím
mel), tov. egy gyermeklapnak. Számos regényt
és ifjúsági munkát írt. Legnépszerűbbek voltak a
Eudder Grange (1879); The Lady or the Tiger
<1884). Magyar fordításban megjelent: Evezőlak
<ford. Antalik Károly, 1892 és 1918); Pomona úti
levelei Euphemiához (ford. Zigány Árpád, 1901);
Vízen és szárazon (ford. u. a., 1905).
Stockton on Tees (ejtsd: sztokktn on tíz; Stock-

ion upon Tees), város Durham angol countyban,
•& Tees balpartján, (1921) 64,150 lakossal, vászon
szövéssel, jelentős vasiparral. Kikötője a Tees tor
kolatánál Port-Clarence. 1916 május 3-ra vir
radó éjjel német tengerészeti léghajók bombázták.
Stoczek József, 1. Sztoczek.
Stoddard, Richárd Henry, északamerikai
költő, szül. Hinghamben (Massachusetts) 1825
júl. 2., megh. 1903 máj. 18. Küzdelmes ifjúkora
után ércöntőből vámhivatalnok lett New York
tan. 1860—70. The New York World szerkesz
tője volt. Megírta Poe, Longfellow, Bryant, Irving
és Waslűngton életét. Köitői művei közt legki
válóbbak : Poot-prints (1849); Poems (1852); Songs
•of summer (1857).
S t o e c M o m e t r i a (gör.), 1. Sztöchiometria.
Stoeger-Steiner, vezérezredes, lásd StögerSteiner.
Stoerk, 1. Störk.
Stoetzer, Hermann, német erdész, szül. Wasungenban 1840 május 22., megh. Eisenachban
1911 nov. 13. Az eisenachi erdészeti akadémia
igazgatója volt. Számos kiváló műve közül fel
említjük: Waldwegebaukunde (4. kiad. 1903);
Waldwertrechnung und forstliche Statik (4. kiad.
1908); Porsteinrichtung (2. kiad. 1908).
Stoif el, Eugéne Georges Henri Céleste, báró,
francia ezredes, szUl. Arbonbaii (Thurgau) 1823
márc. 1., megh. Parisban 1907 ápr. 4. A francia
-tüzérségben szolgált. III. Napóleon császár 1866.
mint alezredest a berlini francia követséghez
•osztotta be katonai attachénak. Innen küldte az
1870-iki háború kitöréséig szakértő jelentéseit a
porosz hadsereg hadi készségéről. De Napóleon
-ezeket nem sok figyelemre méltatta. A sedani ka
pitulációig a császár hadműveleti irodájában mű
ködött, azután Pária védelmében tűnt ki. 1872-ben
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kilépett a hadseregből, mert nem értett egyet
Thiers hadseregreformjával. Művei: Histoire de
Jules César: Guerre civile (Paris 1887, 2 köt.,
III. Napóleon müvének folytatása); Guerre de
César et d'Arioviste (u. o. 1891); De la possibilité d'une future alliance franco-allemande (u. 0.
1890).
Stohmann, Friedrich, német vegyész, szül.
Brémában 1832 ápr. 25., megh. Lipcsében 1897
nov. 1. 1871-ben a lipcsei egyetemen a mezőgaz
dasági fiziológiai intézet vezetője lett, később a
mezőgazdasági kémiai intézet vezetését is átvette.
Müvei: Beitráge zur Begrlindung einer rationellen PUtterung der "Wiederkauer (2 köt, 1860
és 1864); Biologische Studien (1873); a Paulus
munkája alapján Englerrel irt Handbuch der technischen Chemie (2 köt, 1872—74); továbbá Enzyklopadisches Handbuch der technischen Chemie
(2 köt, 1854—58); Handbuch der Zuckerfabrikation (1878); Die Starkefabrikation (1878); Die
Milch- und Molkereiprodukte (1898).
Stoicizmus (a stóá-ról, 1. o.), a stoikusok filozó
fiája. Megalapította Zenon Kittionból Kr. e. 308.;
Zenon tanítványai közül Kleanthes lett Zenon
utódja, ennek meg Chrysippus, ki először fejtette
ki a tant egészen rendszeresen, azután Diogenes
Babiloniából, Posidonius Eoduszból, Cicero egyik
tanára stb. Római stoikusok: L. Annaeus Cornutus, Kr. u. az első században, L. Annaeus Seneca,
Epildetes rabszolga és Marcus Aurelius Antoninus császár Kr. u. a II. sz.-ban s mások.
A stoikusok, mint általában az Aristoteles utáni
filozófia, a filozófia fősúlyát az ethikába helyezik,
a gondolkodás főkérdése, hogyan éljünk és fizika
meg logika csak annyiban fontosak, amennyiben
az erkölcstant szolgálják. Azért logikájuk is ér
dekes, mely egészben Aristotelesén nyugszik, de
egyes pontokban értékes módon kiegészíti (pl. a
föltételes következtetési formák tekintetében) és
főleg az igazság kritériumait vizsgálja, melyek
az érzéki észrevevéshez kerülnek. Ők indítják
meg az ismeretelméleti szenzualizmust Ennek
megfelelőleg fizikájuk materialisztikus; de nem
tagadják az erőt, a szellemet, az istenséget, csak
hogy ezt finomabb anyagnak tekintik. Isten a ható
erő a világegyetemben, ő a világ öntudata, által
hatja a világot mint művészi, célszerűen alkotó
tűz, mint lélek és agy. Az emberi lélek az istenség
része vagy kiáramlása és vele kölcsönhatásban
van. Ö mint a meleg lehelet támaszt és formát ád
a testnek és túl is éli, de azért elvész ő is. Erkölcs
tanuk az élet főcélját a boldogságban látja ugyan,
de ezt csak az erény szerezheti meg nekünk, amely
a természet szerint való életben található. Az
egyéni életnek meg kell egyeznie a természet
törvényével, a világeggyel. De nem a kontemplációban található ez meg, hanem a cselekvés
ben. Erény nélkül nincs boldogság, ha az erény
megvan, minden megvan; a fóbb erények, mint
Platónnál, a bölcseség, bátorság, mérséklet, igaz
ságosság. Valamennyit kell bírnunk; a teljes
kötelességteljesítés, az, ha a helyeset helyes lel
külettel cselekesszük, csak a bölcs embertől telik.
A bölcset nem hajtja indulat, mindenek fölött igaz
ságos, szabad, király, úr, a maga életével is feltét
lenül rendelkezik. Későbbi stoikusok elismerték,
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hogy a tökéletes bölcs eszmény és hogy a való
ságban csak megközelítjük azt. Az emberi cse
lekvés a közösségre irányul, de az igy egy lévén
az emberiségben, csak egy törvény, jog, állam
van. ük az első kozmopoliták. Ma is stoikusnak
nevezzük a szigorú erkölcsi elvet, a teljes lelki
nyugalmat szenvedés és öröm esetén, az erkölcsi
állliatatosságot. A kereszténység sok rokon vo
nást talált a S. tanításában, azért a középkorban,
•de az újkorban is népszerű elmélet volt. V. ö.
Bavaisson, Essai sur le stoi'cysme (1856); Hirzél,
Untersuchungen zu Ciceros phil. Schriften (1882);
L. Stein Die Psychologie der Stoa (1886-88,2 köt.);
Zeller, Phü.d.Griechen(3köt); Byroff, DieEthik
d. alt. Stoa (1897); Barth, Die Stoa (1903).
Stoikusok, 1. Stokizmus.
Stoilov, bolgár államférfi, 1. Sztojlov.
Stojanovits, 1. Péter Lázár, hegedűművész és
zeneszerző, szül. Budapesten 1877 szept. 6. Hubay
•Jenő tanítványa. 1909-ben a bécsi új konzerva
tórium hegedűtanára lett, 1911. a budapesti vá
rosi zeneiskola felügyelője, 1913. Bécsben önálló
hegediiiskolát nyitott magasabb kiképzés céljára,
írt több hegedű- és zongoraszerzeményt; magyar
szövegű operái: A tigris (1 felv. 1905); Floribella (2 felv. 1905); operettjei (német szövegre):
Liebchen am Dach (Padlásszoba címen 1917.
Budapesten a Városi Színház mutatta be); A reiehstadti herceg (1921, Városi Színház).
2. S., 1. Sztojanovics.
Stokavstina, 1. Délszláv nyelvek és irodal
mak (Horvát-szerb nyelv).
Stoke on Trent (ejtsd: sztók on trent), város Staffordshire angol countyban, (i92i) 240,440 lak.,
jelentékeny porcellán- és fai'encegyártással, szép
városházzal, benne képtárral, könyvtárral, művé
szeti iskolával. A város fölvirágzását a Wedgwood Josua által alapított agyagiparnak köszön
heti, amiért is emlékszobrot emeltek neki.
Stokes, 1. (eítsd: sztóksz), George Gábriel, an
gol fizikus és matematikus, szül. Skreenben (írország) 1819 aug. 13., megh. Londonban 1903
febr. 1. 1849-ben a cambridgei egyetemen a ma
tematika tanára lett. 1854-ben a Royal Society
titkárává választotta. Tudományos munkássága
sokoldalú. Kiválóan a hidrodinamikát, a fénytant
és a hangtant művelte. A fény fluoreszkálását ő
ismerte fel először és magyarázta helyesen. Sokat
foglalkozott az abszorpció-spektrálanalizissal és a
színkép ultraviola részével. Munkái összegyűjtve
Mathematieal and physieal papers cím alatt jelen
tek meg (Cambridge 1880-1905, 6 köt.).
2. S-, William, angol orvos, szül. 1804., megh.
Dublinban 1878. Nevet a Cheyne-Stokes-féle lé
legzés (1. o.) helyesbített leírása tartotta fenn.
(íheyne George, szintén angol orvos (1671-1743),
«lőti» már irt e tárgyról.
3. S-, Whitley, angol ksltológus és jogász,
ezül. 1830 febr. 28., megh, ;909 ápr. 13. 1862—
1882-ben Indiában angol főtisztviselő, azután
Cambridgeben az indiai jog tanára lett. Főbb
művei: Hindu Law Books (Madras 1865); The
Anglo-Indian Codes (Oxford 1887—88). Számos
kelta szöveget adott ki s Urkeltischer Sprachschatz (Göttingen 1894) c. munkája alapvető az
eddig ismert kelta szavakra nézve.
Révai Nagy Lexikona. XVII. JiöU
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Stokes-Adams-iéle betegség, 1. Adams-Stokes-féle tünetcsoport.
Stokes-Cheyne-féle lélegzés, 1. Cheyne-Sto
kes-féle lélegzés.
Stokes-féle szabály, 1. Fluoreszkálás.
Stokiis, 1. Tőkehal.
Stokkolás, elferdített német szó s így kerü
lendő, magyarul szemcsézés. Sík felületű kőla
pok, lépcsőfokok érdessé tételét jelenti, amit a
kőfaragók a gerebenező kalapáccsal (dorozma)
hajtanak végre. L. Dorozmálás.
Stokvis. Barend Joseph, hollandi orvos, szül.
Amsterdamban 1834, megh. u. o. 1902 szept. 28.
Az amsterdami egyetem tanára volt 1874-től.
Főbb munkái: Recherches sur les conditions pathologiques de l'albuminurie (1866); Sur le róle
des microbes dans la production des maladies
infectueuses (1884); Zur Pathologie und Therapie
des Diabetos mellitus (1886); Über vergleiehende
Rassenpathologie und Wiederstandsfáhigkeit des
Europáers in den Tropon (Berlin 1890); La colonisation et l'hygiéne tropicale (1896).
Stol (Hochstuhl), a Karavankák legmagasabb
csúcsa, Karintia és Krajna határán (2239 m.).
Stóla (lat.), a régi rómaiaknál a tisztes matró
nák fehér, bokáig érő, redőzött és alul más színű
szegéllyel díszített ruhája. — A katolikus papok
nál az egyházi ruha kiegészítő része, egy tenyérnyi
széles, hosszú, diszes szalag a miseruha fölött,
amelynek színével azonos; a diakónusok, áldozópapok, püspökök hordják; jelképe a papi jog
hatóságnak s minden fontosa'ob szertartási csele
kedeteknél (szentségek kiszolgáltatásánál) hasz
nálják. A keleti egyházakban orariimwak hívják.
L. még Stóladíjcűí.
Stóla (Stóla), kisk. Szepes vm. szeposszombati
j.-ban, (i9io) 280 szlovák és cigány lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Stolac, város Mostar boszniai kerületben, a
Bregava mellett, (1910) 3245 lak., régi várral,
amelyet 1878. a budapesti 32. gyalogezred egy
osztálya vitéz kitartással védett a bosnyák föl
kelők ellen. Most a Szerb-Horvát-Szlovén király
sághoz tartozik.
Stóladíjak (lat. jura stolae), a stóla után ne
vezett illetékek, melyeket a lelkészek bizonyos
egyházi cselekményekért, jelesül egyházkelőért,
esketésért, temetkezésért követelhetnek. L. még
Párbér.
Stolberg, 1. egykori grófság ThUringiában,
azelőtt a szász választónak volt hűbóre; most
Merseburg porosz kerületnek Sangerhausen járá
sát alkotja. — 2. S- im Rheinland, város Aachen
porosz kerületben, (1920) 15,885 lak., jelentékeny
fémipar, különösen rézművek, rézhámorok, hen
germüvek, ólom- és cinkgyárak, vasöntő, kémiai
ipar. A rézipar megalapítói a XVII. sz.-ban
amiensi francia protestánsok voltak.
Stolberg, német grófi, újabban hercegi család,
mely 1210 óta ismeretes. Ifjabb ú. n. rajnai-ága
jelenleg 3 főágban virágzik: S.-Wemigerode
(1890 óta herceg), S.-Stolberg (1893 óta herceg),
S.-Bossla (1893 óta herceg). V. ö. Gráf Botho zu
S.-Wernigerode: Geschichte des Hauses S. (Magdeburg 1883). — A család tagjai közül említendők:
1. S., Christian, gróf, német költő, szül. Ham
burgban 1748 okt. 15., megh. Windebyben 1821
11
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jan. 18. Jogot tanult, öccsével (1. S. 2.) együtt
tagja volt a göttingeni Hainbundnak s elkisérte
Goethét svájci útjára. 1777—1800-ig holsteini
államhivatalnok volt. Mások hatása alatt álló
lírikus, termékeny műfordító (Gedichte aus dem
Grieehischen 1782; Sophokles 1787). Versei az
öccséivel együtt jelentek meg (Der Brüder Chr.
u. Pr. L. Grafen zu Stolberg ges. Werke, 1820—25,
20 köt., új kiad. 1827). Önállóan jelent meg: Die
weisse Prau (1814-)2. S., Friedrich Leopold, gróf, S. 1. testvér
öccse, német költő, szül. Bramstedtben 1750 nov.
7., megh. Sondermühlenben (Osnabrück mellett)
1819 dec. 5. Jogot tanult, 1777. Kopenhágában
lübecki, 1789. Berlinben dán követ, 1791—1800.
Butinban hivatalnok volt. Klopstock hatása alatt
álló, de bátyjánál önállóbb lírikus. Irt egy prózai
regényt (Die Insel 1788), drámákat (Schauspiele
mit Chören. 1787), lefordította az Iliast (1778),
Aischilos négy tragédiáját (1802) stb. Katolikus
hitre való térése ós reakcionárus politikai felfo
gása éles irodalmi vitákba keverte. Vallásbölcse
leti és történeti művei közül a legfontosabb: Geschichte der Religion J. Christi (1806—18,15 köt.).
Életrajzát megírta Menge (1862) és Janssen (4.
kiad. 1910).
Stoliczka, Ferdinánd, ázsiai kutató és paleon
tológus, szül. Hochwaldban (Morvaország) 1838
máj.-ban, megh. Murghi ázsiai városkában (Ladák)
1874 jún. 19. 1862-ben mint a Geological Survey
of India dolgozótársa Kalkuttába ment, ahol
1868. az Asiatic Society titkára lett. Nagy föl
fedező utazásokat tett 1864—65. Tibetben, 1873.
mint geológus Kasgarban dolgozott s Gordon
ezredessel Tien-sanban utazott. Legnagyobb mun
kája Revision der Gastropoden der Gosauschichten in den O.-Alpen címen 1866. a bécsi Akadémia
kiadásában jelent meg. Blanf ord-dal közösen írta a
Cretaceous fauna of southern India c. nagy mo
nográfiát a Paleontológia Indica I. és III. kötetében.
Stoll Károly, zeneszerző és rendező, szül. Buda
pesten 1864 máj. 19., megh. u. o. 1922 jan. 27.
A budapesti Népszínház, majd a Királyszinház,
1916. a Népopera, utóbb újra a Királyszinház
színpadművészeti vezetője lett. Zenét írt Pásztor
Árpád Niobe (1902) és A kis császár (1904) c.
operettszövegeire. Sok kedvelt népdalt is irt.
Stolle (tulajdk. Anders), Ludivig Ferdinánd,
német iró, szül. Drezdában 1806 szept. 28., megh.
u. o. 1872 szept. 28. Nevét sokat olvasott Napóleonregényei (1813.,Leipzig 1838; Elba und Waterloo
u.o. 1838., új kiadásuk 1913.; Napóleon in Ágypten.
Leipzig 1844; Boulogne und Austerlitz u. o. 1848;
Die Granitkolonne von Marengo, 1855) tették is
mertté. Magyar szempontból érdekes: Von Wien
bis Világos (1866). Válogatott müvei 1859—64(30
köt.) és 1865 (12 köt.) jelentek meg.
Stolo (növ.), 1. Inda, Tarack.
Stolo p r o l i f e r (állat), 1. Szalpák.
Stolp, város Pomerániában, Köslin kerület
ben, (1919) 37,603 lak., borostyánkőfaragással.
1311-ben épített Mária-templommal. 20km.-nyire
van kikötője: Stolpmünde tengeri fürdő, (1910)
2831 lak.
Stolpa József, szül. Karádon (Somogym.) 1887.
Egyetemi tanulmányait bevégezve 1912. a budaAmely szö S alatt nincs
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pesti tud. egyetemen sub auspiciis regis a jogtu
dományokdoktorává avatták. Közhivatali pályára
1911. mint bírósági joggyakornok lépett. 1914-ben
az igazságügyminisztériumba rendelték be, ahol
1921. osztálytanácsos lett. Önállóan megjelent
müvei: Egyházi szokásjog (Budapest 1912); A
közigazgatás és a bíráskodás elválasztása a
katliolikus egyházban (Budapest 1924).
Stolpe, 150 km. hosszú folyó Hátsó-Pomerániában; ered a Stolpi tóból Danzig kerületben,,
tutajozható, Stolpmündénél ömlik a Keleti-ten
gerbe.
Stolpe, Hjalmar, svéd etnológus, szül. 1841
ápr. 23., megh. Stockholmban 1905 jan. 29. A
lundi egyetem tanára, majd a stockholmi néprajzi
múzeum igazgatója volt. Szakdolgozatain kívül
ismeretes díszműve : Studier i Amerikansk ornainentik (Stockholm 1897).
Stolypin, orosz államférfi, 1. Sztolipin.
Stolz, 1. Albán, német egyházi író, szül. Bühlben (Baden) 1808 febr. 8., megh. 1883 okt. 16.
Tanulmányi feiügyelő volt a freiburgi szeminá
riumban, 1848. az ottani egyetem hittudományi
karán a pedagógiai és a lelkipásztorkodastan ta
nára. Irodalmi munkássága rendkívül kiterjedt.
Legtöbbjét különféle idegen nyelvekre fordítot
ták. Nevezetesebb munkái: Kalender für Zeit
und Bwigkeit (Freiburg 1843); Besuch bei Sem,
Ham und Japhet (u. o. 5. kiad. 1876); Spanisches
für die gebildete Welt (8. kiad. u. o. 1885) stb.
Összes munkái 15 kötetben jelentek meg (Prei
burg 1871—87). Életrajzát megírta Hágele (3.kiad.
u. o. 1889). Magyarra több munkáját lefordítot
ták, ezek közt nevezetesebb: Árpádházi Szent
Erzsébet élete (Eger 1867, újabban ford. Pelikán
Krizsó 1901).
2. S., Friedrich, osztrák nyelvtudós, szül.
Hallban (Tirol) 1850 júl. 29., megh. Iglsben (Tirol)
1915 aug. 14. Innsbrucki egyetemi tanár volt.
Főművei: Lateinische Laut- und Pormenlelire a
Müller-fóle Handbuch-ok 2. kötetében (2. kiad.
München 1890); Schmalzzal együtt készített
Lateinische Grammatik-ja (3. kiad. u. o. 1900) és
Historische Grammatik der lateinische Sprache
(1. köt. Leipzig 1894—5). Továbbá: Launen der
Sprache (Innsbruck 1892); Beitrage zur lateinischen Etymologie und Grammatik (u. o. 1893);
Über die Entwiekelung der indogerm. Sprachwissenschaft (1899); Geschichte der lateinischen
Sprache (1910).
3. S., Bobért, zeneszerző, szül. Grazban 1880.
Operettjei többnyire Bécsben kerültek szinre.
Első operettjét, Schön Lorchen-t Salzburgban mu
tatták be; ezt követte Manöverliebe (1906); Die
lustigen Weiber von Wien (1908); Die Konimandeuse (1909); Das Glücksmadel (1910); Der
MinenköDig (1911); Die eiserne Jungfrau (1911);
Du liebes Wien (1911); Das Lumperl (1915);
Madelküssernlch(1916); Bauernprinzessin(1918);
Der Tanz ins Gittek (1920), magyarul Szerencse
tánc cimen 1921. a budapesti Városi Színházban;
Eine Sommernacht (1921); Die Tanzgráfln (1921).
Magyar színpadokon az említetten kívül szere
peltek még: A Favorit (1917. a budai színkör
ben); Angyalka (1920); A kis grizett (1921., Víg
színház).
aeg, Sz alatt keresendői
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Stolze, Wilhelm, a róla nevezett német gyorsirási rendszer megalapítója, szül. Berlinben 1798
máj. 20., megh. u. o. 1867 jan. 8. Biztosító-intézeti
hivatalnok volt. Egy új gyorsirási rendszernek ve
tette meg alapját. Müvei: Theoretisch-praktisches
Lehrbuch der deutschen Stenographie (Berlin
1841); Aixsführlicher Lehrgang der deutschen
Stenographie (n. o. 1852, 9. kiad. 1886). Rend
szere több exxrópai nyelvre s köztük Fenyvessy
Adolf (1. o.) áttételében magyar nyelvre is át vaíx
ültetve. Magyar- és Németországon kívül Svájc
ban van leginkább e rendszer elterjedve. Rend
szerét fia S., Franz (szül. Berlinben 1838 mára
14.,megh. 1910 jan. 13) — kinekrésze volt a rend
szernek 1874. és 1888-i revíziójában — egyszerű
sítette, miáltal a régi S.-iskola mellett xxj S.-iskola
is keletkezett.
Stolzer (Sloltzer) Tamás, zeneszerző, szül.
1450 körül Schweidnitzben, megb. Budán 1526
aug. 29., mint II. Lajns király zeneigazgatója;
kiváló mester volt, a XVI. század gyűjteményes
munkái számos jeles alkotását tartották fenn az
utókornak.
Stolzit (ásv.), kevéssé használt neve wolfrámólomérc, ólomwolframát: Pb W 0 4 ; izomorf a
Scheelittel és Wulfenittal; szürke, barna, zöld v.
vörös, zsirfényű, kissé áttetsző ; kristályai igen
hegyes, csaknem orsóalakxx négyzetes piramisok
v. rövid oszlopok, gyakran rügyszerűen v. göm
bösen vannak csoportosítva. Lelőhelyei: Zinnwald Szászországban, Coquimbo Chilében, Mannán
ólombánya Massachusettsben, Broken Hill. — A
Pb W0 4 dimorf; másik alakja a monoklin Raspit,
amely szintén Broken Hillben és azonkívül Minas
Geraesben az aranytartalmú homokban fordul elő.
Stoma (gör.) a. m. száj, nyílás, torkolat; nö
vénytani értelemben 1. Szájnyílás.
Stomacace (gör.-lat.) a. m. fekélyes foginygyxxladás: a száj nyálkahártyájának gyermekek
ben igen gyakran, felnőttekban ritkábban előfor
duló, legtöbbször magától, de sok esetben bizonyos
gyógyszerek (első sorban higanykészítmények)
használata xxtán fellépő gyxxladásos megbetegedése,
melynél első sorban a fogínyexx, azután a nyelv
szélein, a pofák belfelületén stb. könnyen vérző,
genyes alapú, felületes, néha igen kiterjedt feké
lyek lépnek fel erős nyáladzás és rohasztó bűz
kíséretében.
Slouiiicliica (lat.), a gyomoremésztést, étvá
gyat fokozó gyógyszerek. L. Erősítő szerek, Gyo
morerősítő szer ele.
S t o m a c h u s (lat.), 1. Gyomor.
Stomata a. xn. szájak, szájadékok.
S t o m a t i t i s (gör.), 1. Szájbetegségek. — Scatarrhalis, 1. Hurutos szájgyuladás.
S t o m a t o p o d a (állat), 1. SáskarákokS t o m a t o s k o p (gör.), I. Sztomatoszkóp.
Stomf a (Stupava, Stampfen), nagyk. Pozsony
vm. pozsonyi j.-ban, (1910) 3399 szlovák, német és
magyarlak., vasúti állomással. A Károlyi grófi csa
ládnak szép kastélya és kertje van S.-n, amely előbb
a Pálffy hercegi családé volt. Ősrégi kat. temp
loma már 1355. fennállott és 1755. átalakíttatott.
Apácazárdáját 1884. a gr. Károlyi-család építtette.
(L. még Magyar agyagipar.) S. római és quád
telep volt, az Árpádok alatt a határőrök főhelye.
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Hajdan vár volt, melyet 1273. Ottokár cseh király
elfoglalt. 1568 óta a Pálffyak, 1867 óta a Károlyi
grófok bírják. V. ö. Honz W., Über die Spuren
der einstigen Römerkastelle zxx S. und Mást (Westungarischer Grenzbote 1889 jún.). (Tr. Cs.-Szl.)
S t o m i a t i d a e (Nagyszájú- v. Tüskésszájú
halak, ínat), a Csontosh'alak (Teleostei) rendjé
nek egyik családja. Szájuk és torkuk nagy és
öblös s gyakran félelmetesen nagy fogakkal van
fegyverezve. Testüket kicsi és könnyen leváló
pikkelyek fedik. Mint igazi tengermélyi halak
nak nagy szemük, sötétbarna színezetük és szám
talan világító szervtik van. Világító szerveik kö
zül a kisebbek sorokban elhelyezkedve a test olda
lán, a nagyobbak a szemek mögött találhatók.
Öt nembe sorolt kilenc fajuk ismeretes, melyek
a Földközi-tenger és az Atlanti-óceán legmélyebb
részeiben honosak. Ismeretesebb fajaik: Echicstoma barbatum Lowe, PhotirJithys argenteus
Gthr. (ezüstös lámpahal', Malacosteus indievs
Gthr., Argyropelecus hemigymnus Cocco (hatal
mas teleszkópszemekkel), Stylophthalmus paraáoxus A. Br. (szemei nagyon hosszít nyeleken,
vannak elhelyezve).
S t o i n o d a e n m (előbél), a bélcsőnek a küls'i
csiralevélből (ectoderma) fejlődő elülső része. A
bélcső nxásodik része a belső csii'alevélből (entoderma) fejlődött középbél (mesodaeum = mesenteron) ós harmadik, utolsó része az előbélhez
hasonlóan külső csiralevélből (ectoderma) fejlődő
utóbél (proctodaeum).
S t o m o l i t h , kőzet, a. m. szaruszirt (1. 0.).
S t o m o x y s c a l c i t r a n s (állat), 1. Istállólégy. .
Stone (ejtsd: sztón, a. m. kő), angol súlymér
ték főleg gyapotra = 14 ansol font (Avoirdupois)
= 6-35 kg.
S t o n e h e n g e (ang., ejtsd: sztónhendzs), a. m.
függő kő. Délnyugati Angliában, a salisburyi sí
kon levő megalitikus emlék (más néven Avesburyi
di'xxidaszentéíy) neve, amely emlék egyes nagy kö
vekből (menhir, 1. o.) áll, ezeket körben állítottak
fel s így négy koncentrikus kört nyertek, amelynek
középpontján nagyobb hosszú kőtábla fekszik;
ezt Nilson oltárkőnek véli. A külső, 88 in. átmé
rőjű kör menhirjeit a tetejükön végigfektetett kőgerendák kötik össze; e gerendák zegzxxgosan fa
ragott végei pontosan egymásba illenek. A S. fel
állításának korát az 1901. évben e célra kiküldött
csillagászati bizottság a Kr. e. 16S0. évre tette.
B megállapításnak megfelelnek a S. övezetében ki
került régészeti leletek is. Nilson, Montelius, s
az ő nyomukon a régészek nagyrésze naptemplom
nak tartja az emléket. V. ö. Montelius, Die Datierung des Stonehenge (Archív f. Anthrop. 1904).
A S. és az egyiptomi templomok kormegállapítá
sának leírására v. ö. Kisa, Die Kunst d. Jahrhxxnderte (Berlin és Stuttgart).
Stonií, robbanószer, mely 68 rész nitroglicerinből, 20 rész kovasavból, 4 rész fűrészporból és
8 rész kálixxmnitrátból áll.
Stony river, folyó, 1. Assiniboin.
Stoos (Stoss), látogatott klimatikus gyógyhely
Schwyz svájci kantonban, 1293 m. magasban a
Vierwaldstatti-tó fölött.
Stooss, Kari, német jogtanár, szül. Bernbon
1849 okt. 13. 1878-ban a berni egyetemen a bün-

Amely sző S alatt nincs meg, Sz alatt keresendő!

U«

Stoősz

—

164 —

tetőjog tanára lett és ebben az állásban szerkesz
tette az új svájci büntető törvényt (1894). 1896-ban
bécsi egyetemi tanárrá nevezték ki. Munkái közlil
említendők: Die Natúr der Vermögensstrafen
(1877); Das schweizerischeMilitarstrafgesetzbuch
(1880); Lehrbuch des österreichischen Strafrechts
(Wien 2 kiad. 1912—13); többekkel együtt kiadja
a Schweizer Zeitschrift für Strafrecht cimü jogi
szaklapot.
Stoósz, község, 1. Stósz.
S t o p ! (ang.) a. m. megállj!
S t o p p a g e in t r a n s i t u (ang.), az eladót illető
jog, amely szerint az eladó a vevőnek elküldött,
de a vevő részéről még teljesen ki nem fizetett
árúkat visszakövetelheti, lia a vevő időközben
csődbe esett, ainenyiben az árút már a csődnyitás
előtt a vevő vagy megbízottja át nem vette. E
jog az eladót a magyar esődtörvény 44. §-a szerint
is megilleti, de nem gyakorolható, ha a tömeg
gondnok a közadósnak a vételi ügyletből eredő
kötelezettségeit teljesíti. Nemzetközi jogi szem
pontból v. ö. a londoni tengeri hadijogi nyilat
kozat 59. és 60. cikkét.
Stoppani, Antonio, olasz geológus, szül. Leccóban 1824 aug. 15., megh. Milanóban 1891 jan. 1.
1848-ban lelkész lett, 1861. Paviában a geológia
tanára, 1863. a milanói technikai főiskola, 1877. a
firenzei Ist. di studi super. tanára. Különösen
Lombardia geológiai és paleontológiái viszonyai
val foglalkozott. Főbb munkái: Studi geol. e pale
ontológia sulla s. Lombardia (Milano 1857); Paléontologie lombardé ou description des fossiles de
Lombardié (1858—1881).
Stoppenberg, porosz falu a düsseldorfi kerü
letben, (1919) 12,2421ak., jelentős kőszénbányászat
tal és vasmüvekkel.
Stoppine (ol., ejtsd: sztoppíne) a. m. kanóc,
gyujtózsineg.
Stoppolás (a német stopfen-ból) a. m. tömés,
kilyukadt szövetek kiegészítése tűn átfűzött fonál
lal. A szövetek anyagának és szövésmódjának
megfelelően a S.-nál használt fonál és öltósnemek
is változnak. Harisnya S.-hoz újabban apró gépe
ket használnak.
Stoppolni, a to stop (abbanhagyni, németül
einhalten), angol igéből csinált sportkifejezés,
mellyel azt juttatják kifejezésre, ha a versenyző,
akár ember v. csapat, csónak v. ló, teljes erőfeszí
tésében hirtelen alábbhagy, és pedig v. véglege
sen, azért mert kimerült, v. pedig taktikából, azért,
hogy stoppolás után fokozott energiával vesse
latba teljes erejét.
Stor-Aivan, tó, 1. Horn-Afvan.
Storax (v. styrax, növ.), 1. a folyós S. (S. liquidus), mely officinális, a Liquidambar orientale gyantája (1. Balsamum): — 2. a szilárd S.,
a Styrax officinális gyantája, melynek mostnincs
fontossága. L. Styrax.
Storaxbalzsam, 1. Balsamum.
Storch, Tjudwig, német író, szül. Ruhlában
1803 ápr. 14., megh. Kreuzwertheimben 1881
febr. 5. Termékeny novellista és regényíró. Pon
tosabb művei: Der Preiknecht (1830—32); Der
Preibeuter (1834); Der Jakobsstern (1836—38);
Die Heideschenke (1837); Max von Bige (1845).
Válogatott novellái és regényei 1855—1862. jelen-
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tek meg 31 kötetben. Költői hagyatékát kiadta
A. Ziegler (1882).
Storck, Wilhelm, német romanista és műfor
dító, szül. Letmatheban (Vesztfália) 1829 júl. ő.,
megh. MUnsterben 1905 júl. 16. 1868-ban a münsteri akadémia tanara lett, lefordította Catullus ver
seit (1867), az ó-felnémet Muspillit (1908), a zsol
tárokat (1904), Hiób könyvét (1906) stb. Hosszú
sorát adta a spanyol és portugál fordításoknak.
Közöttük legjelentősebb: Luis de Camoens samtliche Gedichte (Paderborn 180—85, 6 köt.), me
lyet Camoens életrajza követett (L. de Camoens'
Lében, Münster 1890; portugál nyelven 1894).
tetőre (ang., ejtsd: sztór) a. m. raktár, készlet.
— S. (franc.) a. m. redőny, mely egy felső ten
gely körül forgatva ereszthető le. Ablakfüggöny
is, mely a nap ellen és az üveg átlátszósága ellen
az ablakot elzárja. Újabban vagy az egész ablak
nyílás, vagy csak az alsó szárnyak alsó részének
eltakarására szolgáló csipkés függöny, amely
széthúzás útján félretolható.
Storm, 1. Gustaf, norvég történetíró, szül.
1845 jún. 18., megh. Kristianiában 1903 febr. 23.
Tanulmányait a kristianiai egyetemen végezte,
hol 1877 óta a történet tanára volt. Művei: Snorre
Sturlusöns historie-skrivning (S. 8. történetírása,
Kopenhága 1873); Maria Stuart (u. o. 1891);
Monumenta historica norvegica (u. o. 1880).
2. S., Theodor, német költő, szül. Húsúmban
1817 szept. 14., megh. Hademarschenban 1888
júl. 4. Egyideig ügyvéd volt, majd porosz állami
szolgálatba lépett. Költészete a legtisztább lira
(Soimnergeschichten u. Lieder, 66 kiad. 1907;
Gedichte 15 kiad. 1906). Novellái stílusuk tiszta
ságánál s nagyobbára északnémet hátterük han
gulatos lírai gazdagságánál fogva az elbeszélő
művészet kis remekei. Számuk mintegy ötvenre
megy. A leghíresebbek: Immensee (1852); lm
Sonnenschein (1854); Auf der Universitat (1862) ;
Geschichten aus der Tonne (3. kiad. 1888); Pole
Poppenspáler (1873—74); Ein stiller Musikant
(1876); Aquis submersus (1877); Carsten Curatoi(1878); Renate (1878); Die Söhne des Senators
(1880); Der Schimmelreiter (1888) stb. Műveinek
teljes kiadása 1898. jelent meg 8 kötetben (Braunschweig, Westermann, 11. kiadás 1905, olcsó új
kiad. 5 kötetben 1912, új kiadás 8 köt., 1919;.
Ugyancsak 4 kötetes gyűjteményes kiadása (Dresden 1919); Gedichte (válogatott kiadás, Leipzig
1920); ezenkívül megjelentek levelei: Briefe an
seine Frau (Braunschweig 1915). Gyűjteményes
kiadásaiból számos részleges kiadás jelent meg
1917—1920. Németországban, különösen elbeszé
lései, részben illusztrálva. Műveiből magyarul
megjelent: A kastélyban (ford. Ballá Mihály,
Budapest 1886). Életét megírta Gertrúd Storm
(Th. S., Berlin 1911—12) ós A. Biese (3. kiad.
1921).
S t o r n e l i o , olasz népies versnek, háromsoros,
többnyire rögtönzött, alkalmi költeménynek a
neve. Az első sor a tétel: valami virágnak a
neve, vagy tárgymegnevezés, amihez a második
és harmadik sorban kifejtett gondolat fűződik.
A S. első sora öttagú, a második és harmadik a
hagyományos tizenegytagú; az első és harmadik
rímelnek. Ezért némelyek a S. szóról azt tartják,
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hogy nem egyéb mint ritornéllo (visszatérő rím,
1. Ritorneli). Az irodalomban Datt'Ongaro (1. o.)
volt legjelesebb művelője. V. ö. ScLitchardt, Ri
torneli u. Terzine (Halle 1875); D'Ancona, La
poesia popolare italiana (Livorno, 1906).
Starno (olasz) a. m. törlés, hibakiigazítás. A
kereskedelemben a megkötött ügylet egészben
vagy részben való törlése; a könyvvitelben az
a könyvelési tétel, mellyel egy már bejegy
zett, de hibás tételt megsemmisítünk vagy ki
igazítunk. Innen a magyar neve: ellentétel- —
Á biztosítási üzletben S. esete áll be, ha a bizto
sítás, az egész vagy csak a hátralévő időre járó
részdíj visszafizetése ellenében, lejárata előtt ér
vényen kívül helyeztetik. Ha biztosító viszont
biztosítóval szemben viszontbiztosítást helyez ér
vényen kívül, a 8. rendesen ristorno elnevezés
alatt szerepel.
Storno, 1. Ferenc, id., festő és építész, szül.
Kismartonban 1820 febr. 20., megh. Sopronban
1907 jan. 29. Bevégezvén az ipariskolákat Landshuton (Bajorország), 1840—42. Münchenben
Schlotthauer vezetése alatt folytatta művészeti
tanulmányait. 1848-ban ismeretségbe lépett Amerling Frigyessel, aki aztán nagy befolyással volt
fejlődésére. 1845-ben Sopronban telepedett meg,
honnan tanulmányozás céljából többször tett ki
rándulásokat Németországba, Csehországba, Er
délybe és Szlavóniába. Művoi közül jelentéke
nyebbek : a mácsai cs. és kir. vadászkastély fal
festményei (1868), a bécsi 1873. világkiállításban
szerepelt s erdélyi tájakat ábrázoló vízfestményei,
s a Jánosi apátsági templom számára készített
vallásos kompozíciói. Ö díszítette a pannonhalmi
egyház Mária-kápolnáját. Mint restaurátor Sop
ronban, Erdélyben sBeszterczebányán végzett sok
munkát. Ugyancsak ő restaurálta és festette ki
az alcsúti udvari kápolnát is. Készített terveket a
budapest-ferenevárosi templom Szt. Gellért üvegfestményéhez. Az Akadémia megbízásából számos
felvételt készített magyar műemlékekről.
2. S. Ferenc, ifj. festő, az előbbinek fia, szül.
Sopronban 1851 nov. 6. Egy ideig atyja műtermé
ben, azután a bécsi képzőművészeti akadémián
tanult 1872-ig, végül a nürnbergi iparművészeti
iskolát látogatta Éberlein vezetése alatt 1878-ig
s itt főleg a gót építészet érdekelte. Aztán visszatértatyjához Sopronba, s annak művészeti munkái
ban vett részt. Mint vallástörténeti festő Máriaoiklusaival keltett érdeklődést a bécsi művészklub harmadik nemzetközi műkiállításán, azután
oltárképeket festett a bajmóczi, privigyei, sop
roni, szombathelyi templomokba, torveket készí
tett Uvegfestmények számára, falfestményekkel
díszítette egyebek közt a muzslai templomot. Hí
res régiségeyűjteménye.
Stornodij. Ha valamely ügyletet részben v.
egészen töröl (1. Storno) valamelyik fél, a másik
fél az okozott kár v. elmaradt haszon megtérítését
kérheti. Ez a megtérítési összeg a S. Bizonyos
esetekben, pl. kölcsönök korábbi visszafizetésénél
már az ügylet megkötésekor meg van állapítva
az a S., amelynek lefizetése ellenében a kölcsön
crpdeti tartama helyett korábban felmondható.
Storozynetz (<y u>d: sztorozsinec), az ugyanily nevű
bukovinai volt kerületi kapitányság székhelye

—

Stoss

a Sereth mellett, (i9io) 10,335 lak., jelentős gabonaés állatkereskedéssel. Most Romániához tartozik.
S t o r t h i n g , a norvég képviselőház neve, lásd
Dinq.
Stor-íó (Storsjö, a. m. nagy tó), több medencé
ből álló glaciális eredetű tó3 Jámtland svéd tarto
mányban. Területe 560 km .
Story, X.Joseplt, északamerikai jogtudós, szül.
Marbleheadben (Boston mellett) 1779 szept. 18.,
megh. Cambridgeben 1845 szept. 10. 1829-ben
jogtanár lett a Harvard-egyetemen Cambridgeben.
Jeles kézikönyveket szerkesztett, melyek nem
csak Amerikában, hanem Angliában is nagy tekin
télynek örvendenek. Legkiválóbb ezek közt a
Commentaries on the constitution of the United
States (5. kiad. Boston 1891, 2 köt.).
2. S., William Wetmore, északamerikai szob
rász és író, az előbbinek fia, szül. Salemben (Massachusetts) 1819 febr. 19., megh. Vallombrosában
(Firenze mellett) 1895 okt. 8. 1848-ban Rómában.
azután Firenzében telepedett le. Szobrászati művei
közül említendők: Kleopátra, Sappho, Judit, Medea,
Sybilla, Mózes, Saul márványszobrai; atyjának,
Peabodynak (London) és Everettnek (Boston) em
lékszobrai; a philadelphiai nemzeti emlék stb.
Költői művei: Nature and art (1844); Poems
(2 köt, 1847, új kiad. 1885); A román lawyer in
Jernsalem (1870); Tragedy of Nero (1S75); Vallombrosa (1881); He and she, or apoet'sportfolió
(1883, 8. kiad. 1S86); Fiammetta, a summer idyll
(1885). Egyéb iratai: atyjának életrajza; Roba di
Roma, or walks and talks about Romé (London
1862,7. kiad. 1875); Castel St. Angelo (u. o. 1877);
Proportions of humán íigure; the new canon (n. o.
1866); Grifflti d'Italia (1869, 2. kiad. 1875) stb.
Stosch, Philipp, báró, német muharát, szül.
Küstrinben 1091 márc. 22., megh. Firenzében
1757 nov. 7. Teológiai és filológiai tanulmányai
ntan sokat utazott ós a régi művészettel foglal
kozott. Metszet-, rajz-, érem- stb. gyűjteményei
nél, amelyek részben a bécsi udvari könyvtárba
kerültek, nagyobb jelentősége van ókori metszett
kövek gyűjteményének, melyeknek lajstromát
Winckelmann Description des pierres gravées du
feu báron de S. címmel (Firenze 1760), a leg
kitűnőbb példányok rajzait pedig Schlichtegroll
Dactiliotheca Stoschiana (2 köt., Nürnberg 1797—
1805) címmel adta ki. E gyűjteményének nagy
részét II. Frigyes porosz király vásárolta meg.
V. ö. Justi, Briefe des Barons Philipp von S.
(Marburg 1872).
Stoss, 997 m. magas hágó az Appenzelli Alpok
ban, 1405 jún. 17. itt verték meg az appenzelliek
Frigyes osztrák herceg seregét.
Stoss, Veit, német szobrász, szül. valószínűleg
Nürnbergben, állítólag 1438., megh. u. o. 1533.
Magyar származását (Stósz helynév) is emlegetik.
1477-ben Krakóban találjuk, ahol nagy tevékeny
séget fejt ki. Itt készíti 1477—89. a Boldogasszony
templom nagyszerű főoltárát, amely főleg a Mária
halálát ábrázoló főcsoport megkapó drámaiságával a még gótikus fafaragás legkiválóbb remeke.
Márványból faragja Jagelló Kázmér lengyel ki
rály (1492, krakói székesegyház) és Olesnicki ér
sek (gneseni székesegyház) síremlékeit. Való
színű, hogy lengyelországi tartózkodása alatt
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Felső-Magyarországon is megfordult és dolgozott
is, noha hitelesen neki tulajdonítható müvek ott
nem maradtok fönn, hatása azonban kimutatható
(1. főleg Divald Kornél tanulmányait). 1496-ban
S. visszatér Nürnbergbe, ahol még igen sokat dol
gozik. Hiteles művei: Konrád Imhoff emléktáb
lája (München, Nationalmuseum); a S.-házról szár
mazó Madonna (Nürnberg, Germanisches Museum); szentek szobrai a Sebaldus-teinploinban, a
Keresztvitel és Sírbatétel domborművei (Nürnberg,
Frauenkirehe); a munnerstadti plébániatemplom
szárnyasoltára, az Angyali üdvözlet (Nürnberg,
Lorenzenkirche); oltár a hamburgi felső plébánia
templomban, 3 kődombormű a nürnbergi Sebaldustomplomban. S., aki festészettel is foglalkozott,
a fafaragás középkori művészetének leghatalma
sabb képviselője. Műhelyében dolgoztak fiai is,
akik művészetét többnyire már renaissanceolemekkel bővítették ki. Stanislaus S.-tól való
a krakói Nemzeti Múzeum Szaniszló-oltára, a
Czartoryski-kápolna ós a Flórián-kápolna oltára.
Hiteles adatok szerint if j. Veit S. 1550 körül Bras
sóban az asztalos céh tagja volt. Martin 8. Segesvárott ólt és u. o. volt Johann S. műhelye is. Veit
S. művészetének a Felső-Magyarországon és Er
délyben virágzó fafaragással való összefüggése
kétségtelen. V. ö. Daun, Veit S. und seine Schule
in Deutsehland, Polen und Ungarn (Leipzig 1903);
u. a., Veit 8. (Bielefeld u. Leipzig 1906); Gyárfás
Tihamér, Veit Stoss Erdélyben (Brassó 1911);
Lossnitor, Veit 8. (Leipzig 1912). Divald Kor
nél, aki a lengyel irodalom alapján is sokat fog
lalkozott S.-szal, egyik regénye hősének is válasz
totta : Vitus mester álma (Budapest, 1918, Tarczai
György írói álnév valatt).
Stósz (Stoósz, Stos), nagyk. Abauj-Torna vm.
csereháti j.-ban, (1910) 1033 magyar és német lak.
Jelentékeny késgyárai vannak. Közelében van a
S.-i fürdőtelep (632 m. a tenger szine felett), kli
matikus gyógyhely és hidegvízgyógyintézet, mely
jó berendezése és szép vidéke miatt (fenyvesek
közt fekszik) kedvelt üdülőhely. (Tr. Cs.-Szl.)
Stószfürdő, 1. Stósz.
Stotiulíii (többesben stotinki),
bolgár pénzegység, a Léva T ^-rósze = 0-95 fillér.
Stourbridge (ejtsd: sztaurtaidzs), város Worcestershire angol countyban, (1921) 18,023 lak., agyagés üvegiparral.
Stourdza, 1. Sturza.
S t o u t (ang., ejtsd: sztaut), erős porter sör.
Stovain, a benzoylaethyldimethyl-aminopropanol sósavas vegyülete. Fehér kristályos por.
Víz, szesz oldja. A kokain helyett érzéstelenítőül
használják.
Stowasser János, hangszergyáros, szül. Graslitzban 1845., megh. Budapesten 1923 f ebr. 9.Atyjának graslitzi műhelyében dolgozott, 1867. Buda
pestre került és átvette atyja üzletét. Főkép f úvóliangszereket gyártott. oEcho-szárny trombitás
nevű találmánya nagyon kedvelt szólóhangszere
a hazai katonazenekaroknak.
Stowe (ejtsd: sztó), Harriet Elizabeth Beecher,
amerikai Írónő, Beecherílenry Ward (1. 0.) testvérnénje, szül. Litchíieldben (Connecticut) 1811 jún.
15., megh. Hartfordban 1896 júl. 1. 21 éves kora
iján férjhez ment Calvin Elis S. tanárhoz Cmcin-

Stöcker

natiban, ahol alkalma volt a rabszolgaság hely
zetét és az ellene törő mozgalmat megismerni.
Először sorozatos cikkek formájában, majd önálló
könyvalskban irta meg a világhírű Uncle Tom's
Cabin-t (1852), mely óriási példányszámban ter
jedt el s az egész világon lefordították (magyarra
ford. Irinyi József, újabban JDaryai Móric: Tamás
bátya kunyhója, Bpest 1904). Tö bbi müvei irodalmi
színvonal tekintetében sokkal magasabban álla
nak, de egyiknek sem volt oly nagy sikere. Emlí
tendők: Ned (1856); TheMmister's Wooing(1859);
The Pearl of ürr's Island (1862). Életrajzát meg
írta Ha, William C. Beecher (1889).
Stöckel Lénárd, a bártfai iskola híres rektora,
«a magyar Wittenberg)) megalapítója, FelsőMagyarország legnevezetesebb reformátora, szül.
Bártfán 1510., megh. u. o. 1560. Wittenbergben
tanult. Luther és Melanchton nagyon megkedvel
ték és sokféleképen segélyezték. Sőt, hogy meg
nyerjék őt Németországnak, Luther születése
helyén, Eislebenben az iskola igazgatójává tették.
Egy évet töltött Eislebenben. Ekkor a FelsóVMagyarországon terjedő reformáció folytán a
reformátorok az új irány fő pártfogóival, a váro
sok hatóságaival, érintkezésbe lépvén, Luther és
Melanchton, kik sokat leveleztek 1538. a bárt
faiakkal, ajánlották öt, és S.-t 1539. visszahív
ták szülővárosába, hogy az ottani iskolában a
tanítói állomást foglalja el. Az iskolát újra
szervezte, új iskolai törvényeket dolgozott ki s
rövid idő alatt a bártfai iskolát, mint annak igaz
gatója, a német iskolák magas színvonalára
emelte. Mindjárt működése első évében egységet
teremtett a felsőmagyarországi öt szabad királyi
város: Kassa, Eperjes, Lőcse, Bártfa és KisSzeben között és megnyerte őket a reformációnak.
Ő írta az ú. n. Confessio Pentapolitana hit
vallást, melyet az említett városok 1549 júl. a
Lőcsén tartott egyházi gyűlésen el is fogadtak és
1549 aug. 14.1. Ferdinándnak, sőt addigi legfőbb
egyházi hatóságuknak, Verancsics Antal egri
püspöknek is bemutattak. Ez később 1613. Kassán
Fischer Jánosnál nyomtatásban is megjelent és a
magyar nemzeti múzeum könyvtárában ma is
megvan. Sokat tett az azon időben keletkezett
bártfai nyomda felvirágoztatására. Nevezetesebb
müvei: Leges scholae Bartphonsis (1540. az ere
deti kéziratból közölve: Kleinnél I.); Apológia
Ecclesiae Bartphensis (1558); Confessio christianae
doctrinae quinque Lib. Reg. Cittum nempe Casscviensis, Leutechoviensis, Eperiessiensis, Bartphen
sis, Cibiniensis (latin, magyar és német nyelven,
Bártfa 1560, később ugyanazon cim alatt meg
jelent latin, német és magyar nyelven Kassán
1613. Fischer Jánosnál); Annotationes locorum
communium doctrinae christianae Philippi Melanchtonis (Basel 1561); Opus de Antichristo;
Formuláé tractandarum sacrarum coneioniun
(Bártfa 1578); Postilla, sive enarrationes erotomaticae Epistolamm et Evangeliorum anniversariorum (u. o. 1596).
Stöcker, 1. Adolf, német protestáns teológus
és politikus, szül. Halberstadtban 1835 dec. 11.,
megh. Griesben, Bozen mellett 1909 febr. 8. S.
főleg agitátori működéséről és mint az antisze
mita mozgalom vezetője ismeretes. 1878-ban meg-
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alapitotta a keresztény-szocialista pártot, 1879
Áta a porosz képviselőháznak, 1881—93. a biro
dalmi gyűlésnek is tagja volt. S. szociálpolitikai
és antiszemita beszédeit Christlieh-Social (Bielefold 1884, 2. kiad. Berlin 1890) c. könyvében adta
ki. Egyházpolitikai nézeteit Wach' auf evangelisches Volk (Berlin 1893) c. könyve tartalmazza.
Hét kötet prédikáció is (Berlin 1884 óta) jelent
meg tőle. Müveinek gyűjteményes kiadása: Gefiammelte Schriften (Berlin 1896). Halála után je
lont meg: Reden und Aufsatze (kiadta Seeberg,
Leipzig 1913); Reden im Reichstag (kiadta Mumm,
Schwerin 1914). Saját működésót maga jellemezte:
Dreizehn Jahre Hofprediger und Politiker (Ber
lin 1895).
2. S., Helene, német írónő, szül. Blberfeldben
1869 nov. 13., bölcsészettudományi doktor, tanár
.a berlini Lessinghochschulen. Buzgó munkássá
got fejt ki a nők közéleti helyzetének javítása
terén. Elnöke a nemzetközi anyavédelmi egyesü
letnek. Nevezetesebb munkái: Nietzsche u. die
Prauen; Die Liebe u. die Prauen (1906); Zur Kunst
anschauung des 18. Jahrhunderts (1904); Von
Winckelmann bis Wochenröder (1912); Die Liebe
•der Zukunft (1921); Liebe (reg., 1922). Szerkeszti
a Zeitschrift für Mutterschutz u. Sexualreform c.
folyóiratot.
Stöckhardt, 1. Ernst Theodor, német mező
gazdasági író, szül. Bautzenban 1816 jan. 4., megh.
u. o. 1898 márc. 27. Egy általa bérelt birtokon
<Brösában) mezőgazdasági tanintézetet létesített,
1850. a felsőbb ipariskola tanára Chemnitzben,
1861. a jenai gazdasági tanintézet professzora s
•ennek, valamint a Jena melletti földmívesiskolá
nak az igazgatója volt. Mindkét intézetet a kor
színvonalára emelte. Művei: Die Drainage (Leip
zig 1852); Derangehende Páehter (Braunschweig
1869). Schoberrel együtt 1855—66. szerkesztette
a Zeitschrift für deutsche Landwirthe e. folyó
iratot.
2. S-, Jtilius Adolf, német kémikus, szül. Röhrsuorfban 1809 jan. 4., megh. Tharandtban 1886
jún. 1. Drezdában a Struve-féle intézet laborató
riumában dolgozott. 1847-ben a tharandti erdé
szeti akadémián a mezőgazdasági kémia tanára
lőtt. Müvei: Schule der Chemie (Braunschweig
1846, magyarra ford. Berde Áron: A chemia isko
lája, 1849); Chemischo Peldpredigten für deutsche
Landwirthe (Leipzig 1851); 1855—75. kiadta a
Der chemisehe Ackersmann c. folyóiratot.
Stöckl Albert, neves neothomista, bölcsészeti
író, szül. Möhrenben 1823 márc. 15., megh. Eichstattben 1895 nov. 15. Több esztendei tanárkodás
után 1871. plébános Gimpertshausenban, 1872.
kanonok ós egyúttal az erkölcstan, vallásbölcselet
és pedagógia tanára. Számos bölcsészeti, peda
gógiai, apológiái könyvet írt, amelyek közül
Répássy János fordításában magyarul is meg
jelent: A bölcsészet története (1882); Korunk
nagy kérdései és a kereszténység szellemi, erkölcsi
és társadalmi téren (1883); A bölcsészet tankönyve
(1884/85).
Stöger-Steiner (steinstatteni), Rudolf báró,
•cs. és kir. vezérezredes, szül. Perneggben (Stájer
ország) 1861.,megh. Grazban 1921 máj. 12. A hadi
iskola elvégzése után 1890. százados lett a vezér-

Stöi—csatorna

karban s később a hadi iskola tanára; 1903. vezér
kari ezredes, 1909. vezérőrnagy és dandárparancs
nok, 1912. altábornagy és hadosztályparancsnok.
A világháború kitörése után hadosztályával Dankl
hadseregében harcolt Kraszniknál. 1915 máj. mint
hadtestparancsnok az olasz harctérre került s az
Isonzó-fronton a Krn-Tolmein szakasz védelmé
ben tlint ki. 1917ápr. 12. atávozó Krobatinhelyébe
közös hadügyminiszterré s még ez évben gyalog
sági tábornokká, 1918. vezérezredessé nevezték
ki s ugyanez évben bárói méltóságra emelték.
Az összeomlás után 1918 nov. 11. lemondott s a
magánéletbe vonult vissza.
Stöhr, Í.Adolf, német filozófus, szül. St.-Pöltenben (A.-Ausztria) 1855 febr. 24., megh. Bécsben
1921 febr. 11. Előbb botanikából készült egyetemi
tanárnak, majd a filozófiából lett a bécsi egyete
men magántanár s már rendkívül elismert ós
népszerű tanár volt, amikor 1911. rendes tanárrá
nevezték ki. Dolgozatai részben a bécsi egyetemi
filozófiai társaság évkönyveiben jelentek meg.
Főbb önálló müvei: Umrisse einer Theorie der
Namen (Wien 1889); Gedanken tiber Weltdauer
und Unsterblichkeit (1894); Die Vieldeutigkeit
des Urteils (1895); Letzte Lebenseinheiten (1897);
Sehstoffe und Grundfarben (1898); Zur Philosophie des Uratomes (1904); Grundfragen der psycho-physiologischen Optik (1904); Leitfaden der
Logik (1905); Philosophie der unbelebten Materié
(1907); Der Begriff des Lebens (1909); Leitfaden
in psychologisirender Darst. (1915); Psychologie
(1917).
2. S., Philipp, német orvos, szül. WUrzburgban 1849 jún. 13., megh. u. o. 1912 nov. 5.
Zürichben, majd WUrzburgban volt egy. tanár.
Főbb munkája: Lehrbuch der Histologieundmikroskopischen Anatomie des Menschen (Jena 1887,
14. kiad. 1907). Ezenkívül több munkája jelent
meg gyűjteményes művekben.
3. S., Richárd, osztrák zeneszerző és író, szül.
Bécsben 1874 jun. 11. Abécsi zeneakadémia tanára.
Számos kamarazeneszerzeményt, dalt, 2 szim
fóniát írt, ezenkívül a Rumpelstlllzchen c. mese
dalmüvet. Elméleti munkái: Musikalische Formenlehre (Leipzig 1911); Praktischer Leitfaden des
Kontrapunkts (Hamburg 1911); Praktischer Leit
faden der Harmonielehre (Wien, 1912, 4. kiad.).
Stölzel, Adolf, német jogtudós, szül. Gothábnn
1831 jan. 28., megh. Berlinben 1919 ápr. 20.
Eleinte bíró volt, 1873. miniszteri tanácsos, 1887.
a berlini egyetem tiszteletbeli tanára. Főbb müvei:
Die Entwickelung des golehrten Richtertums
(Stuttgart 1872); Deutsches Eheschliessungsreeht
(3 kiad., Berlin 1876); Brandenburg-Preussens
Rechtsverwaltung und Rechtsverfassung (u. o.
1888, 2 köt.); Rechtslehre und Rechtssprechung
(1899); Schulung für die zivilistische Praxis
(1. rész 9. kiad. 1913; 2. rész 5. kiad. 1914) ;
Ein Karolingischer Königshof in 1000 jáhriger
Wandlung (1919).
Stör, az Alsó-Elbe 75 km. hosszú jobb mellék
folyója, Holsteinban ered Neumünsternél, Glückstadtnál torkollik, 52 km.-nyire hajózható.
Stör-csatorna,
Mecklenburg—Schwerinben
köti össze- az Elbét a Schwerini-tóval, 20-7 km.
hosszú, l 3 m. mély.
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Störk (Stoerk), 1. Félix, jogtudós, szül. Budán
1851 okt. 20., inegh. Greifswaldban 1908 jan. 18.
1882-ben a greifswaldi egyetemen a közjog ta
nára lett. Művei: Option und Plebiscit bei Eroberungen und Qebietscessionen (Leipzig 1879);
Das verfassungsinássige Verháltniss der Abgeordneten zur Wáhlerscbaft (Wien 1881); Handbuch
der deutschen Verfassungen (Leipzig 1884),- Zur
Methodik des öffentlichen Rechts (Wien 1885);
Zustiimnungsergánzung und Genehinigung (1898);
Das bürgerliche Gesetzbuch und der Gesetzgebungsapparat des deutschen Reiches (1899);
Der staatsbürgerliche Unterricht (Preiburg 1893).
1886 óta Laband-dal együtt kiadta az Archiv f ür
öffentliches Recht e. folyóiratot s folytatta a
nemzetközi szerződések Martens-fóle gyűjtemé
nyének (Nouveau Reeueil des traités) szerkesztését.
2. S. Károly, orvos, S. 1. testvérbátyja, szili.
Budán 1832 szept. 17., megh. Hietzingben (Bécs),
1899 szept. 13. Egyetemi tanár volt Bécsben. Főbb
müvei: Laryngoskopische Mitteilungen (Wien
1863); Laryngoskopische Operationen (1870—72);
Klinik der Krankheiten des Kehlkopfes, der Nase
und des Rachens (Stuttgart 1876—80); Die Erkrankungen der Nase, des Rachens und des Kehl
kopfes (Wien 1895—97).
Stössel, Anatolij Mihajlovics, orosz tábornok,
szül. Szent-Pétervárott 1848 júl. 10., megh. u. o.
1915 jan. Kitüntetéssel harcolt az 1877—78-iki
török háborúban. 1900—1901-ig mint altábornagy
a boxerlázadás leverésében tűnt ki. 1903 aug. Port
Arthur erősségnek helyettes, 1904 febr. valóságos
főparancsnoka lett. Mint ilyen vezette annak szívós
ós hősies védelmet a japánok ellen 1904 aug.-tól
kezdve. 1905 jan. 2. átadta a várat Nogi japán
tábornoknak. Hősies viselkedéséért II. Vilmos né
met császártól a «pour le mérite» érdemrendet
kapta. A hadifogságból hazatérve, megfosztották
hadtestparancsnoki állásától és haditörvényszék
elé állították, mely őt 1908 febr. 20. halálra ítélte.
De a cár 10 évi fogságra változtatta ezt az ítéletet,
1909 máj. 19. pedig kegyelem útján visszanyerte
szabadságát.
Stp., méneskönyvekben és lóversenyprogrammokon használatos rövidítés sötétpej helyett.
S t r a b i s m u s , 1. Kancsalság.
Strabo (Strabon), görög földrajzíró a kappadókiai Amaseiából, Kr. e. 63-tól Kr. u. 19-ig ólt.
Kr. e. 29. Rómába utazott s elkísérte az arabok
ellen indult Aelius Gallust Egyiptomba. Azután
is utazott, de többnyire Rómában élt s szülőföld
jén halt meg. Első műve, a 43 (vagy 47) könyvből
álló Hypomnemata historica, melyben Polybiost
egészítette ki, elveszett. Másik műve, a 17 könyv
ből álló Geographika (1., 2. könyv ált. kozmo
gráfia, 3—10. Európa, 11—16. Ázsia, 17. Afrika)
nagyobbrészt megvan s ma is becses. Forrásait
kritikával használta, gondot fordít az etnográfiára
ós a történelmi vonatkozásokra. Előadása tárgy
szerű, eleven, világos, bár inkább szobatudós,
mint kutató müve. Ma is nélkülözhetetlen a Cramer-fóle kiadás (Berlin 1844—52, 3 köt.). Kiadta
még Meineke (1866), C. Müller térképekkel (Paris
1858). Kiváló az I. Napóleon rendeletére készült
francia fordítás (Coray-, Letronne- és Gosselinféle, 5 köt., Paris 1805—19). Németre fordította

Stradivarí

Grosskurd kitűnő jegyzetekkel (1831 —34) és Forbiger (2 köt., 1856—62). Életrajzot Hasenmüller
írt: De S. vita (Bonn 1863). Magyarban Heinrich
Alajos (Egy. Phil. Közi. II). V. ü. Dubois, Ex;imen de la géographie de Strabon (Paris 1892).
S t r a b o t o m i a , a kancsalság ellen végzett
operáció.
S t r a c c h i n o (olasz, ejtsd: sztrakkíno), a leghíre
sebb olasz puha sajt. Többnyire kockaalakú, 2 kg.,
nehéz, a héja vékony, a belseje pedig lágy mint
a vaj. Lágysága miatt minden egyes sajt külön
faládikába csomagolva jön a kereskedésbe.
Stracena és Stracenai völgy, 1. Sztraezena.
Strachan (ejtsa: sztrecsn), John, angol keltológus, szül. Keithben 1862., megh. Manchesterben.
1907 szept. 25., ahol 1905 óta a kelta nyelv tanára
volt. Számos kisebb munkáján kivül nevezetesek
a Kuno Meyerrel együtt kiadott Erin (Dublin 1904
óta) és a Stokes-szal együtt kiadott Thesaurus,
palaeohibernicus (Cambridge 1901—03). Halála,
után jelent meg An introduction to early Weltsk
(1909).
Strachwitz,üíbrzte Kari Wilhelm, gróf, német
költő, szül. a sziléziai Peterwitzben 1822 márc.
13., megh. Bécsben 1847 dec. 11. Formakész, bár
önállótlan lírikus és erőteljes balladaköltő. Művei
nek (Lieder einesErwachenden 1842,5. kiad. 1854;.
Neue Gedichte, 1848, 2. kiad. 1849) teljes kiadása
1912. jelent meg: Samtliche Lieder und Báliadén,
herausg. von H. M. Elster (Berlin).
Strack, 1. Hermann, német prot. hittudós, szül.
Berlinben 1848 máj. 6., megh. u. o. 1922 okt.5.1877
óta a berlini egyetemen tanár volt. Főbb művei:
Hebraische Graimnatik (Karlsruhe 1883, 6. kiad.
München 1907); Einleitung in den Talmud (Leipzig
1887, 3. kiad. 1900); Einleitung in das alté Testament (Nördlingen 1883, 6. kiad. München 1906) Der Blutaberglaube in der Menschheit, Blutmorde
u. Blutritus (München 1891, 4. kiad. 1892); Porta
linguarum orientalium (Berlin 1885 óta); Grammatikd. Biblisch-Aramáischen (4. kiad. u. o. 1905).
2. S., Johann Heinrich, német építész, szül.
Bückeburgban 1805 júl. 24., megh. Berlinben 1880
jún. 12. Schinkel tanítványa ós Berlinben a művé
szeti, utóbb az építészeti akadémián tanár volt.
1862-ben Athénben feltárta a Dionysos-szinházat,
1866—76. építette a berlini Nationalgalerie palo
táját és a Königsplatzon levő győzelmi emléket.
Tőle valók a berlini Szt. Péter- és Szt. Andrástemplomok.Irodalmi müve: Das griechische Theater (Berlin 1863).
S t r a d a (olasz, ejtsd: sztráda) a. m. út; S. /er
rata, vasút. — S. románul szintén út.
Stradella, Alessandro, olasz zeneszerző, szül.
1645 körül Nápolyban. 1681-ben Genuában meg
gyilkolták egy velencei nő megszöktetése miatt.
Eletéből csak azt az epizódot ismerjük, amelyet
Flotow feldolgozott S. c. operájában. S. müvei
közül számos oratórium, kántáte és opera maradt
fenn. Életrajzát megírták: A. Gatelani (olaszul,
1866), P. Bichard (franciául, 1866) és Hess
(németül, 1906).
Stradivari (latinosan Straduarius), olasz he
gedűkészítő-család. Nevesebb tagjai: Antónia
(szül. Cremonában 1644., megh. u. o. 1737.), szak
májának legnagyobb mestere, Amati Niccolo nő
Amely saó S alatt nincs í ies, Sz alatt keresendő!
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vendéke, csak 1667. jelzi saját nevével a rnagakeszítette hegedűit. Fiai közül Francesco (1671—
1743) és Omobono (1679—1742) tüimek ki. Sok
hangszert készítettek együtt apa és két fia. Ezek
nél a sotto la discipliiia d'Antonio S. jelzést talál
juk. A család eredetét és tagjainak működését
Lombardini ismerteti, ki e patricius család ere
detét a XIII. sz.-ig vezeti vissza. V. ö. Fétis
monográfiáját (18 J7); Riechers, The violái and
the art of its construction (1895); HM, Ant. S.
his life and work (1902).
Straöord (ejtsd: sztreűörd), TJwmas Wentworth,
gróf, angol államférfiú, szül. Londonban 1593 ápr.
13., raegh. u. o. 1641 máj. 12.1. Jakab uralkodása
alatt és I. Károly uralkodásának első éveiben a
parlamenti ellenzékhez tartozott. 1628-banakirály
pártjára állott, ki őt peerré nevezte ki. 1629-ben
a titkos tanács tagja lett s Laud érsekkel együtt
ő tanácsolta I. Károlynak, hogy parlament nélkül
uralkodjék. 1633—39. Írország helytartója volt,
azután a skótok ellen vonuló királyi sereg fő
vezére lett. Az ú. n. hosszú parlament (1. o.) 1640
nov. 21. vádat emelt ellene az alkotmány meg
sértése miatt. 8. bátran és ügyesen védekezett,
ekkor az alsóház egy régi törvény (Bili of attainder) alapján felségsértés bűnében marasztalta, el s
a londoni néptől megfélemlített felsőház 7 szó
többséggel halálra ítélte. A király sokáig vonako
dott az ítéletet szentesíteni, végre azonban S. kéré
sére, hogy a királyság érdekében ne tekintsen az ő
személyére, aláírta azt, mire S.-t 1641 máj. 12. a
Tower udvarán lefejezték. V. ö. Traill, Lord S.
(London 1889).
Strait (ang., ejtsd: sztrét) a. m. út, tengerszoros.
— S. of Dover, 1. Pas de Calais.
S t r a i t s S e t t l e m e n t s (ejtsd: sztrétsz szettlmentsz),

angol koronagyarmat Hátsóindiában; hozzátarto
zik három rósz: Szingapúr, Maiakká és Pinang
(Pulo-Pinang, Wellesley és Dindings), továbbá a
Christmas- és Kelling-szigetek. Mellette terülnek
el a szintén angol protektorátus alatt levő f Oderáit
maláji államok: Perak, Szelangor, Negri Sernbilan, Pahang és Dzsohor. A S. területe 4140 km3,
lakosságának száma (1921) 881.939, nagyobbik fele
bevándorolt kínaiakból áll, akik lassankint egé
szen elnyomják a benszülött maláji lakosokat.
A gyarmat élén kormányzó áll, aki egyszersmind
a maláji államok és Brit-Borneo főfelügyelője
is, melléje van adva egy törvényhozó testület
mint tanácsadó. Az Ítéleteket az indiai büntető
törvénykönyv szabályai szerint hozzák. 211 iskola
van a gyarmaton és Maiakkában egy tanítóképzőintézet. Főterménye bors, rizs, tápióka, gummi
és cukor. A kaucsuk (Hevea brasiliensis) terme
lése föllendült. Ónbányászata jelentékeny, de növe
kedését a bányászás költségeinek emelkedése gá
tolja. A gyarmat gazdasági föllendítésére ala
kult Londonban 1910. a Malaya Development
Agency. Legfontosabb kikötője Szingapúr a fél
sziget déli végén, csaknem az egyenlítőn, egyike
a legfontosabb angol szénállomásoknak a Kelet
ázsiába vezető nagy útvonalon s ezért hajóforgalma
igen élénk. Szingapúrt 1903 óta vasút köti össze
Kaujival a Dzsohor-szoroson át, amelyen gőz
komp viszi át a vonatot, de ezenkívül vasútja van
még Wellesley—Perak, Maiakká—Tampin (Negri
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Sembilan) közt is ; Pulo-Pinangban és Szingapúr
ban villamos vasút is közlekedik.
Irodalom. Blue book for the S., Szingapúrban megjele
nik évente; Birel, The golden Chersonese, London 1883;
Dennys, A descriptive dictionary of British Malaya, u. o*.
1894; Swettenham, Malay sketches, a. o. 1895; Sheat,
Malay Magié, u. o. 1000; u. a., Tribes of the Malay
Peninsula, u. o. 1902; Harrison, Malay States, 1910; to
vábbá Wright and Reid 1910, Harrison 1920 és Winstedt
1923 angol müvei.

Strakosch. Sándor, német recitátor, szül. Sebe
sen (Sáros m.) 1846 dec. 3., megh. SchönebergBerlinben 1909 szept. 16. Sonnenthal fedezte föl
és képezte ki színészi tehetségét. Kis termete s
főleg karbénulása miatt odahagyta a színpadot
s mint játékmester működött, 1873-tól Laube mel
lett a bécsi Stadttheaternál. 1879 óta mint szavaló
művész vendégszerepelt Németországban, Ausz
triában, föllépett szülőhazájában, Magyarországon,.
sőt Amerikában is, mindenütt nagy sikerrel. Elő
adásait kitűnő szavalókészség és élénkség jelle
mezték, minden alakjának meg tudta adni a kellőhangot. Főleg a német irodalom remekeiből és
Shakespeare drámáiból adott elő. Erzsébet királynékülönösen szerette Heine-szavalatait.
Strakosch Moritz, zongoraművész és imprezárió, szül. a morvaországi Gross-Seelowitzban 1825., megh. Parisban 1887 okt. 9. Patti
Adelina (1. o.) mestere és sógora volt. Irt operá
kat és zongoradarabokat is.
Stralcio (ol., ejtsd: sztraicso) a. in. barátságos*
egyesség, felszámolás.
Síralsund, 1. közigazgatási kerület Pomeránia porosz tartományban, 3a Keleti-tenger és.
Mecklenburg közt, 4012 km területtel ós (I9i9)
243,917 lak.; magában foglalja Új-Pomerániát és.
Rügen szigetét és 5 járásból áll.
2. S., az ugyanily nevű porosz kerületnek fő
városa és tengeri kikötő, a Rügen szigetét a kon
tinenstől elválasztó, 25 kin, széles Strelasundnevű
tengerszoros mellett, (1919) 36,396 lak., élénk,
iparral, halászattal, gabona- és maláta-export
tal ; hajós- és más iskolákkal. A szűk, de rendes
utcákból álló, régies külsejű város kiválóbb épü
lete főtemplomán kívül a szép városháza, könyv
tárral és múzeummal, Schill és Arndt szobrával..
S.-ot 1234.1. Wizlaw rügeni fejedelem alapította..
Mint a hanza tagja már a XIV. sz.-ban élénk ke
reskedést űzött. A 30 éves háborúban 1628 máj..
13-tól júl. 24-ig Wallenstein sikertelenül ostro
molta. 1678-ban Frigyes Vilmos brandenburgi
választó elfoglalta ugyan, de már 1679. kény
szerült visszaadni Svédországnak. Az északi há
borúban 1715. a szövetségesek szintén elfoglalták,,
de 1720. visszaadták a svédeknek. 1807. Brune.
francia marsai kónyszerítette megadásra. 1809. a
Schill önkéntes csapatai által megszállott várost
a dánok és hollandok rohammal vették be. Az
1814-iki kiéli béke az egész svéd Pomerániával
Dániának, az 1815 júl. 4-iki szerződés pedig Po
roszországnak juttatta.
S t r a m b o t t o az olasz szerelmi dalok nyolc
soros verse. Úgylátszik, a szicíliai oktávából szár
mazik (versformáját 1. Stanza-alak) s a XV. sz.-ban.
került a faluból a városba, a piacról a fejedelmi
udvarokba, hol egyszerre nagyon divatos köntöse
lett a hegedű v. lant kíséretében előadott szerelmi
ömlengésnek. Első jeles művelői: Giustiniani
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Leonardo és Poliziano Angelo. A S. néha 10, néha
csak 6 soros és gyakran rispetto néven szerepel.
V. ö. Ortolani, Studio riassuntivo snllo S. (Féltre
1898).
Stráner Vilmos, egyetemi tanár, szül. Sopronhan 1866 ápr. 8. Ev. teológiai tanulmányait Sop
ronban és a tiibingeni egyetemen végezte; azután
lelkész lett. Kőszegen 1905—1908-ig első lelkész,
1908. teológiai tanár Sopronban, 1919—23. az ev.
teol. akadémia igazgatója; 1923. az Erzsébet
tudomány-egyetem rendes tanárának nevezték ki.
1924—25. az ideiglenesen Sopronban működő
ev. hittudományi kar dékánja. Főbb irodalmi
művei: Javaslat a belmisszió tárgyában (1898);
A Szentírás felentősége és kezelése a gyakorlati
teológia minden ágában (1910); A tanszabadság
ahazai prot. főiskolákon a reformációtól nap
jainkig (1910); A biblia az élet könyve (1911);
Lelki'Fegyver (1914). Németből fordította: Mi
tetszik néktek ama Krisztus felől (1900).
S t r a n g (ném. a. in. köteg), bizonyos f onálhoszszuságot jelent, mely anyag ős gyártási vidék sze
rint igen változó. A bécsi S. lenfonálnál 2805 m.,
gyapotfonálnál 1159 m.
Strang (ejtsd: sztréng), William, angol festő és
grafikus, szül Dumbartonban 1859 febr. 13. Lon
donban főleg Legros hatása alatt tanult. Rézkarcai
képmások, bibliai és népjelenetek, tájképek stb., a
modern grafika legkiválóbb alkotásai közé tar
toznak. Sorozatokban jelentek meg: Death and
-the ploughmans wifo (1888); The Earth Fiend
(1891); Rhyiiie of the ancient mariner (1896),
S. saját költeményeivel és illusztrációk Bunyan
The pilgrirn progressé-hez (1885), Mordshouse
The Christ on the hill c. müvéhez (1895), Milton
Elveszett Paradicsomához (1895), Kipling Short
Storiea e. elbeszéléseihez (1900), Cervantes Don
Quixote-jához (1902). V. ö. Binyon, William S.
Catalogue of his etched work (Glasgow 1906).
Strange (ejtsd: sztréndzs), Róbert, angol réz
metsző, szül. az Orknoy-esoport Pamona szigetén
1721 jún. 26., megh. Londonban 1792 júl. 5. Fiatal
korát Edinburgban töltötte, Stuart trónkövetelő
bukása után Parisba menekült és Le Bas réz
metsző tanítványa lett. 1751-ben Londonba ment,
1759. Olaszországba utazott, hosszabb időt töltött
Parisban, végre Londonban telepedett le. Főleg
Van Dyck (I. Károly király képmása), Correggio
•(Szt. Jeromos), Tiziano és más olasz festők művei
után készítette hatásos metszeteit.
Strangulációs bélelzáródás, 1. Bélelzáródás.
S t r a n g u l a t i o (lat.), összeszoritás; különösen
«, nyak összeszorítását értik alatta akasztás, zsi
negelés vagy fojtogatás által. L. Meg fojtás.
S t r a n g u r i a (gör.), 1. Húgyeröltetés.
Strantz, Hermann, porosz tábornok, szül.
TSackelban (Posen) 1853 febr. 13. Ezredes lett
1900, vezérőrnagy 1906., hadtestparancsnok 1911.
A világháborúban 1915—17. a Maas és Mosel közt
álló német hadsereg főparancsnoka volt.
Strapazzo (olasz, ejtsd: sztrapácco), eredetileg
rosszul bánás, aztán megerőltetés, kifáradáe. Innen
•ered a magyarban használt strapa szó.
Strasburger, Eduárd, német botanikus, szül.
Varsóban 1844 febr. 1., megh. Bonnban 1912
wáj. 19. 1868-ban a varsói, majd a jenai, 1881. a
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bonni egyetem tanára. Főbb művei: Die Bcfruehtung bei den Koniferen (Jena 1869); Die Bestáubung der Gymnospermen (u. o. 1872); Über Zellbildung und Zellteilung (u. o. 1875, 3. kiad. 1880);
Über Befruchtung und Zellteilung (u. o. 1878);
DieAngiospermenu. Gymnospermen (u. o. 1879);
Das Botanische Praktikum (u. o. 1884, 4. kiad.
1912); Das kleine botanische Praktikum (u. o., 5.
kiad. 1904); Lehrbuch der Botanik (több társ
szerzővel, 1894 óta 12 kiadás); Streifzüge an der
Riviéra (Berlin 1895, 2. kiad. Jena 1904, 3. kiad.
1912); Histologische Beitráge (u. o. 1888—1909,
7 rész); Die stofflichen Grundlagen der Vererbung
im organischen Reich (u. o. 1905). Pefferreí
szerkesztette a Jahrbücher f ilr wissenschaftliche
Botanik (Berlin) folyóiratot.
Straschiripka, Hans, osztrák festő, 1. Canon.
Strasnik, adók. Zágráb vm. petrinjai j.-ban,
(i9io) 583 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Strasoldo Károly, 1. Strassoldo.
S t r a s s , a mesterséges drágakőutánzatok ké
szítésére alkalmazott erősen fénytörő üveg, mely
feltalálója, Strasser Josef után nyerte nevét, ki
Bécsben élt és sikerült gyémántutánzataival fel
tűnést keltett. L. Drágakövek.
Strassburg (a középkorban Strataburgiim ;
1. a szövegtérképet), 1918-ig Elszász-Lothar'ingia,
azóta a francia Bas-Ehin département fővárosa,
elsőrendű vár az itt öt ágra oszló 111, az 111—
Rajna-csatorna mellett, (1021) 166,767 lakossal,
nagy szivar- és dohánygyárakkal, harang-, vasés rézöntóssel, gép-, szesz-, sör-, bőr-, cipő-,
ruha-, fehérnemű-, csokoládé-, konzerv-, orvosi
műszerek gyártásával, főképen pedig libamáj
pástétomkészítéssel, amely árúból évenként több
millió frank értékűt exportálnak. Az ó-város
nagyobbára szűk utcákból áll, az új városrészek
már tágas, szép utcákkal és terekkel. Kiválóbb
szobrok a Kleber, Gutenberg, Lézay-Marnésia,
Desaix generális, Goethe, I. Lajos bajor király,
Neszler Viktor és Vilmos császár szobra. Leg
kiválóbb épülete a münster, amelyen a középkori
építőművészet minden fázisa a korai román stílus
tól kezdve a késő gót ízlésig felismerhető. A
kripta keleti részo a XI. sz. elejéről való, az 1275.
befejezett hosszanti hajó a korai gót ízlésre, a nyu
gati homlokzat (1277—1365) a második emeletig
Steinbachi Erwin mester terve szerint készült és
a 142 m. magas torony a gót építészet virágzása
korából való. A déli kereszthajó keleti oldalán áll
az érdekes csillagászati óra, amely már a XI. sz.
közepén készült. Egyéb kiválóbb templomai: az
evangélikus Tamás- és Vilmos-templom és a Jézusszive-templom 1893-ból nagy kupolával. A profán
épületek közül a kiválóbbak: a münster melletti
Frauenhaus; a Hotel du Commerce, szép renaissanee ízlésű épület (1582—85), amely a francia
forradalomig városháza volt; az egykori püspöki
palota, a városháza, az egyetem, egyetemi könyv
tár, városi színház, több múzeum, müvószhá'/,
számos XVIII. sz.-beli érdekes magánház s a volt
császári palota. A kulturális intézmények közül
legkiválóbb az egyetem, amelyet a XVI. sz.-ban
alapítottak, 1872. német mintára újjáalakították
ós Vilmos császárról nevezték el, de 1919. francia
egyetemmé tették. Gyűjteményei közül első I10-
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lyen áll az egyetemi és tartományi-, továbbá a
városi könyvtár, amely az értékes városi képtár
ral együtt a város ostromakor elégett és azóta újra
megalapították, a városi természetrajzi múzeum,
műipar-muzeuin (Hohenlohe-muzeum), az egyetem
tulajdonát tevő mürégészeti és gipsz-öntvénygylijtemény és a münster épitőmuvészeti és faragványrnaradványainak gyűjteménye a Frauenhausban. A város körül levő erődvonalat, mikor
1870-ben német uralom alá került, tetemesen ki
bővítették.
S. helyén már a keltáknak lehettek halász
kunyhói. A rómaiak e helyen katonai tábort (Argentoratum) alapítottak és a 8. légió állomáshe
lyévé tették. Később az alemannoknak sikerült a

tésére fordított nagy gondot. Az 191í—18. világ
háborúban nem volt hadműveletek színhelye, de
francia repülők többször bombázták, így 1915
márciusban, áprilisban. Az összeomlást követő
fegyverszünet föltételei szerint a németek kény
telenek levén kiüríteni, 1918 nov. 21. bevonultak
a franciák. A békekötés alapján visszacsatolták
Franciaországhoz, és már 1919 őszén mint francia
intézetet nyitották meg újra nagy ünnepséggel
egyetemét. Azóta a német lakosság jelentékeny
része elköltözött a városból.
S- püspökségét a merovingok korában alapí
tották.
A forradalom kitörésekor területe 1270
kma volt; püspöke fejedelmi címet viselt és a
német birodalomban ugyanoly rangot is foglalt el.

római táborhelyet feldúlniok és annak helyén
megtelepedniük, 496. azonban ők is frank uralom
alá kerültek. Argentoratum helyén frank-alemann
földmivestelep, mellette pedig egy erősség kelet
kezett. 1262-ben a város polgárai győzedelmes
kedvén Geroldseeki Walter püspök hadain, ki
vívták városuk függetlenségét. A humanisztikus
mozgalomban S., ahol az első könyvsajtót állí
tották fel, tevékeny részt vett. XIV. Lajos 1681
szept. 30. a visszacsatolási kamarák ítélete alap
ján megszállotta és a ryswijki béke a birtokában
meg is erősítette. 1870 aug, 13. kezdte meg Werder porosz tábornok ostromlását. A bombázás igen
sok kárt tett benne. Szept. 27. Uhrich francia tá
bornok, a város védője megadta magát. A német
kormány a város fölvirágoztatására sok áldoza
tot hozott és különösen az egyetem föllendí-

A francia forradalomkor a Rajna-balparti birto
kait nemzeti vagyonnak nyilvánították; 1803.
pedig a jobbparti birtokait Ettenheim fejedelem
ség néven Badenhoz csatolták. 1874 óta a S.-i
püspökség kiváltságolt, azaz egyenesen a pápának
van alárendelje.
Irodalom. Seyboth, Das alté S. yom XIII. Jahrbundert
bis 1870, 1890; u. a., Strasbourg histor. et pittor., Strass
burg 1894; S. und seine Eauten, 1894; Cobn J., Münz
und Geldgeschichte der Stadt 8., u. o. 1895; Leitschuch
8,, Leipzig 1902; Welscbinger, Strasbourg, Paris 1905
Cuting, Beschreibung der Stadt 8., Strassburg 1905
Schmid. Strassburg 1870, VI. kiadás 8. 1903; Borries
Geschichte der Stadt Strassburg, u. o. 1909; Reuss, Histoire de Strassburg, 1S23.

Strassburgi fayence. Az 1721. Hannung C;
P. által alapított és fia által 1780-ig üzemben tar
tott fayencegyár készítményei, melyek virágok
kal vannak díszítve.
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Strassen, Ottó zur, német biológus, szül. Ber (i9ii) 8532 lak.; 1482. alapított középiskolával és
linben 1869 május 9. 1900-ban tanár lett Lipcsé VII. Henrik idejéből való 14 íves híddal. S. úgy
ben, 1909. a majna-frankfurti Senckenberg-mu- ismeretes mint Shakespeare szülővárosa és eltemet
zemn igazgatója, 1914. u. o. egyetemi tanár. Fej tetésének helye. A Henloy-utcában máig is mu
lődésmechanikai és állatpszichológiai vizsgálatai tatják szülőházát, amelyet nemzeti tulajdonná
nevezetesek.
tettek. A Szentháromság-templomban van a sírja
Strasser, Arthur, osztrák szobrász, szül. Adels- és siremléke. 1879-ben emlékéra külön Shakebergben 1854. A bécsi müv. akadémián és Tilgner- speare-házat építettek, színházzal, képtárral és
nél tanult, 1881—83. Parisban festészettel foglal könyvtárral.
kozott. 1891-ben Egyiptomban tartózkodott és
StratU (skót, ejtsd: sztresz), a. m. széles, mű
hazatérte után ottani népies típusok terrakotta velhető völgy, ellentéte a Glen (1. o.).
szobrocskáival aratott sikereket. Sokat foglalko
Strathclyde (ejtsd: sztreszkiájd) a. m. Clydeszott állatszobrászattal is. Legnagyobb műve az dale, vagyis a Clyde völgye, Skócia déli vidéke,
Antonius diadalmenetét ábrázoló nagy csoport mely 1124-ig önálló királyság volt.
•(1895), mely a bécsi szecesszió műcsarnoka mel
Strathcona eredetileg Donald Alexander
lett van fölállítva. 1900 óta a bécsi iparművészeti Smith, mint peer: Báron of S. and Mount RoyaJ,
iskola tanára.
angol államférfiú, szül .Forrósban, Skóciában 1820.,
Strassmann, 1. Fritz, német orvos, szül. Ber megh. Londonban 1914 jan. 20. Tizennyolc éves
linben 1858 aug. 27. Előbb törvényszéki orvos korában a Hudson's Bay Company szolsálatába
volt Berlinben, 1894. a törvsz. orvostan tanára a állott, 1868. főtiszt lett és 1870. sikerült meg
Vilmos császár akadémián. Szerkeszti a Viertel- fékeznie a Manitoba tartománynak Kanadába valójahrsschrift f ür gerichtliche Medizin folyóiratot; bekebelezése miatt az ott lakó franciáktól keltett
önállóan megjelent müve: Lehrbuch der gericht- fölkelést. S. megteremtstta és 1885. befejezte a
kanadai Pacific vasutat, 1896—1911 Kanada fő
liehen Medizin (Stuttgart 1895).
2. S., Paul Ferdinánd, német orvos, szül. biztosa volt; 1897. peerré nevezték ki. A búr
1866 okt. 23. Előbb Giessenben, 1907. Berlinben háború alatt saját költségén fölszerelt lovaslett egyetemi tanár, ahol a női klinika vezetője is. csapatot küldött Afrikába. Montrealban több
Számos értekezést írt orvosi szaklapokba, külö millió dollár költséggel nagy kórházat alapított sa londoni King Edward's Hospitál alapja javára
nösen a nőgyógyászat köréből.
Strassoldo (Strasoldo) Károly, császári had is többmilliós alapítványt tett.
Strathpeffer, flirdő, 1. Dingivall.
vezér, szül. 1635. 1675 nyarán az elhalt Spankau
Stratltspey (ejtsd: szíreszpé), skót lassú tánc,
utódává tették a kassai főkapitányságban, s még
ez év dec. havában benyomult Debreczenbe, me páros ütemben, legtöbbször pontozott nyolcad
lyet katonái kifosztottak. 1676 júliusában a kuru- mozgásokkal.
coktól nagy vereséget szenvedett. 1678—79. a
Stratificatio (új-lat.) a. m. rétegezés, rétegfelvidéken harcolt és bevette Tornát és Szalán- szerű felhalmozás. Botanikai értelomben 1. Csiczot, 1679 nov. 3. ellenben Szikszó mellett magá ráztatás.
tól Thökölitöl újabb vereség érte, akivel aztán
S t r a t i g r a p h i a (gör.), sztratigráfía, törté
1680fehr. Jolsván fegyverszünetetkötött. Az udvar nelmi geológia.
e fegyverszünet kötése miatt neheztelt S.-ra ós
S t r a t i o m y i d a c (állat), tüskés legyek. B sok
Caprara tábornokot küldte rendkívüli megbízásban tagú lógycsaládot jellemzi, hogy pajzsocskájuk
Felső-Magyarországba, S.-t pedig visszahívta.
két hegyes tüskét visel s gyakran a mell oldalán
is találhatók ilyenek. De ezeket nem használják
Stratégia 1. Sztratégia.
Stratford, városok: i. S. leBow, London egyik védelmi fegyverül a békés természetű, ártalmat
külvárosa. — 2. S., város Connecticut amerikai lan legyek. A potrohúk meglehetősen széles, úgy
államban, (1921) 12,347 lak. — 3. S-, város Ontario hogy pihenés közben szárnyaik nem fedik be.
kanadai tartományban, (1021) 15,987 lak., vasúti Több faj élénk színével tűnik fel. Említendő a
sárgatarka Stratiomys cliamaeleon L.,népiesen:
csomópont.
Stratford de Redcliffe (ejtsd : sztretfűrd dS redd- Kameleonlégy, mely főleg a vizek körül él s
kiíff), Sir Stratford Canninq, Viscount of S., an petéit nagy csomókban vízi növényekre rakja;
gol diplomata, szül. Londonban 1786 nov. 4., nyüvsi az iszapban élnok s ott is alakulnak át ,megh. Ferm Court birtokán 1880 aug. 14. Diplo ugyancsak víz körül él a S. furcata L., S. longimáciai pályáján négy izben (1810—14, 1825—27, cornis Scop. stb. L. még Sargus.
S t r a t i o m y s (állat), 1. Siratiomyidae.
1831—33 és 1841—58) konstantinápolyi angol
Stratióták, 1. Sztratióták.
követ volt, közben fontos diplomáciai küldetéseket
S t r a t i o t e s L. (n6v.), 1, Kolokán. — Imervégzett Baselban, "Washingtonban, Szent-Pétervárott és Portugáliában. A keleti kérdés legalapo gyökér-nék. a nálunk is honos Sh. aloides-t, a
sabb ismerői közé tartozott és az orosz befolyás vizikolokánt nevezik.
ellen sikerrel működött. 1852 Viscount of S.
Strato-cirrus, s t r a t c - c n m u l n s , 1. Felhő
címmel peerré nevezték ki s 1858 óta a felső alakok.
házban foglalt helyet. Kitűnt mint költő (Shadows
Straton,Lampszakoszból, görög bölcsész, Kr. e.
of the pást, 1865) és színműíró (Alfréd, the Great 288. v. 287., megh. 240. K. e. Theophrastus utódja
in Athelnay, 1876) is. V. ö. Lane-Poole, Life of a peripatetikus iskola élén, melyet 18 éven át
Viscount S. (London, 1890 új kiad.).
vezetett. Aristoteles rendszerében főleg a natura
Stratford on Avon (ejtsd: sztretfCrd on evn), város lisztikus elemeket hangsúlyozza, amiért «a fizi"Warwikshire angol countyban, az Avon mellett, kusnak» is nevezik. Tanítja, hogy a világ a terAmely szó 19 alatt nincs meg, Sz alatt keresendői
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mészét erői folytán jött létre, a núsz (1. o.) nem
klilön való, gondolkodás és érzéki észrevevés
bensőleg függnek össze. A természettudományok
fejlődésére hatással volt. írásaiból nem maradt
ránk semmi. V. ö. Nauwerth, De Stratone L.
(1836); Eodier, La physique de S. de L. (1891);
Diels, Über das physik. System der S. (Ber. d.
königl. Ak. d. W. zu Berlin 1893).
Stratonike, 1. Antiochos.
Stratos, ógörög város Akaruaniában az Achelous (Aszprotamosz) partja mellett, romjai a mai
Szurovigli falu közelében.
S t r a t o s p h a e r a , 1. Sztratoszféra.
Ntratuui (lat.) a. m. réteg, rakás.
Stratus, 1. Felhőalakok.
Stratz, 1. Kari Heinrich, német antropológus,
szili. Odesszában (Oroszország) 1858 jún. 14.
1887—92-ig németalföldi szolgálatban mint sebész
Jáván működött. 1894—96-ig tanulmányutakat
tett Indiában, Kinában, Japánban, Amerikában,
Európában. Főbb munkái: Allgemeine gynekologische und geburtsliilfliehe Diagnostik (Berlin,
188?); Gynekologische Anatomie(u. o. 1892—94);
Die Frauen auf Java (Stuttgart 1897); Die Schönheit des weiblichen Körpers (u. o. 1898, 33. kiad.
1922); Die Frauenkleidung (u. o. 1900, 3. kiad.
1904); Die Rassensckönlieit des Weibes (u. o.
1901,14. kiad. 1922); Der Körper des Kindes (u. o.
1903,3. kiad. 1909); Naturgeschichte desMenschen
(u. o. 1904, 3. kiad. 1922); Die Körperpflege der
Frau (u. o. 1907, 8. kiad. 1922); Die Darstellung
<ies menscklichen Körpers in der Kunst (Berlin
1914).
2. S., Rudolf, német regényíró, S. 1. testvér
öccse, szül. Heidelbergben 1864 dec. 6. Hosszabb
utazások után teljesen az irodalomra adta magát.
Drámaíráson kezdte, utóbb a regény felé fordult.
Főművei: Unter den Linden (1893); Der weisso
Tod (1897); Der arme Konrád (1898); Alt-Heidelberg, du feine (1902); Du bist die Euli (1905); Der
•du von dem Himmel bist (1906); Für dich (1909);
Liebestrank (1911); Du Sehwert an meiner Lin
ken (1912); Stark wie die Mark (1913); König
und Kárrner (1914); Lieb Vaterland (1915, ma
gyar fordításban: Édes hazám, Budapest 1915 és
1919); Das deutsche Wunder (1916); DerEiserne
Mann(1917): Das freie Meer (1918); Das Licht
von Osten (1919); Der Váter Trauin (1920); Das
Schiff ohno Steuer (1921); Der Platz an der Sonne
{1922); Und wenn die Welt voU Teuf el wür' (1923).
Straub Sándor, tanár, elektrotechnikus, szül.
Szolnokon 1857 jan. 13., inegh. Nádudvaron 1923
febr.-ban. Műegyetemi tanulmányait Münchenben
végezte. 1883-ban a Budapesten szervezés alatt
Álló techn. iparmuzeumnál alkalmazták, 1884.
múzeumi őrré s az áll. felső ipariskolához tanárrá
nevezték ki. Az ő nevéhez fűződik a technológiai
iparmuzeumnál az elektrotechnikai szak meg
alapítása, valamint az elektrotechnikai tanfolya
mok szervezése. Termékeny műszaki irodalmi
működése jelentékenyen hozzájárult Magyar
országon az elektrotechnikai szakismeretek ter
jesztéséhez. Főbb munkái: A gázmotorok elmé
lete (1887); Részletek az elektrotechnika köré
ből (1891); A váltakozó áramú gépek és transz
formátorok elmélete és szerkezete (1892); Az
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elektromos munkaátvitel (1894); A gyakorlati
elektrotechnika kézikönyve (1895); ugyanez új
bővített kiadásban: Elektrotechnika (1902—1915,
36 füzet). Munkatársa volt o Lexikonnak is.
Straube, Kari, német orgonaművész, szül.
1873 jan. 6. Berlinben. 1903-ban a Baehverein
karnagya, 1907. a konzervatórium orgona-tan
szakának tanára, 1918. a Thomas-Schule kántora
(karnagya) lett. Korunk egyik legnagyobb orgonaművésze. Kiadványai (Liszt, Bach és régi meste
rek orgonamüvei) mintaszerűek.
Straubing, város a bajorországi Niederbayern
kerületben, (1919) 22,481 lak.; több szép templom
mal, kastéllyal, amelyben egykor III. Albert her
ceg lakott; Frauenhofer mellszobrával, az 1742.
ós az 1870—71. háborúkban elesettek emlékével.
Straus, Oskar, zeneszerző, szül. Bécsben 1870
ápr. 6. Színházi karmester volt 1895—1900.
Brünnben, Mainzban, Berlinben; első sikerei után
teljesen az operettszerzésre tért át; nagyobb si
kert ért müvei e téren: Die lustigen Nibelungen,
Zur indischen Witwe (1905); Ein Walzertraum
(1907); Der tapfere Sóidat (1908); Little May
(1909); Didi (1909); Die kleine Freundin (1911);
Liebe und Lachen (Londonban mutatták be 1913) ;
Rund um die Liebe (1914); Die himmelblaue Zeit
(1914); Eine Ballnacht, Liebes-Zauber (1919); Die
Musikanten (1919); Der letzte Walzer (1920);
Nixchen (Berlin 1921); írt azonban operákat is,
mint Colombine (Berlin 1904); Das Tal der Liabe
(Lipcse 1909); Der tapfere Cassian (1909). Több
operettjét magyar színpadokon is előadták.
Strauss 1. Ármin, íizikus, szüL Karánsebesen
1866 ápr. 6. Tanulmányait a budapesti egyete
men végezte. 1889 óta a József-műegyetem kísér
leti fizikai tanszékénél működik. 1918-ban ny.
rendkívüli tanári címet kapott. Tudományos érte
kezései a M. tud. Akadémia kiadásában jelentek
meg. Önállóan megjelent műve: Chemiai fizika
(I. r. Mérőkészülékek és mérési módszerek, Buda
pest 1923).
2. S. Lajos, kiváló hegedűművész, szül. 1835
márc. 28. Pozsonyban, megh. 1899 okt. 15.
Cambridgeben. 1865-ben a londoni udvari zene
kar magánhegedüse lett, majd a filharmóniai
zenekar szólistája ós a London Academy of Musie
tanára.
Strauss, osztrák zenész-család, a bécsi keringő
legnagyobb mesterei. Négyen voltak: az apa:
Johann S. és a fiai: Johann (a legjelentéke
nyebb), Joseph és Eduárd. Az apa: Johann S.
szül. Bécsben 1804 márc. 14., megh. u. o. 1849
szept. 25. 1819-ben Lanner vonósnégyesének
brácsása lett. 1825-ben maga szervezett zenekart,
amely saját szerzeményű keringőit játszotta.
1833-ban kitűnően nevelt zenekarával hangversenykörútra indult. 1835-ben az udvari bálok
zeneigazgatójává nevezték ki. Műveinek száma
479. összes műveinek gyűjteményes kiadása Jo
hann fia szerkesztésében 1889. jelent meg 7 kö
tetben. "V. ö. P. Lange: Jos. Lanner und Joh.
Strauss (1904); L. Scheyrer, J. Str's musikalische
Wanderung durch das Lében (1851). — Legidő
sebb fia: Johann, «a keringőkiralya, szül. Bécs
ben 1825 okt. 25., megh. u. o. 1899 jún. 3.1844-ben
önálló zenekart alapított, atyja halála után azon-

Amely szó S alatt nincs : aeg, Ste alatt keresendői

Strauss

—

174 —

ban átvette az övét. Rendkívüli sikerű hangversenykörútján zenekarával Szt.-Pétervárra 6s
Amerikába is eljutott. Temérdek keringőt, polkát,
négyest, indulót írt. Legnépszerűbb keringője az
An der schönen blauen Donau . . . Operettjei is
diadallal járták be az összes európai színpadokat.
A legnevezetesebbek: Indigó (1871, Reiterer át
dolgozásában újra adták 1001 éj címen 1906);
Der Karnevál in Rom (1873); Die Fledermaus
(1874; A denevér címen bemutatta a budapesti
Népszinház, majd az Operaház 1895 máj. 10; a
Paris számára készült átdolgozás La tsigane címen
került színre 1877); Cagliostro (1875); Methusalem (1877); Blindekuh (1878); Das Spitzentuch
der Königin (1880); Bine Nacht in Vénedig (1883);
Der Zigeunerbaron (1885. Jókai Mór regényéből
szövegét irta Schnitzer S., A cigánybáró címen
szinrekerült a budapesti Népszínházban; a buda
pesti Operaház 1905 máj. 27. mutatta be); Simplicius (1887); Ritter Pasnian (opera 1892, szövegét
Arany János balladája alapján Dóczv Lajos írta);
FUrstin Ninetta (1893); Sabuka (1894); Waldmeistsr (1895). Hagyatékában találták az Aschenbrödel c. balletot. Életrajzát megírták: R. v.
Prochaszka, J. S. (1900); R. Kleinecke: J. S.
(1894); Richárd SpecM: J. S. (1909). 1921-ben
Bécsben a Stadtparkban szobrot állítottak emlé
kének. — Testvéröccse: Joseph, szül. Bécsben
1827 aug. 22., megh. Varsóban 1870 júl. 25.
1863-ban bátyja zenekarának karnagya lett. Ő
is sok tánczenét komponált, amelyekből újab
ban Bécsben operetteket állítottak össze (Frühlingsluft, 1903; Dio Schwalben aus dem Wienerwald 1906; Das Toufelsmiidel 1908 stb.). — Test
véröccse : Eduárd (szül. 1835 máre. 15., megh.
Bécsben 1916 dec. 28.) volt utcxla a dirigálásban.
1902-ben feloszlatta a S.-zenekart New Yorkban.
318 táncot írt. Fia: Johann (szül. 1866 febr. 10.)
szintén tánczenét irt. V. ö. Ed. Strauss: Erinnerunsren (1906); E. Décsey: J. S. (Stuttgart-Berlin
1922).
Strauss, 1. Dávid Friedrich, német teolóaiai
író, szül. Ludwigsburgban (WUrttemberg) 1808
jan. 27., megh. u. o. 1874 febr. 8. A filozófiában
előbb Schleiermachert követte, majd teljesen
Hegel hatása alá került. 1832-ben TUbingenben
az egyetemen bölcseleti felolvasásokat tartott.
Itt adta ki 1835. Das Lében Jesu című 2 kötetes
müvét, mely nevét egyszerre ismertté tette, de
nagy vihart is keltett; miatta elveszítette állását
s mint tanító nyert állást a ludwigsburgi liceumban, majd 1836-tól kezdve Stuttgartban élt mint
magánzó. 1839-ben a zürichi egyetemre hívták
meg tanárnak, de meghívása a kantonban oly
nagy ellenzésre talált, hogy még állásának elfog
lalása előtt nyugdíjazták. Azóta egészen irodalmi
működésének élt. Már emiitett művében: Das
Lében Jesu, kritisch bearbsitet (2 köt., Tübingon
1835) az evangéliumok összes tartalmát a míto
szok területére akarja utalni, tagadván a bibliai
csodák és egyéb természetfölötti tények lehe
tőségét. Jézus neki nem más, mint egy kegyes
galileai zsidó, ki lassanként elhiteti magával,
hogy ő a jövendő Messiás, ki az együgyű kedé
lyek előtt magasabb erkölcsiségével és prédiká
cióinak nemes hangjával csakugyan tudott im

S t r a u s s und Torney

ponálni. Müve harmadik kiadásában Jézust már
legalább is kiváló vallásos géniusznak nyilat
koztatja ki, de az 1840. megjelent negyedik ki
adásban már ismét az első kiadás álláspontjára
tér vissza. Az 1840—41. megjelent Die christliche Glaubenslehre stb. c. művében teljesen sza
kít mindazzal, amit pozitív kereszténységnek
lehet nevezni. További művei: Der Chris'tus des
Glaubens und der Jesus der Geschichte (Berlin
1865); Die Ganzén und die Halben (u. o. 1865);
Der neue und der alté Glaube (Leipz. 1872, 6.
kiad. 1873). Kisebb müvei 2 kötetben Lipcsében
jelentek meg 1862. és 1867. Leveleit 1883. és
1895. adta ki Bonnban Zeller E. V. ö. Iíansrath,
D. Fr. S. und die Theologie neuer Zeit (2 köt,
1876—78); Ech, D. F. S. (1899); Harriius, D.
F. S. (1901); Th. Ziegler, D. F. S. (1908); H.
Maier, An der Grenze der Philosophie, III. fej.;
Alb. Léin/, S. la vie et son oeuvre (Paris 1910).
2. S., Joseph, osztrák hegedűművész és zene
szerző, szül. Brünnben 1793., megh. Karlsruhéban
1866 dec. 2. 12 éves volt, amikor a bécsi Hoforchester tagja lett, innen Pestre szerződött, majd
Temesvárra zeneigazgatónak. 1823. Mannheimban, 1824. Karlsruhéban lett udvari karmester.
Opuszainak száma 283, köztük sok dal és néhány
opera.
3. S., Richárd, zeneszerző, szül. Münchenbon 1864 jún. 11. A figyelmet már 1881. mint
tanuló magára vonta egy vonós négyesével,
1885. Meiningenben hercegi udvari zeneigazgató
lett, de már 1886. Münchenbe hivták meg, 1889.
pedig Weimarban lett udvari karmester. 1894-ben
ismét milneheni, 1898. berlini udvari karnagy
lett, u. o. 1908. főzeneigazgató, 1917. a zenei fór
iskola zeneszerzői mesteriskolájának vezetője,
1919. a bécsi opera igazgatójának hivták meg.
A jelenkor legjelentékenyebb zenészeinek egyike,
de inkább a külső hatások mestere, aki nemcsak
a témavezetésben, hanem kivált a hangszerelés
ben is merész új alakzatokkal gazdagította a
zeneművészetet. Sok programm-zeneszerzeménye
van. zenekarra s egyes hangszerekre, kiválóbb
programm-szimfóniái: Aus Italien, Don Jüan,
Macbeth, Alsó sprach Zarathustra, Don Quixoto
stb. Operái: Guntran (1894), Feuersnot (1901),
Salome (Drezda 1909, előadták magyar nyelven
Budapesten is), Elektra (u. o. 1909, előadták Buda
pesten is); Der Rosenkavalier (1911); Ariadné
auf Naxos (Stuttgart (1912); Die Frau ohne
Schatten (Bécs 1919); Intermezzo (játékopera),
Schlagobers (ballet).
4. S-, Theoüor, botanikus, utazó, szül. Kleinbokában (Thüringia) 1859 jan. 16., megh. Berlin
ben 1911 dec. 28. A Ziegler & Co. exportcégnek
volt a képviselője és szultánabadi angol alkonzul.
Harminc évet töltött Perzsiában, amelynek fló
ráját alaposan felkutatta s több új növényt fede
zett fel, amelyeket Bornmüller adott ki (Plantae
Straussianae, Berl. Botan. Centralbl. XIX. 2.
1908).
Strauss und Torney, 1. Friedrich Viktor von,
német író, szül. Bückeburgban 1809 szept. 18.,
megh. Drezdában 1899 ápr. 1. Jogot tanult s
1832—66. schaumburg-lippei állami szolgálatban
működött. Tudományos, főleg vallástörténeti ér-
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tekezések mellett számos drámát, eposzt és no
vellát írt. Fontosabb müvei: Gediehte (1841);
Gudrun; Polyxena (drámák, 1851); Judas Ischarioth (dráma, 1856); Altenberg (reg., 1866); Novellen (1872); Eeinwart Löwenkind (eposz, 1872).
2. S., Lulu von, német költőnő, S. 1. unokája,
szül. BUckeburgban 1873 szept. 20. Irt regényeket,
novellákat, de sikereit verseivel, elsősorban balla
dáival aratta. Pő művei: Báliadén u. Lieder (1902);
Neue Báliadén und Lieder (1907); Der Hof am
Brink (elbeszélés, 1906); Sieger und Besiegte (elb.,
1909); Judas (regény, 2. kiad. 1912); Aus der
Chronik niederdeutscher Stadte (4. kiad. 1913);
Eeif atollt die Saat (ball., 1919); Der jüngste Tag
(reg., 1921); Das Fenster (elb., 1922).
Strausz Adolf, egyetemi tanár, néprajzi író,
szül. Czeezén (Fejér vm.) 1853 máj. 15. Egyetemi
tanulmányait Budapesten végezte, valamint a
Ludovika-akadérniát is és egyideig mint tiszt a
honvédségnél szolgált; de már ekkor behatóan
foglalkozott a Balkán tanulmányozásával és szá
mos cikke jelent meg magyar lapokon és folyó
iratokon kívül külföldi, nevezetesen német, angol
és bolgár folyóiratokban. A magyar-bolgár barát
ságnak évtizedeken át a sajtóban és társadalmi
úton előharcosa volt. A magyar kormány és a kül
ügyminisztérium megbízásából többször járt kül
detésben a Balkánon és Kis-Ázsiában s különösen
a világháború alatt végzett fontos szolgálatokat
Bulgáriában. Az orosz-japán háború alatt a japán
érdekeket képviselte a török kormány mellett mint
hivatalosan megbízott. A m. kir. keleti akadémia
szervezésekor ez intézeten tanárrá nevezték ki,
1921. az intézet beolvasztása után a budapesti tud.
egyetem közgazdasági fakultásán lett tanár. Ön
állóan megjelent müvei: Bosnyák föld és népe
(1881, ugyanez németül is: Bosnien, Land und
Leute,\Vien 1884); Bosznia ésHercegovina(188b);
A Balkán-félsziget(1888); Voyage au Montenegró
(1889); Bolgár népköltési gyűjtemény (1892);
Bolgár nyelvtan (1894); Bulgarische Volksdichtungen(1895); Bulgarische Grammatik (1895); Bol
gár néphit (1897); Die Bulgaren (1898); Bosznia
ipara (1898); Pár is (1898); Románia (1899); Bul
gária ipara (1901); Szerbia (1903); Törökország
(1905); Az új Balkán-félsziget (1913); Das osmanische Eeich (1917); Grossbulgarien (1917). Szer
kesztette a Bevue de l'Orient és Gazette de Hongrie lapokat (1886—87), valamint a Die Donaulander című tudományos folyóiratot Lipcsében.
Stravinsky, Igor, orosz zeneszerző, szül. Szent
péterváron 1882 máj. 23. írt zenekari műveket,
hegedüszerzeményeket, dalokat ós az új köztár
sasági nemzeti himnuszt. Nagyobb művei: Le
Eossignol (opera 1914); Potruska, L'oiseau de
feu, Noces balletok.
Strazbenica, adók. Zágráb vm. petrinjai j.-ban,
(i9io) 277 szerb lak. (Tr. SzHSz.)
Strazeman, adók. és pk. Pozsega vm. pozsegai
j.-ban, (1910) 1248 horvát, szerb és magyar lak. ;
régi várrommal. (Tr. SzHSz.)
Strazza a. m. első feljegyzési könyv, előjegyzék vagy napló.
Strázsa (Stráza), nagyk. Szepes vm. szepesszombati j.-ban, (1910) 599 szlovák és német lak.
(Tr. Cs.-Szl.)

Strelchei-

Strazsó, a Kis-Fátra egyik hegycsoportja Trencsón és Nyitra vm. határán, 1214 m. magas. (Tr.
Cs.-Szl.)
Streator (ejtsd: sztritr), város Illinois északamerikai államban, (1910) 14,253 lak., kőszénbányával, agyagárú-, üveg- és kocsigyártas.
Strébfejtés, 1. Bányamívelés.
Strecker, 1. Adolf, német vegyész, szül. Darmstadtban 1812 okt, 21., megh. Würzburgban 1871
nov. 9. A kémia professzora volt előbb Krisztiániá
ban, majd TUbingenben és Würzburgban. Legneve
zetesebb munkái: Lehrbuch der Chemie (Braunschweig 1851) és Theorien und Experimente zur
Bestimmung der Atomgewichte (u. o. 1859).
2.S., Kari, német elektrotechnikus, szül. Mainzban 1858 inára 26. 1882-ben a német Edison-tár
sulatnál Berlinben a fizikai laboratóriumot ren
dezte be; 1886. a charlottenburgi műegyetemen
magántanár lett. 1888-ban mint főmérnök a német
birodalmi táviróhivatalhoz került, s előadásokat
tartott a felső posta- és távíróiskolában. 1899-ben
műegyetemi tanár lett. Müvei: Hülfsbuch für die
Eletrotechnik (7 kiad. Berlin 1907); Die Telegraphentechnik (5 kiad. u. o. 1907). 1881-ben meg
indította a Fortsehritte der Elektrotechnik c. k i 
adványt.
Streckfuss, 1. Adolf, német iró, S. 2. fia, szül.
Berlinben 1823 máj. 10., megh. u. o. 1895 okt. 11.
Eegényeken és elbeszéléseken kívül történeti mü
veket írt, így 500 Jahre Berliner Geschichte (4.
kiad. 1886).
2. S., Kari, német költő, szül. Gerában 1778szept. 20., megh. Berlinben 1844 júl. 26. Berlin
ben államtanácsos volt. Művei: Gediehte (1804);
Ruth (1805); Marié Belmonte (társ. reg. 1807);:
Klementine Wellner (reg. 1841); Julié v. Lindau
(reg. 1819); lefordította Ariosto Őrjöngő Eolandját, Tasso Megszabadított Jeruzsálemét, Dante Divina Commediáját.
Streeck, Juriaan van, hollandi festő, szü).
Amsterdamban 1632 körül, megh. u. o. 1678 körül.
F'őleg gondos kivitelű, ragyogó színezésű csend
életeket festett. Eeggelire terített asztalt ábrázoló
képei vannak a schwerini múzeumban, a bécsi
Liechtenstein-képtárban stb. •— Fia, S. Henrik
(Amsterdam 1659—1713), de Witte Emánuel ta
nítványa, építészeti képeken kívül szintén csend
életeket festett.
Street (ang., ejtsd: sztrit), út, utea.
Streffleur, Valentin, lovag, osztrák kartográ
fus és hadtörténeti író, szül. Bécsben 1808 febr.
18-án, megh. u. o. 1870 júl. 5. A katonai pályára
lépett, tanár lett az olasz testörségnél, 1847. Ferenc
József főherceg tanára, 1848. pedig gárdaszámysegéd. Ugyanebben az évben Bruekban a frank
furti parlamentbe választották, visszatérése után
pedig a bécsi nemzetőrség parancsnokává tették.
1850—59. a pénz- és kereskedelemügyi miniszté
riumban szolgált, 1859. a hadügyminisztériumhoz
került és 1860. átvette az általa vezetett Österreichische militarische Zeitschrift szerkesztését.
Számos jeles térképet rajzolt és több rendbeli had
történeti értekezést és életrajzot is irt.
Strehlenau, költő, 1. Lenan.
Streicher, 1. Joliann Andreas, zongoragyáros,
szül. Stuttgartban 1761 dec. 13., megh. Bécsben
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1833 máj. 25. Schiller osztálytársa volt a Karls- ben 1897 jan. 7. Előbb Bunsen segédjo, majd
schulen. 1793-ban elvette Stein Johann Andreas Giessenben a mineralógia tanára. Munkássága
(1. o.) lányát és apósának zongoragyárát Bécsbe eleinte a kémiai elemzés, majd pedig az ásványhelyezte át. Beethoven is barátságával tüntette ki. és kőzetkémia terén mozgott; különösen fontosak
Irodalmi műve: Schillers Plucht von Stuttgart mikrokémiai módszerei. Értekezései főkép a
nach Mannheim (1836).
Neues Jahrbuch f Ur Mineralogie-ban jelentek meg.
Strengit (Ssv.), a szkorof ittál izomorf vasfosz
2. S., Theodor, szül. 1874. Bécsben. Szinipályára
készült, majd mint autodidakta komponálni kez fát : PeP0 4 - j - 2H,0; apró rombos kristályokban,
dett. Dalai közül a legismertebbek: Vier Kriegs- gömbös, vesés, sugaras-rostos halmazokban te
und Soldatenlieder, Die Schlacht bei Murten, rem. Színe különféle vörös árnyalatú; átlátszó
Wanderers Nachtlied, Scenen u. Bilder aus Goe- áttetsző, ttvegfényű. Termőhelyei: Eleonore-vasbánya Giessen mellett, Rothlaufchon-bánya Walthes Faust.
Streitberg, falu és fürdőhely a bajorországi girmes-nél, Eockbridge Co. Virginiában. A S.-tel
Oberfranken kerületben, U919) 501 lak., ásványvíz izomorf a Barrandit (1. o.), mely alumíniumot
forrással, f ürdőmtézettel, parkkal; környékén vau is tartalmaz.
nak : a Schönsteinhöhle, az 1905. felfedezett BingStrengnas, régi város Södermanland svéd ke
höhle, a Schauerthal, érdekes sziklaformációkkal, rületben, a Málar-tó mellett, (1910) 3001 lak., püs
Streitburg és Neudeck romjaival.
pöki székhely, a XIII. sz.-ból való székesegyház
Streitberg, Wilhelm, német nyelvész, szül. zal, melyben IX. Károly király és Sten Sture sír
"Eildesheimben 1864 febr. 23.1889-ben a freiburgi, emlékei vannak, s püspöki könyvtárral.
1899. a münsteri, 1909. a müncheni, 1920. a lip
S t r e p e r a (illat), a Gébics-félék (Lanüdae)
csei egyetemen az összehasonlító nyelvészet ta családjába tartozó madárnem. Leggyakoribb faja
náralett. Főművei: Zur germ. Sprachgeschichte a fuvolázó madár (Ghjmnorhina [= SJ tibicen
<1892); Urgermanische Grammatik (1896); Goti- Lath.). Kb. a vetési varjú nagyságával vetekedik.
sches Elementarbuch (6. kiad. 1920); Die gotische Tollazata fekete színű, de tarkója, hátának alja,
Bibel (1. köt. 1908, 2. köt. 1910): Geschichte der felső és alsó farkfedője és elülső szárnyfedői fehé
indogerm. Spraehwissenchaft (1. köt. 1916, 3. köt. rek ; csőre barná8szürko, lábai feketék. Űj-Dél1917); Brforschung d. germ. Spr. (1924); Ge Walesben gyakori. Harsogásban végződő kellemes
schichte der gotischen Literatur (1924). Szerkeszti fuvolázó éneke miatt mindenütt nagyon kedvelik.
az Indog. Forsehungent és az Indog. Jahrbuchot, a Mindenféle nótát könnyen eltanul, még síplá
GermanischeBibliothek ésaReligionswiss. Biblio- dán és különböző hangszereken játszott darabo
thek vállalatot.
kat is.
Strepitoso, olasz zenei műszó, a. m. lármá
Strelasund, 1. Mügén.
san, nagy zajjal.
Strelicek, 1. Bztrelicek.
Strepsiccros (Jcudu, állat), 1. Kwlu.
Strelitz, hercegség (más néven Stargard uraS t r e p s i p t e r a (Legyezősszárnyúak v. So
•dalom), 1. Mecklenburg.
Strelitz (azelőtt Alt-S.), város Mecklenburg- dortszárny úak, ínat), a Rovarok (Insecta) egyik
S.-ben, (1M9) 5792 lak., technikai tanintézettel, rendje. Kis termetű rovarok, melyek különös jel
lemvonásaikat élősdi életmódjuknak köszönik. Az
nagy elmebeteg-intézettel és fogházzal.
Strém (Strem), kisközség Vas vmegye német- összes idetartozó fajok életüknek legalább egy
újvári j.-ban, (1912) 781 német és magyar lak. részét mint paraziták különböző rovarokban (főleg
darazsakban és méhekben) töltik és az egész föl
(Tr. A.)
Stremayr, Kari von, osztrák államférfiú, szül. dön el vannak terjedve. A nőstények szárnyatGrazban 1823 okt. 30., megh. Pottschachban 1904 lanok, a hímek elülső szárnyai fonalalakúak és
.jún. 22. Tagja volt az 1848—49-iki frankfurti felfele kunkorodok, a hátsók pedig logyezőszerüen
német nemzeti parlamentnek, azután a grazi egye összehajthatok. Szájrészeik csenevészek. Legis
temen tanított. 1868. belügyminiszteri tanácsos mertebb nemeik a Xenos és a Stylops.
lett, majd három izben(1870 febr.-ápr., 1870 mái.—
S t r e p t o b a c i l l u s , lánc- v. fonálszerfileg el
1871 febr. és 1871 nov.—1879 febr.) volt osztrák rendeződő bacillusok. Ilyen a lágyfekélyt okozó
'közoktatásügyi miniszter. Az 1853-iki konkor Duerey-féle bacillus is.
dátum eltörlése után liberális iskolareformot vitt
Streptococcus, lánc- v. fonálszorüleg elren
keresztül. Auersperg visszalépése után rövid időre dezett kokkuszok, legközönségesebben a S. pyo;(1879 febr.-aug.) miniszterelnök lett, azután mint genest értik alatta, mely gyakori sebfertőző, kötő
igazságügyminiszter lépett be Taaffe kabinetjébe. szöveti gyuladásokat, súlyos általános fertőzése
Mint ilyen adta ki az ausztriai nemzetiségeknek ket, vérmérgezést okoz. Vele mindenekszerint
kedvező bírósági nyelvrendeletét. 1880 jún. 17. azonos a S. erisipelatis, az orbánc okozója.
lemondott s előbb a legfelsőbb törvényszék másodS t r e p t o n e u r a (állat), azon csigák gyűjtőneve,
•elnöke, majd Schmerling lemondása után annak melyeknél az idegrendszer pleurovisceralis-con•elnöke lett, 18S9 óta tagja volt az urakházának. nectivuma kereszteződött. Az idegrendszer ezen
alakulatát streptoiieuria v. chiastoneuria név
Stremma, újgörög területmérték = 10 ár.
S t r e n a e (lat.), a rómaiaknál különböző alkal vel jelölik. L. Csigák.
Strcptotlirix a fonalbaktériumok (trichomakkor, de főleg újévkor adott ajándék (v. ö. a
francia étrennes-nel}. A kliensek juttattak S.-t mycetes, 1. o.) egyik családja. Több faja a talaj
ban él és a humuskcpződésben van szerepe. Ember
patronusaiknak, a polgárok a császároknak.
Streng, Augttst, német mineralógus, szül. ben mint betegségokozó is szerepel; így a könny
Majna-Frankfurtban 1830 febr. 4., megh. Giessen- tömlő bizonyos megbetegedéseit a S. Foersteri
Amely szó S alatt nincs meg, Sz alatt keresendői
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okozza; a Madura-láb (1. o.) okozója is S. Sokan a
sugárgombát (actinoniyces), az aktinoinikózis
r(l. o.) okozóját is ide sorolják. S.-eket találtak
továbbá ismételten a tüdők gennyes betegségei
nél, agyvelötályogokban, stb.; amikor is ezek a
•betegségek a tuberkulózishoz hasonlóan folytak le.
Stresa (ejtsd: sztréza), község Novara olasz tar
tományban a Lago Maggiore Ny.-i partján, (i9ii)
2ó38 lak., a Borromei szigetekkel szemben, láto
gatott üdülőhely, arzónfürdövel.
Stresemann, Gustav, német közgazdasági író
és politikus, szül. Berlinben 1878 május 10. ügyeterűi tanulmányainak végeztével több ipartársulat
ügyeit vezette. 1902-ben megalapította a szász ipa
rosok szövetségét, amelyet mint szindikus vezetett.
1907-ben birodalmigyülósi képviselőnek válasz
tották nemzeti liberális programmal. 1917-ben
pártelnöknek választották. Az összeomlás után a
.nemzeti liberális párt szétszakadt, töredékéből S.
alkotta meg a német néppártot, amely 1920. már
•64 képviselőt egyesitett. 1923 aug. 13. birodalmi
kancellár lett, de már nov. 23., miután nem ka
pott bizalmi szavazatot a birodalmi gyűlésben,
.lemondott s dec. 1. a Marx-kormányban vállalta
-& küiugyi tárcát. Munkái: Wirtschaftspolitische
•Zeitfrngen (2. kiad. 1911); Deutsehes Ringen,
xleutsches Hoften (1914); Bnglands WirtschaftsJkampf gogen Deutsehland (1914); Das deutsche
Wirtschaítsleben im Kriege (1915); Michel, horch,
<ler Seewind pfeift (1916); Macht und Freiheit
•(1918); Von der Revolution bis zum Frieden von
Versailles (1920). Kiadja a Deutsche Stimmen e.
-folyóiratot.
S í r e s s , 1. Kristályospalák.
Stretford, város Lancashire angol countyban.
Xiuii) 42,496 lak., jelentékeny parnutiparral.
Stretto, olasz zenei műszó, a. rn. gyorsítva,
fokozottan gyorsabban. S.-nak hívják még a téma
torlódást a fugában, továbbá hangversenyművek
és operaáriák (stretta) befejező részeinek gyorsí
tott futamait v. kádenciáit.
Streuvels, Stijn

(ejtsd:

sztrövelsz sztejn), tkp.

JPetrus Maria l'rmiciscus Lateur, flamand elbe
szélő, szül. Avelghemben 1871 okt. 4. Már első
•költeményeiben: Lenteleven (Tavaszi élet, Amster
dam 1900), Zoomerland (Nyári táj, u. o. 1901) és
.Zonnetij (Delelés, u. o. 1901), mint a németalföldi
irodalom egyik legjelentékenyebb epikai tehet
sége mutatkozik be. Tárgyát kizárólag a flamand
falusi életből veszi. Müvei a nevezetteken kívül:
Doodendans (Halotti tánc, 1901); Langs de wegen
{Utak mentén, 1902); Dorp^-beimen (Falusitit
kok, 1904); Stille avenden (Csendes esték, 1905)
stb. V. ö. De Ridder, Stijn S. (2. kiad. Amster
dam 1908).
Strezakerczisóra (Streja-Cártisoara), kisk.
Fogaras vm. alsóárpási j.-ban, (1910) 831 román és
.magyar lak. (Tr. R.)
Ktria, csík, szegély, egyes barázdák megneTezésére szolgál az anatómiában. S. gravidarum
terhességi heg.
Striatosus (állat), 1. Sertés-félék.
Stfibro, város, 1. Mies.
Stricimül, 1. Sztrichnin.
Strici (olasz strizzo, többes: slrizzi), ledér
hölgyek védöjo ós kitartottja.
Rím i Naqy Lexikona XVII. köt
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Stricker (der Stricküre), 1200—1250 között
élt középfelnómet, osztrák származású epikus.
Főművei: Dániel vorn blühenden Tal(Artus-eposz,
kiadta G. Rosenhagen 1894); Der Pfafíe Amis
(szatirikus trufagy üjtemény, kiadta Lambel, 1883);
Kari der Grosse (a Rolandslied átdolgozása, kiadta
Bartsch, 1857). Irt kisebb elbeszéléseket, para
bolákat (részben kiadta Hahn, 1839). V. ö. L. Jensen, Über d. Stricker (1888).
Stricker Salamon, orvostanár, született Vágújhelyen 1834., megh. Bécsben 1898 ápr. 2. A
bécsi egyetemen 1862. magán-, 1868. rendes ta
nár lett. Több anatómiai találmánya volt; orvosi
folyóiratokban s önállóan számos értekezése je
lent meg. Főbb müvei: Vorlesungen über allgemeine und experirnentelle Pathologie (Wien
1877—83,3 köt); Neuroelektrische Studien (1883);
Allgemeine Pathologie der Infektionskrankheiten
(1886).
Strickl., latin természetrajzi név után Strickland HughEdwm (1811—53) angol tudós nevének
rövidítése.
Strickler, Johawn.es, svájci történetíró, szül.
Börzeiben (Zürich kanton) 18ü5., megh. Bernben
1910 okt. 9. Levéltáros és főiskolai tanár volt
Zürichben, 1881. Bernbe költözött. Müvei: Lelirbuch der Schweizergeschichte (Zürich 1874);
Schweizerisches Verfassungsbüchlein (Bern 1891,
2. kiad.); Die helvetische Revolution 1798 (Frauenfeld 1898); Geschichte und Texte der Bundesverfassungen der schweizerischen Bidgenossenschaft (Bern 1901); Aktensamrnlung zur schweize
rischen Reformationsgeschichte (Zürich 1878—84,
5 köt.); Valentin Tschudis Chronik der Reformationsjahre 1521—33 (Bern 1889).
Strictc (lat.) a. m. szorosan, pontosan, szigo
rúan ; stricto iure: a szigorú jog szempontjából ;
stricto sensu: szorosan vett értelemben; strictissime: a legszorosabban.
Mricturii (lat.) a. m. szűkület, különösen a
szervezet csőalakú részei átmérőjének csökkenése.
Pl. húgycső- (1. Húgycsöszükület), nyelőeső-,
bél-, epevezeték-, könnycsatorna- stb. S. Okozzák
gyuladásos bajok, hegesedések, daganatok stb.
Gyógyítása: tágítás, műtét stb.
S t r i d c (ang., ejtsd: sztrájd), a versenyzőnek,
futó embernek vagy lónak térnyerő mozgása, a
versenylónál tehát a galoppmozgás térölelése ;
mennél több tért «nyel» egy-egy mozgás, annál
hosszabb v. térölelőbb a S. Rövid S.-u versenyló
rendszerint rossz ló, mert sok munkával kevés
eredményt ér el és Így idejeelőtt elfárad.
S t r i d c r (lat.) a. rn. gégehörgés; süvöltő léleg
zés. — S- dentium, 1. Fogcsikorgatás.
S t r i d o r e s (illat), a kolibrik régi neve.
Stridóvár, kisk. Zala vm. csáktornyai j.-ban,
(1910) 433 horvát és magyar lak., posta- és táviróhivatallal. S, a római Strigonium vagy Stridon,
melynek püspökségét 383. a gótok elpusztították;
itt született 331. Szent Jeromos egyházatya. (Tr.
SzHSz.)
Stridulációs szervek, azok a szervek, amelyek
egymáshoz súrlódva hangot adnak. Ilyen szervek
fordulnak elő bizonyos rovaroknál (pl. az Egyenésszárnyúaknál, bogaraknál és a kabócáknál), to
vábbá a rákoknál, pókoknál és némely gerinces12
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állatnál (pl. az ú. n. morgó halaknál, többek elsőben kevésbbé lrányzatos, az élet irányító ha
között az Orthagoriscus inola-nál).
talmai a nő és a szerelem; a másodikat a nőgyüS t r i d u l a n t i a (Énekes kabócák, ínat), lásd lölet jellemzi, míg a harmadikban filozófiai elmé
Kabócák.
lyedéssel a miszticizmusban keres megnyugvást
Striegau, város Breslau porosz kerületben, és feleletet az élet legfőbb problémáinak vizsgá
latában. Nőgyülöletét fokozta két első boldogtalan
(1919) 13,910 lak.
házassága. Első felesége Siri von Essen színésznő
Striga, 1. Strix.
Strigel, 1. Bernhard, német festő, sztll. Mein- volt, kitől elválván, 1893. Uhl Fridát vette el, de
mingenben 1460. vagy 1461., megh. u. o. 1528. ettől is elvált és 1901. Stockholmban Bosse Harrie
Ulmban Zeitblomnak volt tanítványa, azután való színésznővel lépett házasságra. Világnézetének
színűleg Augsburgban tanult, hol Burgkmair gya kialakulására nagy hatással volt Nietzsche filo
korolt hatást fejlődésére. Miksa császár kedvenc zófiája. Első korszakába esnek Svenska öden och
festője volt. Figyelmet leginkább egyéni fölfogású áventyr (Svéd sorsok, 1882) c. és ütopier i verképmásai érdemelnek, mint I. Miksa császár és kligheten (Utópiák a valóságban) e. novellás kö
családjának képe s II. Lajos magyar király kép tetei, Fadern (Az apa) és Fröken Julié (Júlia kis
mása (bécsi udv. múzeum); Cuspinianus császári asszony) c. drámái, Hemsöborna (A hemsőiek) c.
tanácsos és családja (1520, berlini képtár); Reh- regénye. Második korszakába esnek Giftas (Házas
linger Konrádnak és gyermekeinek képei (mün ságok, 1884) c. novellái, Tjánstekvinnans son (A
cheni képtár); II. Montforti János gróf képmása cseléd fia, 1886), Inferno (1897) és Legender(1897)
(Donaueschingen); II. Ulászló király ós családja c. sok önéletrajzi vonást tartalmazó müvei, tiz egyfelvonásosa, Till Damaekus (Dainaskusba, 1898)
(Budapest, Ernst-muzeum) stb.
c. drámája. Utolsó korszakából valók Folkunga2. S., Viktorin, német prot. teológus, szül. sagan,
Vasa és XIV. Erik, Krisztina c. tör
Kaufbeurenben 1524 dec. 26., megh. Heidelberg- ténelmiGustav
drámái, Mámor, Haláltánc, Áloinjatók c.
ben 1569 jún. 26. Wittenbergben Melanchton veze drámái, melyeket még számos költői és tudomá
tése mellett tanult. 1548-ban teol. tanár lett Jená- nyos irányú munkája követett. Magyarul meg
ban,de a szinergisztikus vitában való állásfoglalása jelentek : Az apa (szomorújáték, 1905); Számum,,
miatt (1. Szinergizmus) el kellett hagynia tan ford. Gömöri Jenő (1911); Pajtások, ford. Harmos
székét, sőt fogságot is szenvedett. 1563-ban Lip Ilona (1912); Júlia kisasszony, ford. Bálint Lajos
csében, 1567. Heidelbergben lett tanár. Főműve: (1912); A Szent Gotthárd mondája ós egyéb elbeszé
Loci theologici (Noustadt 1581—1584, 4 köt).
lések ford. Leffler Béla (1912); Történelmi minia
S t r i g i d a e , 1. Baglyok.
tűrök, ford. Bálint Lajos (1912); A jarl, ford.
S t r i g i í b r m e s , 1. Baglyok.
Sebestyén Károly (1914); Mesék, ford. Altay Mar
Strigonium, Magyarország középkori földraj git (1918); A bűnbak, regény ford. Pajzs Elemér
zában és azóta latinul a. m. Esztergom.
(1918); Egy házasság története, elb. ford. Szabó
Strigova, falu Muraközben, másként és ókori Mária (1919); Hemzö regénye; Idegen szigetlakók
néven Stridon, 1. Stridóvár.
közt, ford. Antal Sándor és Telekes Béla (1920);
Strigovec, adók. Várasd vin. novimarofl j.-ban, Viharos tengeren, ford. Soproni Dezső és Telekes
(1910) 704 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Béla (1920); Kenyér és Szerelem, ford. Darvas
Strigovit (ásv.), a Thuringithoz hasonló lepto- Sándor (Győr 1920); Az anyai szeretet; Az erősebb,.
klorit (1. Klorit), vas-mangán-aluminium-hidro- két színmű, ford. Katona Gábor (1920); Kicsinyek
szilikát H^Fe^n^Al.Fe^SisO^; írnom pikkelyes és nagyok, ford. Marquis Géza (1921). 1918 óta
zöldesfekete bevonatok alakjában a gránitban for Mikes Lajos fordításában megjelenőben van S„
munkáinak teljes magyar fordítása. 1924 őszéig
dul elő Strigau mellett Sziléziában.
Strij (ejtsd: sztrej), Ábrahám van, hollandi festő, megjelent a 9 kötetes önéletírás Egy lélek fejlő
szül. Dordrechtben 1753., megh. u. o. 1826. A XVII. dése címmel (A cseléd fia, A forrongás évei, A
sz.-i hollandi festők modorában festett génre- és vörös szobában, A szerző, Vallomások, El egy
tájképeket, 1774. szülővárosában a Pictura társu mástól, Inferno, Legendák, Egyedül); továbbá S.
latot alapította. — Öccse Jacob van S. (1756— drámai munkáiból 7 kötet (Az apa, Júlia kis
1815) Cuyp Aelbert müveit utánozta, sőt hami asszony, A pajtások, Tiz egyfelvonásos, Mámor,
Hattyúvér, Haláltánc, Krisztina). Abu Kászein.
sította.
Strilse (ang., ejtsd: sztrájk) a. m. munkaszünte papucsa színművét Harsányi Zsolt fordításában
1910. a kolozsvári Nemzeti színházban adták elő,
tés, 1. Sztrájk.
továbbá előadásra kerültek: A kapocs, vígj. ford.
Striktura, 1. Strictura.
Lajos (budapesti Nemzeti színház 1916);
Strindberg, August, svéd költő, szül. Stock Bálint
Hattyúvér,
ford. Mikes Lajos (Belv. színház 1919);
holmban 1849 jan. 22., megh. u. o. 1912 máj. 14. Anyaszeretet,
ford. Vitéz Miklós (Madách-szinház
Tanulmányait, szegénysége miatt megszakítások 1920); Mámor, ford. Mikes Lajos (Belv. színház
kal, Upsalában végezte, azután hírlapíró, majd 1921). V. ö. Esswein, August S. (München 1907);
könyvtári alkalmazott lett, mígnem 1882. egészen Strecker Kari, Nietzsche und Strindberg (Mün
az irodalomra adta magát. Első drámája (Máster chen 1921).
Olov, 1872) megbukott, s e feletti elkeseredésében
írta az érzékeny lelkű költő Eöda Rurnmet (A vö
Stringendo (olasz, ejtsd: sztrindzsendo), zenei
rös szoba, 1879) c. szatirikus regényét, amelyben
a svéd irodalmi viszonyokat maró gúnnyal osto műszó, a. m. gyorsítva, mindig gyorsabban.
Stringit asnore (lat.) a. m. szeretettel kap
rozta. Csakhamar híressé válva, rendkívüli ter
mékenységgel adta ki legkülönbözőbb jellegű csol egybe. A Szent István-rend csillagának folmüveit. Pályáját három részre szokás osztani. Az irata.
Amely szó S alatt nincs meg, Sx alatt keresendői
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leányok-&t (Szépmüv. Múzeum), 1906. Rőzsaszinruhás hölgy c. festményére a Műcsarnokban
áll. aranyérmét kapott, 1910. festett Ősz c. képét
a müncheni Pinakotheka számára vette meg a
bajor állam. S. állandóan Münchenben él s kiváló
érdemeket szerzett a magyar festők érdekeinek
az odavaló kiállításokon való hathatós képvise
letével. V. ö. Művészet 1904.
Strobila (állat), a Hidromedúzák osztályában
(1. Hydrozoa) bizonyos fajok nemzedék-változá
sának egyik alakja, amely oszlás útján a fiatal
medúzákat, az ú. n. ephyrákat hozza létre. —
Régen S. névvel jelölték a galandf érgek (Cestoda)
testének egyes izeit abban a téves hitben, hogy az
egyes izek külön egyének, melyek ivartalan sza
porodás (bimbódzás) útján jöttek létre.
S t r o b i l a n t l i e s Bl. (nSv.), az Acanthaceae csa
lád génusza; 170 faja Ázsia melegebb részén ho
nos fű v. cserje. Levelük ép szélű v. fogas. Virá
guk nagy, pártája élénk színű. Porzó 4. Termésük
tok. Több faj díszes virágú vagy tarka, rézbarna
lombú s gyakori üvegházi növény.
S t r o b i l a t i o (állat), az a fejlődési folyamat,
melynek révén a Scyphozoáknál (1. Scyphozoák)
a polypból terminális bimbódzás és utána haránt
tagolódások útján az ivarszervekkel ellátott me
dúzák fejlődnek. A S.-t mindig a strobila (1. o.)
fejlődése előzi meg.
S t r o b i l u s v. conus, 1. Toboz.
Stróbl, 1. Alajos (liptóújvári), szobrász, szül.
Királylehotán 1856 jún. 21. Sziléziában egy
vashámorban volt mintázó, azután Bécsben a
műipariskolában és az akadémián Zumbuschnál
négy évet töltött. Első müve, mellyel a nyilvá
nosság elé lépett, Perseus (1878) volt, 1880. pá
lyázat útján megbízták a budapesti operaház
homlokzatán levő Spontini és Cherubini szobrai,
1882. pedig a bejáratnál elhelyezett Liszt és
Erkel ülő alakjainak megmintázásával. Ezekkel
oly nagy feltűnést keltett, hogy azonnal elhal
mozták megrendelésekkel. A Vigadó számára
két életnagyságú szobrot mintázott: Hegyi
Arankát (Pandango-tánc) s egy allegóriái alakot.
Ez időből való Pálmai Ilka, Hohenlohe herceg,
Mészöly, Lotz, Vajda János mellszobra. 1884-ben
megmintázta a királyt, 1885. Deák szarkofágját,
1886. Simor hercegprímást és Császka érseket,
1887. rövid párisi tanulmányúton volt s ott meg
mintázta Munkácsy Mihályt. A következő évek
ben nagyszámú képmásai mellett egy sor emlék
szobrot is mintázott. így 1893. leplezték le a buda
pesti Arany János szobrot, 1896. a Justitiát (Buda
pest, Igazságügyi palota), 1899-ban a miskolczi
Erzsébet-szobrot, 1902. a budavári Mátyás-kutat,
melynek kürtös alakjára az előző évben meg
kapta a Műcsarnokban az állami aranyérmot,
1904. a lipótvárosi Szt. István-templomban el
helyezett Szt. Gellért- és Szt. István-szobrot, 1906.
a Semmelweis- és Szt. István-szobrot Budapesten,
1907. Dobóét Egerben, ugyanekkor mintázta gróf
Károlyi Sándor budapest-városligeti szobrát, 1909.
avatták fel a Kerepesi-temetőben a Kossuthmauzóleumot, 1910. a nagykőrösi Arany János
szobrot, 1914. a szegedi Széchenyi-szobrot, 1916.
Zichy Mihály síremlékét, 1922. Jókai Mór buda
pesti szobrát leplezték le. Ez idő alatt közéletünk
^g*
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Stringopidae (Bagolypapagályok, áiiat),a
Papagály-fólék (1. o.) egyik alcsáládja, melynek
fajai a papagályok sorában azt a csoportot kép
viselik, melyet a baglyok a ragadozó madarak
között. Éjjeli madarak. Új-Zélandban, Ausztráliá
ban, a Vandiemen-földön és e tájék néhány kisebb
szigetén élnek. 3 nemük ismeretes, úgymint a
földi papagályok (Pezoporus), az üregi papagályok (Geopsittacus) és a bagolypapagályok
(Stringops) neme.
Stringops (Bagolypapaqály, »uat), 1. Papa
gályok.
Strinnholm, Anders Magnus, svéd történet
író, szül. Westerbotten tartományban 1786 nov.
25., megh. Stockholmban 1862 jan. 18. Tanulmá
nyait Úpsalában végezte, 1845. a svéd akadémia
tagjává választotta. Műveinek nagyobb része befe
jezetlen maradt. Megemlítendők: Svenska folkets
história under kommgarna af Wasaatten (Stock
holm 1819—24, 3 köt.), mely 1541-ig terjed. 1830.
megkezdte Svédország teljes történetét, melyből
Svenska folkets história frán áldsta till nuvarande tider (u. o. 1835—54) c. alatt 5 kötet jelent
meg; ez 1519-ig terjed.
Stripa, folyó, 1. Strypa.
Stritar, Jozef, szlovén író, szül. 1836 márc 6.
Podsmreken (Krajna). 1871—1901-ig Bécsben
gimnáziumi tanár volt. Zvon c. folyóirata (Wien
1870 és 1876-80) köré csoportosultak a legki
válóbb írók. S. két évtizeden át (1870—90) a szlo
vén irodalom vezetője volt. A modern életet
ügyes kapcsolatba hozza a klasszikus antik világ
felfogással. Sokat irt, legjobb regénye a Gospod
Mirodolski (Mirodolski úr, Wien 1876), legjobb
elbeszélése a Eosana (u. o. 1877). Költeményei
közül a Dúnajske elegije (u. o. 1872) érdemelnek
említést. Összes müvei 1899. jelentek meg 7 köt.
Laibachban.
Síri* (többes: striges), gör., latinosan: striga
a. m. bagoly és bagolyszerű boszorkány, mely
— a néphit szerint — a csecsemők vérét kiszívja.
Ismeretes Kálmán király rendelete: De strigis,
quae non sünt, nulla quaestio fiat; boszorkányok
ügyében, amelyek nincsenek, ne legyen bírói
kereset.
Strix (állat), 1. Baglyok.
Strizicevac, adók. Pozsega vm. pakráci j.-ban,
(1910) 92 német é3 olasz lak. (Tr. SzHSz.)
Strizivojna, adók. és pk. Verőcze vm. diakovári j.-ban, doio) 1383 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Strmec, adók. Várasd vm. klanjeci j.-ban, (i9io)
1245 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Strmen, adók. Zágráb vm. kostajnicai j.-ban,
(1910) 1310 szerb lak. (Tr. SzHSz.)
Strob9ntz Frigyes, képíró, szül. Pesten 1856
júl. 25. Mérnöknek indult, majd áttért a festői
pályára s 1877-től 1880-ig Düsseldorfban Janssen
é3 Gebhardt, a következő két év alatt pedig
Löfftz iskolájában Münchenben végezte tanulmá
nyait. Vasárnapi istenitisztelet c. festménye az
1892-ikl müncheni nemzetközi kiállításon a má
sodik aranyérmet nyerte; az Iskolás gyermekek-éit az 1894-iki párisi Salonban mention honorable-lal tüntették ki. 1904-ben gyűjteményes
kiállításban mutatta be műveit Budapesten a
Nemzeti Szalonban. 1905-ben festette a Chioggiai
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igen sok kiválóságáról készített képmás-szobrokat,
özek közül való Tisza Kálmán, Görgey, Schlaueh
Lőrinc, Fejérváry Géza báró, Szilágyi Dezső,
Wekerle, J ózsef főherceg családjának öt tagja,
Trefort, Gyulai Pál, Justh Zsigmond, Schulek
Frigyes, Thaly Kálmán, Székely Bertalan stb.
Tehetségének talán legszebb gyümölcse Anyánk
c. szoborműve, amelyet 1894. készített s amelyre
1900. Parisban grand prix-t kapott. B rendkívüli
nagy munkásságon kivlil S. mintázást tanít a
Képzőművészeti Főiskolán. Huszár halála (1885)
óta igazgató-tanára a szobrászati mesteriskolának.
Érdemeit a király 1907. a Ferenc József-rend kö
zépkeresztjével tüntette ki, 1913. pedig aliptőújvári» előnévvel magyar nemességre emelte.
1914-ben a világháború kitörésekor S. önként je
lentkezett katonai szolgálatra és 1915. a honvéd
gyalogságnál főhadnagyi rangot kapott. A Kisfaludy-Társaság 1922. a Greguss-díjjal tüntette
ki. "V\ö. Művészet, 1911.
2. S. Zsigmond, szobrász, 1. Kisfaludi-Strobl.
3. S. Zsófia, festő, szül. Krakkóban 1866. A
Mintarajziskolában Lotz és Deák-Ebner voltak
mesterei. A Műcsarnokban 1890 óta állít ki, több
nyire csendéletképeket és genrefestményeket.
' Stróbl, Kari Hans, német hírlapíró és költő,
Bzül. Iglauban (Morvaország) 1877 jan. 18. Pénz
ügyi biztos volt Brunnben, majd szerkesztő Lip
csében, a világháborúban haditudósító. Irt költe
ményeket, regényeket, ismertetéseket. Említendő
művei: Der Fenriswolf (1903); Der brennende
Berg(1910); Isgard Gestattner (1911); Die vier
Éhen des Mathias Marenus (1913); Die drei Gesellen (1914); Bine gute Wehr und Waffen (1915);
Zwischen Weichsel und Karpathen (1915); Der
Krieg im Alpenrot (1916); Lemuria (1917); Snidn
Borowitz (1917); Der Attentáter (1920); Verlorene
Heimat (1920); Umsturz im Jenseits (1920);
Gespenster im Sumpf (1920); Die altén Tiirme
(1921); Der dunkle Strom (1922); Der Zauberkáfer (1923); Mit Dolch und Eegenschirm (1923);
Der verruchte Schwerpunkt (1923); Wir hatten
gebaut (1924). Magyar fordításban megjelent: A
rossz apáca (ford. Kulinyi Ernő, 1918); A biesciai
örömtanya (ford. Kellé Pál, 1919); Kisértetek az
ingoványban (ford. u. a., 1922).
Stroboszkóp, stroboszképikus korong, 1. Bű
vös korong.
Strobyios, hegycsúcs, 1. Elbrusz.
Strodtmann, Adolf, német iró, szül. Flensburgban 1829 niárc. 24., megh. Steglitzben 1879
márc. 17. Hányatott életet élt s hosszabb külföldi
tartózkodás után Hamburgban, majd Steglitzben
hirlapíróskodott. Irt verseket, regényeket, inkább
irodalomtörténetlró, mint költő. Főművei: Heine
kiadása (1861—66) s Heine életrajza (3. kiad.
1884). Kiadta G. A. Bürger levelezését. Mint mű
fordító (Tennyson, Shelley) elsőrangú.
Strófa (gör., strophé a. m. fordulat), a görög
kartáncban és a hozzávaló énekben a félkar tánca
és éneke, amelynek megfelelt a másik felkarnak
teljesen azonos szabású tánca és azonos mértékű
éneke (antistrophé), míg az erre következő együt
tesnek, az epodosnak más beosztása és ritmusa
volt. A S. névvel jelöljük általában minden költé
szetben a versszakot, a sorok és periódusok olyan
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csoportját, mely szabályszerűen ismétlődik. A ré
giek az egyéni dalköltésben használt S.-kat systémá - knak nevezték; a S.-k egyes tagjait (a soro
kat) A;ofow-oknak; az egy-, két-, háromfajta sor
ból álló S.-k neve volt monokolon, dikolon (pl. a
sapphói S.), Irikolon (alkaiosi S.). A S.-k alakja és
szerkezete rendkívül sokféle; a középkor óta a
rím is hozzájárul azokhoz a tényezőkhöz, melyek
kel a sorokat a S. nagyobb egységébe sokféle vál
tozatban össze lehet foglalni. A közép- és újabbkori S.-k közt legismertebbek a nibelungi S., a
szonett, a terzina, a stanza, a hazaiak közül a
Balassi-, a Himfy-S. stb. Népdalainkban a négy
sorú S. a rendes, párrímmel, esetleg egy refrainszerű toldalékkal (réja). A müköltészetben a S.
formák száma korlátlan, mert egyéni kombinációk
folytán támadnak.
Stroíantin, 1. Strophanthiis.
Strohal, Emil Aitgust, német jogtudós, szül.
Birgitzben (Innsbruck mellett) 1844 dec. 31., megh.,
Lipcsében 1914 jún. 6. Eleinte ügyvéd volt, 1875.
grazi egyetemi tanár lett, 1893. a göttingeni egye
temre ment Ihering megürült tanszékére s a követ
kező évbes a lipcsei egyetemre. Fő művei: Zur
Lenre vom Eigentum anlmmobilien (Graz 1876);
Transmission pendente condicione (u. o. 1879);
Die Priori tatsabtretung nachheutígem Grundbuchrecht (u. o. 1880); Succession in den Besitz nach
römischem und heutigem Recht (u. o. 1885); Die
Anfechtung letztwilliger VerfUgungen im deutsehen Entwurf (u. o. 1892); Das deutsche Erbreeht
nach dem Bürgerlichen Gesetzbuche vom 18.
August 1896 (Berlin 1896; 3. kiad. 1904); Der
Sachbesitz nach dem Bürgerlichen Gesetzbuche
für das Deutsche Reich (Jena 1897); Das Pflichtteilsrecht der entferntern Abkömmlinge und der
Eltem des Erblassers nach dem deutschen Bür
gerlichen Gesetzbuch (Leipzig 1899); Kommtdem
Vorgemerkten der öfíentliche Glaube des Grundbucheszustatten? (u.o. 1904); GrenzenderUrteilsrechtskraft bei betagter oder bedingter Berechtigung (u. o. 1905).
S t r o h m a n n (ném., a. m. szalmabáb), tulajdon
képen gúnyos neve azoknak a személyeknek, akik
bizonyos jogok vagy kötelezettségek elvállalásá
nál vagy gyakorlásánál csak nevükkel szerepel
nek, a jogokkal járó előnyök ill. kötelezettségek
kel járó terhek pedig egy magát megnevezni nem
akaró egyént illetik.
Strokr (Strokker), gejzír Izland szigeten, 100
lépésnyire a nagy gejzírtől; időszakos kitöréso
nagyon változó.
S t r o m a (gör.), a. m. alapszövet; különösen
mirigyes szervek kötőszöveti váza. Vérsejtek S.-ja
a sejt teste a festékanyag távozása után. — A
növénytanban <S.-nak nevezik azt a hyphafonalakból álló tömött állományt, amelyen v. amelyben a
gombák termótestei helyet foglalnak.
S t r c m a l e i d a e (állat), a Csontos halak (Teleostei) egyik családja. Az idetartozó 45 fajból
több a tenger mélyében él és medúzákkal táplál
kozik, így a meáiízaevö (Schedophihis medusophagus Cocco), mely alkalomadtán az angol par
tokon is előfordul. A legtöbb faj a melegebb
tengerek lakója. Legnagyobb faj a Stromateus
niger Bl., mely a Malabari partokon júniu£t6l
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szeptemberig nagy rajokban jelenik rneg s CO cm.
hosszúra is megnő. Nevezetes idetartozó faj a
Physalia nevű óriási medúza ágas-bogas tapo
gatói között csapatosan élő Nomeus gronovii Gm.,
mely teljesen érzéketlen a most említett medúza
csulánszerveiben levő méreg hatása iránt.
S t r o m a t e u s (állat), 1. Stroinateidae.
Stromboli,
a Lipari szigetek (1. o.) egyike,
területe 12-6 km3, magassága 921 m., állandóan
működő vulkánja az utóbbi időbon 1907 ápr. végén,
1916 júl. elején és 1922 dec. elején fejtett ki erős
tevékenységet. A görög mitológiában a szél iste
nének, Aiolos-nak székhelye.
Stroinbns (állat), az El ül kopoltyús csigák
(Prosohranchiata) rendjébe tartozó csiga-nem.
80-nál több faja ismeretes, melyek a melegebb
tengerekben honosak. Legnagyobb közöttük a
Nyugat-Indiában közönséges óriás szárnyán csiga
(S. gigás L.), melynek fehéres-vöröses
színű háza
25 cm. magasságot és 2—2-5 kg.-nyi súlyt is
elér; házát kaineák, ámpolnák ós vázák készíté
sére használják. Másik közönséges faja a Föld
közi-tengerben honos S.pugilis L., melynek háza
legfeljebb 9'5 cm. magasságra nőhet.
Síromer, Heinrich, 1. Auerbach, 2.
Stromeyer, Louis, német orvos, szül. Hannoverban 1804 márc. 6., megh. u. o. 1876 jún. 15.
Egyetemi tanár volt Erlangenben, Münchenben,
Preiburgban. 1848-ban vezértörzsorvos lett a han
noveri hadseregben. Főbb müvei: Handb. der Chirurgie (Freiburg 1844—1868); Maximén der
Kriegsheilkunst (1861); Schiesswunden (1867).
Stromeyerit v. rézezüstfény (ásv.), a kuproszulfid (kalkoszin: CiijS) ós az ezüstszulfld: Ag3S
izomorf elegye, gyakran pontosan CUjSAg,S
arányban, pl. Rudelstadt Sziléziában és Schlangenberg Szibériában. Rövid rombos oszlopokban, több
nyire azonban csak hintve, vaskosan vagy leme
zekben fordul elő. Igen lágy, feketés ólomszürke,
erősen fénylő. Egyéb lelőhelyei: S. Pedro Nolaseo
és Catemo Chilében, Catamarca Argentínában,
Zacatecas. Becses ezUst- és rézérc.
Stromfeld Aurél, volt vezérkari ezredes, szül.
Budapesten 1878 szept. 19. A Ludovika Akadémia
elvégzése után több honvédgyalogezredben szol
gált, 1902. vezérkari tiszt, 1913. a bécsi cs. és kir.
hadiiskolában tanár lett. A világháborúban had
test-vezérkari főnök volt. Az összeomlás után a
Ludovika Akadémia parancsnoka lett, majd a
magyar hadügyminisztériumban csoportvezető;
a proletárdiktatúra elején visszavonult, do 1919
ápr. 19. vállalta a szorongatott vöröshadsereg ve
zetését, Miskolcznál megverte az egyesült cseh és
román sereget, visszafoglalta Kassát, Eperjest,
Zólyomot, azután Érsekújvárt. Mikor Clemenceau
jegyzéke után a tanácskormány visszarendelte a
vörös sereget, félrevonult. A proletárdiktatúra
bukása után felségárulás miatt vád alá helyezték,
rangja elvesztésére és három évi súlyos börtönre
ítélték. Kiszabadulása után magánhivatalnok lett.
Századoskorában egy teljesen modern alapokra
fektetett hadseregszervezési tankönyvet írt.
Stromp László, ev. egyházi író, szül. Rozsnyón
(Gömör) 1860 febr. 27., megh. Pozsonyban 1907
máj. 14. 1887 óta Pozsonyban evang. teológiai
akadémiai tanár volt. Folyóiratokban magjelent
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számos tanulmányon kívül önálló munkái:'
Somogyi Péter fogsága (Pozsony, 1891); A ne
gyedik evangélium világnézete (Budapest, 1892);.
Á vág-sellyei rektor (Pozsony, 1894); II. PilariU
István (Budapest, 1895); Praeceptor Germaniae,
neveléstörténeti tanulmány a Melanchton-jubileum
alkalmából (u. ó. 1897); Apáczai Cseri János',
mint paedagogus (1898); Konfirmációi oktatás-'
ügyünk reformjához (Orosháza, 1899). Szerkesz
tette Masznyikkal «A Mi otthonunk)) c. családi,
lapot.
Stroncián (strontian), a. m. stronciumoxid, 1»
Stroncium oxidjai és hidroxidjai.
Stroncianit (strontianit, ásv.), stronciumkarhónát, Sr COs, gyakran kovés kalciumot tartal
maz, pl. az emmonit és a kalciostroncianit a
brixleggi Grosskogelról. Rombos, izomorf az ara-"
gonittal, az iker-képződmények is hasonlóak,
gyakran tű- v. dárdaalakú kristályokban, nyalá
bos halmazokban, tonnaszerüen legömbölyödött
prizmákban terem. Színtelen, szürke, sárga és'
különösen zöldes; Uvegfényű, a törési lapokon
zsírfényű; áttetsző-átlátszó. Savak pezsgés köz
ben oldják. Érctelérekben barit társaságában
terem, Bráunsdorf Szászországban, Clausthal a
Harzban, Leogang Salzburgban, Strontian Skóciá
ban ; önálló talérekben a senon krétamárgában
nagy tömegbon Hamm és Drensteinfurt mellett
Vesztfáliában; a márgás kén között Radoboj vidé
kén Horvátországban; fészkek a mészkőben
Skotschau közelében Sziléziában. A stronciumvegyülotek előállításánál a legfontosabb nyers
anyag.
Stroncianc-kalcit (ásv.), stroncium-tartalmú';
mószpát; lelőhelye Girgenti Szicíliában.
Stroncián-salétrom, a. m. salétromsavas
stroncium.
Stroncium (strontium), a kalcium csoportjába
tartozó alkáli-földfém, fémes elem, kémiai jele
Sr, atomsúlya 87, 63, vegyértéke kettő. Olvadás
pontja 800°. Szabad állapotban nem fordul elő,
ásványai közül a cölesztin (S.-szulfát) és a stron
cianit (S.-karbonát) fordul elő. Manapság meg
olvasztott S.-kloridból elektrolízissel állítják elő
a S.-t. Világos sárgás nyújtható fém, fs.-a 2, 5,
a vizet közönséges hőfokon elbontja. Úgy a S.
mint összes sói a nem világító Bunsen-lángot
gyönyörű karminpiros színre festik, ami sok eset
ben felismerésére is felhasználható. Spektrumá
ban hat világos piros vonal mellett egy narancs
és egy kék jallomző vonal van. S.-só oldatából
alkálikarbonát v. ammoniumkarbonát stronciumkarbonátot választ ki, míg ammoniumoxalátfcil
fehér stronciumoxalát válik ki, gipszvizzel pár
perc alatt ad csapadékot. E reakciója meg lángfostése alapján felismerhető.
Stronciumhidroxid, 1. Stroncium oxidjai és
hidroxidjai.
Stronciumkarbonát, szénsavas stroncium,
stroncianit, Sr Co3. A természetben mint stronci
anit (1. o.) fordul elő. Néha szénsavas ásvány
vizekben is előfordul stronciumbikarbonát alakjá
ban. Rendesen előállítható, ha stronciumkloridoldatba ammoniurnkarbonátot öntünk. Az így ké
szült S. hófehér por, szénsavas víz és savak
oldják, az utóbbiak pezsgés közben. Izzítva szón-
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eavát elveszti, de jóval nehezebben, mint a kal
ciumkarbonát. Más stronciuinvegyületek előállí
tására rendesen a S.-okból indulnak ki. A báriumtartalmú S.-ot 1. Baritokalcit c. alatt.
Stronciumkéneg, 1. Stronciumszulfld.
Stronciumklorid. Stronciumkarbonátból keízül, sósavban való oldás útján. 6 molekula víz
zel mint SrCl26Hao válik ki, hatszöges prizmákban.
A levegőn nedvességet szív magába és szétfolyik,
vízben jól oldódik, keserű ízzel. Lángíestése pom
pás karminpiros, tűzijátékoknál használják.
Stronciumnitrát, salétromsavas stroncium
Sr(NOa)3. Stronciumkarbonátból áll elő, ha azt
forró salétromsavban oldjuk. A besűrített oldat
ból vízmentesen oktaéderekben v. hexaéderekben
válik ki. Vizben jól oldódik, alkoholban igen roszezul. Szép piros lángfestése miatt tűzijáték, görög
tűz készítésére használják (pl. 4 sr. S. és 1 sr.
sellak összeolvasztása által).
Stronciumoxid, lásd Stroncium oxidjai és
hidroxidjai.
Stroncium oxidjai és hidroxidjai. Két oxidja
ismeretes a stronciumnak, a stronciumoxid és a
stronciumdioxid, SrO és SrOa. Előbbi szürkés
fehér por, stronciumnitrát hevítése után marad
vissza, vízzel könnyen stronciumhidroxiddá ala
kul. Rosszul záró edényben tartva a levegőből
vizet és szénsavat vesz fel. A stronciumdioxid
fehér por, hevítve stronchunoxidra és oxigénre
bomlik. Előáll hidrogénperoxid vizes oldata és
stronciumhidroxid oldatának elegyítése által.
Stronciumhidroxid [Sr(OH)2] stronciumoxidnak
vízben való oldása révén készül, vízben jobban
oldódik, mint az oltott mész. Forrón készült vizes
oldatából kihűléskor 8 molekula vízzel kristályo
sodik ki (kristályos stronciumhidroxid). Erősen
lúgos hatású. A kristályos stronciumhidroxid
fontos reagense a nádcukornak, amennyiben vele
stronciumszaccharátot adva, nádcukoroldatból a
nádcukor lecsapható, a csapadékból pedig szénsav
segítségével visszanyerhető. A cukorgyártás mel
léktermékében, a melászban előforduló ki nem
kristályosítható cukrot forró oldatban stronciumhidroxiddal csapják le, a lecsapott stronciumszaccharát már hideg vízben bomlik, kevés szén
savval pedig a magától nem bomló szaccharátból
is a cukrot visszanyerik.
Stronciumsók. A S. ásványokban, forrásvizek
ben és növényekben fordulnak elő, leggyakrabban
a stronciumszulfát, cölesztin és stronciumkarbonát, stroncianit. Ha a sót képező sav maga szín
telen, a S. is színtelenek, tulajdonságaikban a bá
riumsóihoz hasonlítanak, noha a stronciumszulfát
szintén nehezen oldódik, de jobban, mint a báriumszulfát.
Stronciumszaccharát, 1. Cukorstroncián.
Stronciumszulfát, kénsavas stroncium, SrS04,
a természetben colesztin (1. o.). Stronciumsók ol
datából híg kénsav hatására fehér por alakú S.
válik ki, amely vízben igen rosszul oldódik. Al
káli-karbonátok már hidegen feltárják és stronciuinkarbonáttá alakítják.
Stronciumszulíid, stronciumkéneg, SrS. Cölesztinből készül oly módon, hogy porát szénnel
keverve izzítjuk. A szén redukálja a szulfátot.
Stroncrámoxidból is előállítható széndiszulfid és
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széndioxid atmoszférában melegítve. Fehér por,
amely vízben oldódik, hidrolizál és stroncium
hidroxiddá meg stronciumhidroszulílddá lesz:
Sr(OH), Sr(SH),.
A stronciumszulfátból szénnel redukált S. sárgás
zöldes színnel f oszf oreszkál napfényben, hidrogén
áramban hevítve zöld, kék, viola vagy pirosasán
világító preparátum keletkezik.
S t r o n g y l i d a e (állat), a Fonálférgek (Neinatodes) rendjének egyik családja. Kis v. középnagy,
élősködő fonálférgek tartoznak ide. Testük hen
geres, ritkábban fonálalakú. Legszembeötlőbb
jellemvonásuk szájuk sajátságos alkotása, melyet
tokszerü hártya bélel ki és melyen nem ritkán
fogak is vannak. Másik jellemző tulajdonsága a
hímek farki végén lévő sajátságos zárt csésze v.
ernyőalakú függelék (bursa), melyet bordaszerü
megvastagodások erősítenekA hímeknek 2 egyenlő
spiculumuk van. Leginkább emlős állatokban
élősködnek s bélcsövükben, lélegzöszervükben és
érrendszerükben egyaránt előfordulnak s olykor,
ha nagy számban jelennek meg, veszedelmes meg
betegedéseket, sőt halált is okoznak. Nagyszámú
fajaikat a mai rendszerezek három alcsaládba
osztják:
a) alcsalád: Metastrongylinae. A lélegzőszer
vekben és az érrendszerben élősködnek. Fontosabb
nemeik: Metastrongylus, Dictyocaulus, SynthetocaulusésHaemostrongylus. Háziállatok (sertés
kecske, juh, borjú, ló, nyúl stb.) tüdejében a MeB,
tastrongylinae alcsaládfajainagyon gyakoriak
ott néha oly tömegben szaporodnak el, hogy halálra
vezető tüdőgyuladást (pneumonia verminosa) okoz
nak. A fertőzés módját biztosan még nem ismer
jük ; rendesen a táplálékkal és az ivóvízzel kerül
nek a férgek embriói az állatba s vándorlás útján
a tüdőbe.
b) alcsalád: Trichostrongylinae. Kizárólag a
bélben élősködnek. Nemeik: Maemonchus, Graphidium,Nematodirus, Trichostrongyhts, Ostertagia, Gooperia.
c) alcsalád: Strongylinae (Sclerostominae). Az
előbbi két alcsaládtól abban különbözik, hogy
fajainak szája chitin fogazattal van ellátva. Majd
nem kizárólag a bélcsőben élnek. Fontosabb ne
meik: Oesophagostomum, Chabertia, Strongylus,
Ankylostomum (1. o., = Sclerostomum), Bunostomum, Necator, Cylicostomum és SyngamusA S. család típusos jellemvonásaitól eltérő jel
lemvonásokat is egyesítenek magukban a Stephanurus, Amiiostomum, Ollulanus, Physaloptera
és Oucullanus nemek fajai, melyeket éppen ezért
ma függelékképpen e családhoz szokás sorozni.
A Oucullanus-nem fajai halakban élősködnek;
nálunk legközönségesebb faj a balatoni halakban
élősködő csuklyás féreg (Oucullanus elegáns
Zed.), melynek nőstényei eleveneket szülnek s
embrióik bevándorolnak az édesvizekben tömege
sen előforduló Cyclops-okba. s ezekkel kerülnek
a halak belébe.
S t r o n g y l i n a e (állat), 1. Strongylidae.
Strongyllion, görög szobrász a Kr. e. 5. század
második felében. Alkotásai közül, melyekről csak
írott források alapján tudunk, az athéni Akropo
liszon állott ércből készült «trójai falova» és
amazonszobra örvendett közkedveltségnek.
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Strongylocentrotus (állat), a Tengeri sünök
(EcMnoidea) osztályába, a Szabályos tengeri
sünök (Regularia) rendjébe tartozó állataem. 15
élő és sok ásatag faja ismeretes a pliocénból ós
a diluviumból. Legismertebb faja a Földközi-ten
gerben Franciaország Ny.-i és B.-i partvidékein és
Anglia D.-i tengerparti tájékain mindenütt gya
kori S. lividus (Larn.) Brandt. Zsemlyealakú héját
sűrűn, hosszú, sötét ibolyaszinű vagy sötét olivzöld tüskék fedik. Testének átmérője 6 cm., a
tüskék hossza 2 cm.-t is elérhet. Az adriai halá
szok rizzo v. rizzo di mar, a nápolyiak ancino
masculo néven ismerik. Ivarérés idején sárgás
petefészkeit nyersen eszik. B tengeri sűn-nem
, arról is nevezetes, hogy ennek csirasejtjein vég
zett vizsgálatok révén fedezték föl a Hertwigtestvérek a termékenyítés lényegét.
S t r o n g y l o i d e s (állat), az Angiostomidae csa
ládba tartozó fonálféreg-nem, melyre, mint az
Angiostomidae család tagjaira általában, jellemző,
hogy fejlődésében két nemzedék szerepel: az
egyik élősködő, hermaphrodita v. parthenogenetikus alak, a másik vált ivarú, szabadban élő
alak. Legismertebb faj a S. stercoralis Bavay,
•melynek élősködő nemzedéke Anguillula intestinalis és szabadon élő nemzedéke Anguillula ster
coralis
néven ismeretes. Az élősködő alak, mely
2-2 mm. hosszúságot és 0-03 mm. vastagságot ér
el, az ember vékonybelében él. Ha teljes nagy
ságát itt elérte, mélyen a vékonybél nyálkahár
tyája alá furakodik és lerakja petéit, melyekből
0'2 mm. hosszú embriók bújnak ki; ezek a bélbe
kerülve kb. háromszoros nagyságukra növeked
nek s kiürülnek a bélsárral. A szabadban kb. 30
óra alatt elérik ivarérettségüket és párosodnak,
majd
a nőstény lerakja 30—40 petéjét, melyekből
0-22 mm. hosszú embriók bújnak ki és ezek az
•emberbe kerülnek. A S. gyakori Kelet-Ázsiában,
Amerikában és Afrikában (Egyiptom), de előfordul
"Európa több pontján (Itália, Németország, Bel
gium, Hollandia)
is. A szabadon élő nemzedék
hímje 0-7 mm. és nősténye 1 mm. hosszú. Másik
faja a S. longus Grassi et Segré, melynek élős
ködő alakja 6 mm. hosszúra is megnő és a nyu
lak, juhok, sertések és szarvasmarhák belében
található.
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olyan élősködő férget jelöltek meg, melyeket ma
már más nemi néven ismerünk. A már felsorolt
3 fajon kívUl a többi 8. fajokat mai tudásunk
alapján azon nemek egyikébe sorozzák, amelye
ket a Strongylidae címszónál felsoroltunk.
S t r o n g y l u s g i g á s (állat), 1. Eustrongylus
gigás.
S t r o n t i a n (stroncián) a. m. stronciumoxid,
1. Stroncium oxidjai és hidroxidjai.
S t r o n t i a n i t (ásv.), 1. Stroncianit.
S t r o n t i u m , 1. Stroncium.
S t r o p l i a n t h i n , 1. Strophanthus.
S t r o p h a n t h u s P. DG. (nSv.), az Apocynaceae
család génusza; 23 faja főkép forró övi és afrikai,
csekély részben ázsiai, Kelet-Indiától Kínáig és a
Fülöp-szigetekig. Többnyire felfutó cserjék, egye
sek felcserjék v. kis fák. Levelük keresztben át
ellenes. Viráguk bogernyőben fejlődik, pártakarélyai hosszú szálban folytatódnak. Termésük
hosszú, kihegyezett, számos maggal. Legneveze
tesebb a S. Mspidus P. DC. Felső-Guineában,
különösen Togóban, a S. komhé Oliv. Kelet-Afrika
tropikus részén, a S. gratusB.. Baill. Ny.-Afrikában. Ezeknek magva a S. nevű gyógyszer.
S., a rnagyar gyógyszerkönyvben hivatalos
gyógyszer, anyanövénye a S. Mspidus és a S.
kombé, amelyeknek 30 cm. hosszú, kukoricacső
nagyságú leveles toktermésében mintegy 200 mag
ül, melyek 1—2 cm. hosszúak, 1!2 cm. szélesek,
lapítottak, kellemetlen szaguak s erősen keserű
ízűek. A benszülöttek nyilmérget (kambi, inee v.
onage) készítenek belőle, a mi gyógyszerkönyvünk
pedig a thiktiiráját rendeli tartatni, amelyből egy
szerre legföljebb 0-05 g., egy napra 0-15 g. ren
delhető szívbetegeknek. Ható anyaga egy a digitá
lishoz hasonlóan ható szívméreg, a strophanthin
(glikozida), mely fehér jegeces port alkot, igen
keserű, vízben s alkoholban jól oldható, éterben,
kloroformban nem.
Strophioluin (növ.) a. m. magszemölcs, 1. Mag.
S t r o p h i s m u s (növ.), a tropisrnáknak (1. o.)
azok az alakjai, amelyekben a reagáló szerv hely
zetét csavarodás folytán éri el. Á kiváltó inger
szerint megkülönböztetik a geo-, photo- stb. strophismust.
S t r o p h o m a n i a (QŰV.), a spiralizmust mutató
Strongylosis, a háziállatoknak strongylu- szárrész felrepedése és csavaros szalagokra való
sok okozta kóros állapota, melyek leggyakrabban elkülönítése (pl. mácsonya).
a lélegzőutakban és emésztőcsatornában teleped
S t r o p h u l u s . A bőrgyógyászatban ma már
j e k meg, ahol enyhébb v. súlyosabb elváltozáso kevésbbé használatos kifejezés, mely alatt a XIX.
kat okozhatnak, melyek mechanikai úton, illetve század elején főleg gyermekeknél fellépő, külön
mérges anyagcseretermékeik hatására keletkez böző, múlékony, könnyű, felületes kiütéseket ér
nek, ti. még Gyomor férgesség, Szív férgek, Tüdő- tettek. Ma ezek legnagyobb részét a csalánkiütés,
, férgesség.
lichen, antointoxikációs kiütések stb. csoportjába
Strongylus (áiiat), a Strongylidae családba osztják be.
tartozó fonálféreg-nem. Három faja ismeretes,
Strosinci, adók. és pk. Szerem vm. sidi j.-ban,
metyek a ló vékony- és vastagbelében élnek. Leg (ioio) 1223 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
nagyobb közillök a S. equinus MUller (a hím 35
Strossmayer József György, djakovári püs
mm. hosszú és 1-25 mm. vastag, a nőstény 45— pök, horvát politikus, szül. Észéken 1815 febr.
47 mm. hosszú és 2-25 mm. vastag). Kisebb nálá 4., megh. Djakováron 1905 ápr. 8. A teológiai
nál a S. edentatus Loos (a hírn 23—26 mm. hosszú tanulmányokat a pesti egyetemen s a bécsi
és 1-5 mm. vastag, a nőstény 33—36 mm. hosszú Augustinaeumban végezte; 1847. udv. káplán,
és 2 mm. vastag). Legkisebb és leggyakoribb a 1849. djakovári püspök lett. Jóllehet erős horvát
S. vulgáris Looss (a hím 14—16 mm. hosszú és nemzeti érzése nem fért össze a Bach-rendszer
0*7 mm. vastag, a nőstény 23—24 mm. hosszú ós centralisztikus irányával, a magyarok iránti ellen
1 mm. vastag). Régen S. nemi névvel egy csomó szenv miatt, mely áthatotta köz- és egyházpoliAmely szó S alatt nincs meg, Sz alatt keresendői
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tikai tevékenységét, mégis támogatta az udvari
politikát, amelyet a föderalisztikus eszmének
akart megnyerni. Minthogy ellensége volt a Ma
gyarországgal való kiegyezésnek, egy időre el
hagyta püspöki székhelyét s önkéntes száműze
tésének éveit Parisban töltötte. Haynalddal és
Dupanloup-val együtt vezetője volt a vatikáni zsi
naton a pápai iníallibilitás ellen opponáló párt
nak. 1870-ben visszatért püspöki székhelyére,
mely S. haláláig a horvát nacionalista mozgal
maknak és kulturális törekvéseknek gyúpontja
volt. A horvát nemzeti célokat nemcsak szellemi
leg, hanem fejedelmi vagyonával is támogatta,
megalapítván a boszniai horvátok számára a djakovári papnevelőintézetet s visszaállítván Rómá
ban az illir papok régi Szent Jeromos intézetét.
1863-ban megindította a Vetera monumenta Slavórum meridiolanium históriám illustrantia c.
vállalatot, nagy alapítványt tett a zágrábi egye
tem alapjára, a délszláv akadémia céljaira s
pompás székesegyházat emeltetett székhelyén.
Magyarellenessége miatt két alkalommal királyi
megrovásban részesült. Élete alkonyán hatalmas
propagandát fejtett ki az ortodox egyház és a
katolicizmus kibékítésére.
Strousberg, Bethel Henry, eredetileg Strausberg Baruch Hirsch, nagyiparos, szül. Neidenburgban(Kelet-Poro8zorszá#, 1823 nov. 20., megh.
Berlinben 1884 máj. 31. Ujságiróskodott Ameriká
ban és Angolországban, 1863. vasútépítő vállal
kozásokba fogott, majd gyárakat, ipartelepeket
vásárolt és kezelt, de 1875. csődbe került, mire
1879. Berlinben megalapította a Das Kleine Jour
nal c. lapot.
Strozzi (ejtsd: sztrocci), firenzei nemesi család,
mely a XIII. sz. óta nagy szerepet játszott szülő
városa történetébon. Fallá S. (megh. 1462.) nagy
pártfogója volt a renaissance-müvészetnok s mint
diplomata is szolgált hazájának; nagy ellensége
volt Media, Cosimónak (1. o.), ki őt 1434. szám
űzte. Pia Filippo S. (megh. 1491 máj. 14.) bank
üzleteivel nagy vagyonra tett szert s a nápolyi
király közbenjárására visszatérhetett Firenzébe,
hol 1489. megkezdt9 a híres Pálazzo S. építését.
Ennek fia Giambattista (megh. 1538 dec. 18.) nőül
vette Medici Lorenzo unokáját, de később a Medi
ciek ellen fordult; ellenfeleinek fogságába kerülve
megölte magát. Piai Piero, Lorenzo és Roberto
francia szolgálatba léptek. — A &-család egyik ma
is virágzó mellékága 1644. a nápolyi királytól a
Bagnolo, a pápától pedig 1722. a Forano hercegi
címet kapta. V. ö. L. Strozzo, Le vita dogli uomini
illustri della casa S. (Firenze, 1892).
Strozzi, Bernardo (másk. il Prete Genovese,
il Cappuccino), olasz festő és rézmetsző, szül.
Genovában 1581., megh. Velencében 1644 aug. 3.
Szülővárosában Pietro Sorrinál tanult, s hatott rá
Caravaggio művészete. Eleinte kapucinus-rendi
szerzetes volt, élete végén pedig Velencében mint
világi pap működött. A genovai barok-festészet
fő képviselője. Erőteljes realizmus, széles, bátor
ecsetkezelés és festői színezés jellemzi művésze
tét. Genovai templomokban és palotákban számos
falképet készített, a legkiválóbbat azonban az aroképfestés terén alkotta. Java képei a bécsi és
drezdai képtárakban, a párisi Louvreban és a
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szentpétervári Eremitageban függnek. A buda
pesti Szépművészeti Múzeumban négy jellemző
festménye látható.
Ströhl, Hugó Gerard, osztrák rajzoló é»
heraldikus, szül. "Welsben 1851 szept. 24. Főbbművei : Österreichisch-ungarischo Wappenrolle(Wien, 3. kiad. 1899); "Wappen der Buchgewerbfr
(u. o. 1891); Deutsche Wappenrolle (Stuttgart
1897); Heraldischer Atlas (u. o. 1899); Heraldische Vorlagen (u. o. 1900); Stadtewappen von
Oesterreich-Ungarn (u. o. 1904); JapanischesWappenbuch (u. o. 1906).
Strömer, Emma, énekművésznő, I. Achté.
Strömö,a Par-öer szigetek legnagyobbika.
Strömstad, kikötőváros Göteborg svéd tartó- .
mányban (Ián), a Skagerrak partján, (i9io) 2978:
lak., jó kikötővel, tengerirákhalászattal, látoga
tott iszapfürdővel; környékén számos barlanggal,
Strubberg, Friedrich August (álneve: Armand), német író, szül. Kasselban 1808 máj. 18.,.
megh. Gelnhausenben 1894 ápr. 3. Hosszabbideig Amerikában élt s 1854. visszatért hazájába,
Cooperre emlékeztető kalandos regényei közül
említendők: Sklaverei in Amerika (1862); Der
Sprung vom Niagarafall (1864).
Struc (Struthio, &nat), 1. Struc-félék.
Struc-f él&kfStruthionidae, ínat), a LaposmelhV
madarak (Ratites) rendjének, a Strucok (Struthiones) alrendjének egyik családja. Ide igen erőstörzsű, hosszú, legnagyobbrészt csupasznyakú,
kis, laposfej ü, fénylő nagy szemű, középhosszú
ságú, tompa, elül lekerekített, csúcsán lapos és;
egyenes csőrü, magas, erős és a combon sertékkel
fedett, egyébként csupasz lábú, kétujjú madarak
tartoznak, melyeknek két ujja közül a belső erősebb és nagyobb, mint a külső. Szárnyuk meg
lehetősen nagy, de repülésre teljesen alkalmatlan;
tollazatúk foszlott, lobogó, bodros; farkuk meg
lehetősen nagy s rajta ugyanolyan hosszú bodrostollak fordulnak elő, mint amilyenek a szárnyon
levő evezőtollak. Szegycsontjuk igen vastag és
erős s pajzsszerüen boltozott, de rajta taraj nin
csen s a rajta levő izomzat is fejletlen. A hímek
törzsének összes kis tollai feketék, a hosszú
szárny- és farktollak hófehérek. A nőstényeknél
a törzs kis tollai barnásszürkék s csak a szárnya
kon és farktájon lévők feketések; evező- és kormánytollaik szürkésfehérek. A fiatalok tollazata
hasonló a nőstényekéhez. Egy teljesen felnőtt hím
struc kb. 2-75 m. magas; teljes hossza a csőr
csúcsától a farka végéig legalább 2 m.; súlya,
kb. 75 kg.
Négy faja ismeretes: 1. Közönséges struc
(Struthio camelus L.), melyre jellemzők : vörösfeje, alul fehér gyűrűvel szegélyezett vörös nyaka,
vörös lábai és hússzínű, csúcsán szarusárga csőre.
Észak-Afrikában, Arábiában ós Dél-Palesztinában
az Eufrátig honos. 2. Masszái struc (Struthio
massaicus Neum.). Hasonlít az előbbihez s főleg
abban tér el az előbbitől, hogy a nyakát fedő
fehér pehelyzete sűrűbb és tollazatának fekete
árnyalata kevésbbó sötét. Brit-Kelet-Afrikában:
honos. 3. Szomáli struc (Struthio molybdophanes Reichen.). Csupasz testrészei szürkés-kékek,
csűdjének elülső részén a szarulemezek és a csőr
is részben sárgásvörösek s fejebúbján szaru-
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leraezecske van, továbbá nyakán a fehér gyűrű barnásszinű, a testtől elálló, sertaalakú tollakkal:
hiányzik. A Szomáli-földön és a Gallák-föidjén vannak fedve s ezért inkább sünökre, mint mada
honos egészen a Djuba folyóig. -4. Vöröslábú strue rakra emlékeztetnek. Kéthónapos korukban a.
(Struthio mistralis Gurn.). Színezetben alapjában fiatalok elvesztik sertetollaikat s a srtuctyúkoa szomáli struceal egyezik meg, de csőre csak az kéhoz hasonló tollazntot kapják mea*, s ezt két
ivarzás idején egészen élénk vörös, egyébként éves korukig tartják mesr; a hímek három éves
szaruszínű, vörössel beszegve. Jellemző bélyege, korukban válnak ivarórettó. A strue húsát, zsírját,,
hogy esfldjének szaruszínű pajzsai ivarzás idején tojásait és főleg tollait felhasználják az embe
élénk vörös szint öltenek és hogy fejebubján a rek. Ezért már ősidők óta nagy buzgósággal
szarulemezecske helyén csupasz terület van. Dél- vadásszák, sőt kb. 50 év óta már nagy eredmény—
Afrikában (E.-ra a Zambeziig és Kuneneig terje- nyel tenyésztik is. Ilyen structenyésztőtelepek:
dőleg) honos, de a Kap-földön és a búrok földjéről vannak ma a legrégibb algériai telepeken kívül
most már teljesen kipusztult.
a Kap-földön és Dél-Kaliforniában. A structollA strue igazi pusztai, sivatagi állat. Afrika és kereskedelem főhelyei Port Szaid, Aleppo ésArábia steppéin van elemében s legörömestebb a Alexandria, Velenco, Marseille, Paris, Livorno,
sivatagok övében a lapályos, legalább is szegényes Amsterdam és London. A legkeresettebbek ésnövényzetű helyeken tanyázik. Itt rendesen 5—6 legértékesebbek az ú. n. aleppói structollak, me
főnyi csapatokban v. családokban ide-oda kódorog. lyek a szíriai sivatagon élő stracoktól származnak _
Táplálékának legnagyobb része növényi eredetű
Irod/ilom. Mosenthal et Harting, Ostriches and ostrich(2. kiad., London 1879); Forest, L'autruche, sóit
anyagokból áll, de az útjába kerülő rovarokat, farming
ntilité. son élera^e (Paris 1894); Bassermann. Der Strauss-"
kisebb madarakat, emlősöket is fölszedegeti a und seine Zucht (Berlin 1911).
földről, sőt a színes, fénylő kődarabkákat ós egyéb
Struc-haraszt (nOv.), 1. Struthiopteris.
tárgyakat is lenyeli, különösen a fogságban. KaStruck, Heitnann, német festő és grafikus, szül..
gyon sok vizet fogyaszt, de ha a szükség rákény Berlinben 1876 mára 6. Berlinben Koner festő és
szeríti, a szomjúságot a tevéhez hasonlóan napo Meyer Hans grafikus tanítványa volt. Sokat uta
kig kibírja. Szaporodásáról csak a legújabb idők zott, így 1903. Palosztinában is. Rézkarcai közül
ben Schreiner Crownright híradása révén jutot említendők Hauptmann Gerhard és Dehmel költők
tunk biztos adatokhoz. E szerint a nemi gerjede- arcképei, palesztinai, berlini, velencei sorozatailem idejében gyakori a hímek között a nőstényért Könyvei: Die Kunst des Radierens (Berlin, 1908);
vívott küzdelem, melynél a hatalmas és vesze In Russisch-Polen, ein Kriegstagebuch (1915);delmes erejű rúgások viszik a főszerepet. A párok Skizzen aus Russland (H. Eulenberggel, 1916);.
egybekelése után az egynejűség (monogámia) az Kriegsgefangene (F. v. Luschunnal, 1916); Dasuralkodó. A párosodás után a hím párjával közö ostjüdische Antlitz (A. Zweiggel, 1920); Vénedig,
sen fészekrakásra alkalmas helyet keres. A vá (R. Hamerlinggel, 1920); Amerika (A. Holitscherlasztás rendesen bokor mellett fekvő köves v. homo rel, 1922); Gesang an Palástina (A. Holitseherkos holyre esik. Itt készülő fészke nagyon egy rel, 1922).
szerű s úgy készül, hogy a hím a talajba mélyedést
Strncszerű madarak (Struthiornithes, állat),,
kotor ki. Ebbe rakja le a nőstény tojásait úgy, a régebbi állatrendszerek szerint a madarak egyik
hogy minden nap egyet, összesen átlag 15 tojást rendje, amelybe a Struc-félók (1. o.) tartoznakrak. A tojások kiköltésében a hím is résztvesz : a A mai rendszerezők a strucokat a Laposmellű
nőstény kezdetben egyfolytában 24—48 óráig ül madarak (Ratites) rendjébe osztják, ahová a.
a tojásokon 8 aztán váltja fel a hím, később a következő madáralrendek tartoznak : 1. Strucok
nőstény rendesen reggel 8—9 órától kezdve dél (Struthiones); 2. Nanduk (Bheae); 3. Kazuárok
után 4—5 óráig, a többi időben pedig a hím szor- (Casuarii) ; 4. Moák (Dinornithes) ; 5. Mada
goskodikatojásokkiköltésében,melyrendesen42 — gaszkári strucok (Aepyorinthes); 6. Kivik
52 napig tart. Ettől a szabálytól azonban a költés (Apteryges).
helyének éghajlati viszonyai szerint eltérések
Stru'ensee, 1. Gustav Kari Ottó (írói álnevénvannak. így egyes helyeken a fészek is nagy gond
dal, rossz hővezető anyagokkal kipárnázva készül, Gustav vom See), német regényíró, szül. Greifons a szülők felváltva úgyszólván folytonosan ül bergben (Pommem) 1803 dec. 3., megh. Boroszló
nek a tojásaikon, míg más helyeken a nős ban 1875 szept. 19. Kormánytanácsos, majd kép
tény egyáltalában nem vesz részt a kotlásban s viselő volt. Főbb müvei: Die Egoistán (1853) ;.
csak éjjel ül a hím a tojásokra. Az egyne jűségtől Vor fUnfzig Jahren (1859); Herz und Welt (1862);.
is van eltérés, azonban a többnejűség kivételes Grafln und Marquise (1865); Ost und West (1865).
B térfoglalása mindig a pár nélkül maradt nős Válogatott művei 1877. jelentek meg Boroszló
tények számától függ. A tojások szabályos ala- ban. Magyarul megjelent: A "Wallisból (fordkúak,-mindkét hegyük csaknem egyenlően legöm Batta H. Szilárda, Budapest, 1876).
2. S., J ohann Friedrich, gróf, dán államférfiú,
bölyített s fénylő héjuk nagyon kemény és vastag,
színük sárgásfehér vagy világossárgás, - olykor szül. Halléban 1737 aug. 5., megh. Kopenhágábaa.
márványos inustrázattal. Hosszuk 15—15 5 cm., 1772 ápr. 28. Altonában városi orvos volt s 1768—
legnagyobb átmérőjük 11—13 cm.; súlyuk átlag 1769. mint udvari orvos k'sérta a fiatal VII.Kereszt1442 gr., vagyis kb. 24 tyúktojáséval egyenlő tély dán királyt külföldi útjában. A király kegyeiz^
nagyságú. A tojásokból saját erejükből, szüleik megnyerve csakhamar nagy befolyáshoz jutott asegítése nélkül kibújó kicsinyek 2 napig tehetet udvar'ban s 1770 elején a férjétől elhanyagolt Kai
lenül fekszenek s csak később tanulnak meg járni rolinaMatüd(\. Karolina, 5.)királynét kedvesévé
éa futni. Kéthónapos korukig sajátságos sárgás- tette. A király régi tanácsadóit, köztük Bernstorff
Amely szó S alatt nincs minisztert eltávolította, 1771 júL titkos kabinet
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miniszterré neveztette ki magát s ugyanekkor honos. A S. germanica Willd. (felemás strucgrófi rangra emelkedett. Ettől kezdve korlátlan haraszt) Észak- és Közép-Európában hegyvidéken
hatalommal intézte Dánia klilső politikáját és belső elszórtan nyirkos erdőben, patak mentén nő, szép
kormányát. Különben Üdvös, de elhamarkodott és lombú tőrózsával biró páfrány. Levele egyszer
tömeges reformjaival magára haragította a dán szárnyas, a szárnyak ismét szárnyasán osztottak.
nemességet. Összeesküvés támadt a gyűlölt ide A spórás levelek kisebbek, merevek, egyszer szár
gen ellen, melynek élén a király mostohaanyja nyasak, a szárnyak keskenyek, csak gyengén szár
-és ennek fia Frigyes hg. állottak. 1772 jan. 17. nyasán karélyosak, végül megbarnulnak. Kertben
-éjjel az összeesküvők behatoltak a királyhoz és is ültetik, nedves helyre való. A S. orientális Hook.
-arra kényszeritették, hogy elfogató parancsot ad keletázsiai a Himalájáig.
jon ki S. és a királyné ellen. Ezután az ellensé
S t r u t h i o r n i t h c s (állat), 1. Strucszerü ma
geiből összeállított bíróság a főhataloimnal való darak.
visszaélés és a királynéval folytatott házasságtörő
Struve, 1. Friedrich Adolf August, német
"viszonya miatt, melyet S. beismert, halálra ítélte. kémikus, a mesterséges ásványvíz készítésének
Előbb jobb kezét, azután fejét vágták le, testét pe feltalálója, szül. Neustadtban (Nyugat-Porosz
dig négy felé darabolták. "Vele együtt végezték ki ország) 1781 máj. 9., megh. Berlinben 1840 szept.
hívét, Brandt grófot (1. Brandt, 1.). Tragikus sor 29. Orvos volt szülővárosában, majd átvette egy
sát több drámaíró (köztük Szigligeti) dolgozta fel. drezdai gyógyszertár vezetését és 1821. gyárat
"V. ö. Jenssen-Tusch, Die Verschwörung gegen alapított mesterséges ásványvizek készítésére.
-die Königin Karoline Mathilde und die Grafen S. Irodalmi munkája: Über Nachbildung der natürund Brandt (Leipzig, ÍS6i);Wittich,S.(-u.o., 1879); lichen Heilquellen (Dresden 1824—26).
Blangstrup, Christian VII. og Caroline Mathilde
2.S., Friedrich Georg Wilhelm von, csillagász,
•<Kopenhága 1890); Lassen, Den Struenseeske szül.
Altonában 1793 ápr. 15., megh. Szent-PéterProces(u. o. 1891).
várott 1864 nov. 23. 1813-ban a dorpati csillag
Struga, adók. Várasd vm. ludbregi j.-ban, doio) vizsgáló obszervátora, 1817. igazgatója, 1839. az ő
tervei szerint épített csillagvizsgáló igazgatója a
•829 lak. (Tr. SzHSz.)
S t r u g g l e for l l f e (ang. ejtsd: sztröggl forlájf), Szent-Pétervár melletti Pulkován. S. a kettős
csillagok rendszeres vizsgálatának megteremtője;
=». m. küzdelem a létért (1. Damvinizmus).
Struktúra (structura, lat), a. m. belső szer az Observationes Dorpatenses (Dorpat 1817—39,
"kezet, — átvitt értelemben szövet (az emberi test 8 kötet), Catalogus novus stellarum duplicium
(u. o. 1827), Stellarum duplicium mensurae micronél, kőzeteknél, fémeknél stb.).
metricae (Szent-Pétervár 1831), Stellarum fixaStruma, folyó, 1. Sztruma.
rum imprimis compositariun positiones mediae
Struuaa (lat), 1. Golyva.
Strumektomia (lat.-gör.), a. m. golyva- (u. o. 1852) még most is forrásmunkák a kettős
csillagokra nézve. A tejút szerkezetére vonatkozó
íkiirtás.
vizsgálatait Études d'astronomie stellaire (u. o.
Strumica, város, 1. Sztrumica.
Strunz, Jákob, zeneszerző, sztll.Pappenheimben 1847) cimen tette közzé; meghatározta a-Lyrae
1783., megh. Münchenben 1852 máj. 23. Sokáig parallaxisát. S. Oroszország összes csillagvizs
mint hangversenyzö vándorolt, majd francia gálóit szervezte és az orosz fok- és földméréseket
katonazenész lett, így került Antwerpenbe, ahol vezette. A 25° 20'-nyi ív felméréséről adta ki az
megtelepedett. Ott írta első operáját. 1811-ben Arc du méridien entre le Danube et la Mer GlaNapóleon ott időzése alkalmával a hatóság felszó ciale (Szent-Pétervár 1857—60, 6 köt.) c. munkát.
lítására egy hősi kántátét irt, amely megnyerte Életrajzát fia, S. Ottó irta meg (Karlsruhe 1895).
Napóleon tetszését, miért nagyobb pénzösszeget
3. S., Gustav von, német politikus és író, szül.
adott neki. Ezután Parisba költözött, de ott elismert Münchenben 1805 okt. 11., -megh. Bécsben 1870
"tehetsége ellenére sem igen tudott boldogulni. aug. 21. Mannheimi ügyvéd és ellenzéki újságíró
Balzac nagy tisztelője volt s több regényben sze volt. 1848 ápr. Heckerrel együtt republikánus fel
repelteti Schmucke néven. Operái: Banfarelli kelést támasztott Badenban, de Svájcba kellett
^Brüsszel 1806); Les cours de New-Market (Paris menekülnie. 1848 szept. újabb betörést kísérelt
1818); hallétjei; Les nymphes des eaux; Wilhelm meg, de elfogták s 1849 mára a freiburgi esküdt
"Teli (1834); irt több kísérőzenét, vonósnégyest, szék felségsértés miatt 5 évi börtönre ítélte. Az
•egy füzet románcot stb.
1849 májusi badeni felkelés őt is kiszabadította
S t r u t h a n t h u s Mart. (nOv.), a Loranthaceae és részt vett a forradalmi harcban. Ennek leve-családba tartozó génusz, melynek 40 faja tropi retése után újból Svájcba menekült, innen 1851
kus Amerikában honos, lombfákon élősködő ápr. New Yorkba költözött. 1861—62. az amerikai
•cserje. Kétlakúak, viráguk igénytelen. Braziliá polgárháborúban az északiak seregében harcolt.
ban igen eltarjedt faj babérféléken és Mangiferán 1863-ban hazatért Európába. Müvei: Geschichte
-«• S. syringifolius Mart., melynek csonthéjas der Plirenologie (Heidelberg 1843); Handbuch der
bogyójából kaucsukot (Tinakaucsuk) nyernek. Phrenologie (Leipzig 1845); Allgemeine "WeltEgy-egy S.-al erősebben megrakott fa 2 0 - 22 kg. geschichte (New York 1853-60, 9 kötet); Ge
schichte der drei Volkserhobungen in Baden (Bern
kaucsukot is szolgáltat.
1849); Das Revolutionszeitalter (New York 1864,
Stratliio (állat), l. Struc-félék.
S t r u t l i i o n e s (áiiat), 1. Strucszerü madarak 7. kiad.).
'és Struc-félék.
4. S., Heinrich von. lengyel filozófus, szül.
S t r u t h i o p t e r i s Willd., struc-Mraszt (ntiv.), 1840 jún. 27., megh. Ethamben 1912 máj. 16.
:ÍI Páfrányfélék génusza; 2 faja az É.-i félgösnbön Varsóban volt egyetemi tanár. Lengyel és német
Amely sző S alatt nincs meg, Sz alatt keresendü!
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bölcsészeti munkákat írt; az utóbbiak közt: Zur
Entstehung der Seele (1862); Zur Psych. der
Sittlichkeit (1892). Fő müve: Wstep do íilosofli
•(Bevezetés a filozófiába, 1896), amelyben (Fichte,
Ulrici, Ueberweg nyomdokán haladva) ideálrealiz
musának alapgondolatait kifejti.
5. S-, Hermann, csillagász, S. 6. fia, szül. Pulkovában 1854 okt. 3., inegh. Herrenalbban 1920
•aug. 1895-ben a königsbergi csillagvizsgáló igaz
gatója és az asztronómia tanára lett az ottani
egyetemen. 1904 óta a berlini csillag-vizsgáló igaz
gatója. 1874-ben észlelte a Vénusz átvonulását
Kelet-Szibiriában. Főbb munkái: Fresnels Interferenzersckeinungen (Dorpat 1881); Über den
Einfluss der Diffraktion an Fernröhren (SzentPétervár 1882); Beobaehtungen der Saturnstrabanten (u. o. 1888—98, 2 részben).
6. S., Ottó Wilhelm von, csillagász, S. 2. fia,
szül. Dorpatban 1819 máj. 7., megh. Karlsruhe•ban 1905 ápr. 14. 1847—62-ben az orosz vezérkar
csillagászati tanácsadója és a geodetikai munká
latokvezetője. 1862-ben a pulkovai csillagvizsgáló
igazgatója. S. atyja nyomdokaiban vezette a pul
kovai csillagvizsgálót, mely alatta a stelláris asz
tronómiának Greenwich mellett alapvető intéze
tévé fejlődött s mint ilyen 1881. az akkor legna
gyobb (30"-es) refraktorral szereltetett fel. S. maga
1841. a precesszió állandóját határozta meg újra.
500 új kettős csillagot fedezett fel, üstökösöket és
ködöket észlelt. Az 1851-iki napfogyatkozás alkal
mából bebizonyította, hogy a protuberanciák a
Nap testéhez tartoznak. Értekezései legnagyobb
részt a pétervári Akadémia kiadásában jelentek
meg. Kiadott 14 kötet megfigyelést Observations
de Poulkova címen (1869—93).
7. S., Péter Bernharclovics, orosz író és poli
tikus, előbb szocialista, majd mérsékelt szabadelvüpárti, 1906—1907. tagja volt a dumának.
1907-tól kiadta a Euszkaja Myssl (Orosz gondo
latok) c. havi folyóiratot. 1920-ban Wrangel déloroszországi ellenforradalmi kormányában kül
ügyminiszter volt; Wrangellal együtt menekült
s azóta Parisban és Londonban él.
Struvit (ásv.), kristályviztartalmú magnézium«mmoniumfoszfát:Mg(NH4)P044-6H!!0; koporsó
födélalakú rombos, feltűnően hemimorf kristá
lyok és ikrek. Egy irányban kitűnően hasad, igen
lágy, színtelen, halavány sárga-szürke, üvegfényü,
félig átlátszó v. át nem látszó; polárisán piroelektromos.Állatiexkrementumokbólmég jelenleg
is keletkezik; csatornákban gyakori; a Skiptonbarlangban (Ballarat Ausztráliában) és az afrikai
partokon (ú. n. guanit) a guanorétegekben.
Struzani, adók. Pozsega vm. brodi j.-ban, (1910)
201 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Struzec, adók. Belovár-Körös vm. kutinai
j.-ban, (i9io) 1074 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Strümpell, 1. Adolf von, német orvos, szül.
Neu-Autzban (Kurland) 1853 júu. 28. Előbb a dorpati egyetemen, majd Lipcsében tanult; mint
orvos, Lipcsében előbb tanársegéd volt, majd
erlangeni, 1892. boroszlói egyetemi tanár és a
poliklinika igazgatója lett. 1909-ben Bécsbe, innen
1910. a lipcsei egyetemre hívták meg tanárnak.
Számos értekezése jelent meg szaklapokban, kü
lönösen az idegbetegségekről. Főbb müvei: Lehr-
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buch der speziellen Pathologie und Therapie der
inneren Krankheiten (3 kötet, 1883, később
több kiadás); Kurzer Leitfaden fur die klinische
Krankenuntersuchung (6. kiad. Leipzig 1908).
2. S; Ludwig, német filozófus, szül. Schöppenstadtben 1812 jún. 23., megh. Lipcsében 1899
máj. 19. Herbart tanítványa és híve volt. A dorpati egyetemen 1843. magántanár, 1849. rendes
tanár lett. 1871-ben nyugalomba vonult. Főbb
müvei: Die Hauptpunkte der Herbartschen Metaphysik kritisch beleuchtet (Braunschweig 1840); .
Gesch. der griechischen Philosophie (2 rész, be
fejezetlen, Leipzig 1854 és 1861); Die Natúr und
Entstehung der Tráume (u. o. 1874); Psychologische Paedagogik (u. o. 1879); Grundriss der
Logik (u. o. 1881); Grundriss der Psychologie
(u. o. 1884); Die Einleitung in die Philosophie
vom Standpunkte der Gesch. der Philosophie (u. o.
1886); Pádagog. Abhandlimgen (1894); Abhandlungen zur Gesch. der Metaphysik u. Psychologie
(4 füz., 1896); Vermischte Abhandlungen aus der
theoretischen und praktischen Philosophie (1897).
Strüverit (ásv.), legújabban felfedezett vastitano-niobát-tantalát: FeO . (Ta, Nb) 2 0 6 . 4TiOj.
Négyzetes apró kristályokban és vaskos töme
gekben terem. Vasfekete, karca kékesszürke. A
pegmatitban Craveggia mellett Piemontban for
dul elő.
S t r y c h n i n , 1. Sztrichnin.
S t r y c h n o s L. (növ.), a Loganiaceae család
génusza; 65 faja a forró öv fája vagy cserjéje.

Strychnos.

Levelük osztatlan, épszélü, 3—5 erű, virágzatuk
bogernyő. Viráguk 4—5 tagú, pártája kívül-belül
szőrös, karimája 5 karélyú, kiterülő. Termésük
bőrnemü vagy fás bogyó. A keletindiai S. nux
vomicae L. (1. az ábrát) magvai a S.-magvák
(nuces vomicae a. m. hánytató diók). A 8. multiflora Benth. (Ignaciusfa, Ignatia), magvai szintén
hánytató diót adnak (Ignácius-bab, Fába Ignatii v.
febrifuga). A S. Tieuté Lesch. el nem ágazó, kúszó
cserje Borneo ós Jáva szigetén, melynek kérgéből
a legborzasztóbb nyílmérgek egyike (Upas-Tieuté)
készül. Más nevezetes fajok: S. potatorum L.,
keletindiai fa, magjával a zavaros vizet ihatóvá
tisztítják; S. colubrina L. a kígyómarás elleni
kígyófát szolgáltatja (KeleWndia). A gujanai S.
cogens Benth. és más fajok curare-t szolgáltatnak.
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Stryienski, Casimir, lengyel eredetű francia
író, szili. Carougeban (genfl kanton) 1853., megh.
Patornay-ban 1912 aug. 3. automobilszerencsét
lenség következtében. Szamos történeti munkát
Irt, minők: Marie-Josóphe de Saxe et la cour de
Louis XV (i902); Philippe, infant d'Espagne
(1904); Le XVIII. siécle (1909) stb. Nagy érde
meket szerzett Standhal Grenoble-ban őrzött kéz
iratainak felkutatása, kiadása és magyarázata kö
rül. Sok új adattal gazdagította e nagy regény
íróra vonatkozó ismereteinket.
Stryj, város Kelet-Galiciában, (i9ii) 30,895 nagyobbára lengyel lak., bőr- és gyuf agyártássl, nyil
vános kerttel (Olszyna), több templommal és fő
gimnáziummal. Az 1914—18-iki világháborúban
súlyos harcok folytak körülötte és többször cserélt
gazdát. A lembergi csata után az oroszok elfog
lalták s megerősítették, 1915 máj. 31. bajor és
porosz csapatok kiverték az oroszokat, miután a
szövetséges hadak már máj. 26. áttörték a mel
lette levő orosz hadállást. Az összeomlás után
lengyel csapatok szállták meg; de csak azután,
hogy 1923. Kelet-Galiciát Lengyelországnak Ítél
ték oda, lett végleges lengyel birtok.
Strymon, folyó, 1. Sztruma.
Strypa, a Dnyesztr baloldali mellékfolyója
Galiciában. Most Lengyelországhoz tartozik. Itt
1915 augusztus végén az osztrák-magyar-német
hadsereg erős állást foglalt, amelyet az oroszok
hevesen ostromoltak. 1915 aug. 28. Pflanzer-Baltin
osztrák-magyar hadseregének offenzivája átve
tette az oroszokat a folyón, 1916 elején az ú. n.
újévi csatában, az oroszok hasztalan kísérelték
meg az áttörést és súlyos veszteséget szenvedtek.
1916 jún. 4. Brusszilov offenzivája alkalmával
azonban e hadállás elveszett; de 1917 júl. 23. a
szövetséges csapatok átkeltek rajta s az oroszokat
visszavonulásra kényszerítőitek.
Stryphninsav, 1. Sztrifninsav.
S t r y p l i n o d e n d r o n Mart. (növ.), a hüvelye
sekhez (Leguminosae) tartozó génusz, kétszer
szárnyas levelekkel és apró virágokból álló,
levélhónalji füzérekkel. A brazíliai S. barbatimao
Mart. (Barbatimaofa) kérge igen sokra b9csült,
tannintartalmú orvosság.
S t r z o l k a (geoi.), a petroleumgeológusok ki
fejezése erősen hieroglifás homokkövek számára,
melyek főleg a kárpáti alsókrétában találhatók
(1. Hieroglifák).
Strzygowski, Josef, osztrák művészettörté
nész, szül. Bialában 1862 márc. 7. Bécsben, Ber
linben és Münchenben tanult. 1892—1909-ig a
gráci, 1909 óta a bécsi egyetemen a művészet
történet tanára. Kisebb-nagyobb dolgozatai,
könyvei hosszú sorával főleg a keleti művészet
döntő történeti jelentőségét igyekszik kimutatni
és ezzel termékenyítő hatást gyakorolt a művészet
történeti kutatásra. Pontosabb müvei: Orient oder
"Uom?(Leipzig 1901); Hellenistische und Koptische
Kunst in Alexandrien (u. o. 1902); Kleinasien,
ein Neuland der Kunstgeschichte (u. o. 1903);
Der Dom zu Aachen und seine Entstellung (u. o.
1904); Die Miniatűrén der serbischen Praetors
der königlichen Hof- und Staatsbibliothek in
München (Wien 1906); Ainida. Beitráge zur Kunstgoschichte des Mittelálters vonNordmezopotamien,
Amely szó S alatt nincs i

Stubba

Hellas und dem Abendlande (M. von Berehemmel együtt, Heidelberg 1910); Die bildende Kunst
des Ostens (Leipzig 1916); Altai-Iran und Völkerwanderuug (1917); Die Baukunst dar Armsnier
(1918); Urspung der christl. Kirchenkunst (1920,
svéd és angol nyelven is); Krisis der Gaisteswissenschaften (1923); Indische Miniatűrén ini
Schlosse Schönbrunn (1. köt., 1923).
S. T. T. I u , sírköveken a latin sit tibi terra
levis rövidítése (legyen neked könnyű a föld, nyu
godj békében).
Stuart (ejtsd: sztyúört), skót és angol uralkodó
család. Ósei a steward (udvarmester) méltóságot
viselték a skót királyi udvarban. & Walter 1315.
nőül vette Bruce 'Róbert király leányát s ennek
fia II. Róbert a Bruce-ház kihalása után 1370.
Skócia királya lett. Utódai III. Róbert (1390—
1406), I. Jakab (1405—37), II. Jakab (1437—60),
III. Jakab (1460-88), IV. Jakab (1488-1513) r
V. Jakab (1513—42) voltak. Ezt leánya S. Mária
(1542—68, 1. Mária. 51.) követte, ki unokatest
véréhez, JDarnley Henrik grófhoz ment nőül.
Ezeknek fia, VI. Jakab, mint VIII. Henrik an
gol király nővérének, Margitnak dédunokája,
1603. I. Jakab néven az angol trónra került. Ezt
fia, I. Károly (1625—49) követte a két ország
trónján. Ennek fiai II. Károly (1660—85) és IL
Jakab (1685—88) voltak. Ez utóbbinak leányai
Mária (megh. 1694.) és Anna (1702—14) király
nők. Második nejétől született Jakab Eduárd
trónkövetelő (megh. 1766). Ennek fiai voltak:
Károly Eduárd trónkövetelő (megh. 1788) ésHenrik Benedek bíboros (megh. 1807.), a S.-ház
utolsó férflsarja. A S.-ház törvénytelen sarjaitól
származnak a Buccleuch (1. o.), a Berwick (1. o.)
és Fitz-James (1. o.) hercegi családok. V. ö.
Thomton, The S. dynasty (London 1890).
Stuart, 1. John Mac Douall, skót utazó, szül.
Skóciában 1815 szept. 7., megh. NottinghamHillben 1866 jún. 5. Sturt kísérője volt 1844—46.
és nevezetes utazásokat tett Ausztráliában 1859.
és 1860—61. Kutatásainak eredményei Explorations in Australia (2. kiad. London 1861) címen
jelentek meg.
2. S. Mill, 1. MM, 3.
Stubai-Alpok, az Alpok kristályos vonulatá
nak egyik hegycsoportja Tirolban, legmagasabb
csúcsa a Zuckerhütl 3511 ni., nevezetesebb még
a Wilde Pfaff (3471 m.) és a Wildo Freiger (3426);
Sonklarspitze (3476 in.).
Stubai-völgy, 40 km. hosszú, szép alpi völgy
Innsbruck tiroli kerületi kapitányságban, a StubaiAlpoktól a Wipp-völgyéig nyúlik, keresztülfolyik
rajta a Rutzbach. Balról Villerspitzen (3095 m.),
a Hohe Burgstall (2613 m.) és a Saile, jobbról a
Habicht (3280 ni.), Kirchdach és Serlesspitz
(2715 m.) veszik körül a völgyet
Stubalj, adók. Zágráb vm. kostajnicai j.-ban,
(mo) 437 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Stubbenkammer, 1. Rügen.
Stubbs (ejtsd: sztöbsz), William, angol történet
író, szül. Knaresboroughban (Essex) 1825 jún.
21., megh. 1901 ápr. 24. 1866-ban az újkori tör
ténet tanára lett Oxfordban, 1834. Chester, 1889.
Oxford püspöke lett. Számos középkori krónikát
és oklevelet adott ki. Alapvető hírős munkái
íeg, Sz alatt keresendői
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The Constitutional history of Bngland (1874—78);
Select charter s and other illustrations of English
listory (London 1870, 8 kiad. 1895). V. ö. Hutton,
Williain S. (London 1906).
Stubica, 1. (Kapelscsák), Strinee községhez
tartozó fürdő Zágráb vin. S.-i j.-ban, (i9io) 495
horvát lak., tiszta hévvízforrásokkal, melyeknek
hőfoka 58'7° C. (Tr. SzHSz.) — 2. Donja S. adó
község Zágráb vin. S.-i j.-ban, (i9io) 432 horvát lak.
<Tr. SzHSz.) — 3. Gornja S., adóközség u. o., (ísio)
956 horvát lak., itt indította meg Gubec Mátyás
paraszt 1573. a zsaroló hűbérurak elleni háborút,
mely kivégeztetésével ért véget. Gubec emléke
ínég ma is él e vidék népköltészetben. (Tr. SzHSz.)
Stubicka Slatina, adók. Zágráb vm. stubicai
j.-ban, (i9io) 2109 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Stubicki Dubovec, adók. Zágráb vm. stubicai
j.-ban, (1910) 1195 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Stubicki Strmec, adók. Zágráb vm. stubicai
j.-ban, (i9io) 1255 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Stubicko Podgorje, adók. Zágráb vm. stubicai
j.-ban, (i9io) 1180 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Stubnyaíürdő (Bad-Stuben, Stubnianske Teplice), kisk. Turócz vm. S.-i j.-ban, (1910) 288 szlo
vák és magyar lak. 518 m. magasságban fekszik
a turóczi fensikon, kies vidéken. Hat hőforrása,
megannyi tiszta földes hévvlz, 42 és 48° C. közt
váltakozik. A fürdőt leginkább csúzos és köszvé
nyes bántalmak, hűdósek, csonthártyagyuladás,
izzadmányok és bőrbetegségek ellen használják
sikerrel. S. már a középkorban is ismert ós ked
velt fürdőhely volt. Tulajdonosa Körinöczbánya
•városa. (Tr. Cs.-Szl.)
Stucco (ol., ejtsd: sztukkó), gipszből, enyves víz
ből és festékből — melyhez gyakran márványpor,
timsó, borax is járul — készült vakoló anyag,
mely főleg díszes helyiségek belső vakolására, a
falaknak márványszerű burkolására szolgál. Ez
utóbbi esetben csiszolják és viaszolják. S.-mennyezet enyves gipszből készül, szobrászati díszítéssel.
Fafelületek borítására csavarokkal felerősített
S.-táblákat is használnak.
Stncco l u s t r o v. stucco lucido (ol.), márvány•és mümárványbui'kolás utánzata. Érdes mész
vakolatra kent mész-, alabastrompor-, égetetlen
gipszpor- és festékből álló keverék, melynek külső,
még nedves lesimított felületére az utánozandó
márvány erezetét ráfestik s forró vassal leva
salják, végül fényezik.
Stuck, Franz von, német festő, szül. Tetten"tveisben 1863 febr. 23. A müncheni akadémián ta
nult és eleinte főleg a Fliegende Blatter számára
készített rajzai révén vált ismertté. 1889-ben állí
totta ki első képét, a Paradicsom őrét és Böeklin
hatását eláruló, olykor keresett eszmei tartalmú
festményeivel eleinte heves ellenzést, utóbb nagy
sikereket, aratott. Nevezetesebb művei: Küzködő
faunok; Ártatlanság; Lucifer; Kiűzetés a Para-dicsomból; Piéta (189G); Krisztus a kereszten;
A bűn; A háború (az utóbbi a müncheni Neue
Pinakothokben); A szfinx (1894, Budapest, Szép
művészeti Múzeum és változatokban többször); A
kísértés, képmások (saját arcképe a firenzei Ufíiziképtárban) stb. Szobrászattal is foglalkozott:
-íitletát ábrázoló bronzszobrocskájának egyik pél
dánya a budapesti Szépművészeti Múzeumban van.
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Stucken, Eduárd, német költő, szül. Moszkvá
ban 1865 márc. 18. Új-romantikus drámaköltő ;
műfaja a dramatizált ballada. Nevét az Artusmondakörbőlmerítő drámái: Gawán(1902);Lanval (1903); Lanzelot (1909) tették ismertté. Egyéb
művei: Merlina Geburt (1913); Die Opferung des
Gefangenen (1913); DieHochzeit Adrián Brouwers
(1914); Tristram und Ysolt (1916); Des verlorene
Ieh (1922); Vortigern (1923) drámák; versek: Komanzen u. Elegien (1911); Das Buch der Trauma
(költ, 1916); Báliadén (2. kiad. 1920); Die weissen
Götter (reg., 3 köt., 1918—19).
Stuckenberg, Viggo, dán költő, szül. 1863
szept. 17. Seeland szigetén, megh. Kopenhágában
1905 dec. 7. Mint lírikus, elbeszélő költő és dráma
író egyaránt hírnévre tett szert. Nevezetesek:
Den vilde Jáger (A vad vadász, 1894); Komerska
Scener (Római jelenetok, 1895) c. drámái; Messiás
(1889); Fagre Ord (Szép szavak, 1895); Sol (A
nap, 1897); Asmadáus (1899) c. regényei, míg
mély értelmű és finom lírai költeményei: Flyvende
Sommer (Múló nyár, 1849); Sne (Hó, 1901); Sidste
Digte (Utolsó költemények, 1906) c. jelentek meg.
Kim!., a latin studiosus (tanuló, diák) rövidí
tése.
S t u d . , latin természetrajzi név után Studer
Bernhard (1. o.) nevének rövidítése.
S t u d - b o o k (ang., ejtsd: sztodbuk) a. m. ménes
könyv (1. o.).
Studemund, Wilhelm Friedrich Adolf, né
met klassz, filológus, szül. Stettinben 1843 júl. 3.,
megh. Boroszlóban 1889 aug. 8. Egyetemi tanár
lett WUrzburgban, majd Greifswaldban, Strassburgban, Boroszlóban. Nagy érdemei vannak a
paleográfia terén. Művei: De canticis Plautinis
(Berlin 1864); Analecta Liviana (Th. Mommsennel, Leipzig 1873); Anecdocta varia graeca, musicametricagrammatica(u. 0.1886), kiadta Gaius
institutióit (Krügerrel 4. kiad. Berlin 1899) s Plautus Ambrosianus-palimpsestosának facsimiléjét
(u. o. 1890). V. ö. Qolm, Wilhelm S. (Berlin 1891).
Studena, az Árva folyó baloldali mellékvize
Árva vm. DK.-i sarkában; ered a Liptói-havasok
Eohács csoportjában, Podbjelnél torkollik. Gyors
folyású, 26 km. hosszúságú, felső vízvidéke igen
szép. (Tr. Cs.-Szl.)
Studenci, adók. Lika-Krbava vm. perusici
j.-ban, (i9io) 1176 horvát és szerb lak. (Tr. SzHSz.)
Studer, Bernhard, svájci fizikus és geológus,
szül. Bürenben (Bern) 1794 aug. 21., megh. Bern
ben 1887 máj. 2.1825-1873-ig Bernben a geológia
tanára. Főművei: Geologie der westl. Schweizer
Alpon (Heidelberg 1834); Lehrbuch der physikalischen Geographie (2 köt., u. o. 1844—47); Geo
logie d. Schweiz (2 köt., u. o. 18*1—1853); Index
der Petrographie und Stratigraphie der Schweiz
(u. o. 1872).
Studerit (ásv.), arzén- ós antimontartalmú fakó
érc (1. o.); lelőhelyo Ausserberg Wallisban.
S t u d - f a r m (ang., ejtsd: sztödfárm), a telivértenyésztésre szolgáló telepek, ménesek angol el
nevezése.
S t u d i o (ejtsd: sztudió, olasz) a. m. dolgozószoba,
műhely, műterem, főleg művészetre vonatkozó
lag. — S. a címe az 1893. Charles Holme által ala
pított angol művészeti folyóiratnak, amely a mo-
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dern művészettel foglalkozik és világszerte igen
elterjedt.
S t ú d i u m (lat.) a. m. buzgó lkodas, szorga
lom, tanulmány. — 8. politico camerale, 1. Köz
gazdaságtan.
Studniczka, Franz, német archeológus, szül.
Jaslóban (Galícia) 1860 aug. 14. 1889-ben Preiburgban, 1896. Lipcsében egyetemi tanár. Fő
művei: Vermuthungen z. griechischen Kunstgeschichte (Wien 1884); Kyrene, eine altgriechische Göttin (Leipzig 1890); Über den Schild des
Herakles (Serta Harteliana 1896); Beitrage zur
Geschichte der altgriech. Tracht (Wien 1886);
Die Sarkophage von Sidon (Leipzig 1893); Tropaeum Trojani (u. o. 1904); Kalamis (u. o. 1907);
Die Siegesgöttin (u. o. 1898); Zur Ara pacis (u. o.
1909); Das Bildnis Menanders (Jahrb. für klass.
Altertum 1918) és számos értekezés szakközlö
nyökben.
Study, Eduárd, német matematikus, szül. Koburgban 1862 márc. 23.1885-ben Lipcsében, 1888.
Marburgbaiiinagántanár, 1894. Bonnban egyetemi
tanár lett. A geometriában és az invariánsok elme
lete terén fe tett ki munkásságot. Művei: Methoden zur Theorie der ternaren Pormen (Leipzig
1889); Spharische Trigonometrie (u. o. 1893);
Geometrie der Dynamen (u. o. 1902); Vorlesungen
über Geometrie (1. köt. 1911., 2. köt. Blaschkeval
1913); Die Reálist. Weltansicht und die Lehre vom
Raume (1914).
Stufa (ásványstufa), jól alakított v. különösen
szép ásvány- (ill. kőzet) példány, amely a gyűjte
ményekben való megőrzésre érdemes.
Stuhlmann, Franz, német zoológus és utazó,
szül. Hamburgban 1863 okt. 29. Tübingenben és
Freiburgban természettudományokat tanult. 1888.
a berlini tudományos akadémia támogatásával
Kelet-Afrikába ment, ahol az arabok felkelése
alkalmával a német védőseregbe mint tiszt be
lépett és 1890 jan. 4. súlyosan megsebesült. Emin
pasát Afrika belsejébe kísérte. 1891 dec. 10. a
Viktória-tóhoz vonult. Itt hasztalan várta Bmint
és 1892 júl. 12. Bagamojóba, onnan pedig Német
országba ment igen gazdag természetrajzi gyűjte
ményekkel. 1893 nov.ismét Kelet- Afrikábamenta
német védelmi terület kartográfiai felvétele vé
gett. 1903-ban Amaniban a biológiai mezőgazda
sági intézet igazgatója s 1908. a hamburgi gyar
mati intézet főtitkára lett. Munkái: Zoologische
Ergebnisse einer im Küstengebiete von Ostafrika
unternommenen Reise (Berlin 1893); Mit Emin
Pascha ins Herz von Afrika (u. o. 1894); Beitrüge
zur Kulturgeschichte von Ostafrika (u. o. 1909);
Handwerk u. Industrie in Q.st-Afrika (u. o. 1910).
Stuibenfall, vízesés, 1. Ötz-völgy.
Stuiver (ejtsd: szteuver), a hollandi forint régi
beosztásában ilia-aA. hollandi forintot = 5 centet
jelentett.
Stukatin (stucatine), francia találmány. Mész
ből, foszforsavból és kovasavból készült fehér,
zománcszerű anyag, amellyel a különböző építési
anyagok (tégla, fa, fém, üveg) bevonhatók s ez
által mészkőszerű külsőt nyernek. Nálunk nem
használatos.
Stukatur (az olasz stucco szóból), bevakolt nád
szövet. A nádazást ott alkalmazzuk, ahol a vako-
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lásra szükséges érdes felület hiányzik (famennye
zetek, csaposgerendák, vasoszlopok stb.).
S t u l t i t i a (lat.) a. m. ostobaság, balgasága
stultus, ostoba, balgatag.
Stumm (S.-Halberg), Kari Ferdinánd, báró,
német nagyiparos, szül. Saarbrückenben 1836márc. 30., megh. Halberg kastélyban 1901 márc. 8.
Miután Bonnban és Berlinben egyetemet végzett,
1858. átvette családjának a Saar völgyében lévő
vasmüveit és azokat nagy virágzásra emelte. Az
1870—71-iki háborúban mint lovasszázados har
colt. 1867-ben a porosz képviselőház, majd a bi
rodalmi gyűlés tagja lett, 1882. a porosz urakházába nevezték ki, 1888. báró lett. Amíg a szo
ciáldemokraták ellen hevesen küzdött, saját gyár
telepein kitűnően gondoskodott a munkásjóléti
intézményekről és a munkások sorsának biztosí
tásáról. 1902-ben Neunkirchenben emléket állí
tottak neki. Parlamenti beszédei 12 kötetben je
lentek meg (Berlin 1906—1907).
Stumme, Hans, német orientalista, szül. Mitweidában 1864 nov. 3. Egyetemi tanár Lipcsé
ben ; különösen az újarab és az afrikai nyelvek
tanulmányozásával foglalkozik. A magyar Tud.
Akadémia 1915. kültagnak választotta. Meg
tanult magyarul 8 a lipcsei egyetemen magyar
kollégiumot is tartott. Főbb müvei: Tunisische
Marchen u. Gedichte (1893); Tripolitanisch-tunisische Beduinenlieder (1894); Marchen der Schluh
(1895); Dichtkunst u. Gedichte der Schluh (1895);
Nordwestafrika (1898); Grammatik d. tunis. Arabisch(1897); Handbuch d. Scbilhischen (1899);
Arabisch, Persisch und Türkisch in den Grundzügen (1902, 2. kiad. 1916); Maltesische Marchen
(1904); Maltesische Volkslieder (1909); Die Türkische Schrift (1916).
Stummer, 1. Ipolyi.
Stumpf, Kari, német filozófus, szül. Wiesentheidben (Unterfranken) 1848 ápr. 21. 1873-ban
egyetemi rendes tanár WUrzburgban, 1879. Prá
gában, 1884. Halléban, 1889. Münchenben, 1894.
Berlinben, hol megalapította a pszichológiai labo
ratóriumot. Mint pszichológus egyike a legkiválóbbaknak, sajátságos területe a hangtan. De a
logika és ismerettan tarén is kiválik s a filozófia
történetének is szolgáltatott értékes dolgozato
kat. A pszichologizmus ellen foglal állást, de az
ismeretelméletnek a lélektantól való teljes külön
választása ellen is fölszólal. Legfontosabb az Erscheinungen u. psych. Functionen c. értekezése,
mely alanvető ismerattani gondolatait tartalmazza.
Művei: Über das Verháltnis des platonischen Gott3s zur Idee des Gután (Halle 1869); Über den
psychologischen Urspung der Ramnvorstellung
(Leipzig 1873); Tonpsychologie(l. köt. u. o. 1883,
2. köt. 1890); Beitrage zur Akustik und MusikWissenschaft (I—III. 1898—1901); Leib und Seele
(1902); Erscheinnngen u. psychische Functionen
(Abh. d. Berl. Akademie, 1907); Zur Einteilung
der Wissenschaften (1907); Die Wiedergeburt
der Philosophie (1907); Philosophische Reden u.
Vortrage (1910); Die Anfánge der Musik (1911);
Die Attribute d. Gesichtsempflndungen (1917);
Spinozastudien (1919>.
Stupefactio (lat.) a. m. elkábítás; stiqiefacentia, bódító szerek (1. o.).
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Sturrr*

Stupidus (lat), buta, ostoba.
V. ö. H. Tourtzer, Louis Stur et l'idée de l'indéStupnica, adók. Zágráb vin. dvori j.-ban, (i9io) pendance Slovaque, Paris 1913.
524 szerb lak. (Tr. SzHSz.)
Stura (ejtsd: sztura), 1. S. di Demonte, a TanaroStupnik, adók. és pk. Zágráb vin. samobori mellékfolyója Cuneo olasz tartományban; ered a
j.-ban, (1910) 2095 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Col de Larcheon (1995 m.) és Cheraseónál tor—
Stupno, adók. Zágráb vm, sziszeki j.-ban, (1910) kolik. Hossza 110 km. — 2. S. di Lanzo, a Po»
bal mellékfolyója Torino olasz tartományban..
294 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Stupor (lat.), beteges állapot, midőn a beteg Ezeken kívül még több kisebb folyót neveznek.
mozdulatlan, szellemileg tompa, gátolt és teljesen S.-nak Olaszországban.
közömbös, részvétlen.
Sturdee, Frederick Charles Doveton, sir,
Stupovaca, adók. Belovár-Körös vm. gares- angol tengernagy, szül. 1&59 jún. 9. Ő volt a.
nicai j.-ban, (1910) 1588 szerb és magyar lakossal. parancsnoka 1914. annak az angol cirkáló hajó
(Tr. SzHSz.)
rajnak, amely 1914 dec. 8. Spee német tenger
Stupruiii (lat.) a. m. fajtalanság, nem erő- nagy hajóraját a Falkland-szigeteknél megsem
Bzakos, de erkölcsileg kifogásolható közösülés misítette.
Sturdza, 1. Sturza.
hajadonnal v. özveggyel, a Btk. szerint megfertőztetós. V.ö. Hk. 1. 14. §. 6.; 1495: IV. 13. §.;
Sture, svéd főnemesi család, mely a XV—XVI.
1723: XI. 3., 4. §.
században virágzott. Tagjai közül Sten S. (az.
Stur Dénes, geológus, a bécsi földtani intézet idősb) két izben (1470—97. és 1501—03.) volt.
igazgatója, szül. Beczkón 1827., megh. Bécsben Svédország kormányzója és szerencsésen meg
1893 okt. 10. 1850-ben a bécsi földtani intézetnél védte annak függetlenségét a dán királyokkal
tisztviselő, 1857. aligazgató, 1878. igazgató lett. szemben. Őt rokona, Svante S. követte a kor
Munkái: Beitráge zur Kenntuis der Braunkohlen- mányzói méltóságban (1504—12), ezt meg fia, az.,
vorkommnisse im Gebiete der Herrschaft Hal- ifjabb Sten S. (szül. 1402., megh. 1520 febr. 3.).
ínágy (1868); Die Braunkohlenvorkommnisse im Ez eleinte szerencsésen harcolt II. Keresztély dán
Gebiete der Herrschaft Budafa (1869); Beitráge királlyal, de Logesund mellett vereséget szenve
zur Kenntnis der Dias- u. Steinkohlenformation dett és halálosan megsebesült. Fiát Svante S.-t
im Banate(1870); Geologie der Steiermark (Graz és ennek fiait Nilst és Eriket XIV. Erik svéd
1871); Die Kulmílora des máhrischen Dachschie- király egy őrjöngő rohamában megölette 1565..
fers (1875). Azonkívül több botanikai és számos Upsalában. A S.-család fértiága 1616. halt ki.
paleontológiái értekezés.
Stureczi-hágó, Zólyom és Liptó vm. határán,,
Stúr, Ludevtt, tót nemzetiségi agitátor és tót ez jelöli ki a határt az Alacsony-Tátra és a Nagy—
író, szül. Zay-Ugróczon (Trencsén) 1815 okt. 23., Fátra közt. A hágó 1010 in., a S. hegy 1069 m.
rnegh. 1856 jan. 12. Iskoláit Győrben és Pozsony magas, Rózsahegyről (a Eevucza völgyéből) kitűnő
ban, a teológiát Halléban végezte, 1841. a po műút vezet át rajta Beszterczebányára (a Besz—
zsonyi ev. líceumon Palkovic szláv nyelvtanárt tercze völgyébe). (Tr. Cs.-Szl.)
Sturluson, 1. Snorri.
helyettesítette, azonban már itt megkezdett nem
zetiségi agitációi miatt többszörös vizsgálat után
Sturm vagy St., latin természetrajzi név után
kénytelen volt ez állását elhagyni. Neheztelésé Sturm Jákob német rézmetsző és természetvizs
nek röpiratokban adott kifejezést. Ez időben je gáló (1771—18 Í8) nevének jegye, ill. rövidítése..
lentek meg tőle: Klagen und Beschwerden der
Sturm Albert, hírlapíró, szül. LiptószentSlovaken wider die Uebergriffe der Magyarén miklóson 1851 febr. 12., megh. Budapesten 1909
(Leipzig 1844); Das neunzehnte Jahrhundert und febr. 14. Egyetemi tanulmányait Budapesten vé
der Magyarismus (u. o. 1845), egyúttal az Augsb. gezve, 1875 - 8 0 . a fővárosban tanárkodott, majd
Alig. Zeitungban szenvedélyes hangon támadta a hírlapíró lett. Előbb a Neues Pester Journalnál,
magyarokat. 1845-ben tevékenységének még tá majd a Pester Lloydnál működött. 1895-ben át
gabb tere nyílt; a bécsi kormánytól nyert enge vette a Budapesti Tudósító a. kőnyomatos szer
déllyel politikai lapot indított e címen: Slovenskje kesztését. 1887—1901. az Országgyűlési AlmaNárodné Noviny, szépirodalmi melléklettel, az nach-ot is szerkesztette. Működött az irodalom.
Orol Tatransky-val. Ezekben míg egyrészt a ma t3rén is. Lefordította németre Arany János Buda
gyarság ellen féktelenkedett s a tótok nemzeti Halálát (1879) és Tóth Ede Falu rosszát (1878);
ségi érzületét igyekezett fölébreszteni, másrészt írt egy Culturbilder aus Budapest c. munkát (1875)'
az addig dívott Bernolák-féle cseh-tót nyelvvel és sok irodalmi tanulmányt, magyarul és németül.
szakítva, a máig használt tót irodalmi nyelven A Kisfaludy-társaság tagjául választotta.
(liptó-turócz-zólyomi nyelvjárással) kezdett írni,
Sturm, 1. August, német költő és jogi író,.
amiért a bernolákisták, Kollár és Saf arik hevesen
megtámadták, azonban Húrban és Hodza segítsé S. 4. fia, szül. Göschitzben (Schleiz mellett) 1852
gével diadalmaskodott. 1848-ban ő volt Hurbán- jan. 14., megh. 1923 nov. 20. Számos jogi mun
nal és llodzával a tót mozgalom vezetője s abban káján kívül kiválóbb müvei: Gedichte (2. kiad.
fegyveresen vett részt. A szabadságharc után 1904); Neue Lieder (1896); Auf der Höhe (1903);
Modorba vonult vissza s irodalommal foglalko Der König von Bábel (1900); Deutsche Báliadén
zott. Ekkor jelent meg tőle: 0 narodnich pisnich (1904); Das Rátsel des Lebens (dráma, 1894); lm
a povestech plemen slovenskych (A tót törzsek Morgenrot der Menschheit (4 drámai költ., 1912);
népdalai és mondái, Prága 1853); Spevy a piesne Auf eigner Scholle (dráma, 1915); Der Sieger
(Énekek és dalok, Pozsony 1853). Dalaiban azon (dráma, 1915); Neuland (költ., 1921); Tersiam in
ban több a politikai célzatosság, mint a költészet. [ Waffen(l921); Frauenlist u. Frauenrache (novel
lák, 1921).
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2. S., Charles, svájci matematikus, szül.
"Genfben 1803 szept. 22., rnegh. Parisban 1855
• dec. 18. Egy nevezetes algebrai tétel feltalálója,
melynek segítségével egy algebrai egyenletről
mindig eldönthető, hogy két adott határ között
hány valós gyöke van. Főművei: Cours de ínécanique (Paris 1883); Cours d'analyse (Paris 1901).
3. S., Johannes von, híres humanista pedagó
gus, szül. Schleidenben(Eifel), 1507 okt. 1., megh.,
Strassburgban 1589 márc. 3. 1530-ban akad.
tanár Parisban, 1537. strassburgi rector. Mint
. lelkes kálvinista a luteránusokkal viszályba ke
veredve 1582. elvesztette állását. V. Károly
nemességgel tüntette ki. Melanchton elvein
.alapuló iskolarendje sok követőre talált a XVI.
és XVII. sz.-ban és a jezsuiták Ratio studiorumára
is hatással volt. V. ö. Schmidt, La vie et les
traveaux de Jean S. (Strassburg, 1855); Laas,
Die Püdagogik des J. 8. (Berlin, 1872); Faulsen,
•Gesch. d. geiehrten Unterrichts (Leipzig, 1885).
4. 8., Július Kari lieinhold, német költő,
.szül. Küstritzben 1816 júl. 21., megh. Lipcsében
1896 máj. 2. Tanítóskodott, majd göschitzi, végül
köstritzi pap volt. Vallásos színezetű, érzelmes
lírikus. Jelentősebb müvei: Gedichte (6. kiad.
1892); Froinme Lieder (12. kiad. 1893); Neue
•Gedichte (8. kiad. 1890); Neue fromrne Lieder u.
•Gedichte (4. kiad. 1892); Kampf und Siegesgedichte (1890); Gott GrUsse dich (4. kiad. 1892);
ín Freud und Leid, letzte Lieder (1896).
S t u r m u n d D r a n g korszak, 1. Német iro-dalom.
S t u r n i d a e (állat), 1. Seregélyfélék.
Sturnus (állat), ]. Seregély.
S t u i t (ejtsd : sztori), Charles, angol utazó, szül.
1795-ben, megh. Cheltenhamben 1869 jún. 16.
Nevezetes fölfedezéseket tett Közép- és KeletAusztráliában 1827—29. ós J. M. D. Stuarttal
1844—45. Útleírásai : Two explorations intő the
interior of S.-Australia (London 1833, 2. köt.);
Narrative of an expedition intő C.-Australia (u. o.
1848, 2 köt.). V. ö. N. G. Sturt, Life of Charles
.S., Australian explorer (u. o. 1899).
Sturza (Sturdza, Stourdza), moldvai eredetű
román bojár család, melvnek két tagja: Joan Alexandru (1822—28) és Mihail (1834-49) Moldva
fejedelme is volt. — S. Dimitrie, román állam
férfiú, ezül. 1833 márc. 10., megh. Bukarestben
1914 okt. 20. Tanulmányait német egyetemeken
végezte. 1857-ben a moldvai ideiglenes kormány
v(diván) irodafőnöke lett. 1866-ban nagy része volt
Cuza fejedölem megbuktatásában, Károly feje
delem trónralépése után a liberális kormányokban
mint közinunkaügyi, közoktatásügyi és pénzügy
miniszter szerepelt. Mint ellenzéki vezér az erdélyi
román kérdés felvetésével szerzett népszerűséget.
Négy ízben volt Románia miniszterelnöke (1895
okt.—1896 dec, 1897 ápr.—1899 ápr., 1901 ápr.—
1904dec.és 1907 niára-1909 jan.),de ez állásában
feladta ellenzéki elveit és opportunus állarnférfiúnak bizonyult. S. mint történetíró is kitűnt. Művei:
La marcho progressive de la Eussie sur le Danube
(Wien 1878); Eumanien und der Vertrag von Santo
Stefano (u. o. 1878); Übersicht der Münzen und
Medaillen des Fürstentmns Eumanien, Moldauund
Walaehei (u. o. 1874); Európa, Russia, Románia

Stuttgart

(Bukarest 1888); La question des Portos de f er et
des cataractes du Danube (1899). Két történelmi
forrásgyűjteményt is szerkesztett: Documenteprivitoare la istoria Eománilor (Bukarest 1897—97,
30 köt.) és Acte si Documente relatíve la istoria
Eenasterei Romániei (u. o. 1888—97, 8 köt.).
Mtutchb., latin állatnév után Stutchbury
Sámuel angol zoológus és palaeontológus (1797—
1859) nevének rövidítése.
Stuttgart, Württemberg német alkun fővárosa
a Neekar mellett, erdős és szőllővel beültetett ma
gaslatok között, a vele egyesített Berg, Cannstadt, Gablenberg, Gaisburg, Heslaeh külvárosok
kal együtt (1919) 309,197 lak. A régi részében szűk
utcákból, de nagyobbára rendesen épült város,
legszebb utcái: a Göthe-, Johannis-, Mörike-,
Eeinsburg-, Uhland-Strasse, az egész városra szép
kilátást nyújtó Hohenheimer-Strasse; terei közül
kiválnak a Schloss-, Charlotten-, Bismarck-, Hegelplatz. Emlékszobrai számosak; nevezetesebbek
a Schiller-szobor Thorvvaldsentól; egy 18m.magas
emlékszobor, amelyet I. Vilmos király uralmának
emlékére 1841. állítottak föl, az I. Vilmos császár
szobor, a Bismarck-torony, Eberhard im Bárt gróf
nak érc lovasszobra, Ühland, Dannecker, Vischer, Bismarck, Moltke, Schubert, Mörike szob
rai stb. A díszes kutak közül a jelentékenyebbek:
a gót márványkút, a Stuttgardia ércszobrá
val ellátott kút, a Eelenberg- ós Sándor-kutak, a
Rieth által mintázott nagy monumentális kút az
Eugensplattén. Jelentékenyebb templomok: a
XV. sz.-ból való, háromhajós gót templom üvegfestményekkel ; a gót ízlésben épített János-temp
lom; a katolikus Mária-temploin, a Szt. Márktemplom stb. A világi épületek közt az első helyet
foglalja el az 1746-tól 1807-ig épített királyi kas
tély, vele összefüggésben van az udvari színház.
Az új kastélytól DNy.-ra látható a régi kastély a
XVI. sz.-ból. Egyéb kiválóbb épületek: a Königsbau (1856—60) nagyszerű oszlopcsarnokkal; az
1794. megszüntetett Károly-akadémia, a kép
viselőház, az operaház, a politechnikum. A köz
művelődési intézetek közül az első a műegye
tem, az állatorvosi főiskola, a müipaiiskola,
a zenekonzervatórium. A muzeumok és gyűj
temények közül kiválóbbak: a képzőművé
szeti múzeum az újabb képzőművészek reme
keinek gipszöntvényeivel, kép-, rézmetszet- és
kézirajzgyujteménnyol; a hazai mű- és rógisóggyüjtemóny, Württombergböl eredő római és
középkori kőemlékeldsel, arany-, bronz- és egyéb
érdeletek, fegyverek, edények, porcellántárgyak
kal s a XVI. sz.-ból való olasz bronzokkal stb.;
a királyi természetrajzi gyűjtemény. Legnagyobb
könyvtárak: a királyi udvari és a királyi nyilvá
nos könyvtár (570,000 kötet, 5000 kézirat). Van
több tudományos társulata. S. Stutgarten néven
1229-iki okiratban fordul elő először és kezdettől
fogva a württembergi grófoknak volt tulajdona.
A XV. sz.-ban V. Ulrik gróf székhelyóvó és bir
tokainak fővárosává tette. A világháború folya
mán francia repülők többször bombázták a várost.
1918 novemberben a királyság megszűnvén, S.
az új Württemberg köztársaság fővárosa lett. V.
ö. Ffaff, Gesch. d. Stadt S. (2 köt., Stuttgart
1845—77); Seyter, Unsar S., Geschichte, Sage
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und Kultur (u. o. 1903); Weinberg, Führer durch
dia Haupt- und Residenzstadt S. (u. o. 1906); Ge
schichte dor Stadt S., herausgegeben von den bürgerlichen Kollegien (u. o. 1905).
Siutz, Ulrich, svájci egyházjogász, szül. Zürich
ben 1868 máj. 5. 1896-ban a baseli, ugyanez év
•ószén a freiburgi, 1904 óta a bonni egyetem tanára.
.Fő müvei: Geschichte des kirchliehen Benefizialwesens von seinen Anfángen bis auf die Zeit
Alexanders III. (Berlin 1895); Die Reehtsnatur
•des Verlöbnisses nach deutschem btirgerlichen
Recht (TUbingen 1900); Geschichte und System
des Kirchenrechts (a Holtzendorff-Kohler-féle Bn<;yklopádie der Rechtswissenschaft-ban, Leipzig
1904); Die kirchliche Rechtsgesehichte (Stuttgart
1905); Der neueste Stand des deutschen Bischofs-\vahlrechtes(u. o. 1909); Der Erzbischof von Mainz
und die deutsche Königswahl (Weimar 1910);
Die kath. Kirche und ihr Reeht in den preuss.
Rheinlanden (1915); Der Geist des Codex iuris
•canonici (1918).
Stutzen (Stutzer) a. m. kurtály, rövid puska
n lövőfegyverek használatának első idejében, me
lyet a mellhez támasztottak. Franciaországban
jmtrinalnak nevezték; ebből lett később a va
dászfegyver.
Stutzer, Albert, német agrikulturkémikus, szül.
Boroszlóban 1849 márc. 4. 1897-ben szülővárosá
ban, 1900. Königsbergben lett tanár. Munkássága
különösen a gyerinektejkészítés, mezőgazd. bakte
riológia és trágyázás, továbbá a kozmásolajat tar
talmazó pálinkákkal való visszaélések tanulmá
nyozása körébe vág. Fontosabb önálló munkái:
Loitfaden der Düngerlehre (Leipzig 1890); Die
Kuhmilch (Neudamm 1894); Wie erhalten wir viel
Milch von guter Beschaffenheit ? (Leipzig 1899);
Flitterungslehre (u. o. 1912); Die Behandlung und
Anwendung des StalldUngeis (Berlin 1909); Berechnung der Futterrationen (u. o. 1910).
Stübben, Joseph, építész, szül. Hülchrathban
1845 febr. 10. Berlinben tanult. A modern német
városépítészet egyik legkiválóbb mestere. Ó ter
vezte Köln városának szabályozását és csatorná
zását és sok ily tervet készített más német váro
sok számára is. Irodalmi müvei közül fontosak:
Der Stádtebau (Stuttgart 1890, a Handbuch der
Architekturban); Der Bau der Stádte in Gesch.
und Gegenwart (Berlin 1895); Hygiene des Stadtebaues (Jena 1896); Rheinische Arbeiterwohnungen
(Bonn 1901); Die Bedeutung der Bauordnungen
und Bebauungsplane für das Wohnungswesen
{Göttingen 1902).
Stübel, Alphons, német geológus és utazó, szül.
Lipcsében 1835 júl. 26., megh. Drezdában 1904
nov. 10. Reiss-szal együtt írt művei: Ausflug nach
dem vulkanischen Gebiet von Ágina und Methana
(Heidelberg 1867); Geschichte und Beschreibung
der vulkanischen Ausbrüche bei Santorin (u. o.
1868); Das Totenfeld von Ancon in Peru (Berlin
1880—87, 3 köt.); Reisen in Südamerika (u. o.
1890 s köv.). ühdeval együtt: Die Ruinenstadte
von Tiahuanaco im Hochlande des altén Peru
(Breslau 1892). Egyedül irt művei: Die Vulkariberge von Ecuador (Berlin 1897); Ein Wort über
den Sitz der vulkán. Kráfte in der Gegenwart
(1901).
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Stückelberg, Ernst, svájci festő, szül. Basel
ban 1831 febr. 21., megh. u. o. 1903 szept. 14.
Antwerpenben Wappersnél, utóbb Parisban, majd
Münchenben Schwindnél tanult, egy évtizedet
töltött Olaszországban, azután szülővárosában
telepedett le, melynek múzeuma külön teremben
egyesíti müveinek egész sorát: Mária ünnepe a
sabinunii hegységben, Gyermekek istentisztelete,
Bábjáték, Földrengés Baselban, Illés próféta, stb.
A baseli műcsarnokban a művészet ébredését áb
rázoló freskót festette. Legnépszerűbb, a svájci
nép érzését pompásan tükröztető művei a Vierwaldstatti tó mellett levő Teli-kápolna freskósorozata (1877—87). A kölni múzeumban van Első
szerelem c. képe.
Stüler, Frtdrich August, német építész, szül.
Mühlhausenban (Thuringia) 1800 jan. 28., megh.
Berlinben 1865 márc. 18. Schinkelnek tanítványa
volt Berlinben, hol mesterének halála után vezető
szerepe volt, a hellenizmussal egyesítvén már a
renaissance formakincsét is. Fő művei: a berlini
új múzeum (1843—59) és az ottani kir. palota
főkapuja fölött emelkedő kupola, a frankfurti régi
tőzsdeépület (1844), a berlini Szt. Jakab- (1845),
Máté- (1846), Márk- (1855) és Bertalan-templomok
(1858), a potsdami Szt. Miklós-templom, a stock
holmi nemzeti múzeum (1866), a königsbergi
egyetem (1863), stb. S. tervei szerint épült a
Magyar Tud. Akadémia palotája (1862—64).
Stüxgkh, Kari, gróf, osztrák államférfiú, szül.
Grazban 1859 okt. 30., gyilkosság áldozata lett
Bécsben 1916 okt. 21. Hivatalnoki pályáját a
stájer helytartóságnál kezdte, 1888. titkár, 1894.
tanácsos lett a közoktatásügyi minisztériumban.
1892-ben mint a stájer nagybirtokosok választottja
jutott az osztrák képviselőházba, hol a német ér
dekekért szállott síkra. A cillii gimnázium szlovén
párhuzamos osztályainak felállítása miatt lemon
dott tanácsosi állásáról és továbbra is ellenzéke
maradt a szlávokat pártoló kormányoknak. Mint
az általános választójog ellensége 1907. kibukott
a képviselőházból s azóta az urakházában foglalt
helyet. 1909 febr. 10. mint közoktatásügyi mi
niszter lépett be Bienerth második kormányába
s ennek visszalépése után 1911 jan. 9. ugyanezen
tárcát kapta Gautsch kormányában. Mikor 10
hónap múlva ez is visszalépett, 1911 nov. 3. őt
állította az uralkodó az új osztrák kormány élére.
Miután az osztrák parlament működését előbb a
ruténok, majd a csehek obstrukciója meggátolta,
a kivételes császári rendeletek alapján vezette a
kormányt a háború alatt. 1916 okt. 21. Adler Frigyes, a szociáldemokrata párt titkára egy bécsi
étteremben, ebéd alatt agyonlőtte. Adlert 1917
májusban a bécsi törvényszék halálra ítélte, de
szeptemberben Károly császár kegyelmi úton a
halálos ítéletet elengedte, mire a legfelsőbb tör
vényszék 10 évi súlyos börtönre Ítélte; a forrada
lom után kiszabadult.
Stürmer(Pánin) BoriszVladimirovics, orosz
államférfiú, szül. 1848., megh. Szent-Pótervárott
1917 szept. 2. Jogi tanulmányai után 1872. az
igazságügyminisztóriumba lépett, hol különböző
osztályokban működött. 1891-ben államtanácsos,
1894. Novgorod, majd 1896. Jaroszláv kormány
zója lett. Később mint a birodalmi tanács befolyás
13
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S t y l o i u m a t o p l i o r a (állat), mindazok a tüBOS tagja szerepelt s több ízben volt miniszterjelölt. 1916 febr. 2. a távozó Goremikin helyébe döscsigák, melyeknek szemei tapogatószerű nye
a cár őt állította az orosz kormány élére. Márc. 19. leken ülnek, miért is ezeket magyarul nyelesátvette a belügyi tárcát és Szasszonov lemondása vagy kocsányosszemű csigáknak nevezik. Ilyenek
után (júl. 23.) a külügyminiszteri tárcát is vál a mi szárazföldi csigáink. L. Tüdős csigák.
lalta. 1916 aug. 17. megkötötte Romániával a
S t y l o n y c l i i a (kagyló- v. papiicsáílatocska,
szövetségi szerződést, noha állítólag a középponti állat), a Csillós ázalék'-állatkák (Oiliata) osztá
hatalmakkal külön béke kötésére törekedett, miért lyába, az Alnlcsillangósak (Hypotricha) rend
is 1916 nov.-ben a kadétpárt Miljukov vezetése jébe tartozó véglény-nem, melynek fajai édes
alatt megbuktatta. Ekkor a császári udvar fő- vizekben mindenütt gyakoriak. Legközönsége
kamarásává nevezték ki. Az 1917. márciusi for sebb a S. mytilus O. Pr. Miül., mely »/4 mm.
radalom s a cár lemondása után őt is elfogták, de hosszúra is megnő.
augusztusban szabadon bocsátották, ámde ekkor
S t y l o p l i t l i a l m n s p a r a d o x u s A. Br. (állat),
már testileg és lelkileg teljesen megtört s rövid 1. Siomiatidae.
idő múlva meghalt.
S t y l o p i d a e (régi néven: Rlripiptera, állat),.
Stürzenbaum József, geológus, szül. 1824 a Legyezősszárnyúak (Strepsiptera) rendjébe tar
okt. 4., megh. Budapesten 1881 aug. 4. Egyszerű tozó rovarcsalád. Fajai különböző Hártyásszárnyú
néptanítóból lett geológussá a budapesti országos rovarokban (Hymenoptera) élősködnek. Ismertebb
földtani intézetben. Munkái a Földtani Közlöuy- nemei: Slylops (1- °-)> Xenos, Ilalictophagus ós
ben (A Bakony Ceratites Reitzi szint faunája, 1875; Elenclms. A Stylopidáktól fertőzött rovarokat
A dernői kösseni rétegekről, 1879; Az ardói cink (főleg darazsakat, poszméhek.it, méheket stb.)
stylopizáltaknák nevezik. L. még Slylops.
ére fekhelyekről, 1879) jelentek meg.
'Síylcps (állat), a Legyezősszárnynak (StrepStützit (ásv.), ezüsttellurid, Ag4Te; hatszöges
habitusú, de valószínűleg monoklin gömbös kris sipfera) rendjébe tartozó rovar-nem. Fajai a me
tályok; fórnfényű; ólomszürke, vöröses árnya llekben (főleg az Andrena-nembe tartozókban)
lattal ; karca feketés ólomszürke. Erdélyben, való élősködnek. A Stylopsoktól fertőzött rovarokat
stylopizáltaknák nevezik. Nőstényeik lábatlanok
színűleg Nagyágon fordult elő.
S t y c a (a német Siiick-bö\), >/8 penny értékű, ós szérnyatlanok; a hímek szárnyasok. A termé
réz, ezüst, cinnkeverékből készült northumber- kenyített peték a nőstények testében indulnak
fejlődésnek s itt Triangulinus néven ismeretes
landi pénz, melyet 670 - 900 között vertek.
lárvák fejlődnek belőlük, melyek az anyjukr hasStyep a. m. steppe fl. o.).
S t y g o g e n e s (Hájas harcsa, állat), a Harcsa- cldalán, a fej és tor között fekvő szíilőn5 íláson
félék családjába tartozó halnem, melynek csak keresztül jutnak a szabadba s innen eddig isme
két faja ismeretes, melyek az Andok földalatti retlen úton a méhek fészkébe kerülnek s itt a
vizeiben élnek. Leggyakoribb a vulkánharcsa móhlárvákba hatolnak be. Legismertebb faj a
(S. cyclopum Humb.); mindössze 10 cm. hosszú ; #. melittae Kirby.
teste olajzöld, fekete foltokkal; szája széles s ennek
S í y l o t y p (ásv.), 1. Szlilotip.
jobb- és baloldalán egy-egy bajuszszál ötlik szembe.
S t y l n s (gör.-lat.) a. m. oszlop, cölöp; pala-íróMinthogy földalatti vizekben él, gyakran megesik, vessző. L. még Stilus.
hogy a délamerikai vulkánok (különösen a quiS t y l u s (többes szám: styli), a. m. farcsuta,
tóiak) nemcsak hamut, salakot és lávát hánynak sok alsóbbrendű rovar potrohának végén lévő
ki, hanem iszapot, vizet és ezzel tömérdek vulkán- izeit függelékek neve.
harcsát.
Stymphalosi madarak, 1. Sztimfaloszi ma
S í y l a r i a (állat), a Gyűrűsférgek (Annelida) darak.
osztályába, a Sörtelábúak (Chaetopoda, OliS t y p h e l i a (nBv.), az Epacridaceae család géqochaeta) rendjébe tartozó féreg-nem. Leggya nusza, melynek 172 faja főleg Ausztráliában él
koribb az édesvizekben mindenütt közönséges egészen Indiáig. Csöves, v. harangalakú virágjuk
S. lacustris L.
van; cserjék v. alacsony fák. Némely fajt ezek
S t y l a s t e r (állat), a Tömlősök (Goelenteratá) közül is cedrusfának neveznek.
törzsébe, a Hidrozoák (Hydrozoa) osztályába, a
S t y p n n i n s a v , 1. Sztifninsav.
Hidrás-korallok (Hydrocorallia) rendjébe tartozó
S t y p t i c a , vérzéscsillapító szerek, 1. Adstrinállatnem. Húsz ismert faja közül a leggyakoribb gentia.
az Amerika K.-i partvidékein honos S. roseus
S t y p t i c i n , I. Kotarnin.
Gray; telepe legyezőalakú, s színe világos ibolyásS t y p t i c i t (ásv.) a. m. flbroferrit (1. o.).
vörös.
Styr, a Pripet jobboldali 431 km. hosszú mel
S í y l i d i a c e a e (Candolleaceae, nBv.), a forrt- lékfolyója Volhiniában (Lengyelországban). A vi
szirmú kétsziküeknek a Csengetyűke-félékkel ro lágháborúban 1915 szept. 25—26. a szövetséges
kon családja. 120 faja fii, ritkábban félcserje, leg seregek áthatoltak rajta, egy része azonban határ
többje ausztráliai. Tejnedvük nincs. Porzójuk 2, vonalat alkotott Linsingen hadseregcsoportja és
összenőtt a bibeszállal. Magvukban húsos tápláló az oroszok közt, melyért 1915. és 1916. hevea
szövet van.
harcok folytak.
Styliták, 1. Sztiliták.
S t y r a c a c e a e , Sztóraxfélék (nBv.), a forrtS t y l o b a t (gör.) a. m. oszlop-talp, lábazat. L. szirmú kétszikűek családja az Ebenales sorozat
Oszloprevdszer.
ban. Mintegy 111 faja cserje v. fa. Elterjedésük
-. S t y l o c l i u s (állat), 1. Örvényférgek.
területe Dél-Amerika, főkép Brazília, Észak-AineStylograpU (gör.) a. m. töltőtoll.
I rika DK.-i része, Kelet-Ázsia, Kelet-India, Jáva,,
Amely sző S alatt nincs meg, Sz alatt keresendői
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Szumatra, 1 faj mediterráni. Viráguk 2 ivarú,
A termés csonthéjas, húsos v. száraz. Tejcsöveik
nincsenek. Nevezetes a Styrax (1. o.) génusz.
Styrax L.,sztóraxfa (n6v.), a Styracaceae csa
lád gónusza; 60 fa v. cserje az egész család el
terjedési területén. Levelük hártyás v. bőrnemű.
Virágzatuk für
tös, viráguk fehér,
porzója 10, mag
háza felső állású.
Termésük hosszú
kás v. gömböly
ded, Nevezetes a
S. offtcinalis L.,
az egyetlen medi
terrán-vidéki faj.
4—7 m. magas
cserje. Ha meg
vágják, balzsamot
izzad, melyet ré
gen bőven gyűj
töttek, ez volt a
régiek siorax- v.
styrax-a. (S. liquidus). Aprószemíí
darabkáit páknav. nádlevélbe csa
vargatták (Storax
Styrax Denzoin.
calamitus). A mai
sztórax a Liquidambartól (1. o.) származik. A S.
beiizoin Dryand (benzoófa) Maiakká, Jáva ég Szu
matra fája, melyet benzoegyantájáért Jáva szi
getén nagyban ültetnek.
Styraxbalzsam, 1. Balsanmm.
Styria, Stájerország új-latin neve.
Styx, az alvilág egyikfolyama, melyen Charon a
meghaltak lelkét átszállítja. A görög istenek a S.-re
mondják legnagyobb esküjüket. Hesiodosnál meg
személyesítve jelenik meg, mint Okeanos és Tethys
leánya. Egy árkádiai folyót is S.-nek neveztek.
Sú, a Heliopoliszban tisztelt isten; rendesen
férfiú alakjában ábrázolják, aki a földön áll, két
kezével az égboltot tartva. Fején structollat visel,
Ő az ég és a föld között lévő levegőréteg.
Suada vagy Suadela(a,gi}TögPeitJio), a hízelgő
rábeszélés római istenasszonya, Venus kísérője.
— Átvitt értelemben (sváda) a. m. szónoki tehet
ség, rábeszélő képesség.
Suardi, Bartolommeo, olasz építész és festő,
1. Braniantino.
Suarez, 1. Ferenc, kat. teológus, Jézus-társa
sági atya, szül. Granadában 1548 jan. 5., megh.
Lisszabonban 1617 szept. 25. T^.nár volt Alcalában, Salamancában. Rómában, Coimbrában. Korá
nak legkiválóbb skolasztikus teológusa és oly ter
mékeny író, hogy munkái, melyek Lyonban,
Mainzban és Velencében kerültek sajtó alá, 23
folio-kötetet tesznek ki. XIV. Benedek «Doctor
eximius»-nak nevezi. Defensio fldoi adv. Anglicanae sectae errores (1613) c. munkáját, mely I.
Jakab egyházi intézkedései ellen irányult, a par
lament határozatára 1614. hóhér égette el.
2. S., Kari Goítlieb, német jogtudós, 1. Svarez.
Suagoria, szónoki gyakorlat a római retoriká
ban valamely kötött elhatározás tanácsos vagy
nem-tanácsos voltáról.

Subdatarlus

$ u a s p o n t e (lat.), 1. Sponte.
Suastica, l. Szvasztika.
Snaviter in m o d o (lat.), 1. Foriiter.
Sub (lat.) a. m. alatt; összetételben: al, pl.
subspecies, alfaj.
Suba, bokáig érő ujjatlan, hosszú felső ruha
birkabőrből, mely különösen az alföldi magyar
ságnál van elterjedve s kétségkívül a perzsa
«dzsubbé», nyugati török «csubba», «zsübbo» nevű
felsőruhával függ össze. A magyar S.-n a birka
bőr szőrével befelé van fordítva, kívül sima s
fehér vagy régebben sárga színű, selyemmel és
bőrrel kivarrva,, hátán mindig ott van a lecsüngő
egész fekete báránybőr. A bundától abban külön
bözik, hogy az utóbbi prémes és ujjas, a debreozenkörnyéki gubától pedig, hogy ennél a bőr szőré
vel van kifelé fordítva s nem is olyan hosszú.
Az alföldi asszonyok által viselt kis S. épp olyan,
mint a férfiaké, csakhogy térdig ér és barnára
van festve.
S u b a c ú l i t a s (lat.), a normálisnál kisebb sav
tartalom a gyomornedvben.
Subacut (lat.), kevésbbé heves (acut), kissé
elhúzódó lefolyású betegség, láz stb.
S n b a c r a t i nurni (lat.) a. m. bélelt pénzek
(franc, monnaies fourrées). Belsejük réz, mit
ezüsttel vontak be. Az ókorban egyik módja a ha
misításnak.
Subaerikus képződmények (geoi.), különösen
a futóhomok, a lösz és a vulkáni hamu. L. a két
előbbi cimszó ül. Vulkanizmus alatt.
S u b a l t e r n u s (lat.), a. m. alárendelt; S. hiva
talnok, alsóbbrendű hivatalnok. — S. tisztek, 1
Alantos tisztek.
Subapennin formáció (geoi.), Olaszországban
használt elnevezés az Apennin-hegység tövét kisérő
pliocón lerakódások jelölésére, 1. Harmadkor.
Sub a u s p i c i i s r c g i s (>at.) a. m. a király
védnöksége alatt. Egyes olyan ifjakat, akik kö
zépiskolai és egyetemi vizsgálataikon a legjobb
osztályzatot érdemelték, az egyetemitanács javas
latára s a közokt. miniszter előterjesztésére a
király értékes gyűrűvel tüntetett ki; ennek át
adása ünnepies doktorrá-avatáson (Promotio S.)
királyi képviselő jelenlétében történt. E régi in
tézményt 1895. újították fel, ugyanekkor sza
bályzat is készült róla. A forradalmak után 1922
jún. 23. óta Magyarország kormányzója nevében
(Sub auspiciis yubematoris) történik az ily ki
tüntetésre érdemesített ifjak felavatása.
Subclassis (lat., a. m. alosztály), 1. Rend
szertanSubclavia (artéria et véna), nagy erek (verőős gyűjtőéi'), amelyek a szívből és szívhez viszik
a vért a felső végtagokból.
Sub con«5iíione (lat.), a. m. a föltétel alatt.
A kat. egyházban leginkább a bizonytalan érvé
nyességű keresztelések ismétlését jelzik, ily alak
ban : «Si non es baptisatus (a), ego te b.», vagyis
«ha nem vagy megkeresztelve, én téged k.».
S u b c o n d u c t i o (lat.), 1. Albérlet.
S u b c u t a n u s (lat.) a. m. bőralatti; S. befecs
kendezések, 1. Befecskendezés.
Subcutin, 1. Anesztezin.
S u b d a t a r i u s (lat.), a Datmia elnökének he
lyettese, 1. Dataria.
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S u b d e l c g a t u s (lat.) az egyházi jogban, aki a
bírói joghatóságot a delegált bírótól származó
további átruházás alapján gyakorolja. A pápától
delegált bíró a megbízást mindenesetre tovább
származtathatja, míg az érsek vagy püspök által
delegált bíró ezt csak a kirendelő világos enge
délye alapján vagy pedig csupán akkor teheti,
ha a kirendelés ad universitatum causarum
szólott.
S u b d i a c o n u s (gör.-lat.), a. m. alszerpap(l. o.).
S u b d i t u s (lat.), alattvaló. L. Területi elv.
S u b d i v i s i o (lat.) a. m. alosztály, alsóbb fokú
beosztás.
Snb divo (subJove, lat.) a. m. szabad ég alatt.
Subdolichokefál, 1. Dolichokefál.
Subelemek, 1. Protoelemek.
S n b e r a n , 1. Heptametilén.
S u b e r i t e s (állat), a Kovaszivacsok (Silicispongiae, Monactinellidae) egyik neme. Vörös
v. sárgásvörös szinü gumós, ritkán bokorszeriileg elágazó tömegeket alkot. Tizenkét,faja isme
retes, melyek közül a Földközi- és Északi-ten
gerben gyakori a S. domuncula (Olivi) Nardo.
S u b e s t o n , 1. Ecetsavas alumínium.
S u b l a m i l i a (lat., a. m. alcsalád), 1. Rend
szertan.
S u b í e b r i l i s (lat.) a. m. «csaknem» lázas.
A 38°-ot el nem érő hőmenetet volt szokás így
nevezni.
S u b g e n u s (lat., a. m. alnem), 1. Rendszertan.
S u b h a s t a t i o (lat.) a. m. árverés, «sub hasta»
szavakból a. m. nyárs alatt, mert Rómában hajdan
árverésnél nyársat szoktak volt kitűzni. Alapja
a régi római jognak intézménye az ú. n. «venditio
sub hasta et corona», mely tuiajdonképen az
ellenségtől szerzett zsákmány elárverezésére szol
gált. Mai jogra nézve 1. Árverés.
Snb b.odierno d i e (lat.), a mai napon.
Subiaco, város Eóma tartományban, a Sabini
hegyekben, (ion) 8557 lak. Kalap-, bőr- és papír
gyártással. S. az ókori Sublagueum, a. m. tavak
alatt. Közelében van a Sacro Speco, szt. Benedek
itt alapította első kolostorát (VI. sz.) és ez a Ny.-i
szerzetesség bölcsője volt. A S.-i két bencés ko
lostor, a St. Scolastica értékes könyvtárral és a
Sacro Speco egy apát alatt állanak. Itt volt Olasz
ország első, 1465—67-ben németek alapította
nyomdája. V. ö. Egidi stb., Monasteri di S.
(Roma 1905, 2 köt.).
Subic (ejtsd: snbics), a legjelentékenyebb régi
horvát nemzetség, a későbbi brebiri, utóbb zrí
nyi grófok ősi neve. A S-ok első birtoka Brebir vára volt a dalmáciai Scardona város kö
zelében. A XI. sz. oklevelei többször említenek
brebiri zsupánokat. Ezek kétségtelenül a későbbi
brebiri grófok ősei. A XII. sz. közepe táján névszerint is szerepel iupanus Bogdanac (1164), kinek
unokái I. Gergely és I. István az első brebiri gró
fok (1200 körül). Ugyanezen időtájt a brebiri gró
fok a dalmát városok, nevezetesen Zára, Sebenico,
Trau és Spalato grófjai is lettek. Minthogy az
utolsó Árpád-házi királyok alatt a királyi hatalom
Horvátországban a Gvozd (mai Kapela) hegységen
túl igen gyenge, a brebiri grófok a többi horvát
nemzetségek fölött politikai túlsúlyt nyertek,
sőt III. Endre 1293. az örökös báni méltósággal
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ruházta fel őket. E nemzetség hatalmát Nagy
Lajos király törte meg azzal, hogy S. 111. György
től elvette a dalmáciai Ostrovica várát (Brebir
közelében) s cserébe az akkori szlavóniai Zrinj
várat adományozta neki. A zrínyi grófok család
jának tehát S. III. György brebiri gróf az őse.
A S.-ok (brebiri grófok) közül nevezetesebbek:
1. & István, (megh. 1274.) a menekülő IV. Béla
királyt Trau várában védelmezte a tatárok ellen
(1242). — 2. S. I. Pál 1274. IV. Kún László
al».tt tengermelléki bán (banus maritimus) lett.
Martel Károly és Róbert Károly királyok híve
volt. Előbbitől jutalmul megkapta egész Horvát
országot a Gvozd hegységtől délre a Narenta
folyóig (1299). IH. Endre a dalmát tengerpart
örökös báni méltóságát adományozta neki (1293),
hogy megnyerje támogatását. 1299 körül Bosznia
ura (cdominus Bosnae» címét vette fel, a követ
kező évben pedig Nápolyból meghívta Róbert
Károlyt, hogy foglalja el a magyar trónt. 1300
augusztusában Spalatóban találkoztak, azután
Zágrábba kisérte, honnan Róbert Károlyt Esz
tergomba vitték. Ott Bicskey Gergely érsek meg
koronázta, de nem Szent István koronájával.
Élete vége felé (1311) Zárát fellázította Velenco
ellen, de a háború folyamán 1312. meghalt. Négy
fla maradt: II. Mladen, II. György, II. Pál és
II. Gergely. — 3. S. I. Mladen, I. Pál öccse,
Bosznia bánja volt. A bogumilok megölték 1304.
— 4. /§. II. Mladen, I. Pál fia, atyját követte a
horvát és boszniai bánságban. Velencével Zára
birtokáért háborúskodott, de eredménytelenül,
mert a város 1313. Velence uralma alá került.
Trau és Spalato városok meghódoltak Velencé
nek, de a horvát urak Mladon ellen fordultak,
seregét Traunál megverték, mire I. Károly, meg
fosztva őt a báni méltóságtól, magával vitte
Magyarországba, ahol 1343 körUl meghalt. V. ö.
Salamon, Az első Zrínyiek (Pest 1863); KlaicV.,
Bribirski knozovi od plemena Subic (Zágráb 1897).
S n b i m a g o (állat), a kérészek (Ephemeridae)
fejlődésében a tökéletesen kifejlett alakot (imago)
közvetetlenülmegelőző fejlődési alak neve,melyre
jellemző, hogy velejében megegyezik a többi ro
varok báb-alakjával, amennyiben ivarszervei fej
letlenek és vedlik, viszont eltér abban, hogy mű
ködésre alkalmas szárnyai vannak.
S u b i n f e u d a t i o (lat.) a. m. alhübér, 1. Hűbér.
S u b i n t c l l i g i t u r (lat.) a. m. alattomban érte
tődik.
S u b i n í r o d u c t a e (Virgines S., lat., a. m.
együtt élő szüzek), a régi korban azok a nők, akik
aszkéták vagy egyházi férfiak társaságában Isten
nek felajánlott életet éltek.
S u b j e c t i o (lat.) a. m. alávetés, utána vetés;
mint retorikai műszó jelenti azt az esetet, mikor
a szónoki kérdésre mindjárt a feleletet is meg
adja a szónok.
Subjectiv (lat.), ami az alanyhoz tartozik,
ellentétben a tárgyhoz tartozóval. így beszélünk
S. véleményről, ha nem tudom objektív módon
megokolni, S. látszatról, ítéletről stb.
S u b j e c t i v i s m u s (új-lat.), a filozófiai felfogás
nak az a módja, amidőn ismerettani, erkölcsi
szempontból az Énből indulunk ki, ennek mivolta,
nem pedig a dologé határozza meg f elf ogásunkat;
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a S. azt mondja, hogy objektív igazság, objektív
Subocka, adók. Pozsega vm. pakráczi j.-ban,
jó nincs, az igaz, amit az Én, ínég pedig az egyéni (1910) 724 szerb lak. (TT. SZHSZ.)
Én, igaznak tart; az jó, amit az En jónak lát. A S.
Subocki Grad, adók. Pozsega vm. novskai
ellentéte az óbjectivismus, mely az objectum mi j.-ban, (i9io) 935 szerb lak. (Tr. SzHSz.)
voltából származtatja az igazságot. A S. a szofis
S u b o r d i n a t i o (lat.) a. m. alárendelés; szol
ták álláspontja. Ettől különbözik az a felfogás, gálati engedelmesség, különösen a katonaságnál,
mely nem az egyéni, hanem az egyetemes Ént, azt 1. Függelem. — S. a logikában valamely fogalom
.•imiben az egyéni Én-ek megegyeznek, teszi nak más fogalom alá helyezése (nem és faj, faj és
mindennek mértékévé; e felfogás szerint maga a egyed stb.).
S u b o m a t i o (lat.) a. m. hamis tanúvallomásra
világ is mindenekelőtt az Énnek tartalma, amely
ről egyébként semmit sem tudhatunk. Rokon fel való felbujtás vagy csábítás.
Subotic (ejtsd: szubotics), Jovan, szerb író és
fogás a fenomenalizmus, idealizmus (1. o.), mely
azonban tovább megy és a külvilág létét tagadja politikus, szül. Dobrinicában (Szerem vm.) 1817
is. Ha azonban szélsőségig megyünk, hogy csak az jan. 30., megh. Zimonyban 1886 jan. 16. A horvát
egyéni lét, az én létem, rám nézve biztos, szár országi szerbek politikájában vezérszerepet vitt,
1861. Szerem vm. alispánja, 1862. a zágrábi hét
mazik a solipsiimtis (1. o.).
Subjectivltas (lat.), ami az Énhez tartozik, személyes tábla tagja, az 1865-iki horvát ország
tehát minden, amit mint az Én állapotát, érzését, gyűlés alelnöke lett, de egyik megsemmisítője a
cselekvését, akarását felfogok; ennyiben a S. magyarbarát Rauch-pártnak. 1867-ben fölmen
lélektani fogalom; de ha ellentétb« helyezem a tették hivatalától és nyugdíj nélkül elbocsátották;
helyes objektív gondolkodás v. cselekvés módjá ekkor Újvidéken ügyvéd lett. A Maticának is
val, akkor a S. nem lélektani, hanem értéktani elnöke volt, korábban folyóiratának, a Srbski Letopisnak is szerkesztője. Irt költeményeket, eposzt,
szempont.
drámát. Összegyűjtött munkái 8 kötetben jelentek
Suhjectnm, 1. Alany.
meg (1862—71); önéletrajzát 5 kötetben a szerb
Sub Jőve (lat.) a. m. szabad ég alatt.
Sub judice (lat, biró előtt), eldöntetlen (per). Matica adta ki (Újvidék 1901—1910).
Subotica, adók. Várasd vm. ludbregi j.-ban,
Subjugatio (lat., leigázás), a háború meg
szűnésének egyik módja, amely megszünteti a (i9io) 824 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Subotiste, adók. Szerem vm. rumai j.-ban,
leigázott államiján az addigi főhatalmat, megszün
(íoio) 1191 szerb és német lak. (Tr. SzHSz.)
teti az illető állam nemzetközi jogalanyiságát.
Subphrenious tályog (ábscessiis subphreiiiSubjuiictivusflat.), a latin s francia nyelvtan
cics), a rekeszizom alatt kifejlődő tályog, mely
ban a. in. ltonjuriktivus vagyis kötőmód (1. o.).
S u b l a m i n , merkuriszulfátnak etiléndiamin- nek felső fala a rekeszizom (diaphragma), alsó
nal alkotott vegyülete. Színtelen kristálytük. Víz fala jobboldalt a máj, baloldalt a gyomor vagy
bőségesen oldja. Oldata nem izgató és a fehérjét lép stb. A szabad hasüregtől a hashártya össze
meg nem alvasztja, miért is a merkuriklorid he növései választják el. Gyakran levegő tartalmú.
lyett belsőleg és mint dezinflciens külsőleg is hasz Súlyos megbetegedés, mely valamely hasüregi
szerv genyedésónek következménye. A genyenálatos.
sedés vagy közvetlenül terjed rá a rekesz alatti
Sublaqueum, 1. Subiaco.
résre, vagy a nyirokrendszer vezeti oda a bakté
Sublimat, 1. Merkuriklorid.
riumokat, avagy a S. a hashártya általános
Sublimatio (lat.), 1. Szállasztás.
Sublimis (lat.) a. m. magas, magasztos; sub- gyuladása után tokolódik el. Feltétlenül operá
limitas, magasság, magasztosság, emelkedettség. landó.
Subpignus (lat.), 1. Alzálogjog.
Az esztétikai fenségest is jelenti.
Sub p o e n a (lat.) a. m. büntetés terhe alatt,
Sublocatio (lat.) a. m. albérlet.
Sub p r a e t e x t u (lat.), valamely ürügy alatt.
Sublunaris (lat.), a Hold alatti.
Subra, egyiptomi falu, 1. Sobar.
Snbluxatio (lat.), az izületi ficamodásnak az
Subramanja, indus hadisten, 1. Kárttikkéja.
az alakja, amikor az izületi felszínek nem hagy
S u b r e p t i t i a (lat.), 1. Obreptio.
ták el egymást teljesen. L. Ficamodás.
Subrigolt csipke (ném. Ausziehspitzen) olySubmarintelegráfia (kábeltelegráfia), lásd
kép készül, hogy az alapszövotből (vászonból) né
Táviró.
hány szálat kihúznak, a megmaradtakat pedig
Submariuus (lat.) a. m. tengeralatti.
S u b m e n t u m (lat. alsó áll), a rovarok száj- tűvel mintásán csoportosítják.
Subrogatio (lat.), 1. Derogáciő.
részét alkotó alsó ajaknak (labium = második
Sub rosa (lat., a. m. a rózsa alatt), képletesen
maxilla) alaprésze, mely a jobb és bal alsó áll
kapocs (maxüla) sarokizének (eardines) megfelelő és közmondáskép a. m. bizalmasan vagy titok
tartás mellett, pl. közölni valamit valakivel. Már
részek egybeolvadásából állott elő.
az ókorban a rózsa a hallgatás jelképe volt. A
Subniersio (lat.) a. m. alámerülés.
Submers növények a víz alatt ogész testük régi vagy modern mese szerint a szerelem istene
kel alámerülve élnek, pl. Ceratophyllum, Vallis- egy szép rózsát ajándékozott a hallgatás istenének,
Harpokratesnak. Ámor azért adta o virágot a hall
neria Zostara, Zamichelia. L. még Euphyta.
Subministratio (lat.) szószerint segítség; a gatás istenénok, hogy ne födözze fel Venus titkos
büntetőjogban: bünsegédség, különösen sikkasz bsszédeit és tetteit. Innen eredt a szokás, hogy a
víg lakomákon az asztal fölébe rózsákat függesz
tásnál, csempészésnél.
Submissio (lat.) a. m. árlejtés. L. Árverés. tettek. Régi várakban, kastélyokban ma is vannak
ú. n. S.-szobák; pl. a sárospataki várban is.
Subnormalis (lat.), 1. Normális.
*
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Subscriptio (lat.), névjegyzéssel (aláírással)
vállalt kötelezettség vállalkozásban való részvé
telre, irodalmi v. művészeti munka, avagy rész
vények átvételére, v. valamely államkölesönben
való részvételre. Az aláírási ár rendszerint ala
csonyabb szokott lenni, mint a későbbi vételár.
S u b s e l l i u n i (lat.), az egyenes lábú római
padnak elnevezése, aminő nyilvános helyeken,
tárgyalások és népgyűlések stb. alkalmával volt
használatban.
S u b s e m i t o n i u i n modi(középk.lat.), az ú.n.
vezórliang, a tonika mellett az alsó félhang, vagyis
a felső nagy heted.
S u b s e q u e n s (lat.) a. m. következő.
S u b s i d i a r i u s (lat.) a. m. kisegítő. így S.-jog
alatt értünk oly jogszabályt, amely valamely jog
viszonyra csak másodsorban és pedig akkor nyer
alkalmazást, ha az első sorban alkalmazandó jog
idevonatkozólag nem rendelkezik. Pl. kereske
delmi ügyekben nálunk a principális jogforrás
maga a kereskedelmi törvény (1875. XXXVII.
t.-c), amely mellett a S. jogforrás másodsorban
a kereskedelmi szokás, harmadsorban az általános
magánjog.
S u b s i d i u m (lat.) a. m. segély, segélypénz;
subsidiarius (in S.) a. m. pót, segítő, pl. subsidia
rius csapatok: segítő csapatok; subsidiarius
magánvádló a. m. pótmagánvádló. A rómaiaknál
a harmadik csatarend. 1848 előtti törvényeink S.
alatt az országgyűlés által megajánlott hadi adót
értették, mely contributio s dica-nak is neveztetett.
S. charitativum, az a pénzsegély, amelyet rend
kívüli esetekben a püspök megyebeli papságától
(de kormányzásának ideje alatt csak egyszer)
követelhet.
Sub s i g i l l o (lat.), a. m. pecsét alatt (titoktar
tással).
S u b s i g n a t i o (lat.) a. m. aláírás.
S u b s i s t e n t i a (lat.) a. m. helytállás, életfenn
tartás.
Sub s o l e (lat.) a. m. a Nap alatt.
Sub s p e c i e (lat.), a. m. látszat szerint, valami
nek szine alatt. Sub una specie, egy szin alatt,
vagyis a kenyér szine alatt, amint a kat. egy
házban az oltári szentség vétele, vagyis az áldo
zás végbemegy; ellenben sub utraque specie,
mindkét szin alatt (azaz kenyérben ós borban a
protestáns úrvacsoránál). L. Áldozás és Husziták.
Sub s p e c i e a e t e r n i t a t i s (lat), az örökké
valóság szempontjából, képében, tükrében.
S u b s p e c i e s (lat., a. m. alfaj vagy fajta), 1.
Fajta.
Substaraí ia (lat.) a. m. állomány, valaminek a
lényege, veleje, ellentétben az accidens-sel vagy
járulékkal, ami egy dolognak lényegtelen, külső
vagy mellékes tulajdonságait jelzi. Mint filozófiai
műszó S. az az állandó és változatlan, mely a
változó jelenségeknek alapja, az, a mi nem annak
a tulajdonsága, állapota, hatása, hanem ami a
tulajdonságok hordozója, az állapotok alanya, a
hatások eszközlője. Vájjon csak egyetlen S. van-e
(istenség), mint Spinoza mondja, vagy kétféle
(gondolkodó és kiterjedt), mint Descartes állítja,
vagy sokféle (monaszok), mint Lcibnitz tanltja,
vájjon a S. szellemi vagy anyagi mivoltú-e, vájjon
megfelel-e a valóságban egyáltalán valami a S.
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fogalmának, az a filozófiai gondolkodásnak egyik
legfőbb vitapontja.
S u b s t a n t i a l i a (lat.) I. Accidentalia.
S u b s t a n t i r u i n (lat.) a. m. főnév (1. o.).
S u b s t i t u t i o (lat.) a. m. helyettesítés — S.
vulgáris, az örökösnek más örökössel való helyet
tesítése arra az esetre, ha az első örökös nem
akar örökös lenni vagy nem lehet azzá; S.pupillaris, az apa részéről örököshelyettesítés arra az
esetre, ha gyermeke serdületlen korban meghalna;
S. reciproca v. mutua, kölcsönös helyettesítés.
A helyettes örököst substiiutusnak, az eredetilog
(első sorban) nevezett örököst institutusnak neve
zik. A mai jogra nézve 1. Helyettesítés.
Substractio (lat.) a. m. kivonás.
Substrati, 1. Kateclmmenek.
S u b s t r a t u i n (lat.), ami alapul szolgál; beszó
lunk a vita S.-áról, valamely kérdés S.-áról, do a
való dolgok S.-áról is, mely "esetben a. m. substantia.
Substructio (lat.) a. m. alapépítés.
S u b s u í t u s t e n d i n u i n (lat.), 1. Inugrálás.
S u b s u m t i o (lat), a részlegesnek, egyesnek az
általános alá való foglalása, továbbá föltevés;
szubszumál, aláfoglal, beleért, következtet.
S u b t a n g c n s , 1. Érintő.
S u b t e r r a n c u s (lat.), a. m. földalatti.
Subtilis (lat.) a. m. finom, gyöngéd; subtilitas, finomság.
Sub u a a s p e c i e (lat.), 1. Stib specie.
S u b u n g u l a t a (áuat). A régibb állatrendsze
rekben e néven egyesítették azokat a rágcsáló
emlősöket (Bodentia), melyeknek lábujjai rövid,
széles, pataszerű körmökkel vannak ellátva. Ide
sorozták a mára (Dolichotis), tengeri malac (Gavia), vizi disznó (HydrochoerusJ, páka (Coelogenys) és aranynyul (Dasyprocta) nemeket. Cope
S. néven egyesítette az igazi patásokkal (Ungulata vera) szemben, ahová a páros és páraüanujjúakat sorozta, mint sokujjú párásokat (Subun
guiata), az ormányosokat (Froboscidea) és a
szirti borzféléket (Hyracoidea).
Subura, a régi Róm.'.ban a Capitolimn és
Escmilinus közt levő mélyedés, melyen lebujok
ban bővelkedő zajos utca vezetett át, tágabb érte
lemben ezt az utcát hívták S.-nak.
Suburbicarius püspökségek. Neve a hat, a
városhoz (Rómához) közel fekvő és a római egy
háztartományt alkotó püspökségnek, amelyeknek
birtokosai a bibornok-püspökök osztályából kerül
nek ki. Ez a hat S. a következő: Ostia-Vellotri,
Portó Sta Ruűna, Albano, Frascati, Palestrina és
Sabina.
Sub u l r a q u c s p e c i e (lat.), 1. Sub specie.
S u b r e n t i o (lat.) a. m. segítség, támogatás,
különösen állami vagy egyéb nyilvános forrásból.
Subversio (lat.), felforgatás, tönkretevés.
Sub voce (lat.) a. m. az illető szónál. Szótár
szerű művekre hivatkozva mondják.
S u b w a y s (ang., ejtsd: szebvéz), földalatti utak,
folyosók, amelyekben egyes nagy városok a föld
alatti vezetékeket (gáz- és vízcsöveket, kábeleket
stb.) helyezik el; csak elvétvo használják, mivt 1
gázrobbanások miatt veszélyesek.
S u c c e d a n e u m (lat.) a. m. pótlás, tartalék,
helyettesítés.
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• S u c c e d e n s , succedál, 1. Successio.

Sucra

márc. 2., megh. Marseillebaa 1826 jan. 3. Mint

S u c c é s í l ' c s t J m e (franc, ejtsd : sziikszé desztim), önkéntes lépett 1792. a forradalmi seregbe és

tiszteletadó siker, mellyel inkább az írót, mint a 1793. már hadosztály-tábornok volt. Kitűnt az
1798—99-iki svájci, az 1800-iki itáliai s az 1805munkát tisztelik meg.
Successio (lat.) a. m. utódlás, jogutódlás. 1807-iki osztrák, porosz ós orosz hadjáratokban.
JS- conjugalis, hitvestársi öröklés (1. o.); S. gra- 1808-ban Spanyolországba ment és 1809. az aradus v. majoris, 1. Hitbizomány ; succedens, rá goniai sereg főparancsnoka lett. Győzelmeiért
következő ; succedál, nyomába lép, örököl, sikert tábornagyi ranggal jutalmazta Napóleon, 1812.
arat; successive, egymásután; successor, utód, pedig Valencia elfoglalása után hercegi rangra
jogutód. — 3. az ásványtanban az együttesen emelte. Napóleon visszatérése után az alpesi sereg
termő és egymásra telepedett ásványok sorrendje, főparancsnoka lett, de Szavójából kiszorították az
.amely a keletkezés egymásutánját megmutatja. osztrákok. Lyonban szobrot emeltek emlékének.
Emlékiratai: Mémoires sur les campagnes en
L. még Paragenezis.
Successive (lat.), egymásután, fokozatosan. Espagne dapuis 1808 jusqu' en 1814 (Paris 1834,
Successor (lat.) a.m. utód, különösen jogutód. 2 köt., 2. kiad.).
' Successus (lat.) a. m. siker.
Suchier (ejtsd: szüsié), Hermann, német romanista, szül. Karlshaf énben 1848 dec. 11., megh.
Succinátok, 1. Borostyánkősav.
S u c c i n e a (Borostyánköcsiga, állat), a Tüdős- Halléban 1914 júl. 3., ahol 1875 -1913. egyutemi
•csigák (Pulmonata) rendjének egyik neme. Háza rendes tanár volt. Főleg a francia és a provencal
hosszúkás, tojásalakú, vékonyodó. 160 faja isme filológiát művelte. Idevágó dolgozatai folyóira
retes, melyek az egész földön, főleg vizi- és mo tokban, továbbá Gröber: Grundriss der romanicsári növényeken, mindenütt el vannak terjedve. sehen Philologie c. művében (Strassburg 1888,
önállóan franciául is megjelent, Paris 1891) lát
Hazánkban 5 fajuk él.
tak napvilágot. Egyéb munkái: Altfranzösische
Succinit (ásv.), 1. Borostyánkő.
Grammatik (Halle 1893,1. rész, franciául Paris
Succinsav, 1. Borostyánkösav.
19üö); Goschiclite djr französischen Literatur
S u c c i n u m (lat.) a. m. borostyánkő (1. o.).
Succisa Goult., ördögharapta-, elharapott- (Birch-Hirschfeld társaságában, Laipzig 1909 és
T. fekélyfü, nBv.). A Dipsaeeao családba tartozik, 2. kiad. u. o. 1913, 2 köt.). Kiadásai: Aucassin et
Európában 4, hazánkban 2 faja honos. Nevük Nicolette (3. kiad. Padarborn 1889); Denkmalar
onnan ered, hogy gyöktörzsük olyan, mintha el provencalischer Litteratur und Sprache (Hallá
Volna metszve. Nálunk nem ritka a S. pratensis 1883); Oeuvras poétiques de Philippa de Remi,
Much., mely szép, kék gömbölyded virágzatával sira de Beaumanoir (2 köt., Paris 1884—85); Les
Narbonnais (u. o. 1906) stb.
nedves réteink dísze.
Suchitoto (ejtsd: sznesi—>, régi fővárosa Salva
Succiso (ejtsd: szuecsizó), Alpe di, 2017 m. ma
gas hegy az Etruszk -Apenninókban, Reggio dor köztársaság Cuscutlan departamantójának.
5000 m. magasan, 15,000 lak., kukorica és cukor
nell'Emilia olasz tartományban.
Succrescentia (lat.) a. m. növekedés; új nádültetvények.
nemzedék.
Suchomlinow, orosz tábornok, 1. Szuhomlinov.
Succuba (lat., succubare a. m. aláfeküdni),
Suchona, folyó, 1. Szuhona.
középkori néphit szerint női démon, boszorkány.
Suchos, egyiptomi istenség, 1. Szebek.
Succulens (lat.) a. m. nedvben dús, erős, táp
Suclc., latin növónynóv után Suckow Georg
láló. Succulentae, 1. Húsos növények.
Adolf (1751—1853) német természettudós, heidelbargi tanár nevének rövidítése.
Succursus (lat.) a. m. segítség, támogatás.
S u c r a i n i n , a saccliarin ammoniumsója, 700Succus (lat.) a. in. nedv. — S. entericus, 1.
szor édesebb a nádcukornál. L. Saccliarin.
Bélnedv.
Sucre (ejtsd: szuicre), 1. Venezuela köztársaság
Succusio H i p p o k r a t í s , 1. Hippokratesi
szövetségi állama 1901
óta, a K-i llanos-vidéken.
loccsanás.
Területe 11,800 km3, du20) 150,211 lakossal.
Suceava, város, 1. Suczawa.
Suchenwirt, Péter, osztrák származású közép
2. S., Chuquisaca bolíviai departamento fővá
felnémet címerköltő; megh. 1400 körül. Magyar rosa, érseki szókhely, 2694 m. magasan, (i9i8)
országon is megfordult. Irt históriás alkalmi ver 29,686 spanyol és indi.nus keverék lakossal; több
seket (Elír enreden). Főműve: Von Herzog Albrechts szép temploma, egyeteme, bányászakadémiája van.
Ritterschaft (III. Albrecht osztrák herceg porosz 1536-ban Anzures Padro alapította Charcas néven,
országi útjáról, 1387). V. ö. P. S.-s Werke, hrsg. a közali ezüstbányák u ú n később Giudad de la
von A. Primissier (1827); Zeitschr. f. deutsches Plata, majd Sucre tábornoknak Ayacucho melletti
Altertum, Bd. 41 (1877); magyar vonatkozásáról győzelme után S. lett a neve. 1825 aug. 6. itt kiál
Századok (1899 és 1900).
tották ki Bolívia függetlenségét.
Sucher József, karmester, szül. Döbörben (Vas
3. Puerto S., venezuelai kikötő, 1. Cariaco.
vm.) 1843 nov. 23., megh. Berlinben 1908 ápr. 4.,
Sucre (ejtsd: szűkre), Ecuador pénzegysége 1834
ahol 1888. udvari karmester lett. 1876-ban nőül óta = 5 franc.
votte Hasselbeck (Haslbeck) Rosa német énekes
Sucre (ejtsd: sznkre), Antonio Jósé de, Bolívia
nőt (szül. Velburgban [Oberpfalz] 1849 febr. 23.). köztársaság első elnöke, szül. Cumanában (Vene
Mindketten kiváló interpretálói voltak Wagner zuela) 1795 febr. 3., megh. Ventaquemada mellett
müveinek.
(Ecuador) 1830 jún. 3. A columbiai szabadság
Suchet (ejtsd: szfisé), Louis Gábriel, Albufera harcban Bolivár (1. o.) fővezér oldalán küzdött,
hercege, francia tábornagy, szül. Lyonban 1770 -, 1820 óta mint'] önálló vezér működött s Ayacucho
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mellett kivívott győzelmével 1825. Perut végleg
felszabadította a spanyol uralom alól. Mikor FelsőPeru Bolívia néven külön állammá, alakult, S.
lett annak első elnöke (1826—28). Hatalmáról
önként mondott le s részt vett az 1830-iki kon
gresszuson, mely Bolivár lemondását elfogadta.
Hazautaztában meggyilkolták. Róla nevezték el
Bolivia régebbi fővárosát, Sucret.V. ö. Villanueva.
Vida del Gran Mariscal de Ayacucho (Caracas
1890).
S n c t o r i a (áuat), a Véglények (Protozoa) tör
zsébe tartozó Csülangós véglények (Giliophora)
altörzsének egyik osztálya, melyre az a jellemző,
hogy csak fiatal korukban vannak csillangóik és
hogy táplálékukat szívócsövekkel szerzik meg.
Az idetartozó véglényeknek kifejlődött korban
sem csillóik, sem más helyváltoztatásra való
sejtszerveik nincsenek, ezért aktiv mozgásra nem
képesek ; a legtöbb közülök az alzathoz hozzá
nőtt vagy nyéllel az alzathoz (rendesen külön
böző édesvízi rákocskákhoz) van hozzáerősítve.
Ragadozó életmódot folytatnak (egyesek parazi
ták) s jobbára csillós ázalékál'atkákból álló táp
lálékukat szívó tapogatóikkal fogják meg s protoplazmájukat ezekkel az összehúzódó falakkal el
látott finom szívócsövekkel szívják ki. Rendesen
bimbódzással szaporodnak, de az oszlás is gyakori
szaporodási módjuk. Ismertebb édesvízi fajai:
Podophrya fixa Ehrbg., Tocophyryainfusi.onum
Stein., Ácineta foetzda Maupas, Dendrosoma
radians Bhrbg., Endosphaeria
Engelmanni
Bntz, mely a Vorticellák belső élősködője.
Suczawa (Suceava, román, ejtsd: szucsáva), az
ugyanily nevű bukovinai kerületi kapitányság
székhelye, d9io) 11,539 lak.; legjelentékenyebb
temploma a Szt.-György-templorn s kolostora,
amelyben Bukovina védőszentjének, szt. János
nak sírja látható. S. egykor a moldvai fejedelmek
nek volt lakóhelye. 1675-ben Sobieski lengyel
király ostromolta és a törökök kirabolták. Közelé
ben van Dragomirna, a Krimko Anasztáz moldvai
metropolita által alapított baziliánus kolostor.
A békekötés Bukovinát Romániához csatolván, S.
Románia birtokába került.
S u d a m e i i (lat), a bőrgyógyászatban parányi,
piros, átlátszó hólyagokat jelent, melyek erős izzadások esetében, így lázas betegeknél sok ezernyi
számban hirtelen szoktak fellépni és többnyire
pár óra alatt nyomtalanul eltűnnek. Magukban
véve egészen jelentéktelen folyamatok, azonban
komolyabb belső jelenségek tüneteikónt szerepel
hetnek.
Sudan, 1. Szudán.
Sudán nemzetség, 1. Zsadány.
Sudár vagy sudár (nOv.), 1. Fa.
S u d a r i n m (lat.), a. m. izzadságtörlő kendő;
a római katolikus egyházban a. m. manipulus, 1.
Manipulu.i.
Sudarlós (era.) a fa törzse, ha annak vastag
sága alulról a csúcs felé erősen csökken úgy, hogy
a törzs alakja e miatt a kúphoz áll közelebb.
Sudarosodás, vékonyodás, az építészetben vala
mely oszlop törzsének felfelé való fokozatos vékonyítása. L. Oszloprendszer.
Sudarszár (nóm. Bramstenge, ol. alberetto di
velaccio, franc, mát de perroquet, ang. topgál-

Suderod*

lant mást), egy teljes árbocnak második, legfel
sőbb meghosszabbító része. L. Árboc.
Sudarvitorlák (nóm. Bramsegel, ol.papafíghi,
tremc.peiYoquets, ang. top-gallantsails), 1. Vitor-

lázat.

S u d a t i o (lat.)a. m. izzadás (1. o.); sudatorium%
izzasztó fürdő.
Sudermann, Hermann, német Író, szül. Matzikenben (Kelet-Poroszország) 1857 szép. 30. Elébb
gyógyszerésznek készült, majd Tilsitben, akönigsbergi és berlini egyetemen folytatta tanulmányait:
történelmet, modern filológiát és irodalomtörte
netet ; nevelősködött egy darabig, majd első költői
sikerei után egészen az irodalomnak szentelte
idejét. Drámái és regényei eleinte nagy hatást
értek el, de tehetségét túlbecsülték s utóbb hát
térbe szorult. Regényei korának jelentős alko
tásai közé tartoznak. Érdekfeszítő előadása,
kiélezett bonyodalmai, fojtott érzéki hangulata,,
az ellentétek művészi fokozása jellemzik őket..
Mióta 1889. Die Éhre (A becsület) c. leghatásosabb
darabja zajos sikert ért el, főképen a dráma
irodalomnak élt. A naturalizmus vonzotta, melybe
gyakran erős szatirikus vonásokat vegyít. A nagy
város életének társadalmi problémáit viszi leg
szívesebben színpadra. Kitűnő darabjainak tech
nikai fölépítése és ennek következtében színpadi
hatásuk. Nevezetesebb regényei és elbeszélései:
Frau Sorge (1888); Der Katzensteg (1889); Es
war (1894); Das hohe Lied (1908); Litauische Geschichtchen (1918); Die indische Lilié (elb.); Romanen-Novellen (6. köt., 1919). Színmüvei: Die
Éhre (1890); Sodoms Ende (1891); Heirnat (1893) ;
Die Schmetterlingsschlacht (1895); Morituri (1896);
Das GlückimWinkel(1896);Johamüsfeur (1898);
Stein unter Steinen (1905); Es lébe das Lében
(1902); Strandkinder(1910); DerBettlervonSyrakus (1911); Der gute Ruf (1913); Die Lobgesange
des Claudian (1914); Die entgiitterto Welt: Die
Freundin, Die gutgeschnittene Ecke, Das höhere>
Leben(1915);Regine(1916);DieRaschhoffs(1920);
Der Hüter der Schwelle (1921); Das deutsche
Schicksal: Heilige Zeit, Opfer, Notruf, színművek
(1921); Wie die Traumenden (1922); Die Denkmalsweihe (1923). Színműveinek összkiadása r
Dramatische Werke (6 köt. 1923). Önéletrajzi
műve: Bilderbuch meiner Jugend (1922). Magyar
fordításban megjelent: A szív regényei (1894);
A halotti ének (1894, ford. Rexa Dezső); A ma
lom története (1895); A szürke asszony (1895,.
ford. Hellerné Oláh Margit); Egyszer volt, res.
(1897, ford. Béla Henrik); Otthon, színmű (1897,.
ford. Paulai/ Ede); Rejtett boldogság (1898, ford.
Prém, József); A becsület, szinmft (1899, ford.
Fái J. Béla); Keresztelő János (1899, ford. Váradi Antal); A homályban (1899, ford. Hann Pepi);
Morituri (1901, ford. Máltai Emil); A kivánsáay
elb. (1901, ford. Voinovich Géza); Jolán esküvője
(1903); Énekek éneke (1911, ford. Sebestyén Károlyné); Csillagok, elb. (1920). V. ö. W. Kaverau,
Hermán S. (Leipzig 1899); Landsberg, H. S. (Ber
lin 19011; H. Schoen, H. S. (Paris 1905); Axelrod,
H. S. (Stuttgart 1907).
Suderode, f Urdő Magdeburg porosz kerületben,
a Harz előhegyeiben, (1919) 2153 lak., sósforrással
és látogatott fürdőkkel.
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Sudeta, Ptoleniaios használta ezt a nevet a
csehországi Érchegységre; az utána indulók ezt a
hegységet jóval keletebbre keresték 8 ez a rész
kapta a mai Szudéták nevet. L. Szudéták.
Sudhoff, Kari, német orvos, szül. Majna-Frank
furtban, 1853 nov. 26. 1905 óta a lipcsei Institut
für Geschichte der Medizin tanára és igazgatója.
Főbb művei: Paracelsusforschungen (1887—89);
Klassiker der Medizin (29 köt., 1910—22); Beitráge zur Geschichte der Chirurgie im Mittelalter
(2 köt., 1920); Handbuch der Geschichte der Me
dizin (1922). Kiad'a: Archív für Geschichte der
Medizin (1—14, köt, 1907—22).
Sudor (lat.), 1. Veríték. — S. anglicus a. m.
angol izzadás (1. o.).
Suriorifera (lat.), 1. Izzasztó gyógyszerek.
Súdra, indiai kaszt, 1. Cúdra.
Súdra, szürkés-fehér színű, nem szép indiai
gyémánt.
Sue (ejtsd: sztt), Eugéne, francia regényíró,
szül. Parisban 1804 dec. 10., megh. Annecyban
(Szavója) 1857 aug. 3. Mint katonaorvos részt
vett a spanyolországi hadjáratban, mint tengerész
orvos járt Amerikában, Ázsiában, az Antillákon
és 1827. jelen volt a Navarino melletti csatában.
1839-ben teljesen az irodalomra adta magát s a
francia tengerészeti regény megalapítója lett. Első
műve e nemben: Kerneck le pirate (1830). Utóbb
főleg a szocialisztikus erkölcsregényt művelte
nagy termékenységgel. Regényeiben fényes el
beszélő tehetség nyilvánul, az érdekfeszítés min
den eszközét bámulatos találékonysággal és gaz
dag képzelő erővel használja fel bennök. Kom
pozíciójuk azonban szertefoszló, művészietlen.
Sue regényei egykor nagy szenzációt keltettek
és világszerte mohón olvasták őket. Nálunk is
sok olvasójuk volt és Kuthy Lajos egyik regé
nyét: a Hazai rejtelmeket az ő hatása alatt
Irta. Suo regényei közül említjük: Athar-Gull
(Paris 1831, magyarra ford. Tompa imre, Kolozs
vár 1846); Le marquis de Létoniére (1839, ma
gyar ford. megjelent Debreczen 1863); Mathilde
(6 köt., 1811, magyarra ford. Bécsi Emil és Bo
dor Lajos, 7 köt, Kolozsvár 1843); Les mysteres
de Paris (1842, 10 köt., magyarul Párisi titkok,
fordították többen, Budapest 1872); Le juif errant
(1844—45, 10 köt., magyarul A bolygó zsidó, ford.
Szabó Antal és Bleskott Henrik, 16 köt. u. o.
1870—71); Les enfants de l'amour (4 köt., 1850,
magyarul A szerelem gyermekei, ford. Gerő, 2köt,
Pest 1853); Les sept péchés capitaux (1847—49,
16 köt., magyarul A hót főbűn, ford. F. Fr., 17
köt, Budapest 1882); Le diable médacin (7 köt.,
1855—57, magyarul Az ördöngös orvos, 3 köt.,
Pest 1856). V. ö. Le correspondant 1904. óvf. 217.
köt. (F. Pascal cikke).
S a c M , 1. Svévek.
Suebicum Maré, a Keleti-tenger ólatin neve.
Sueca, város Valencia spanyol tartományban,
(i9io) 14,420 lak., termékeny, öntözött vidéke van.
Suecia, Svédország új-latin neve.
Saecoinania (svédmánia, svédrajongás), I.
Fcnnománia.
Sue-Dagon, 1. Bangun.
Suerte, amerikai földmérték, Mexikóban =
1070 ár, Buenos Airesben 147 ár.

Suetonlus

Suess, 1. Eduárd, osztrák geológus és poli
tikus, szül. Londonban 1831 aug. 20., megh. Bécs
ben 1914 ápr. 26. Tanulmányait a prágai éa
bécsi műegyetemen végezte. 1852-ben a bécsi
udvari ásványtárba lépett be, mint segédőr. 1857a bécsi egyetemen az őslénytan magántanára^
1867. a geológia rendes tanára lett, amely tan
széken 1901-ig tanított. Első nagyobb munkája
1862. jelent meg és Bécs város környékének geoló
giai viszonyaival foglalkozván, felkeltette a polgár
ság figyelmét. Beválasztották a községtanácsba,
ahol a vízvezetéki bizottság előadója lett s kiváló,
érdemeket szerzett a nagyszabású alpi vízvezeték
létrahozása körül, mely tervei szerint 1873. léte
sült A Dunaszabályozás tervei körül is sokat
munkálkodott. 1873—1897 között a birodalmitanácsba választották. Magyarországnak legjobbbarátja volt, évtizedeken át a sopronmegyeiMárczfalván nyaralt és itt is temették el. Mint a bécsi
tudományos akadémia elnöke, 1913. Die Donau c
megnyitójában gyönyörűen emlékezett meg Ma
gyarország fővárosáról. A Magyar Földtani Tár
sulatnak 1886 óta tisztaletbeíi tagja volt. S.-t
mint geológust a földkerekség egyik legnagyobb
tudósául ismerik. Önálló müvei: Di9 Entstahung
der Alpen (1875); Das Antlitz der Erde (I. köt.
1885, II. köt. 1888, III. köt. 1901); Über heisse.
Quellén (Karlsbad 1902), amelyben a juvenilisvizek világhírű elméletét fejti ki; Sur la naturedes charriages (Paris 1904); Über Zerleirung der
Gebirgsbildenden Kraft (Mitt. Geol. Ges. Wien VII„
1918). Halála után jelent meg: Erinnerungen.
(Leipzis 1916). Életét és működését Lóczy Lajos,
ismertette (Földt. Közi. 1915,45. köt.).
2. S., Franz Eduárd, osztrák geológus, S. 1.
fia, szül. Bécsben 1867 okt. 7., u. o. az egyetemen
a geológia tanára. Számos munkát írt Európa,
hegyvidékeiről. Ismertabb müvei: Triasfalten im
Nordosten d. Brennorlinia (Jahrb. d. Gool. R. A.
44, 1891); Erdbeban von Laibach 1895; UntorirdWasserbaw. I. Thurmalquellen von Teplitz, II.
Schwimmsandsfcrnbrüeha von Brlix (Jahrb. d.
Geol. R. A. 48, 1898); Baobacht Ubar d. Schlier
in Oberösterrjich und Bayern (Hofmusaum Am.
6, 1891). Ujonan átdolgozta Neicmayr Erdgeschichte c. művének 3. kiadását (Leipzig 1920).
Suessa, órómai város, Latium déli csücskében,,
ma Sessa Aurwnca.
Suessionok (Suessiones v. Stiessones), a bel
gákhoz tartozó kelta nép, kir'.lyuk, Divitiacus,
Caesar ideje előtt a leghatalmasabb fejedelem,
volt törzsrokonai között. A S. a Szajna és Aisne
között laktak, 12 városuk volt, főhelyük Noviodunum v. Augusta Suessionum (Soissons).
Suefconius Gaius Tranquillus, római történet
író és retorika-tanító, Hadrianus császár titkára,.
Kr. ii. 75—160-ig élt A császár kegyét elvesztve,
visszavonult és történelmi tanulmányokkal fog
lalkozott. Csaknem tsljesen fennmaradt müve, a.
De vita Caesarum 8 könyvben, a 12 első császáréletrajza ; 120 táján készült jó forrásokból, nagyszorgalommal, de kevés történeti érzékkel. Haj
hássza a pletykát és anekdotát. Nyelve egyszerű,,
tiszta. Egy másik nagy munkájában (De virisillustribus) a római irodalom képviselőit tárgyalta;
ebből egy pár költő (Terentius, Vergilius, Hora-
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tius) és prózaíró (id. Plinius) életrajza maradt fenn. élettelen környezet is gyakorol sugallt (szuggesz
Más művei elvesztek. Újabb kiadásai a,Hasé (Paris tív) hatást. A személyes S.-t gyakorolhatja más
1828)ésaiíoí/i-féle (Leipzig 1858). Töredékeit ki- személy (heteroszuggesztió) vagy maga az illető
•adta Beifferscheidt (u. o. 1860). A császárok élet képzelőtehetségének élénksége által (autoszugrajzait magyarra fordította dr. Székelylstv. (Buda gesztió). Heteroszuggesztión alapszik életünknek
pest, M.T. Akad. 1897); Nérót Bévay József (1922). igen sok jelensége, így egész nevelésünk, gon
dolkodásunk iránya, néha orvosi beavatkozásunk
Suevi, 1. Svévek.
(szuggesztió-terápia, pszichoterápia), a hipnotizSuevia, 1. Sváb hercegség.
mus jelenségei, a néptömegre gyakorolt befolyás
Suez, város Egyiptomban, 1. Szuez.
(tömegszuggesztió). Míg a legtöbb S. éber állapot
Suezi csatorna, 1. Szuezi csatorna.
Sufficieiis (lat.) a. m. elegendő, elégséges ; ban hat reánk (éber szuggesztió), addig a hipnó
zisban alvó állapotban történik a S. (hipnotikus
suffiicit, elég.
Suf íiacuin (lat.) a. m. képző és rag, 1. Bagózás. szuggesztió). Sőt az ilyen alvó állapotban történt
S. kihathat az alvás után bekövetkező éber álla
S u f í b c a t i o (lat.) a. m. fuladás (1. o.).
Suííolk (ejtsd: szöffók), angol county, 3820 km3 potra is (poBzthipnotikus szuggesztió). A gyermek
ter., (1921) 399.988 lak. Két részre oszlik: East- és ós az ideges ember sugallhatósága nagyobb lévén,
állításai mint tanúnak kevésbbé megbízhatók (1.
West-S.-ra. Székhelye Ipswich.
Suífoik (ejtsd: szstfók), angol grófi és hercegi Tanti). A S. története az ókori népek babonás csele
cím, melyet a Pole-család kihalása után (1513) kedetéivel és misztikus szertartásaival kezdődik, a
VIII. Henrik király kegyencének, Brandon Char- középkorbeli vitustáncokban folytatódik (pszihilesnak adományozott, ki nővérét Máriát, XII. La kus infekciók), de fennáll még napjainkban is,
jos francia király özvegyét vette nőül. Ennek részint a fakírok és dervisek mesés erejű tömegleányát Frances-t Dorset marquis vette nőíil, kit S.-aiban, részint a spiritizmus némely jelenségé
VI. Eduárd 1551. S. hercegi rangra emelt. Leánya ben. Újabban az élőszóval v. jelekkel, de minden
Grey Johanna, 1553 júl. 10—19. Anglia király esetre az érzékszervek segélyével közvetített S.-on
nője volt, azonban Mária királynő elzáratta s mi (verbál-szuggesztió) kivül egyes kutatók (pl. Char
kor S. herceg bánya érdekében fölkelést akart tá les Richet) egy tisztára gondolati S. (mentálszugmasztani, azzal együtt lefejeztette (1554 febr.). gesztió) lehetőségét is megengedik, melynél a S.
A S. grófi címet később Howard Thoinas lord az érzékszervek tökéletes kizárásával, a gondola
{szül. 1561 aug. 24., megh. 1626 máj. 28.), Norfolk toknak talán az elektromos sugárzásokhoz hasonló
herceg negyedik 11a kapta, ki I. Jakab kedveltje éteiikus rezgései segélyével történnék. Az ily S. már
és 1614—18. a kincstár lordja volt. Tőle származ a telepátia (1. o.) fogalomkörébe vág. Orvosi szem
pontból természettudományi alapon Liébault, Bernnak a jelenlegi S. és Berkshire grófok.
heirn, Delboeuf, Porel, a hazai orvosok közül Lauf eSuííolk (ejtsd: szüffók), fekete színű, apró testű nauer, Hőgyes, Moravcsik, Jendrassik, Schaffer
angol hússertés. L. Sertés.
foglalkozott a S.-sal. L. Hipnotizmus.
S u f f r a g a n e u s (lat.), neve az érsekség alá
Sugalinazás, 1. Biblia és Ihlet.
tartozó megye püspökének, 1. Egyháztartomány.
Sugana (ejtsd: szugána), Lnigi, gróf, olasz szín
S u f f r a g e t t e (franc, ejtsd: szaífrazsett, angolul műíró, szül. Velencében 1857., megh. u. o. 1904
Women Suffragist), a nők választójogáért küzdő márc. 27. Vígjátékait, részben Goldoni átdolgozá
harcias nők megjelölése. L. Kökérdés.
sait, velencei nyelvjárásban írta. A kíváncsi nők
S n f f r a g e u n i v c r s e l (franc, ejtsd: szöfrázs c. zenés vígjátékot Vidor Dezső fordításában Fer
üniverzeiK 1. Általános választójog és Választójog. rari-Wolf zenéje kíséretében nálunk is előadták
Suffragiuin (lat.) a. m. szavazat, szavazatjog. 1906. az Operaházban.
S u f í r u t e x v. semifrutex a. m. félcserje (1. o.).
Suffusio (lat.), terjedelmes vérzés a bőr alatti
Sugana-völgy (Val Swgana), a Brentának a
kötőszövetben tompa zúzódás, ütés következtében ; régi olasz határig menő hosszanti völgye DélS. keletkezhetik vérbomlásos betegségek alatt is Tirolban. Főhelye Borgo. A világháborúban 1915
vérzékenység (haemophilia) miatt, skorbut követ jún. elején az osztrák-magyar hadvezetőség Levikeztében is.
cóig kiürítette ; ezen a vonalon 1916 ápr.—júl. he
Suga, a patakok, folyók olyan sekélyes része, ves harcok folytak, miközben az osztrák-magyar
csapatok Borgóig nyomultak. 1917 no v.-bon Conrad
-ahol a víz sebesen folyik a kavicsos mederben.
S-agág (Sugag), nagyk. Szeben vrn. szászsebesi hadserege Primolanóig az egész völgyet visszafog
lalta; az 1918.-Í összeomlás után az olaszok újra
j.-ban, (IMO) 2210 román lak. (Tr. E.).
Sugallás (lat. suggesíio), az a hatás, melyet megszállták. Most Olaszországhoz tartozik.
valakinek egyéni sajátosságai vagy a körülmé
Sugár (radius) a. m. egyenes vonal. Egy kör
nyek gyakorolnak valakire olymódon, hogy a vagy gömb sugarán pontjainak a középponttól
kívánt siker vagy cél elérése egészen bizonyos való távolságát értjük. — Fény-S., hö-S. a fény
nak látszik. A hatás rendszerint nem a sugalló nek, illetőleg a sugárzó hőnek pályája, 1. Sugarak.
egyénből indul ki, hanem magában a sugallt — Folyadék-S. egy nyíláson kiömlő folyadék. —
egyén idegrendszerének szerkezetében rejlik. Az S. a botanikában, 1. Bélsugár, Fa.
idegrendszer e sajátosságát sugallhatóságnak
Sugár, 1. Károly, f öerdőtanácsos,orsz. vadászati
(szuggesztibilitás) nevezzük. Itt tehát nem valami felügyelő, szül. Mondorlakon (Arad vrn.) 1865
misztikus erőátvitelről van szó, hanem csak a júl. 28., megh. Budapesten 1920 dec. 8. A selmaczsugallt egyén idegrendszerének különös vioelke- bányai erdészeti akadémiát elvégezve, 1886. állami
déséről bizonyos ingerbehatásokkal szemben. Hi szolgálatba lépett. Az 1910,-i első nemzetközi
szen csak így érthető, hogy az események, az vadászati kiállítás katalógusába a magyar vadáAmely szó S alatt nincs meg, Sz alatt keresendői
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szuti viszonyok ismertetését írta. 1914 óta az
Országos magyar vadászati védegylet titkára s a
Vadászlap szerkesztője volt. E Lexikonnak is
munkatársa volt.
2. S. Viktor, orgonaművész, zeneszerző, S. 1testvéröccse, szül. Déván 1872 márc. 12. Szegeden
végezve középiskolai tanulmányait, katonának
ment s mint tüzértiszt Budapesten a Nemzeti Zene
dében zeneszerzést és orgonatanulmányt végzett,
1909. mint százados elhagyta a katonai pályát s a
Nemzeti Zenede orgonatauszakának tanára lett.
A világháborúban újra bevonult s mint tüzér
őrnagy tért vissza. 1918-ban a budavári koronázó
Mátyás-templom karnagya, 1922. a Corvin-szinház zeneigazgatója lett. irodalmi műve: Az orgona
(Budapestl913),az egyedüli magyarnyelvű orgona
építési szakmunka.
Sugár-ágyúk, a XV—XVIII. sz.-ban a esatákb:in közönségesen használt liosszúcsüvü ágyúk.
Sugarak, azt az irányt jelölik, amelyben a
lény, a hő, az elektromágneses hullámok soro
zata tovaterjed. A régi Newton-féle emanáeiós
elmélet szerint a fénysugár a végtelen kis világító
részecskék sorozatát jelentette, úgy hogy a fény
sugárnak valóságos üzikai létezést tulajdonítot
tak. A rezgési elmélet szerint a S. tisztán irányt
jelölnek ós csak geometriai fogalmat jelentenek.
Az előbb említett sugárnemek megegyeznek abban,
hogy izotrop, tehát minden irányban azonos szer
kezetű közegben akadálytalanul terjednek tova,
míg új közegbe érve irányváltozást, t. i. törést,
visszaverődést stb. szenvitdnek. L. Fény, Hő
sugárzás, Elektromos hullámok, Sugártörés.
Sugárállatkák v. Sugaras véglények (Radiolaria, állat), a Véglények (Protozoa) törzsébe
tartozó Gyökérlábúak (Rhizopoda) osztályának
egyik rendje. L. Radiolaria.
S u g a r - a p p l e (uOv.), 1. Anona és Cachiman.
Sugaras állatok (Radiata), mindazok az álla
tok, amelyeknek szervei egy képzeleti központ kö
rül többszörösen ismétlődve fordulnak elő s így tes
tüket több, egymáshoz mindenben hasonló részre,
sugárra vagy paramerre oszthatjuk. Ilyen sugaras
állatok a Tömlősök (Coelenteraia) ós a Tüskés
bőrűek (Eehinodermata). Az elsőknek testei—6, az
utóbbiaké 5, vagy ezen számok többszörösét tevő
sugarakból összetett. A Tömlősök sugaras rész
arányos testszerkezete ősi, elsődleges jellemvonás,
ellenben a Tüskésbőrüekó másodlagosan szerzett
tulajdonság, mert fejlődésük kezdeten testük a két
oldali részarányosság törvényei szerint alakul s
csak később a vízedényrendszer kialakulásával
párvonalo3an válik a test sugaras részarányossá.
Cuvier tipus-elméletónek felállításakor a S.-at
külön állatkümek vette, de ebben egyesítette az
olőbbeni osztályokon kívül a véglényeket ós a bél
férgeket is. Ma már a zoológiai rendszerekben a
S. megkülönböztetés nem használatos.
Sugaras edónyayaláb (nűv.), 1. Edénynyaláb.
Sugaras hézagok, boltívek köveinek a görbü
leti középpont felé irányuló hézagai.
Sugaras részarányosság, 1. Sugaras állatok.
Sugaras véglények (Radiolaria, illat), lásd
Iladiolaria.
Sugaras virág (v. régebben szabályos virág,
flos actinomorphus seu radiarius, nov.), a növény
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országban gyakoribb olyan szerkezetű virág,
amelyet kettőnél több sík irányában lehet két
szimmetrikus részre osztani, pl. a vadrózsa, tuli
pán, szegfű v. liliom virágát, sőt pl. egy szabály
szerűen kiképződött alma vagy körte is S. Ellen
kezője a kétoldalas virág (1. o.), pl. a vadgesz
tenyéé vagy az ajakosaké és tátogatóké. Lásd
Virágszimmetria.
S u g a r b o s c h (BÖV.) 1. Protea.

Sugárcsomó, minden olyan csoportja az egye
neseknek, mely a térnek ugyanazon pontján át
menő egyenesekből áll. A tér egy egyeneséhez
párhuzamosan haladó egyenes vonalakból álló
csoport olyan S.-t alkot, melyben az egyenesek
közös pontja végtelen távol van.
Sugárduss. Vízgyógyászati eljárás, a dussnak
az az alakja, melyben a testet nyomás alatt ki
áramló vízsugár éri. Hatása fligg a nyomástól és
a hőmérséklettől.
Sugárérc (ásv.), 1. Abichit.
Sugáríúrógép, 1. Fúrógép.
Sugárgomba (Actinomyces Harz, nSv.), me
lyet egyesek a Chlaniydobactoriaceae, mások a
Mucedinaceae családba osztanak. Telepe sugara
san elrendezett, csúcsuk felé vastagodó fonalak
ból áll, melyek mesterséges tenyésztés mellett
Cladothrix (1. o.) szerű alakot öltenek. Némely
faja az ember és az állat testében él és veszedel
mes betegség (aktinomikózis, 1. o.) okozója.
Sugárgomba-betegség, 1. Aktinomikózis.
Sugárizom, 1. Szem.
Sugár kardos (Pelecus cultratus L., állat),
a Ponty-félék családjába tartozó halfaj, mely
hazánkban balatoni kering, héringhal, garda,
szabóhal, vágóhal stb. néven is ismeretes. Lásd
Kardos.
Sugárkópzó'dés, az a sajátságos jelenség, hogy
mozgó folyadék v. gáz nyugvó folyadékon v. gázon
keresztülhatolhat látszólag anélkül, hogy ezt ma
gával ragadná. így pl. a forrasztócső levegőárama
mintegy nyílást fúr a lángon keresztül, míg ez
nyugodtan fölszáll. A csalódást az okozza, hogy
a levegőáramot (sugarat) körülvevő rétegek tova
ragadtatnak, de rögtön ujakkal pótoltatnak, me
lyek a sugár irányára merőlegesen haladnak.
Csak ott, ahol a sebesség a tovaragadt nyugvó
rétegek miatt már kellően csökkent, terjed szét a
sugár örvénylő gyűrűkké, pl. erősen füstölgő
kéményeknél vagy gőz kiáramlásakor.
Sugárkoszorú, a fónyadó görög és római
istenségek (Helios-Sol, Selene-Luna, Eos-Aurora
stb.) attribútuma a művészi ábrázolásokban.
Sugárkovand (ásv.), rostos markazit (1. o.).
Sugárkő (ásv.), 1. Aktinolit.
Sugárnyomás, a fénysugarak gyakorolta
nyomás. Maxwell 1873. a fény elektromágneses
elméletéből arra következtetett, hogy a fény
hullámoknak terjedésük irányában bizonyos nyo
mást kell gyakorolniok. Bartoli 1876. kimutatta,
hoay ez mindennemű sugárzásra nézve áll. Lebedew, Hiül és Niehols 1900. minden kétséget ki
záró módon kísérletileg is bebizonyították ezt.
A Nap sugárzása pl. oly fekete felületre, mely
minden sugárzást elnyel, négyzetcentiméterenkint
0-é milligramm nyomóerőt gyakorol. A S.-sal
magyarázzák az üstököscsóvák keletkezését.
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Sugárút. A városrendezés S.-nak nevez min
V. 0. Poynting, Strahlung im Sonnensystem (Jahrbuch der Radioakti itat, Bd. 2., Leinzia: 1905) ; den olyan egyenes vonalvezetésű, nagyforgalmú
Arrhenia.% Werdan d T Welten (u. o. 1908); Wo- útvonalat, amely a város szivéből, a belvárosból
detzhy, Üstökösök (Budapest 1910, Term. Tud. indul ki és a környék valamely faluja v. városa
felé közvetíti a forgalmat, szemben a kőrútokkal,
Társasáé).
Sugárrepedés. A fa egynemtttlon szöveti alko amelyek koncentrikus körök alakjában veszik
tása folytán hol aszás, hol fagy következtében körűi a belvárost és csak a város (belső) forgal
a bélsuearak mentén, ahol az összefüggés a leg mát szolsálj'ik. S.-nak nevezték régente a buda
gyöngébb, cyakran repedezik. Ezek a repedések a pesti Andr ;ssy-utet.
Sugárvirág (növ.), 1. Fészkesek.
Bugárropedések.
Sugárzás. E szónak kétféle értelme van. A
Sugársík az egy síkban fekvő sugarak összes
sége ; sugársor az egy síkban fekvő és egy pon hang-, hő-, fény-, elektromos és kémiai sugarak
ton átmenő sugarak összessége; sugártér a tér hull imj fenségek és pedig hullámvonulatok, me
lyek keskeny nyíláson áthaladva, homogén közeg
sugarainak összessége.
ben egyenes vonalban terjednek tova; a Röntgen
Sugártest, 1. Szem.
Sugártest gyuladása (cyclitis), többnyire sugarak, v. a rádium y-sugarai elektromágneses
á szivárványh'rtya gyulád ísával egytltt fordul zavarok v. lök^sak. Az ilyen sugarak mind az
elő (iridocycliti.% 1. o.), ritkábban mint önálló energia tovaszállit'isával járnak. Ezzol szemben
betegség. A baj rendszerint heves fáj ássál j ár. Szem- S. jeienthati szil'írd, folyékony v. gáznemű testek
sérülések után visszamaradt lappangó S. a másik nek, elektromos részecskéknek (pl. elektronok
nak, iónoknak) bizonyos mennyiségű tömegét,
szemet sympathi'ís gyuladással veszélyezteti.
Sugártörés, a fénysugár irányeltérése, midőn mely kis nyíláson halad keresztül. Az ilyon su
valamely közegből egy másikba hatol. Ha" ez garak tohát tovahaladó anyagrészecskéket szál
sűrűbb, mint az első. akkor a sugár a beesési lítanak magukkal. A sugár az első esetben jelenti
merőlegeshez közeladik, a törési szög kisebb, az egyenes v. görbe vonalat, melynek mentén az
mint a b lasési. Ez az esst áll elő, midőn valamely impuizus a kiindulás helyétől a hatás helyéig
égitestből érkező fény légkörlinkba jut. E miatt terjed, míg a másik esetben a pályát, melyen a
az égitestet a valóságnál magasabban látjuk a mozgatott részecskék valóban haladnak. Ettől el
horizon fölött. Ez a jelenség az ú.n. asztronómiai térő az az újabb keletű felfogás, amely szerint a
S. Ha a második közeg a ritkább, akkor a törés fényrezgések hordozóiként föltételezett iónok v.
szögenaeyobb,mintabeesési;asugár a merőleges elektronok rezgési energiájukat nem folytonosan
től töretik meg. Ásványtani szempontból fontos, adják ki, hanem bizonyos legkisebb egységekben,
hogy az alaktalan (amorf) és szabályos kristily- az elemi kvantumokban, melyek a rezgések tar
rendszerbsli ásványok egyszerűen sugártörök, tama szerint ugyan különbözők, de különben vál
tehát a 8. törvényeit kiivetik, míg a négyzetes, tozatlanok és továbbá nem oszthatók (Planck föl
hatszöges, rombos, egyhajlású és háromhajlású tevése). E fénykvantum-elmélet tovafejlesztéso
kristályrendszerben ásványok kettősen sugár közben Einstein és Stark oda jutottak, hogy a
törők, azaz a fénysugarat kettősen törik. (L. Ket S. forrásától már elkülönített s a térben tova
tős törés.) Az egyszerűen sugártörő ásványokat haladó S.-nak is ugyanolyan szemcsés v. atomisz
izotrópoknak nevezik, a kettősen törőkét anizo tikus szerkezetet tulajdonítanak, tehát hosy ez is
tropoknak. Ezek ismét két csoportba oszthatók: egymástól független, pontszerű kvantumokból álL
az egy- és kéttengelyű kristályokéba. Az első Ez elmélet szerint a fény nem az éter állapotválto
csoporthoz tartozékban (pl. mészpát, kvarc, tur- zásainak következménye, hanem valami önállóan
malin stb.) csak egy olyan irány van, amelyben létező, mint amilyen az anyag. Ezzel az elmélet
a fénytörés egyszerű, míg a második csoporthoz a Newton-féle emissziós elmélethez közeledik. Az
tartozókban két ilyen irány jelölhető meg. Az energiának minden átadása v. felvétele e szerint
egytengelyű kristályokban a két sugár viselke anyagveszteséggel, illetve nyereséggel jár; a tö
dése különbözik esymástól. Az egyik mindenben meg és energia nem tűnnek fel lényegileg külön
követi az egyszerű törés törvényeit; törésmuta bözőknek, hanem olyan egyenértékű nagyságok,
tója minden irányban állandó és a sugár benne mint amilyen pl. a hő és a mechanikai energia. Ez
marad a beesési síkban. Ezt a sugarat rendesnek elmélet szerint fölösleges az étert, mint az elektro
nevezik. A másik, ú. n. rendellenes sugár törés mágneses energiát közvetítő közeget föltételezni.
mutatója az irány szerint változó értékű és a A fénysugarak igen rövid elektromágneses hul
sugár ki is lép a baesési síkból. A kéttengelyű lámok s éppen ilyenek a vörösön inneni láthatat
kristályokban mindkét sugár rendellenes. Ezekhoz lan hőhatású, valamint az ibolyán túli láthatat
tartoznak a rombos, egyhajlású és háromhajlású lan, erősen kémiai hatású sugarak is. A hullám
rendszerbali kristályok. Megjegyzendő, hogy a hosszak (X) milliomodmilliméterekben (fi|i) és a
kettős törésű krist'ilyokban keletkező két sugár másodpercenkénti rezgésszámok (n) billiókban
mindegyike polarizált és rezgési síkjaik egymásra kifejezve az egyes spoktrumszínekre nézve:
merőlegesek.
X
n
Legszélső ultravörös ..
6,11
4.8
A sugártörés v. fénytörés együtthatója (törés
vörös
...
._
0,6832
436,7
mutató) a legtöbb ásványnál 1/5—1/7 között van ;
narancs
0,6149
485,2
ezek a közepes törésű ásványok, míg l-5-ön alul
sarjra 0,5590
533,8
zöld
0,5124
582,3
az ásvány gyengén és 1-7-en felül erősen fény
indigókét
0,4392
679,3
törő. A gyémánt S.-e 2*4; a drágakövek általában
ibolya
0,4099
727,9
erősen fénytörőok. L. még Kettős törés.
legszélső ultraibolya ._
0,1000
3000,0
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A Röntgen-sugarak lényegükre nézve igen
apró elektromos töltésű anyagi részecskék, úgy
nevezett elektronok, amelyek a fénysebességet
megközelítő gyorsasággal röpülnek. (L. Röntgen
sugarak.)
Mágneses sugaraknak nevezi Righi azokat a
fény tüneményeket, amelyeket Villard magnetokatódsugaraknak nevezett. Ezek elektromos ki
sülésektől átjárt vákuumcsőben keletkeznek mág
neses mező behatására 8 a totódtól indulnak ki,
követve a mágneses mező erővonalait. Elektro
mos mező nem befolyásolja őket és látszólag nincs
elektromos töltésük.
Az ultravörös sugarak, vagyis sötét hősugarak
területén mindig nagyobb hullámhosszakhoz ér
tek. Rubens és munkatársai a sugarakat ismételt
visszaverődésnek vetették alá olyan anyagokon,
melyeknek a nagy hullámhosszaságú sugarakra
nézve nagy visszaverődési képességük van s így
« sugarakat valamely fény- v. hőforrás teljes su
gárzásából elkülönítették. Ilyen anyagok: a ínószpát, kvarc, kősó és sylvin; még nagyobb mértékhea visszaverek a bróm- és jódkálium. Ily módon
olyan sugarakra akadtak, melyek hullámhossza
•8'J— 200 JJ. (ezredmilliméter) s ezek nemcsak eboniton, paraffinon, gyémánton, kvarcon hatolnak
keresztül, hanem lámpakormon is, mely pedig a
legerősebben hőelnyelő anyag. Olvasztott kvarc
visszatartja a sugarakat. Még nagyobb hullám
hosszakat talált Kubens, midőn kvarc-higanygőz
lámpát használt. A legszélső hullámhossz 314 ji
volt, tehát majdnem 1/s mm. Abból a 13 oktáváhól, melyek a látható spektrum vörös végétől a
legrövidebb elektromos hullámokig terjedő közt
kitöltik, kilenc van megvizsgálva.
Újfajta láthatatlan sugarakat fedeztek fel egyes
nitrideken. Ezek a sugarak közönséges hőmérsék
leten nagyon gyengén hasnak fekete papiroson
keresztül a fotográfiai lemezre, de már jóval erő
sebben, ha az anyagot addig hevítik, míg luminesz
cenciával világít (nem izzással). A kaucsuk és
üveg átbocsátják az új sugarakat, mig a fémek
még vékony réteg alakjában is visszatartják. A
sugarak egyenes vonalban haladnak tova és ne
gatív töltésüek. E szerint talán a kisugárzó anyag
tól kibocsátott negatív elektronokból állanak.
(L. még Kisugárzás, Hősugárzás, Radioaktív
sugarak, Röntgen-sugarak, Katódsugarak, Ma
radéksugarak.) V. ö. Flanck, Vorlesungen über
die Wármestralúung (Leipzig 1906); Righi,
Strahlende Materié als magnetische Strahlen (né
metül u. o. 1909); Gehrke, Die Strahlen der positivon Elektrizitát (u. o. 1909).
Sugárzási nyomás, 1. Sugárnyomás.
Sugárzásmérő, 1. Akiinométer, Radiométer
és Bolomóter.
Sugárzó anyag. Az igen erősen ritkított gá
zokat tartalmazó, ú. n. Crookes-fóle csövekben a
negatív elektródtól egyenes vonalban tovaterjedő
katódsugarak nagyon gyengén világítók, de az
Üvegfalakon zöldes fluoreszkáló fényt gerjeszte
nek, mechanikai és gyújtó hatásúak, a mágnes
sel eltéríthetek és negatív elektromos részecskék
ből állanak. Crookes, aki őket behatóan tanulmá
nyozta, az anyag negyedik halmazállapotát vélte
bennük felismerni s azért a S. nevet adta nekik.

Suhayda

Most már ezt a nevet nem használják. L. Elek
tromos sugárzás.
Sugárzó hő, a hőforrástól, pl. a Naptól, láng
tól, meleg testtől kiinduló hő, mely a levegőn át
halad, anélkül, hogy azt eszrevehetőleg fölmele
gítené és csak akkor vehető észre, ha valamely
testhez ér, mely azt elnyeli (abszorpció). A hő
elnyelése szempontjából a testek nagyon külön
bözően viselkednek. Legjobb hőelnyelő a kormo
zott felületű test. L. Hősugárzás.
Sugárzó virág (nov.) 1. Fészkesek.
Súgás, fürdő, 1. Sepsiszentgyörgy.
Suger (ejtsd: szazssr), francia apát és államférfiú,
szül. Saint-Omerben 1081., megh. 1151 jan. 12.
A saint-denisi kolostor apátja volt 1122 óta s nagy
befolyással volt VI. Lajos és VII. Lajos király
uralkodására. Sokat tett az igazságszolgáltatás,
földmívelés, ipar és kereskedelem javítására.
VII. Lajos keresztes hadjárata alatt (1147—49)
Franciaország kormányzója volt. Művei: Vita
Ludovici VI. (kiadta Molinier, Paris 1887) ós De
rebus in sua administratione gestis (kiadta Duchesne, Scriptores 5. köt.). Életrajzát megírták
Nettement (Paris 18tí8, 3. kiad.) és Gartellieri
(Berlin 1898).
S u g g e s l i b i l i t a s (lat), a sugallásra való haj
landóság, sugallhatóság. L. Sugallás.
S u g g e s t i o (lat.), 1. Sugallás, Hipnotizmus.
S u g g e s t i o u m e n t a l e (franc, ejtsd: szüzsesztion maötái), 1. Telepátia.
Suggestiv Kérdés, 1. Feleletet sugalló kérdés,
Fogásos kérdés.
S u g i l l a t i o (lat.), apró, csikszerü vérzések a
bőr és a savóshártyák, nyálkahártyák alatti kötő
szövetben.
Sugnan (Signan), tartomány a Paniir-hegységben. Hajdan az afganisztáni emirnek adózott, 1894
óta az orosz Turkesztáuhoz tartozik. Területe
8000 km2, lakosainak száma 20,000, akik árja
nyelvjárást beszélnek.
Súgó (Smigovce.i, kisk. Zemplén vm. szinnai
j.-ban, (1910) 294 rutén lak. (Tr. Cs.-Szl.).
Súgó, a színházakban az az egyén, ki előadás
közben a súgólyukban ülve a színészeknek és éne
keseknek szerepük szavait könyvből halkan előre
mondja, illetőleg emlékezetükbe hozza. A régi
színpadok S.-t nem isméitek, de a modern szín
házakban nélkülözhetetlen. A mellőzésére történt
kísérletek nem lettek általánosak.
Suha Katalena, adók. Belő vár-Körös vm. gjurgjevaei j.-ban, duio) 934 hovát lak. (Tr. SzHSz.)
Suha Mlaka, adók. Verőcze vm. szlatinai j.-ban,
(íoio) 1109 szerb, horvát, magyar és német lak.
(Tr. SzHSz.)
Suhanc, a gyermekkorból kilépett, de még
nem egészen felserdült fiú.
Suháng, az erős, 2—3, sőt 4 m. magas fa
csemete neve. Némely erdőgazdaságban a 2 m.
magas gyengébb S.-okat az eresebbektől félsuháng
névvel különböztetik meg.
Suhayda János, egyetemi tanár, kúriai bíró,
szül. Miskolczon 1818 dec. 29., megh. Budapesten
1881 szept. 18. Előbb pap akart lenni, de azután
a jogra ment át. Ügyvédi oklevelének elnyerése
után 1842. Vácz városa tanácsnokává választotta.
1848-ban a budapesti egyetemen tanár lett, ó volt
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az első, aki a kánonjogot magyar nyelven adta
elő, d3 1849. már nem folytathatta tanári műkö
dését. 1850-ben jelent meg tőle az ideiglenes tör
vényszéki szerkezet és polgári törvényszéki rend
tartás kommentárja s a váltójogtan kézikönyve.
1851-ben pestvármegyei törvényszéki ülnökké
nevezték ki, 1854. a kecskeméti törvényszékhez
helyezték át, 1856. a pesti országos törvényszék
tanácsossá, majd a székesfehérvári törvényszék
alelnökévé, 1862. a helytartótanácshoz előadó
tanácsosnak novezték ki. 1864-ben a Magyar Tud.
Akadémia levelező tagjává választotta. A magyar
felelős kormány megalakulása után az igazság
ügyi minisztériumban osztálytanácsos lett s egyideig a közoktatásügyi minisztériumban is műkö
dött. 1869-ben a hétszemélyes tábla bírája s a
kúria átalakulása után legfőbb itélőszéki bíró lett.
A kodifikáció munkálataiban buzgó részt véve,
erről cikkeket és külön monográfiákat írt; ilye
nek : A honosságról és külföldiekről (Pest 1867);
Adatok és eszmetöredékek a polgári házasság
ról ; Az irodalmi s művészeti jogokról; A há
zassági válóperekről. Önálló müvei: Magyar
ország közjoga (Cziráky Antal gróf ismeretes
latin munkája nyomán, 1869); a Magyar polgári
törvénykezés rendszere (1868-ig 4 kiadás, 1869.
az 1869. LIV. t.-e. nyomán átdolgozta); a Magyar
magánjog rendszere (1862), mely hat kiadást ért.
Suhl, város Erfurt porosz kerületben, (IMÍ»)
14,742 lak., vasiparral, híres fegyvergyártással,
amely különösen 1550-től 1634-ig virágzott. 1876.
sósforrást fedeztek föl mellette, amelyhez fürdőt
is építettek.
Suhopolje, adók. és pk. Verőcze vm. verőczei
j.-ban, (i9io) 1681 horvát, magyar éa német lak.
(Tr. SzHSz.)
Suhopoljska Borova, adók. Verőcze vm. ve
rőczei j.-ban, (i9io) 1478 szerb, horvát, német és
magyar lak. (Tr. SzHSz.)
S u i c i d i n m (lat.) a. ra. öngyilkosság (1. o.).
S n i d a e (állat), 1. Sertés-félék.
Suidas, görög grammatikus Kr. u. 950 táján.
Egy kritikátlan szaklexikont kompilált össze a
nyelvészet és irodalomtörténet köréből, mely azon
ban kivált életrajzi adataiért megbecsülhetetlen.
Legjobb kiadása a Bernhardy-féle (2 rész, Halle
1834—53).
Sui i u r i s (lat.) a római jogban a. m. önjogú,
t. i. S. persona v. homo S., aki nincsen más jo
gának alávetve (alieni iuris persona v. alieno iuri
subiecta persona). A római jogi terminológia sze
rint a, m. paterfamilias (1. o.).
S u i n a (Igazi sertések, állat), a Sertés-félék
családjának egyik alcsaládja. L. Sertés-félék.
Suippes (ejtsd; szvip), az Aisnes mellékfolyója
a Champagneban Marne départementban. A világ
háborúban a iS.-től délre vonult a Reims ellen mű
ködő német hadsereg erős állása, amelyet azon
ban 1918 októberben az egyesült francia-angol
amerikai sereg hosszú elkeseredett harc után meg
ingatott ; a visszavonuló németek után okt. 11. a
franciák átkeltek a folyón.
Suisse (ejtsd: szvfsz), Svájc francia neve.
S a i t e (franc, ejtsd: szvit; Partié, Partita) a
legrégibb ciklikus (többtételes) forma, melyben
több, ugyanazon hangnemben írt, különböző jel
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legű táncdarab sorakozik egymás után. A ciklikus
formák eredetét ott kell keresnünk, midőn a XVI.
sz. közepén a körtánchoz utótáncot csatoltak.
A legelső S.-nek 4 tétele volt: Paduan, Tripla,
Gaillarda, Courante. Később 5 tételes S.-ket talá
lunk ilyen táncokkal: Padovana, Gaillarda, Allemande, Tripla, Courante. Bach 8.-ben ez a sor
rend : Allemande, Courante, Sarabande, Menuetto,
Gavotte, Gigue. Utóbbi előtt néha Passepied, Eigaudon és Branle, sőt gyakran Air. Az a S., mely
a XVII. sz. végén jelenik meg, alapja a mai S.nek. Ezekben —• a Lully operáiból összeállított
dalforma-sorozatokban — a tánc-számokon kívül
tánc jellegű, de sokféle című (pastoral, nocturne,
stb.) zenekarra írt dalformák alkotják a S. tételeit.
V. ö. Condamin, La suite instruinentale (1905).
Sírja (Suja), kisk. Trencsén vm. zsolnai j.-ban,
(i9io) 346 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Suja, az ugyanily nevű járás székhelye Vladi
mír orosz kormányzóságban, (IMO) 30,202 lak.,
pamutfonással és szövőkkel, bőrcserzéssel és
prémkészítőkkel.
Sujánszky Antal, esztergomi nagyprépost, c
püspök, egyházi író és költő, szül. Pesten 1815
aug. 4., megh. Esztergomban 1906 aug. 13. Pappá
szentelték 1838. Rövid ideig Komáromban, azután
Pesten segédlelkész volt. 1854-ben pestjózsef
városi plébánossá választották. 1869-ben eszter
gomi kanonok, 1872—81. bécsi pazmaneumi rek
tor, 1886. pápai prelátus, 1891. c. püspök, 1894.
káptalani nagyprépost lett. Irodalmi tevékeny
sége sokoldalú. Kiválóbb művei: S. vojlásos és
hazafiúi költeményei (Pest 1844); Őrangyal,
vallási almanach (u. o. 1845—48); Ájtatosság
gyöngyei (imakönyv, Buda 1846); Fenyrajzok
Jézus és az apostolok életéből (12 flizet, Lipcse
1846); Szemelvények S. A. költeményeiböl{Eszte:Tgom 1888, kiadták tisztelői aranymiséje és több
mint félszázados irodalmi működésének emlékéül)
stb. Több német és francia ájtatossági és hitvi
tázó munkát is fordított, minők: A kereszténység
védelme (3 köt., 1840—44); Kempis Tamás négy
könyve (1844). Életrajzát megirta Komlóssg
Ferenc (Pozsony 18S6). V. ö. Zelliger Alajos,
Egyházi írók csarnoka.
S u j e t (franc, ejtsd: szüzsé) a. m. subjectum,
tárgy, minta; a zenében, az utánzó ellenpontban,
az utánzandó téma neve.
Sujnik, hegy, 1. Psicnj hegység.
Svijszkij, Vaszilij Ivanovics, orosz bojár, ki
1606. felkelést támasztott az első Ál-Dimitrij
ellen s annak meggyilkolása után ő lépett a cári
trónra. Szerencsétlenül harcolt a második ÁlDimitrij és a lengyelek ellen. Ez utóbbiaktól le
győzetve 1610 júl. 17. le kellett mondania a trón
ról és kolostorba vonult. Miután a lengyelek
Moszkvát megszállották, S.-t magukkal vittek, ki
lengyel fogságban halt meg 1612 szept. 22.
Sujtás, lapos zsinórzat, mellyel a magyar dol
mányt, mentét, nadrágot kicifrázzák. Átvitt érte
lemben a. m. cikornya.
Sujtás keceg (Spirilinus bipunctatus Bloeh.r
ánat), 1. Keceg.
Sújtó lég, a. m. bányagáz (1. Bányalevegő).
Suk, Josef, cseh zeneszerző, szül. kíecovicban
(Csehország), 1874 jan. 4. Dvorak tanítványa éa
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veje. 1892-b3ii a Csali-vonósnégyes második he tételű alapanyagban amfibol-, plagioklász-, ortogedűse lett. Számos zenekari és kamarazenemüvet, klász-, augit- és néha még kvarc- és biotitkristáegy drámai legendát (Pod jabloni, 1902) és egy lyojí is vaunak kiválva.
operát (Letúr pán, 1903) írt.
Sulek Bogoszláv, horvát tudós és publicista,
Sukenobu (más nevein Magoyeimon, Ukiyó, szül. Szombathelyen 1816 ápr. 16., megh. Zág
Jitokusai, Jitókusó, Bunkwado), japáni festő rábban 1895 nov. 30. 1835-ben Horvátországba
és fametszetrajzoló, illetőleg könyvillusztrátor ment és Zágrábban nyomdász lett. Gaj Lajos az
(mint utóbbi nagyon híres), szül. 1671. (?), megh. illírek vezére felismervén S. sokoldalú tudását,
1751. (?). Kezdetbon Kanó Yeinó tanítványa volt 1843. megbízta a Danica Ilirska című szépiro
Kyótóban. Később a népies irányhoz csatlakozott. dalmi lap szerkesztésével. Ugyanez időben szer
(L. Japáni művészet.)
kesztette a szigorú cenzúra miatt Belgrádba át
Sukoró, nagyk. Fejér vrnegye székesfehérvári helyezett Branislav c. politikai lapot is, amely
azonban rövid életű volt. 1846-ban átvette Gajtól
j.-ban, (1920) 932 magyar lak.
Sukovszkij (Shukowskij'. Zsukovszkij), Va- a Narodne Novine című politikai lap szerkeszté
szily Andrejovics, oross költő, szül. a tulai kor sét. 1860—1865-ig szerkesztője volt a Gospodarski
mányzóságban 1783 febr. 9. (jan. 29.), megh. List című gazdasági, azután pedig a Pozor című
Baden-Badenben 1852 ápr. 24. (12.). 1820-ban be politikai lapnak. Hírlapírói tevékenységén kívül
választották a tudományos akadémiaija, 1824. több tankönyvet, szótárt és közjogi munkát írt.
udvari tanácsos és Sándor trónörökös nagyherceg Közjogi munkái: Nase Pravice (a mi jogaink)
vezetője lett. S. egyik legelőkelőbb képviselője a 1860 és Hrvatski Ustav (horvát alkotmány) 1883.
romantikus iskolának az orosz irodalomban.
Suleviae, 1. Kelta mitológia.
Leginkább Schillerből, Bürgerből, Moore Tamás
Snlf
és Sulfo.. • összetételű szókat lásd
ból, Byronből és Uhlandból fordított. Buzgón for Szvlf... és Szulfo... alatt.
dította az ó-klasszikusokat is (Odisszea, Aeneis).
Sulfur (Sulphur, lat.), kén (1. o.); S. auratum
Leghíresebb költeménye: Pevec v stane russkieh antimonii, S. stibiatum aurantiacum: antimonvojínov (A dalnok az orosz harcosok t'borában). pentaszulfid; S. depuratum, S. sublimatum
Költeményei nem annyira tartalmukkal, mint in lotum : ammoniás vizzel mosott kén; S. jodakább mesteri tormájukkal gyakoroltak fejlesztő tum: jódkén; S. praecipitatum: kéntej, le
hatást az orosz versköltészetre. Összes müvei csapott kén; S. stibiatum rubrum, Stibium sul7 kötetben jelentek meg Szent-Pétervárott 1902. furatum rubrum : ásványi kermes, antimonszul
fid ós oxid keveréke ; S. sublimatum: szublimált
Sula (áUat), 1. Szúla.
Sulchán áruch (héb. a. m. terített asztal), kén, kénvirág.
neve a zsidók rendszeres törvény- és szertartásSuli, szudáni néger törzs r a Nilus felső terüle
könyvének, melyet Káró József tudós a XVI. tén, az Albert-Nyanzától É.-ra. Nyelvüknél és
sz.-ban készített a XIV. sz.-ban élt Jakab ben szokásaiknál fogva szoros rokonságban vannak a
Ásor kodiflkátor Árba turimnak nevezett kódexe silluk nilotikus néger törzzsel. Pöldmívelők ésalapján. Bz utóbbi gyűjteményt Káró József rab merész vadászok, de marhatenyésztéssel nem fog
binus magyarázatokkal látta el (a magyarázat lalkoznak.
neve: Bét Jószef), melyekben Jakab ben Áser dön
Suliguli, Felsővisóhoz tartozó fürdő Máramatéseinek forrását megnevezi, az ellenmondásokat ros vm. visói j.-ban, kénes ásványvízforrása
kiegyenlíti, a tévedéseket helyreigazítja és újabb régebben nagy kelendőségnek örvendett, újabban
törvényeket összegyűjt. E magyarázatokból készí kis fürdő épült a forrás körül. (Tr. E.)
tette el a S.-ot, melynél me,gtartotta a régi négySulitjelma, 1877 m. magas hegy Norrbotten
rendszerü fűbeoszt'ist: 1. Orach chajjim, mely a svéd és Nordíand norvég tartományok határán,
templomi, házi, ünnepi és böjti szertartásokat ; évente belőle mintegy 1200 tonna rézércet bá
2. Jóre déa, mely az étkezési, gyaszolási, a régi nyásznak Furuland közelében.
pogányokról szóló iskoláztatási, uzsoraszabályo
Suljam, adók. Szerem vm. mitroviczai j.-ban,
kat ; 3. Eben háéser, mely a házassági, vallási tör doio) 1015 szerb lak. (Tr. SzHSz.)
vényeket; 4. Ghósén hámispot, mely a magán
Sulkhán-áruk, 1. Sulchán áruch.
jogi és bűnvádi intézkedéseket tartalmazza. A S.
Sulkovci, adók. Pozsoga vm. pozsegai j.-ban,.
először 1565. jelent meg Velencében, azóta szá (1M0) 791 horvát és szerb lak. (Tr. SzHSz.)
mos kiadást ért; vannak rövid kivonatú kiadásai
S a l k y (ang., ejtsd: szöiikí),egyfogatú, kétkerekű
is; egyes részeket le is fordítottak (németre Kreu- igen köunyü kocsi, mely egyetlenegy személy
zenach és Pavly). A S. tetemes része manapság részére, sebes hajtásra alkalmas. Ilyen kocsit,,
már érvényét vesztette.
verseny-S.-t használnak az Ugetőversenyen. Az
Sulchán happanim, Móz. II. 253-ban említett, a amerikai verseny-S. váza hickoryfából készül és
pusztai hajlékban felállított asztal, melyre a szin- az egész kocsi súlya legföljebb 20 kg., kerekét
kenyeret, lecliem liappanimot (1. o.) elhelyezték. pneumatikabroncs borítja.
Sulky-eke (ang., ejtsd: szGiiki), kerekes eke, rúd
Sulcus (lat.) a. m. barázda (1. o.).
Sulden (St. Gertrúd), Stilfs községhez tartozó dal és kocsiiiléssel, ahonnét a szántás mélységét
falu, nyaralóhely Meran volt tiroli kerületi kapi igazítja a szántó.
Sulla, 1. Lucius Cornelius S., római diktátor,
tányságban, 1845 m. magasban, (1910) 217 lak. S.
az Ortler-csoportba irányuló turista-kirándulások szül. Kr. e. 188. Részben léha mulatozásokkal,
részben irodalmi tanulmányokkal eltöltött ifjúság
kiinduló pontja. Most Olaszországhoz tartozik.
Suldenit, a Keleti Alpok (Suldeu-völgy) szürke, után 107. mint Marius konzul quaestora vett
andezit-külsejű porfirit-kőzetei. A változó össze részt a Jugurtha-féle háborúban és ügyességévé'
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Távette Bocchust, Mauretania királyát, liogy a
hozzá menekült Jugurthát a rómaiaknak kiadja.
88-ban konzul lett és megbízást kapott a uiithri•datesi háború vezetésére. Már Nolába utazott had
seregéhez, midőn a demokrata párt Mariusra
bízta a vezérletet. S. most hadseregével Róma
ellen indult, a várost bevette, legkiválóbb ellen
feleit száműzte, intézkedéseiket megsemmisítette ;
még bevárta a következő év konzulainak meg
választását, azután kizárólag a rábízott háborúra
irányította minden törekvését. De Rómában ismét
ellenfelei ragadták magukhoz a hatalmat és 86.
Mariust hetedizben választották konzullá. (L.
még Cinna.) S. csak Mithridates legyőzése után
•83. tért vissza 40,000 katonája élén Itáliába, Norbanus konzult Tifata hegyénél megverte, a másik
konzulnak, Scipiónak seregét elpártolásra bírta,
82. pedig az ifjabb Mariusnak főleg szaunátokból
álló seregét előbb Sacriportusnál, majd Róma
falai alatt megverte és ismét a főváros ura lett.
Féktelen bosszújában ellenfeleit megölette vagy
száműzte, birtokaikat hívei és veteránjai között
osztatta szét, a szenátustól bizonytalan időre dik
tátorrá neveztette ki magát és korlátlan hatal
mánál fogva az alkotmányt a nemesi párt javára
módosította. A népgyűlés törvényhozói jogát szűk
korlátok közé szorította, a néptribunus hatalmát
az eredeti szerény mórtékre szállította le, a sze
nátusba 300 lovagot nevezett ki s a bíráskodást
.a nemességre bízta. 79-ben lemondott a diktatú
ráról és Puteoliba vonult, 78. meghalt. Plutarchos
•életrajza nagyrészt S. emlékirataiból vette az
-adatokat V. ö. Zacliariae (Heidelberg 1831) és
Lan (Hamburg 1855) életrajzát; Gerlach, Marius
und S. (Basel 1856); Lengle, Untersuchungen
über die S.-sche Verfassung (Freiburg 1899).
2. Faustus Cornelius S., az előbbinek fia,
Pompeiusnak veje, a polgárháborúban Caesar
•ellenfele volt. A farzaloszi csata után Afrikába
menekült és a thapsusi csatában esett el (46).
3. Fublius Cornelius S., a diktátor unoka
öccse, a polgárháborúban Caesar híve és a far
zaloszi csatában a jobb szárny vezére volt.
Nulla (növ.i, 1. Hedysarum.
S u i ü v . , latin növénynév után Sullivant William (1803—73) amerikai botanikus nevének rö
vidítése. A mohákat ismertette.
Suliivan (ejtsd: szöiiiven), Arthur Seymour, sir,
angol zeneszerző, szUl. Londonban 1842 máj. 13.,
megh. u. o. 1900 nov. 22. 1876—81-ig a National
training school of Music igazgatója volt. Számos
nyitányt Irt, köztük többet Shakespere műveihez,
írt szimfonikus müveket, kantátokat és sok zon
goradarabot. Világhírűvé operettjei tették. Neve
zetesebbek: Cox and Box; The Mikado (1885).
Nagy operája: Ivanhoe (1891). Balletje: Victoria
and Merrie England (1897). Életrajzát megírták:
Lawrence (1899), M. Mackenzie (1902), S. WindMam (1903), Findon (1904).
Sully (ejtsd: szüli), Maximilien de Béthune,
Hosny báró, S. herceg, francia államférfiú, szül.
Rosnyban 1560 dec. 13., megh. Villebonban 1641
dec. 21. Mint buzgó hugenotta Navarrai Henrik
oldalán harcolt 1587—90. Mikor az IV. Henrik
néven a francia trónra jutott, legbizalmasabb
-tanácsadója lett. 1597-ben átvette Franciaország
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pénzügyeinek intézését s takarékosságával, a földínívelés és ipar támogatásával az országot új vi
rágzásra juttatta. A király rábízta még a tüzér
ség ós a varak felügyeletét ós a külügyek inté
zését. Nagy érdemeket szerzett még középületek
és csatornák építésével. 1606-ban hercegi rangra
emelkedett. IV. Henrik meggyilkolása után vissza
vonult. XIII. Lajos király 1634. tábornaggyá ne
vezte ki. Emlékiratai (Économies royales) fonto
sak korára nézve, de sokszor megbízhatatlanok s
a L'Bcluse abbétól átdolgozott kiadás (Amsterdam
1745, 8 köt.) meg van hamisítva. Ezekben van
megemlítve IV. Henrik állítólagos nagy terve az
európai keresztény köztársaságról és az örök bé
kéről. S. életrajzát megírták Gourdault (Tours
1877, 3. kiad.), Bouvet de Cressé (u. o. 1878) és
Dussieux (Paris 18S7). V. ö. még Bittér, Die
Memoiron S.-s (München 1871); jlükelhaus, Der
Ursprung des Planes vom ewigen Frieden in den
Memoiren des Herzogs von S. (Berlin 1893); Pfister, Les Économies royales de S. (Revue historique,
(1894).
Sully-Prudhomme (ejtsd: szüiiprüdomm), Merté
Frangois Armand, francia költő, szül. Parisban
1839 márc. 16., megh. Chatenay kastélyban (Paris
mellett) 1907 szept. 7. Eredetileg természettudós
nak készült, de csakhamar kizárólag az irodalom
nak, főleg a költészetnek élt. Verseiben a formai
tökélyt az érzések őszinteségével és a filozófiai
gondolatok mélységével egyesítette. Verskötetei:
Stances et poémes (1865); Les épreuves (1866);
Les solitudes (1869); Les destins (1872); La justice
(1878); Le prisme (1886); Le bonheur (1888) stb.
Prózai művei: L'expression dans les beaux árts
(1884); Réflexions sur l'art des vers (1892); Que
sais-je? (1895); La vrai religion selon Pascal
(1905); Psychologie du libre-arbitre (1907) stb.
1901-ben megkapta az irodalmi Nobel dijat, mely
ből fiatal költők számára tett alapítványt; ugyan
akkor a Magyar Tud. Akadémia kültagjává vá
lasztotta. Összegyűjtött müvei: Oeuvres (1883—
1908,8 köt.). V. ö. L. Kari, 8., eine psychologischliteraturgeschichtliehe Studie Leipzig (1907); E.
Zyromski, S. (Paris 1907); Ferenczi Z., S. (Buda
pesti Szemle 1910).
Sulmo, ókori város, 1. Sulmona.
Sulmona (1902-ig Solmona), város és püspök
ség székhelye Aquila olasz tartományban a Gizio
mellett, (i9io) 18.535 lak. San Pamfilo gót temp
loma 1109. épült szép kapuzattal; régi városház
zal (XVI. sz.), középkori vízvezetékkel. Földren
gések gyakran pusztították, 1915. is nagy károkat
szenvedett. S. az ókori Sulmo, Ovidius és VII.
Ince pápa szülőhelye.
SulpJioborif (4sv.), 1. Szulfoborit.
S u l p l i o h a l i t (üsv.), 1. Szulfohalit.
S u l p b u r (lat.) a. m. kén (1. o. és Sulfur).
Sulpicia, több római nőköltő neve : 1. Messala
Corviiüus unokahúga, kinek Corinthus (igazi ne
vén Cornutus) iránti szerelmét Tibullus (1. o.)
gyönyörű költemény-ciklusban rajzolja. Fenn
maradtak a tibullusi gyűjteményben az ennek
alapjául szolgáló apró versek is, melyeket magá
nak S.-nak tulajdonítanak. — 2. Domitianu3 ko
rában erotikus költemények írója, Calenus neje.
Tőle származtattak egy 70 hexameterből álló sza-
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tírát, mely azonban valószínűleg későbbi ter
mék. Uomitianus korának száraz kritikája (kiadta
Baehrens Poetae lat. minores 5 köt.).
Sulpiciánusok, francia kongregáció, amelyet
Olier Jean Jacques, a párisi St-Sulpice (innen a
JS. neve) egyház plébánosa 1642. alapított. Fel
adata volt a papnevolőintézetek vezetése. A nagy
forradalom alatt megszűnt; 1816. ismét föléledt,
de a párisi szemináriumot 1906, megszüntették s
múzeummá alakították; ellenben Észak-Ameriká
ban, nevezetesen Baltimoreban a kongregáció ma
is működik.
Sulpicius, nevezetes római család, melynek
több ága (Gálba, Gallus, Longus, Paterenlus,
Hufus stb.) volt. Kiválóbb tagjai: 1. Publius S.
Gálba, Kr. e 210. és a következő években Fülöp
makedón király, Karthágó szövetségese ellen in
dított háború vezére volt. — 2. Servius S. Gálba,
Kr. e. 151. mint prétor vereséget szenvedett Lusitaniában, 149. Cato izgatására törvény elé idéz
ték, mert az előbbi évben több ezer lusitaniai em
bert áruló módon felkoncoltatott, de ékesszólásá
val kieszközölte felmentésót és 144. konzul is lett.
— 3. Publius S- Bufus, szül. Kr. e. 124. Cicero
magasztalja hatalmas ékesszólását. 88-ban nóptribún lett és mivel törvényjavaslatát, hogy a
polgárjoggal felruházott szövetségeseket a régi
polgárokkal egyrangúaknak tekintsék,-az optirnaták hevesen ellenezték, Marius pártjahoz csatla
kozott és az ő indítványára ruházták Mariusra a
Sullának már megszavazott f övezórletet, melynek
alapján az utóbbi már elindult ugyan Mithridates
ellen (1. Sulla), de erre a hírre visszatért Rómába s
ellenfeleit száműzte vagy leölette, így magát S.-tis.
Sulpicius Severus, keresztény történetíró,
szül. 365 körül Aquitaniában, inegh. 420 körül.
Előbb jogász volt, később nejének korai halála
után (390) Toursi szt. Márton befolyására ma
gányba vonult ós pap lett. Nevezetes műve: Chronicoruin (2 köt., 403 elején), zsidó-keresztény tör
ténelem Ádámtól a 400-ik évig, müveit kereszté
nyek számára. Továbbá Vita S. Martini, 2 dialogi.
Sulvanit (4sv.), rézszulfovanadinát: Cug VS 4 ;
vaskos, bronzsárga fémfényü, fekete kareu töme
gek alakjában Burra-Burra rézbányáiban DélAusztráliában újabban fedezték fel.
Súly, az az erő, mellyel a föld a testeket füg
gélyesen lefelé tereli, vagy az a nyomás, melyet
az esésébon megakadályozott test az alatta levő
nyugvó, vízszintes alapra gyakorol. A súly egy
ségéül a grammot használjuk. Ez egy köbcenti
méternyi 4° C. desztillált víznek súlya. Mint na
gyobb egység a grammnak 1000-szerese, a kilo
gramm szerepel. A közéletben a súlyt a testek
tömegénekmérésére használják. Ez az eljárás jogo
sult, mert a súly a tömeggel a föld ugyanazon
helyén arányos. Míg azonban a tömeg a föld külön
böző helyein nem változik, addig a súly, tehát az
alapra gyakorolt nyomás már nem állandó, hanem
az egyenlítő felé kisebbedik, a sarkok felé
nagyobbodik. (L. Nehézség és Gravitáció.) A tes
tek súlyának megállapítása végett a mérleget
használjuk ós a törvényesen elfogadott súlyokat.
Az ezekkel meghatározott súly az ú. n. általános
súly. Itt nem vagyunk a test térfogatára figyelem
mel. Ha a súlyt a térfogattal hozzuk viszonyba,
Héiai Nagy Lsxikvnti XVII. IcöL
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tehát a térfogategységben foglalt tömeg súlyát
keressük, akkor már a fajsúlyt kapjuk. L. Fajsúly.
Súly a kereskedelmi ós magánéletben az árú tö
megének a mértéke. A mérleggel való egyszerű,
mérés következtében az árúk legtöbbjét ma súly
szerint mérik és mindjobban kiszorulnak az egyéb
mértékek (űr-, darab-, stb.). A súly megállapítá
sára a mérlegeknél súlymértékeket használnak,
melyek többnyire vasból és rézből készülnek, de
kis súlyok mérésére apró arany-, v. platinalemezeket is használnak. A forgalomba jövő árúnál
megkülönböztetnek bruttó-, nettó- és tára-súlyt
(1. o.), ami az árú teljes, tiszta és a göngyölot
súlyát jelenti. A tiszta (nettó) súlyból levonásba
hozhatók még az ú. n. súlylevonások az árú
beszáradása, elporladása, stb. fejében. A súly mér
téke a3 legtöbb államban ma a gramm, mely =
1 cm 4 ü°-ú desztillált víz súlyával; ennek tíz
szerese a dekagramm, ezerszerese a kilogramm,
míg ennek százszorosa a métermázsa (q=quintal),
ezerszerese a tonna. Sokhelyütt, különleges árúk
nál, még ma is használatban vannak a régi súly
mértékek, melyeket a forgalomból a szokással
szemben kiirtani alig lehet (pl. Bajorországban,
Poroszországban élelmiszerek mérésénél a font).
Súlyadó, bizonyos súlymérték szerint az adó
tárgyak súlya alapján kivetett adó.
Sulyany, a bárium régibb rossz magyar neve.
Súlyapadás. Az árú raktározásánál előfordul,
hogy az árú természeténél fogva súlyából veszít,
(beszáradás, párolgás, elporlás stb.). Ezt a termé
szetesen keletkezett súlyhiányt nevezik S.-nak.
Súlyareométer, 1. Areométer.
Súlydobás, az atlétikának kedvelt ága, mely
nél az atléta egy 213 cm. átmérőjű körből dobja
távolba a 7'/ 4 kg.-os golyót.
Súlyegyen, 1. Egyensúly.
Súly- ós mértékrendszer, 1. Mértékrendszer,
Méterrendszer.
Súlyfölösleg származik akkor, ha valamely
árú tárolás közben súlyban gyarapszik (pl. a bőr,
ha nedves helyen tárol), továbbá ha az átvételi
mérés és a továbbadás mérése között az utóbbi
javára többlet származik. Pl. valamely árút szok
ványtárával vesznek raktárra és tényleges súly
ban adják el részletekben.
Súlyhőmérő, vékony falú, meghajlított és vé
kony nyakú kis Uveglombik, melyet először üre
sen mérnek meg, azután kénesővel megtöltenék
0° C.-nál. Ezzel oly számot kapnak, mely a lépté
kes hőmérő zóruspontjának felel meg. Ha forró
vízbe helyezik, a kéneső ogy része kifolyik s ha
azután kihűlés után ismét meghatározzák a súlyt,
az így kapott szám megfelel a forrpontnak. E két
számadatból és az eszköznek valamely közeg
ben szenvedett súlyvesztesógéből meg lehet ha
tározni e közeg hőmérsékletét. A S.-t leginkább
folyékony testek kitágulásának meghatározására
használják.
Súlykiegyenlítés, 1. Handicap.
Súlyköltségek, az árúk kalkulációjában azok
a költségek, melyek :i súlyok arányában osztandók meg.
Súlylevonások azok a levonások és engedmé
nyek a kereskedelmi számlákban, melyek az árú
súlyától függnek (tara, supratara stb.).
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Súlymérték, 1. Mérték, Mértékrendszer, Mé ségi erő támadáspontjának tekinthető. Helyes
neve: tömegközéppont. Minthogy a test súlya az
terrendszer.
egyes részecskék súlyainak eredője, azért a S..
Súlymótor, 1. Motor.
Sulyok (bunkóié, bunkó Y.botóka), 12—20 cm, nem egyéb, mint e párhuzamos összetevő erők
hosszú és 10—15 cm. átmérőjű nyeles henger középpontja (1. Erők összetétele és szétbontása)*
gyertyániából, melyet a fa- és kőfaragó, az asz Meghatározása azon elv alapján történhetik, hogy
talos és kocsigyártó faragásnál, vésésnél verő- egy fonalon felfüggesztett test S.-ja a nyugalmi
szerszám gyanánt használ, hogy a tulajdonké- helyzetben mindig függőlegesen a felfüggesztéspeni aktív szerszámnak ütés révén eleven erőt pontja alatt van. Elég tehát a testet egymás után
két különböző pontjában felfüggesztenünk, hogy
adhasson át. L. még Cölöp.
Súlyom (nov.), 1. Trapa. - Földi S., 1. Tribulus. oly két egyenest nyerjünk, melyek metszéspontja
a S.-ot adja. Egynemű anyagból való kockának
Sulyomszurdancs (n8r.), 1. Tribulus.
Súlyosító körülmények, 1. Enyhítő és súlyo v. gömbnek, v. szabályos alakú lemeznek S.-ja
a test középpontjában van. A S. vagy tömegközép
sító körülmények.
Súlypát v. barit, baryt (fev.), báriumszulfát : pont mozgása megtartásának elve értelmében
Ba80 4 , néha kevés stronciumszulfátot is tartal valamely testnek vagy anyagi rendszernek S.-ja
maz (pl. Görzig Anhaltban 15°/o-ot). A cölesztin- úgy mozog, mintha az egész tömeg benne volna
és anglezittal izomorf, lapokban gazdag rombos egyesítve és minden külső erő közvetetlenül ekristályokban terem. Ezeknek habitusa majd táb pontra hatna, ellenben e pont gyorsulása függet
lás, majd pedig oszlopos; majd egyenként fen- len a test v. a rendszer egyes részeinek egymásra
nőve, majd pedig csoportosan, rozettaalakban el való hatásától.
Súlyportó, 1. Postai díjszabás.
helyezve fordulnak elő. Héjas, rudas, rostos, szem
Súlyszakmány (bány.), a lefejtett hasznosíthatóesés és vaskos halmazokban, witherit után való
pszeudomorfózákban is terem. A prizma szerint ásványok súlya szerint meghatározott munkabér.
Súlyszamltás. A selyem és a gyapjú nagy mér
kevésbbé tökéletesen, mig a prizmára merőleges
tékben vízszivó, ezért ezek víztartalma tapintás
véglap szerint kitűnően hasad.
Keménysége
nem
nagy (keménységi foka 3—3-5); fajsúlya a hozzá sal meg nem állapítható. Minthogy adásvevésnél
hasonló külsejű ásványokéhoz képest igen nagy: a víztartalom pontos ismerete felette fontos, ezért
4*482. Színtelen és víztiszta., de többnyire piro ennek megállapítására külön eszközöket (szárító
sasra, sárgásra, szürkére, kékesre, zöldesre és kat) készítettek a valóságos súly meghatározása,
barnára színezett; gyakran váltakozó szlnűvagy céljából.
váltakozóan tiszta és zavaros rétegekből áll. ÜvegSúlyszerinti analízis, 1. Kémiai analízis.
v. zsírfónyü, teljesen v. félig átlátszó. A lángban
Súlyszerinti vám, 1. Vám.
alig olvad; finom porát forró koncentrált kénsav
Súlytermométer, 1. Súlyhömérőoldja. Érctelérekben mint kisérő ásvány gyakori:
Súlyzó. Kézi tornaszer, közepén marokkal át
Preiberg (ú. n. Stangenspat); Marienberg, Przi- fogható hengerszára és mindkét végén egyforma
bram, Clausthal; továbbá Selmecz-, Körmöcz-, nagyságú vasgolyó van. A S.-t párosan szokás
Kapnik-, Felsőbánya, Nagyág, Offenbánya, Boica, használni. A S.-gyakorlatoknak fő célja, hogy a
mindenhol igen közönséges; Felsőbányán a S.- karok mozgásának helyes irányt adjon, vagyis
táblák gyakran az antimonitoszlopokra mintegy a mozgások bizonytalanságát csökkentse. Éppen
fel vannak tűzve. Vaspáttelepeken gyakran leveles ezért csekély mérvű, esetleg fából készült S.-kat a
halmazokban: HUttenberg Karinthiában,— Bereg leánytornázásnál és a 7—10 éves fiúgyermekek
vm.-ben Muzsajon az alunitos riolitban és Betléren tornáztatásánál sikerrel alkalmaznak.
Gömör vm.-ben a limoniton kristályokban (ú. n.
Salz., latin állatnév után Sulzer Johann HeinWolnyn). Sugaras rostos szerkezetű gömbökben
(1735—1814) svájci entomológus nevének
a Mte Paternón Bologna mellett (ú. n. bolognaipát rich
v. bononiai kö). Önálló telérekben és vastagabb rövidítése.
Suiza (Bad Suiza), fürdőhely. 1. Stadtsulzatelepekben pl. Meggen an der Lenne. Budán a KlsSulzbach, 1. város a bajor Oberpfalz kerület
Svábhegyen a nummulitmészkő hasadékaiban ben,
a sváb és neuburgi hercegek szék
sárgás-rozsdás táblákban, a várhegyi alagút már- helye,egykor
5325 lak., vasércbányával és kohók
gájában, Torda mellett Koppándon a mészkő repe kal. Az(1919)
egykori S. fejedelemség grófjai férflágádéseiben. Mint homokkövek kötőanyaga is szere nak kihalta
a XIII. sz.-ban került Bajoror
pel. A mészbarit héjas-gömbös tömegei Freiberg- szághoz. — 2.után
S.,
falu
(1910) 22,431
ben kalciumszulfátot tartalmaznak. A héjas allo- lak., kőszénbányával, Saar-területen,
vasöntéssel,
gépgyártással
morfit anhidrit után való pszeudomorfóza, lelő
helye UnterwirbachKudolfstadtnál. A hepatitbiia- és üveghutával.
Sulzbad, falu Alsóelszászban, a Morsig és vasút
rnennel elegyedett S., ütve szagot ad: a timsóspalában Andrarumban Svédországban, az érctelérek mellett, (1910) 673 lak., klór-, bróm-, jód- és vas
ben Kongsbergben. Régóta, jól ismert ásvány; Zay tartalmú ásványvízforrásokkal és látogatott für
Magyar Mineralogiájában ércmárvány (inarmor dővel. Közelében van Avolsheim látogatott híres
metallicum) néven említi. (L. még Poszforesz- búcsú járóhely. 1918 óta Franciaországhoz tar
kálás és Báriumszulfát). A S. a báriumkészít tozik.
Sulzbrunn, bajor fürdő Schwaben kerületben,
mények nyersanyaga; azonkívül fókép az ólom
Sulzberg községhez tartozik; jód- és 1906 óta
fehér, a liszt és a cukor hamisítására szolgál.
kénesfovrással.
Sulzburg, város Lörrach badeni kerületben, a
Súlypont (barocentrum), valamely testnek az
a pontja, mely a test minden helyzeténél a nehéz Fekete-erdő egyik völgyében, (I9i9) 1073 lak.,
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4 km.-nyire pompás fenyőerdők közt van S. f Urdő,
meleg ásványvízforrással.
Sulzer, 1. Johann Georg, szttl. Winterthurban
1720 okt. 5., megh. Berlinben 1779 febr. 27. A
maga korában nagyhírű esztétikus, 1747—1773.
Berlinben tanár. Főműve: Allgemeine Theorie
der schönen Ktinste (2 köt. Leipzig 1771—74;
több kiadást ért) az esztétika anyagát betűrendes
cikkekben dolgozta fel. Baumgarten híve volt,
de eklektikus módon a francia és angol elmélkedés
eredményeit is felhasználta. A rni elméletlróinkra
(Szerdahely, Verseghy stb.) is hatott.
2. S-, Salomon, a modern zsinagógai ének meg
teremtője, szül. Hohenemsben 1804 máre. 30.,
megh. Bécsben 1890 jan. 18. Több mint 60 évig
Bécsben kántor volt. Gyűjteménye: Sir-Cijjón,
gottesdien8tliche Gesange flir Israeliten (I. rész,
Wien 1845, II. rész u. o. 1866).
Sulzmatt, község Felső-Elszászban, a Vogézeknek egy szűk völgyében, (íoio) 2533 lak. Köze
lében van S. fürdő, több ásványos forrással. 1918
óta Franciaországhoz tartozik.
Sumach (Schmack, nsv.), 1. Gserzönövények.
Sumatra, sziget, 1. Szumátra.
Sumava, hegy, 1. Cselierdö.
Sumbulgyökér (n6v.), 1. Ferula.
Sumecani, adók. Belovár-Körös vm. íazmai
j.-ban, (mo) 551 horvát és szerb lak. (Tr. SzHSz.)
Sumece, adók. Pozsega vm. brodi j.-han, (1910)
499 horvát és rutén lak.'(Tr. SzHSz.)
Sumedje, adók. Verőcze vm. nasiczi j.-ban,
(isio) 83 szerb lak. (Tr. SzHSz.)
Sumela-kolostor, 1. Szumela-kolostor.
Sumen (törökül Sumla, Sumna), az ngyanily
nevű bolgár kerlllet és gör. kel. metropolita szék
helye, (1920) 23.975 lak., török papnevelőintézettel,
sok mecsettel, több keresztény templommal és
zsidó imaházzal. Legszebb épületei: a TumbulDzsamisszi nevű mecset, amelyet 1649. Serif pasa
alapított és egy dervisklastrom. S. sztratégiai fon
tosságú hely, mivel a dunai átkelő helyekről Szi
lisztriából és Ruscsukból D.-nek vezető utak itt
találkoznak. E sztratégiai fontossága miatt már
a XVII. sz.-ban megerősítették s az erődöket 1768.
Hasszán pasa nagyvezér kibővíttette. 1774-ben a
Rumjanzov, 1810. a Kamenszkoi és 1328.aWittgenstein vezérlete alatt álló orosz hadak hiába
ostromolták; ezért Í829. Diebics megkerülte. Az
1877—78-iki török háborúban az orosz csapatok
csak a béke megkötése után, 1878 júl. 23. szállok
ták,meg.
Sumetlica, adók. Pozsega vm. pakráczi j.-ban,
(i9io) 510 szerb lak. (Tr. SzHSz.)
Sumír, az ókori Babilónia (1. o.) D.-i részének
őskori neve, ellentétben az É.-i résszel, melynek
őskori elnevezése Akkád volt (1. o.). Ez ország
lakóinak vagyis a sumíroknak tulajdonítja a tudo
mány az ékírás (1. o.) és több más fontos művelő
dési tényező föltalálását. E nép etnográfiai jelle
gét eddig nem sikerült biztosan megállapítani,
csak az bizonyos, hogy nem volt sémi eredetű.
Története még mély homályba van burkolva, de
fenmaradt emlékei művészetével, írásával és nyel
vével ismertetnek meg bennünket. A régi sumír
nyelv kiejtéséről való ismeretünk még nagyon
fogyatékos, de tisztában vagyunk a nyelv jellegé
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vel, bár sok jelensége még homályo3 előttünk.
Az assziriológusok éveken át heves irodalmi har
cot folytattak a fölött, vájjon a S. nyelv, amely
számtalan emlék felirataiban maradt fönn, mint
pl. nyelvtani és szótári, vallásos és történeti tár
gyú szövegekben, valaha valóban élő nyelv volt-e,
vagy pedig csak a sémi jellegű babiloni nyelvnek
egy mesterséges nyelvjárása. Az utóbbi elmélet
legbuzgóbb védelmezője Halévy volt, míg a má
sik párton majdnem valamennyi assziriológus és
még más kitűnő nyelvészek is (Donner, Hunfalvy
Pál, Ujfalvy Károly, MUller Miksa stb.) meg vol
tak győződve egy külön S. nyelv létezéséről. Csak a
S. nyelv rokonsági viszonyai iránt térnek el a né
zetek. Némely tudós véleménye szerint a S. nyelv
az egyiptomi nyelvnek rokona volt. Akadtak olya
nok is, akik azt vitatták, hogy a S. és kinai nyelv
ugyanannak a nyelvcsaládnak a tagjai. Sok híve
volt annak az elméletnek is, amely a S.-okban az
ural-altáji nyelvcsalád hozzátartozóit látta (Oppert, Lenormant és Hemmel). Bezold, Delitzsch,
Haupt, Weissbach, Winckler, Zimmern, Ahlquist,
Budeur, Donner, Schott és Ujfalvy az ellenkezőt
állítják. Ma az assziriológia legkiválóbb képviselői
a S. nyelvnek az ural-altáji nyelvekkel való össze
függését tagadják; hasonló állásponton vannak
az összehasonlító nyelvtudomány és az ural-altáji
nyelvtudomány művelői is. De nemcsak a S. nyelv
szerkezet alapos kikutatása nyújthat felvilágosí
tást a S. nemzetiséget és az ismeretes népágaza
tokhoz való tartozását illetőleg, hanem a nyelvé
szet eredményeinél fontosabhnak látszanak az
antropológiai körülmények. És e tekintetben a
Telloh-bm talált fejek és szobrok, valamint a
S.-okat ábrázoló különböző domborművek arra az
eredményre vezettek, hogy a S-ok típusukat ille
tőleg a turáni néptörzzsel állanak a legközelebbi
rokonságban s így a S.-ok népe tagja ama nagy
turáni ágnak, amely az ural-altáji törzs altáji
ágából eredt. A S.-ok tehát az altáji csoporthoz
tartozó turk-népek legrégibb elődeinek egyik ága.
S e feltevés mellett bizonyos történeti archeológiai
tények is szólnak.
Irodalom. P. Hanpt, Die snmerischen Familiengesetze,
i/elpzlf? 1867; Fr. Hammel, Geschichte Babyloniens u.
Assyriens, Berlin 1885 ; Schrader Eb., Ist das Akkadische
der KeilBchrifttexte eine Sprache oder eine Schrift, Zeitschr.
d. Deutsch. Morg. Ges.Bd. 29; n. a., Zur Frage nach den
Ursprüngen der altbabylon. Kultur, Akad. D. Wiss. Berlin
1884; F. H. Weissbach, Die sumer. Frage, Leipzig 1898.
A sumír-akkad kérdés irodalmának áttekintő összeállítását
1. Ethnograpliia X. évf.

Sumla, város, 1. Sumen.
S u m m a (lat.) a. m. összeg; summatio, össze
adás ; summa summarum, az összegek összege,
mind együttvéve.
S u m m a a p p e l l a b i l i s (lat.) a. m. fellebbez
hető összeg, a fellebbvitel alapjául vett értéknek
oly számítása, amely szerint abban a kérdésben,
hogy fellebbvitelnek van-e helye vagy nincs, nem
a per tárgyának az értéke, hanem csak a fellebbvitt érték irányadó; a Pp. a per tárgyának értékét
veszi alapul. L. Fellebbezés.
Snmina cnm l a n d e (lat.) a. m. a legnagyobb
dicsérettel. Az egyetemeken a szigorlat kitűnő
eredményének kifejezése.
Sümmanus, latin v. szabin eredetű ősrégi
istenség, kitel az éjjeli zivatarokat származtatták.
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Júppiteírel ogylitt tisztelték a Capitoliumon, majd
a Cireus Maxirnus mellett építettek neki templo
mot, s június 20-ikán áldoztak tiszteletére.
S u i n m a r i u m (lat.), 1. Breviárium.
S u n i m a r u i n a c t o r (lat.), 1. Aktor.
S u m m a s n m m a r u m (lat. a. m. az összegek
összege), mindössze, összesen, végeredményben.
S u n i m e p i s c o p a t u s (új lat., alegfelső püs
pökség))), jelöli az ország fejének mint az evan
gélikus egyházkormányzat viselőjének állását,
hivatalát.
Summisták, a szentenciáriusokkal szemben a
későbbi skolasztikusok elnevezése, akik ú. n. sum
mákat (summa theologiae) vagyis önálló teológiai
müveket írtak, mint Halesi Alexander, Albertus
Magnus, Aquinói szt. Tamás stb. A szentenciáriusokra nézve 1. Lombardiis.
S u m i n i t a s (lat.), teteje, csúcsa valaminek,
különösen az orvosi növénynek, 1. Summitates.
S u m n i i t a t e s (lat), a gyógyszerészetben az
orvosi növények fiatul hajtásainak és bimbóinak
neve.
ü u i u u i u m bonuiu (lat.) a. m. legfőbb jó (1. o.).
S u u i m u m j u s s u m m a i u j n r i a (lat.), Ci
cero idézte római jogi közmondás: a legfőbb jog
(vagyis a túlzásig keresztiilvitt törvény) a leg
nagyobb igazságtalanság; a méltányosságnak is
tért kell engedni.
S n i n m u s c p i s c o p u s (lat.) a. m. legfőbb püs
pök, a pápának címe.
S u m i n u s t l i e s a u r a r i u s , 1. Fökincstárnok.
Sumner (ejtsd: szömner), 1. Charles, amerikai
államférfiú, szül. Bostonban 1811 jan. 6., megh.
Washingtonban 1874 márc. 11. Bostoni ügyvéd
volt és a cambridgei egyetemen is tanított. A po
litikában a whig-párthoz tartozott s 1850 óta a
szenátusban a rabszolgaság eltörlése mellett küz
dött. Nagy része volt Lincoln megválasztásában
s annak elnöksége alatt a szenátus külügyi bizott
ságának elnöke volt, Johnson elnökkel szemben
erősen védte a kongresszus jogait és nyíltan fel
lépett a Grant elnöksége alatt elharapózott kor
rupció ellen. Utoljára az Alabama-esetben (1. o.)
védte az Unió jogait Anglia ellen. Összegyűjtött
munkái Bostonban jelentek meg (1871—83, 15
kötet).
2. S-, Henry James, angol jogtudós, 1. Maine.
Sumner-féle módszer a tengeren való hely
meghatározásra ; Sumner amerikai hajóskapitány
eszméje. A Föld felületén kör mentén helyezked
nek el azok a pontok, melyek valamely időpilla
natban bizonyos csillagot ugyanabban a magas
ságban látják. Egy másik csillag számára szin
tén ilyen kört nyerünk. A hajó a két kör egyik
metszéspontjában kell hogy legyen. A gyakorlat
ban a köröket egyenes vonalakkal helyettesítik.
Bővebben az École Navale kiadta a Cours de Navigation-ban (Paris 1913). V. ö. Lehrbueh der Navigation, herausgegeben vom Reichs-Marine-Amt
(Berlin 1906); Martin, Navigation and Nautical
Astronomy (London 1899).
Sumony, kisk. Baranya vm. szentlőrinczi j.-ban,
(í920) 619 magyar lak.
Suinptio (lat. a. m. vétel, föltevés); a szent
misében vétele Krisztus testének és vérének a szt.
áldozáskor.

Sundgau

Sumter (ejtsd: szBmmter), erősség South-Carolina
északamerikai államban, Charleston kikötője bojáratánál. 1845—55-ig épült. 1861-ben Beauregard
a konföderáltak tábornoka elfoglalta, ez volt a
polgárháború első mozzanata.
Sunitus (suinptus, lat), költség; sumptibus
publicis, közköltségen, államköltségen; sumptuosus, költséges, drága.
Sumy, város Ukrajna északi részében, a Pszjol
mellett, (1910) 37,100 lak., cukorgyártással.
S u n (n»v.), 1. Grotalaria.
Sunaniitisinus, 1. Szunamitizmus.
Sunbury (ejtsd: szönböri), város Pennsylvania
északamerikai államban, (1920) 16,721 lak., faipar
ral és fakereskedelemmel.
Sund (Öre-S; régebben Eyrar-S.), tenger
szoros Seeland dán sziget és Skane svéd vidék
közi, a rendes átjáró a Keleti-tengerből az Északi
tengerbe. Hossza a Falsterbo ós Kulién fokok
közt 105 km., Dragörtől Helsingörig 50 km. Szé
lessége a legkeskenyebb helyén Helsingborg és
Helsingör közt 4 km., Kronborg dán erősség ural
kodik a szoroson. Legnagyobb mélysége 26 ni.,
a partok felé alig 6 m., legsekélyebb Kopenhága és Malmö közt s ezért a nagyobb hajók
Ainager- és Saltholm-szigetek közt az ú. n. Drogden-útra vannak utalva. Szigetei: a svéd Hvea,
a dán Amager ós Saltholm, kikötői a dán Elseneur, Kopenhága és Kjöge, a svéd Helsingborg,
Landskrona és Malmö. Még lüdeg teleken sem
fagy be teljesen, ez csak 1306., 1830. ós 1836.
történt meg. A XV. sz. kezdete óta Dánia a Helsingörnél áthaladó hajúkra vámot vetett ki, ezt
1857. megváltották.
Sund., latin tudományos állatnevek után Sundevall Kari Jákob (1801—75) svéd zoológus ne
vének rövidítése.
Sundalself, norvég folyó, mai neve Dr'wa (1. o.).
Sunderbunds, 1. Szundarban.
Sunderlaud (ejtsd: szönderieDd), város és tengeri
kikötő Durhain angol eountyban, az Északi
tenger partján, a Wear torkolatánál, a vele egybe
épült Bishop Wearmouth és Monk Wearmouth
beleszámításával (1921) 159,100 lakossal, NagyBritanniában csaknem a legnagyobb hajógyártás
sal, jelentékeny üveg-, agyagárú- és hajófelszere
lési gyárakkal, közelében rnárvány- és kőszénbá
nyászat. Kikötőjének hajóforgalma igen élénk. S.
a VII. sz.-ban a szt. Bega által alapított klastrom
körUl keletkezett. S. ós Monk Wearmouth közt
egy 72 in. hosszú ívből álló, 33 in. magas híd
van. Monk Wearmoutban született Beda Venerabilis. A világháború folyamán S. kikötőjét és ipar
telepeit német repülők ismételten bombázták.
Sundewitt, Schleswig K.-i partjából kinyaló
félsziget Alsen szigettel szemben. Legismertebb
helysége Düppel (1. o.). 1919 óta Dániához tar
tozik.
Sundgau (Südgau), Elszász D.-i részének
középkori neve; Felső-Elszásznak kb. kétharma
dát foglalta magában. Völgyekkel szelt halomvidék a svájci Jura és a Vogézok közt. Főhelye
Mülhausen gyárváros. A világháborúban 1914
aug. 2. Altmünsterol mellett behatoltak területére
a franciák, akiket aug. 9., 10. Mülhausen kiürí
tésére kényszerítettek a németek; de a S. szegé-
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lyén megvetették lábukat az egész háború alatt.
A háború után francia birtok lett.
Sundsvall, város és kereskedelmi kikötő Vesternorrland svéd tartományban, (1022) 16,916 lak.,
vasművekkel, hajóépítéssel, élénk hajóforgalom
mal. 1624-ben Gusztáv Adolf alapította; 1721.
az oroszok elfoglalták és fölégették. 1888. tűz
vész pusztította el.
Sundtit (fey.), a legújabb vizsgálatok szerint
az andorit-ial (1. o.) azonos.
Sungeri, adók. Modrus-Fiume vm. deluicei
j.-ban, (i9io) 800 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Sungking, 1. Sing-king.
Sunilda, 1. Swanhilt.
Sunion (Sunium), Attika D.-i hegyfokának
ógörög neve; rajta Pozeidon és Athena templomai
állottak, melyeknek oszlopmaradványairól a hegy
fok modern nevét: Kap Kolonnász nyerte.
Sunja, a Szávának mintegy 40 km. hosszú
jobboldali mellékfolyója Zágráb vármegyében.
Ered a Zrínyi hegységben a Priszekahegy(615m.)
Ny.-i oldalán és Krapje fölött torkollik.
Sunja, adók. és pk. Zágráb vm. petrinjai j.-ban,
hsio) 1275 horvát lak. (Tr. SzHSz.).
Sunjska Greda, adók. Zágráb vm. petrinjai
j.-ban, (1010) 839 horvá,t lak. (Tr. SzHSz.)
Sunjski Krivaj, adók. Zágráb vm. petrinjai
j.-ban, (1010) 235 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Sunningwell, 1. Ábingdon.
S ü n t c e r t i d e n i q n e í i u e s , latin szállóige,
1. Est modus in rebus stb.
Sno loco (lat), 1. s. I.
Suomalaiaen (Finno) Jakab (Pietarinpoika),
a finn nyelvű egyházi irodalom megalapítója,
megh. 1588. A turkui (ábói) iskola rektora lett
1568. Tőle való az első finn ónekeskönyv, mely
1580—82. jelent meg és 99 éneket tartalmaz, köz
tük kettőt a híres Agricolától. Ő vitte be a finn
egyházi irodalomba a turkuvidéki tájnyelv ko
pott szóalakjait és ez a tájszólás még utána is
Bokáig uralkodott a mm egyházi íróknál.
Sno m a r t é (lat.), 1. Proprio Marté.
Suomenmaa, 1. Finnország.
S u o m i , 1. Finnország finn neve; 2. a Finn
Irodalmi Társaság folyóiratának eíme.
Suonio, írói álnév, 1. Krohn, 1.
S n o v e t a u r i l i a (lat.), római ünnepi áldozat,
főleg tisztító szertartásoknál, melyeken egy disz
nót (sus), egy juhot (ovis) és egy bikát (taurus)
vágtak le az oltárnál. L. Áldozat, Amburbium,
Ambarvalia, Lustrum.
Supan, Alexander, osztrák geográfus, szül.
Inniehenben (Tirol) 1847 máre. 3., megh. 1920
júl. 6. 1880-ban czernowitzi, 1909.boroszíói egye
temi tanár lett, 1884. Petermann Mitteilungenjeinek szerkesztője. Művei: Statistik der unteren
Luftströmungen (Leipzig 1881); Archív flir Wirtschaftsgeographie (Gotha 1886); OesterreichUngarn (Prag és Leipzig 1889); Bevölkerung der
Erde (Wagnerrel együtt, Gotha 1891); Deutsche
Schulgeographie (u. 0. 1895); Die territoriale
Entwicklung der europaischen Kolonien, mit
einem Kolonialgeschichtlichen Atlas (u. o. 1906) ;
Leitlinien der allgemeinen politischon Geograpliio
(Leipzig 1919). Legelterjedtebb műve: Grundzlige
derphysischen Erdkunde(u. 0.1884,6. kiad. 1915,

—

Superlor

/ímely 1910. magyarul is megjelent Bátky, Koguowicz és TÁttke fordításában).
S u p e r (lat.) a. m. felett, felül, azonfelül.
Superaciditás (lat.), a gyomornedv fokozott
savtartalma.
S u p e r í i l t u m m a r é (lat.) a. m. a nyilt ten
geren.
S u p e r a r b i t e r (lat), 1. Arbiter.
S u p e r a r b i t r i n m (lat.) a. in. felülvizsgálat.
S n p e r b i a (lat.) a. m. dölyf, gőg, büszkeség;
superbus, büszke, dölyfös, kevély.
S n p e r e a r g o , a kereskedelmi üzlet vezetésé
vel megbízott hajóstiszt; feladatához tartozik a
kiviteli szállítmánynak gondját viselni, azt a kül
földön eladni s a bevitelre szánt árúkat bevásá
rolni. A S. a hajót kiséri, s ebben különbözik a
factor-tíA, aki a S. teendőit végzi, de állandó lak
hellyel bir.
S u p e r c i l i a (lat.) a. m. szemöldökök.
S u p e r d i v i t l e n d a (lat) a. m. felülosztalék.
SnperAFBsi,klaouslÉ.t,hyperdreadnoughtBtb.
oly kifejezések, melyekkel némely szakírók az
eredeti Dreadnought-tipuet(l. Dreadnought) nagy
ságban és főleg tüzérségi felszerelésben felül
múló újabb csataliajó-tinusokat jelölték.
S u p e r - e i c c t a , 1. Electa.
S u p e r H c i e s (lat.) szószerint a. m. felülépítéa
A rj.-ban: épületjog, örökbérlet, ama dologi jogok
egyik neme, melyek idegen dolgon illetnek meg
valakit. A római S. vm. beépítésre alkalmas telek
örökbérletéből fejlődött ki. A beépítő (superflciarius) a házat saját pénzén felépítette. A ház a rj.
értelmében az accessio-ra, (1. o.) vonatkozó elvek
alapján a telektulajdonosé lett (S. solo cedit), de
a superflciarius a maga és örököse javára jogot
szerzett arra, hogy hosszú időn át (rendszerint
99 év) a tulajdonos jogait gyakorolja. Ebből ala
kult ezután a klasszikus korszakban a S. mint
önálló, sui generis idegen dologra vonatkozó jog,
hasonlóan az emphyteusis-hez ,(1. Örökhaszon
bérlet). A mai jogra nézve 1. Épületjog, Örök
haszonbérlet.
S u p c r & n a n o n i t o c e n t (lat.) a. m. a feles
leges nem árt.
S n p e r f o e c u n d a t i o (lat.), 1. Superfoetcdio.
S u p e r f o e t a t i o (lat.), a nő túltermékenyülésének az az esete, midőn a már fennálló ter
hesség mellett az első hónapon túl egy újabb
fogamzás történik és így ikerterhesség jön létre,
míg ha ez az első havi vérzési korszakon belül
történik, akkor superfoecundatio a neve. Lásd
Ikrek.
S u p e r g a , La(Soperga is).Toiinótól 10 km.-re
fekvő templom, az olasz királyi ház temetkező
helye. II. Viktor Amadeus király építtette 1717—
1737. Juvara által, egy 672 m. magas hegyen.
Sassi helységből drótkötélpálya visz föl a hegyre.
S n p e r i n t c n d e n s (lat.) a. m. főfelügyelő.
Hazánkban a protestáns egyház püspökeit S.-eknek nevezték (1. Püspök). Németországban az
ország vagy tartomány S.-ei fölött a Generalsuperintendent áll s déli Németországban a S.-t
dékánnak hívják.
S u p c r i o r (lat.) a. ni. felső, feljebb álló, főnök;
superioritas, túlsúly, fölény.
Superior, LákeS. (ejtsa: színpi riür), tó, 1. Felső-tó,
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Superior City (ejtsd: szjupíriör szitti), város Wisconsin északamerikai államban, a Laké Superior
mellett, (1920) 89,624 lak., fa-, gabona-, liszt-, vas
érc-, hal- és szőrinekereskedeleimnel.
Snperjurare (lat.), Angliában használt kife
jezés arra az esetre, midőn a bűnös, akinek a bű
nösségét több tanú bizonyította, saját v. társainak
esküjével akarta magát a gyanú alól tisztázni.
S u p e r l a t i v u s (lat.), 1. Fokozás.
S u p e r n a t u r a l i s m u s , lásd Supranaturalismus.
S u p e r n u i u e r a r i u s (lat.) a. m. számfölötti,
a rendes létszámon felüli (hivatalnok, katona
tiszt stb.).
S u p c r p e l l i c i u m , 1. Kar-ing.
Supcrporte (új-lat., ol. sopraporta; franc.
surporte), attikaszerű díszítése a belső ajtóknak,
mely azokat magasítja és koronázza. A S.-ok sok
szor domború művű kartusokkal, festett madaillonokkal stb. ékesek. Főleg a bárok és a rokokó
stílus kedveli.
Superpositio (lat.), egymásföló helyezkedés,
pl. egymást nem zavaró erők együttes működése,
vagy csekély deformációk összegeződése vízhul
lámokon, rezgő húrokon, elektromos hullámok
nál stb.
S u p e r r e g e n e r a t i o (lat.), a regeneratiónak
(1. o.) az a faja, melynél a veszendőbe ment rész
fölös számban regenerálódik, pl. ha békalárván
egy levágott végtag helyén két vagy több végtag
pótlódik.
Superrevisio (lat.) a. m. újabb vizsgálat,
fölülvizsgálat.
Superstitio (lat.) a. m. babona.
S u p e r t a r a v. supratara a másodszori göngyölet súlya (L Tára).
Suphan, Bernhard, német irodalomtörténet"lró, szül. Nordhausenban 1845 jan. 18., öngyilkos
lett Weimarban 1911 febr. 8. Főleg a XV11I. sz.
német irodalmával foglalkozott. 1887. a weimari
Goethe-ai'cliivum igazgatója lett. Alapos Herder-kutató s maradandó értékű nagy Herderkiadása (1877—99). Egyéb művei: Fr. Rückert
(1888); Aus Herders Frühzeit (1894); Hans Sachs
(1895). Szerkesztője volt a weimari Goethe
kiadásnak.
Supilo, Frank, dalmát-horvát agitátor, szül.
Dalmáciában 1862., megh. Londonban 1917 szeptemberben.Tizenhatéves koráig kecskepásztor volt,
aztán Baguzába ment s önképzés útján némi is
mereteket szerzett az olasz, német, angol és a ma
gyar nyelvben is. Szlavofll agitációja miatt Baguzában pörbe fogták, mire Fiúméba menekült s
ott a Növi List című lapot alapította. Ebben a
horvátok önállósága, Dalmáciának Horvátország
hoz való kapcsolása, de egyszersmind Fiume elhorvátosítása mellett agitált, miért heves ellen
ségre talált Zanellában. A magyar koaliciós kor
mány idején horvát országgyűlési képviselőnek
választották s mint delegált a magyar ország
gyűlésnek is tagja lett s kezdeményezésére jött
létre Medakovich, Cingra horvát és Polonyi Géza
magyar képviselők közreműködésével az ú. n.
fiumei rezolució, amelyet azonban megsemmisített
a vasúti pragmatika ellen a magyar országgyűlé
sen folyt horvát obstrukció. S. a Friedjung-perbe is

Suplyikáo

bele volt keveredve. A háború kitörésekor Olasz
országban volt s ott a monarchia ellen izgatott,
állítólag olasz zsoldban kémkedett. A budapesti
törvényszék 1915 szeptemberben körözését ren
delte el felségsértés bűnténye miatt. Később Angol
országba ment, de ott mint elmebeteget gyógy
intézetbe zárták s ott halt meg.
S u p i n a t i o (lat.), az alkar, illetőleg kéz azon
helyzete, hogy a kisujj befelé, a tenyér fölfelé
van, mint a kéregető kezén. Ellentéte a pronotio.
— Supinator az az izom, mely e mozgást létre
hozza.
Supinuin (lat.), a latin nyelvtanban a főnévi
igenévnek aeusativusi és ablativusi alakja (pl.
amatum, aniatu).
Supka, 1. Géza, archeológus és publicista, szül.
Budapesten 1883 ápr. 8. Főiskolai tanulmányait
Budapesten, Kolozsvárott, Grazban és Parisban
végezte. 1904-ben a Nemzeti Múzeum régiség
tárának tisztviselője lett, 1918. igazgató-őrré ne
vezték ki. 1916—17. kormányengedellyel a bécsi
egyetem művészettörténeti tanszékén meghívott
előadó volt. 1918 nov. 1. a Károlyi-kormány
rendkívüli követté nevezte ki Prágába. Azután
hírlapíró lett. Archeológiai működésén kivül be
ható tanulmány tárgyává tette a többi közt a
nemzetiségi kérdés történeti fejlődésót. Önállóan
megjelent művei: A buda-felhévizi Szenthárom
ság-templom (Budapest 1907); Lehel kürtje (u. 0.
1910); lskender Dul-Quarnein (Leipzig 1912);
Frühkristliche Kástchenbesehlage aus Ungarn
(Roma 1913); Motivumvándorlás a korábbi
középkorban (Budapest 1914); Das Eátsel des
Goldfundes von Nagyszentmiklós (Leipzig 1916);
Buddhisti8che Spuren in der Völkerwanderungskunst (u. o. 1917); Studien über die deutsche
Kunst (u. 0. 1917); Studien zur Kunst des Ostens,
Ein Thema der Völkerwanderungskunst (Avalun,
Hellerau b. Dresden 1923); A nagy dráma (a
világháború története, 1924). Fordította Fournier
Napóleon-életrajzát (Akad. kiad. 1916). E Lexikon
nak is munkatársa.
2. S. Jeromos, zirczi eiszt. apát, szül. Vár
palotán 1832 febr. 12.,megh. Zirczen 1891 febr. 17.
A szabadságharc idején tüzérnek állt be. Különösen
a Dunán túl vett részt számos ütközetben, végül
Komáromba került és híven kitartott a kapitu
lációig. A szabadságharc után Pesten bujdosott.
Ezalatt folytatta tanulmányait. 1852-ben belépett
a ciszterci rendbe, pappá szentelték 1855. Tanár
volt Egerben és Székesfehérvárott; 1869—79. előszállási lelkész. 1879 júl. 8. apát. Legfontosabb és
minden időre kiható tanügyi intézkedése az volt,
hogy a rend szemináriumát Zirczről Budapestre
helyezte át, mi által gyökeresen megoldott minden
nehézséget, melyekkel a rend tanárjelöltjeinek a
tanári vizsgálat letevése céljából meg kellett küz
deniük.
Suplyikác István (vitézi), szerb vajda, szül.
Petrinján a horvát határőrvidéken 1790., hol
apja osztrák törzstiszt volt. Midőn Napóleon llliriát megalapította (1810), az osztrák hadseregből
francia hadiszolgálatba lépett és az orosz hadjá
ratban kapitányi rangot nyert. 1814-ben belépett
az osztrák hadseregbe; 1842.ezredes lett és 1847—
48. Olaszországban táborozott. A szerb nemzet-
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gyűlés 1848 ináj. 13. Karlóczán őt választotta
S n p p l e n s (lat.), kisegítő, helj'ettesitő, segéd
szerb vajdává, de az osztrák reakció egész 1848 tanító.
szept. végéig halogatta Olaszországból való távo
S u p p l e t o r i a e l e g e s (lat.) 1. Diszpozitiv
zási engedélyének megadását. S. 1848 okt. első törvények.
napjaiban érkezett Dél-Magyarországba és a szerb
S u p p l i c a t i o (lat.) a.m. könyörgés; a rómaiak
lázadók élére állott. A vajdaságban I. Ferenc Jó- nál nyilvános bűnbánó, hálaadó vagy könyörgő
y.sef 1848 dec. 15. kelt okmányában erősítette meg, ünnepek, melyeknél ünnepélyes körmenettel meg
dec. 27. érkezett Karlóczára a kinevezés és S. látogatták az istenek templomait s hozzájuk
ugyanezen a napon hirtelen meghalt, állítólag imádkoztak. Rendezésükről a pontifexek gondos
mérgezés következtében. A szerb vajdai méltó kodtak, h. még Szupplikánsok.
ságot többé nem töltötték be és a király maga vette
S u p p l i c i u i n (lat.) a. m. halálbüntetés.
fel a «szerb vajda» címét.
Support (franc, ejtsd: szöppór) a. m. támasz,
Suppan (Szuppán) Vilmos, pedagógiai író, gyámol.— S. v. szán: szer számgépalkatrész. Szer
szül. Budán 1854.1875-ben székelyudvarhelyi áll. szám-, v. tárgytartó vasöntvény, amit a gópállvány
íoreálisk., 1880. budapesti áll. polgárisk. tanító- egyenes vezetékében géppel v. kézzel mozgatnak.
képzőint. tanár lett, 1886—1893. a vall.- és közSnppositio (lat), föltevés, olyan tétel, mely
okt. minisztériumba volt beosztva, 1893—1902. ből, anélkül, hogy előzetesen bizonyítottuk vagy
•a budapesti áll. felsőbb leányiskola igazgatója és bizonyíthattuk volna, kiindulunk, hogy azután ké
v, vidéki áll. felsőbb leányiskolák miniszteri biz sőbb vagy következményeiből vagy egyébként iga
tosa volt, 1902—1921. a budapesti kereskedelmi zoljuk. A S. hamis volta természetesen halomra
akadémia igazgatója, 1921 óta a Baross Szövet dönti az egész bizonyító eljárást. — Suppositum,
ség kereskedelmi szaktanfolyamainak igazgatója. az előlegesen fölvett tétel v. tény. — Supponál,
A tanügyi irodalom terén, valamint a miniszté S.-ból indul, föltesz.
riumban s az orsz. közoktatási tanácsban főként
Supposi toriuui (lat.), rendesen kakaóvajból,
iskolaszervezeti ügyekben nagy tevékenységet esetleg szappanból, zselatinából stb. álló hengerek,
fejtett ki. A leányközépiskolák 1916. kiadott mai golyók, pálcikák, melyek hatóanyagot, gyógy
szervezetét és tantervét ő dolgozta ki és e mun szert is tartalmaznak. A szervezet hozzáférhető
kájáért kitüntetésül az udvari tanácsosi címet üregeinek (végbél, hüvely, orr, húgycső stb.)
kapta. Tankönyvein kívül önálló müvei: A közép kezelésére használják; a betett S. elolvad s a
iskolai didaktika alapvonalai (1876); Pedagó benne levő gyógyszer gyógyító hatást fejthet ki.
giai jelentés az ifjúság testi neveléséről (német
Suppressio (lat.) a. in. elnyomás, eltitkolás.
es olasz nyelven is); A magyarországi népokta
S u p p u r a t i o (lat.) a. m. genyedés.
tásügy, kereskedelmi és ipari szakoktatás szer
S u p p u t a t i o (lat.) a. m. felszámolás (1. o.).
vezete és közigazgatása (Morlin Emillel, 1898);
S u p r a l a p s a r i u s (lat.), akálvinista hittudósok
A francia felsőbb leányiskolák; A magyar fel körében, főleg Hollandiában, a XVII. sz.-ban, az
sőbb leányiskolák múltja és jelene (1897); A leá elővógzet tanában azt a nézetet valló, hogy az
nyok középfokú oktatásának reformja; Véle üdvre választás vagy mellőzés isteni végzete az
mény a felső kereskedelmi iskola reformjárót ember teremtése és bűnbe esése elé helyezendő.
(1903).
A S.-ok mellett nagy szerepet játszottak ugyan
Suppé, Franz von, osztrák zeneszerző, szül. azon kor teológiájában az infralapsariusok, kik
belga család sarjaként Spalatóban, Dalmáciában szorint Isten megengedi az ember bűnbe esését, s
1819 ápr. 18., mogh. Bécsben 1895 máj. 21. Kar az elesett emberek közül kiválaszt egy nagy töme
mester volt a bécsi Josephstádter Theaterban s a get, melyet nem lehet «a kegyelem edényei» közé
Theater an der "Wiennél, közben Pozsonyban. Irt sorozni és bár elküldi az ő üát az emberiség vált
misét, requiemet, szimfóniát, nyitányt (Dichter ságára, megengedi, hogy ennek egy része, mint
und Bauer), vonósnégyest. Világhírűvé operettjei ahogy ez az elesett angyalokkal törtónt, bűneinek
tették. Nevezetesebbek: Zehn Madchen und kein igazságos büntetésében részesüljön; vagyis ez
Mann (1862, Tíz leány, egy férj sem c. a vidéken utóbbi felfogás szerint az üdvre választás ós
sokáig népszerű volt, a budapesti Operaház 1897. mellőzés az ember teremtése és bűnbe esése után
adta elő); FlottéBarschen(Pajkos diákok, 1863); helyezendő. L. Predesztináció.
PiqueDame (1864); Franz Schubert (1864); Die
S u p r a n a t u r a l i s i m i s vagy supemsituraschöne Galathea (1865, a bpesti Operaház 1902. lismus (lat.) a. m. tormészetfölöttiség, teológiai
mutatta be); Fatinizza (1876); Boccaccio (1879); szempontból a kereszténység olyan felfogásai,
Donna Juanita (1880). A Boceacciót, Fatinizzát, mely azt Istennek történeti Udvtényeken nyugvó
Donna Juauitát magyar nyelven a budapesti Nép kijelentése gyanánt tekinti. Ezek szerint ellentét
színház mutatta be. Színpadi müveinek száma ben áll úgy a naturalizmussal, mint a racionaliz
211, e között 21 operott van. V. ö. O. Keller, F. mussal is. Szűkebb értelemben pedig a S. azt a
T. S. (1905).
szellemi irányzatot jelenti, mely a XVIII. sz. végén
Supper Alfréd, egyházi zeneszerző, szül. 1856 és a XIX. sz. elején a németországi evangélikus
márc. 24. Eőtfalván. 1885-ben a csornai pre egyházban uralomra jutott racionalizmus ellené
montrei kanonokrend egyházi karnagya lett. Irt ben keletkezett. Különösen a régi tübingeni iskola
egyházi zenemüveket (op. 60—64, 1897), szonati- s ebben Rehihard és mások képviselték tudomá
nákat zongorára (1907) és egy népszerű füzetet: nyosan ezt az irányzatot. Egyes közvetítők pedig,
mint Bretsclmeider, von Ammon, Tzschirner,
A katolikus egyházi zene (1890).
S u p p l e m e n t u m (lat.) a. m. kiegészítő, pótló Bamngarten-Crusius, Schott és mások az ú. n.
rész, pótlék, függelék.
| racionális S.-t alkották meg.
Amely szó S alatt nincs meg, Sz alatt keresendő:
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S a p r a o r b i t a l i s (lat.) a. rn. szem fölött levő.
A homlok szemfölötti részén fekvő szervek (ér,
ideg stb.) jelzése.
S u p r a r e n i n , 1. Adrenalin.
S u p r e i n a t i a (lat.) a. m. főhatalom; jelesül
a pápának teljhatalma, különösen a püspökökkel
szemben. S.-eskü (oath of supremacy) "VIII. Hen
riktől elrendelt, 1791. megszüntetett eskü, melyet
a parlamenti tagok letenni tartoztak s mely ma
gában foglalta a kat. hit s a pápa főnökségének
tagadását, valamint annak elismerését, hogy a
legfőbb egyházi hatalom a koronát illeti, s hogy a
trónöröklésre kizárólag protestáns egyén jogosult.
S u p r e m e Court (ejtsd: szjuprim kórt), a leg
főbb ítélőtörvényszék neve Angliában és az Északamerikai Egyesült Államokban.
Snpreitius (lat.) a. m. legmagasabb, legfel
sőbb.
Suprutus, provincia vagy megye neve, egye
dül a Váradi Regestrum I. szakaszában szerepel
(1219). Az ott emiitett helynevekből következtetve,
Balássy Ferenc szerint (Századok 1882,570—579.)
Külső-Szolnok vidékén feküdt s magában foglalta
Kővár vidékét, sőt talán Szatmár vármegyének
egy kis részét is. S. szerinte Szopor, Szoport v.
Szoportos nevének felel meg. Az 1300-iki osztály
levélben említett helységnevek itt mind feltalál
hatók, a Majády-nemzetség pedig Közép-Szolnok
ban századokon át virágzott.
Sur vagy Assur, német krónikások szerint a
magyarok egyik «királya», vagyis vezére volt s
955. Bulcscsal, Botonddal és Lehellel együtt ő in
tézte a magyaroknak Németországba való betöré
sét. Eberhard gróf, az ebersbergi vár ura, vezér
társaival együtt Henrik hercegnek adta át, ki
őket Regensburg keleti várkapuja előtt felakasz
tatta. Pray (Dissert. IV. 72.) és Marczali szerint
(Mill. történet, I. 182.) Sur a magyar Ur, vagyis
Bulcsú lehet; különben Sur (Taiup) Konstantinos
császárnál (37. fej.) mint besenyő név szerepel.
Csűr és Sur mint helynevek többször előfordulnak.
Súr, nagyk. Veszprém vm. zirczi j.-ban, (1920)
1799 magyar lak.
S o r a (lat.), a lábikra.
Surabaja, város, 1. Szurabaja.
Surakarta, város, 1. Szurakarta.
Surányi, 1. József, nagy kereskedő és hírlapíró,
szül. Budapesten 1861., megh. u. o. 1918 júl. 17.
Kereskedelmi és gazdasági tanulmányait u. o. és
a külföldön végezte s már ekkor foglalkozott
hirlaplrással és szépirodalommal s 1879-től több
lapba irt tárcákat. 1887-ben nagyszabású be- és
kiviteli céget alapított. 1890-ben Lipcsében Hans
Harding néven egy kötet költeménye jelent meg.
1901-ben átvette a Pesti Naplót, amelynek főszer
kesztője volt 1917-ig, amikor visszavonult. Mű
ködéséért udv. tan. címmel tüntették ki. 1917-ben
a harctéren elesett fia S. Károly József emlékére
500,000 K alapítványt tett egy hadiárvaház léte. sítésére. Végrendeletében is nagy adományokat
juttatott különböző jótékony célokra.
2. S. Miklós, író, szül. Pelsőmindszenten (Bara
nya m.) 1882 febr. 16. Középiskolai és jogi tanul
mányait Pécsett befejezvén, egyideig mint hírlap
író a fővárosban tartózkodott, majd 1908-tól 10
évig Máramaros vm. főlevéltárosa volt, 1918-tól

Suricata

Budapesten, egészen az iroilalumnak él. 1916-ban
tűnt fel a Trianoni páva c. regényével mely
fiatalos kiforratlanságában is sejttette a kiváló
írót. Következő regénye, a Szent hegy (1917) leg
jelesebb regényíróink közé emelte: színes kor
rajzával, erőteljes jellemzésével, nagyszabású
alapgondolatával és hatalmas vonalaival magasan
kiemelkedik kora terméséből. A Kisf aludy-Tarsaság 1922. tagjául választotta. Újabb müvei a
Floriche köteten kívül (1918) mind regények:
Kantate (1918), Domoszlay László (1920), A
mester (1921), A gyújtogató (1922), A minden
ható asszony (1923), Nagy István (tanulmány,
1923); A nápolyi asszony (í^fy.TéLTsadeíhm regé
nyeiben jobbára az ember érdekli, annak belső
világát s a tovasuhanó hangulatok játékát rajzolja
sok finomsággal, történeti regényeiben inkább a
kort, melynek Uwegőjét kitűnően érezteti.
Surányka (Suránky), kisk. Nyitra vm. nyitraí
j.-ban, (i9io) 384 szlovák lak. A községhez tartozik
Nemesperk. (Tr. Cs.-Szl.)
Surbiton (ejtsd: szsrbitn), város Surrey angol
countyban, (1921) 19,536 lakossal, számos nya
ralóval.
Surcin, adók. éspk. Szerem vm. zimonyi j.-ban>
(1910) 3183 szerb, német és horvát lakossal. (Tr
SzHSz.)
Sarcot (franc, ejtsd: szürkó; sóbrecot), felső
ruha, amelyet mindkét nem viselt. A XIV. és
XV. sz.-ban hosszú, ujjatlan női díszruha, ame
lyen a karok számára nagy, csípőkig érő lyukak
voltak hagyva.
Surd, kisk. Somogy vm. csurgói j.-ban, (1920)
1067 magyar lak.
Snrsíiías (lat.) a. m. siketség.
S u r d o u r a í i t a s (lat.), 1. Siketnémaság.
Surduk, adók. és pk. Szerem vm. ópazovaf
j.-ban (1910) 1999 szerb lak. (Tr. SzHSz.)
Sure (ejtsd: sztir), folyó, 1. Sauer.
Surenen, 2305 m. magas alpi hágó a BerniAlpokban az Uri-Rotstock és Titlis közt.
Súr-erdő, Pozsony vármegyében Szentgyörgy
től K. felé elterülő posványos, erdős lapály, szé
lén kis fürdőhellyel, hideg kénes forrással. (Tr.
Cs.-Szl.)
Suresnes (ejtsd: szűrén), város Seine francia
départamentban, Paris mellett, a Boulognei erdő
vel szemben, (íau) 16.248 lak. Szép városházzal,
élénk kisiparral. Fölötte a Mont Valérien erőd.
Már 918. történik róla említés.
Suriano (Soriano), Francesco, olasz zene
szerző, szül. Rómában 1549, megh. u. 0. 1620.
Palestrina tanítványa volt. 1600-ban a Santa
Maria Maggiore karnagya lett. A római iskola
legkiválóbb zeneszerzői közé tartozik. Számos
motettája, madrigálja, zsoltárja maradt fenn.
S u r i c a t a (állat), a Cibetmacska-félék egyik
neme. Egyetlen faja a nécjyujjú mangtcszta (S.
tetradactyla Schreb.). Kicsi, hosszúlábú. Egész
hossza 50—60 cm. s ennek csaknem a fele a fark
hosszára jut. Alapszíne sárgás árnyalatú szürkés
barna, a hát hátsó részén 8—10 sötétebb kereszt
pánttal. Lábai fakószínüek, olykor ezüstszínűek.
Ajka, álla, arca, orrhegye, fülei, szemei körül és
a farkahegye fekete. Dél-Afrika nyugati részé
ben honos.
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Surrantö-

Snrillio (áiiat, Conepatus snffbcans Iliig.)
a rnenyétfélókhez tartozó állatfaj; hazája DélAmerika. L. Szuriló.
Surinam, a. m. németalföldi Gujána, 1. Gujána.
Surinamin, 1. Batanhin.
Snringi (Szuringi, növ.), 1. Morinda.
Surján, nagyk. Torontói vm. ínódosi j.-ban,
(i9io) 563 szerb és magyar lak. (Tr. SzHSz.)
Surjanagar, 1. Szrinagar.
Surjános, a már záródott, sűrű fiatal erdő,
amely azonban a rudas erdő korát még nem érte el.
Surjoo, folyó, 1. Gogra.
Surló és S.-félék (név.), 1. Zsurló.
Súrlódás, a mozgás akadálya, melyet a testek
felületének érdessége okoz, midőn egyik test a
másikon tovacsúszik vagy gördül. A S. arányos
a nyomással, de nem függ az érintkező felületek
nagyságától; különböző anyagokra nézve külön
böző. Mozgás közben a S. kisebb, mint a mozgás
megindításakor, a gördülő mozgás esetében pedig
aránytalanul kisebb, mint a csúszó mozgáskor.
A S. törvényeit kísérleti úton határozták meg.
Coulomb az ú. n. tribométert (1. az ábrát) hasz
nálta. A vízszintes alzaton (b) nyugvó (a) szek
rénykére ráerősített zsinór (c) csigán átvetve, a

Coulomb hitom étere.

(&) csészét tartja, melybe súlyok tehetők. Magát
a szekrénykét is súlyokkal terhelik meg. Meg
kell állapítani a csészére helyezett súlyt, amely
a szekrénykét egyenletes mozgásra bírja. Ezen
súly viszonya a szekrényke egész súlyához adja
az ú. n. súrlódási együtthatót, mely az anya
gokra jellemző, de csak az anyag bizonyos álla
potára nézve állandó, amennyiben a felület sima
vagy érdesebb volta, a száraz vagy nedves álla
pot stb. befolyásolja a S. nagyságát. Ha valamely
test lejtőn egyenletesen lecsúszik, a lejtő megfe
lelő hajlásszögének tangense adja meg a súrló
dási együtthatót. — A csúsztató S. egy neme az,
mely forgó testeknél a csap és csapágy között
létesül. Ez sokkal kisebb, mint a sík felületek
közötti S. — A S. mozgási akadály ugyan, de
nélküle mozgás sokszor nem is volna lehetséges.
A lokomotív pl. azért nehéz, hogy a súrlódás nagy
legyen, különben a gőzgéptől hajtott kerekek
csak egy helyben forognának. A gépszijak és kö
telek is csak a S. révén közvetítik a mozgást;
járni nem tudnánk S. nélkül stb.
Súrlódási áramok. Néha nagyon gyenge, néha
azonban nagy feszültségű és veszélyessé is vál
ható elektromos áramok keletkezhetnek mozgó
géprészek súrlódásakor. A papírgyárakban felgombolyodó papírszalagokból több centiméteres

elektromos szikrák húzhatók. Az aldunai mun
kálatoknál a fúróhajókat külön meg kellett vé
deni a jelentkező nagyfeszültségű súrlódási ára
mok veszélyes hatása ellen.
Súrlódási tényező v. együttható, 1. Súrlódás
és Adhaesio.
Súrlódó kerekek (frikciós kerekek), 1. Dör
zsölő kerekek.
Surlókór (surlónyavalya, reszketőkór), a
finom szervezetű spanyol marinojvihok, igen rit
kán nemezes-gyapjas és húsjuhok betegsége.
Főleg a kényeztetett elektorál-juhok hajlamo
sak rá. Legtöbbször a 2—3 éves juhok betegsze
nek meg. Oka ismeretlen. Az újabb észleletek
szerint alighanem fertőzés vagy takarmányfüvek
okozta mérgezés folyománya. Tünetei között leg
első az ijedősség és ideges izgatottság és ez utóbbi
miatt, főleg meleg időben, a fülek reszketése,
a fej bólintgatása, szemrezgés, megfogáskor a
nyak és törzs izmainak remegése, sőt görcsös
rángatózása. 1—2 hónap múlva a betegek bi
zonytalanul, ingadozva, tipegve, ügetve járnak.
Egyidejűleg farkuk tövét, a fart, a kereszttájat
és egyéb testrészeiket dörzsölik és harapdálják..
Időközben vérfogyottság és senyvesség áll be,
mely végül elhullással végződik. Eddig nem si
került eredményesen orvosolni a bajt. A védeke
zés a túlzásoktól tartózkodó tenyészirány meg
választásában és egészséges apaállatok beszerzé
sében, nemkülönben a vízállásos legelők kerülé
sében áll. A már kitört betegség kiirtása a nyáj
ból nagyon nehéz; a betegek és közvetetten utó
daik kiselejtezésén kívül jó hatással lehet a nyáj
áthelyezése magasabban fekvő helyre.
Surló-mosó (bány.), a bányából kiszállított zúzóérceket S. készülékben tisztítják meg a rájuk ta
padt sártól és iszaptól és egyszersmind nagyságszejint is osztályozzák. L. Ércelökészítés.
Surmin György, horvát tudós és politikus,
szül. Siseanib'an 1867 szept. 14. Zágrábban, majd
Sarajevóban és ismét Zágrábban gimnáziumi ta
nár volt. 1905-ben a zágrábi egyetemen a hor
vát-szerb nyelv és irodalom tanára lett. 1906-ban
Zágrábban képviselővé választották. A magyarországgyűlésnek is tagja volt. Sokat írt az Obzor
és Pokret című politikai lapokba s a Savremenik
című szépirodalmi lapnak első szerkesztője volt.
Nagyobb művei: Povjest knjiternosti hrvatska i
srpske ( A horvát és szerb irodalom története,
Zágráb 1898); Hrvatski Preporod (Horvát újjá
születés, 2 köt. u. o. 1903), kultúrtörténeti becses
tanulmány az illirizmusról.
S a r n i a és Surnia ulula (áiiat), 1. Baglyok.
Surplus (franc, ejtsd: szfirpiü), a. m. fölösleg..
Surra, a Trypanosoma Ewansi által okozott
keletindiai állatbetegség (lovaknál, öszvéreknél,
elefántoknál stb). Terjesztője a Stomoxys calcitrans. Tünetei azonosak a ce-ce (uganá) beteg
ségével, mely Afrikában honos. Vizenyők jelen
nek meg a hason, hátsó végtagokon; nagyfokú
vérszegénység, elerőtlenedés közben az állatok
jórészt kimúlnak. Sok szól amellett, hogy ez a
két betegség azonos és okozójuk is ugyanaz.
Surrantó (surranó) v. tutajáteresztö a szilárd
v. mozgógátakba beépített nyilas, mely arra való,
hogy azon a felülről jövő tutajok áthaladhassanak.
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Susemthl

(átsurranhassanak). A B.-k tervezésénél az az
Susa, adók. Zágráb vm. nagygoriczai j.-ban,
alapelv, hogy a víz útját meghosszabbítsák ós így (1910) 698 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
annak sebességét csökkentsék, másrészt pedig a
Susa, 1. (héber és asszír: Susan v. Szuzan),
S. fenekébe ellenállásokat igtassanak be, melyek nevezetes ókori központ, Elam-országnak, majd
a tutajok sebes mozgását fékezik. A S.-k legújabb Susiana perzsa tartománynak fővárosa és a perzsa
és legsikerültebb alakjai a marosvásárhelyi új királyoknak téli székhelye. S. a Choaspes (most
nagy duzzasztógátnál, továbbá a Moldva új niozgó- Kercha) és Eulaeus (most Dzserrahi) folyók között
gátjai mellett találhatók.
terült el. A nagyszerű romokhoz már korán hozzá
látott a régészet és különösen Loftus és Dieulafoy
Surrentum, 1. Sorrento.
Surrey (ejtsd: szörri), county Anglia DK-i részé- kutatásai feltárták Dareios és Artaxerxes palo
ten, 1963 km2 ter., (1921) 930.377 lak. Székhelye táit, melyek gazdagok úgy dombormüvekben (a
halhatatlanok ós az oroszlánok fríze színesmázú
Guüdford.
Surrey (ejtsd: szörri), Henry Howard, earl of téglákból), mint okiratokban. V. ö. Dieulafoy,
.£., angol költő, szül. 1517 körUl Kenning Hallban L'acropole de Suse (Paris 1893); Morgan, Fouil{Suffolk), inegh. 1547 jan. 21. Az udvarhoz került les á Suse (Délégation en Ferse I. Paris 1900).
s több hivatalt viselt; VIII. Henrik ellen szőtt
2. S., város, azelőtt S. őrgrófság fővárosa To
állítólagos összeesküvése miatt lefejezték. Wyatt- rino olasz tartományban, püspöki székhely, (1911)
tal együtt S. Chancer költészetének igazi köve 4808 lak., posztószövés és fémipar ; San Giusto
tője. Vergil-fordításában ő alkalmazta először a székesegyházzal (XI. sz.); érdekes emléke az
rímtelen ötös jambust (blank verse) s Wyatt és S. Augustus tiszteletére Kr. e. 8-ban épült diadal
honosították meg Angliában a szonettet. Müveinek kapu. S., a rómaiak Segusiója, fontos erősség
újabb kiadását 1. YeoweU-től (1894). V. ö. Fehse, volt, mint a Mont-Cenis-n és Mont-Genövre-en
H. H. Earl of S. Ein Beitrag zur Gesehichte des átvezető alpi utak kulcsa. 1174-ben I. Frigyes
íetrarchismus in England (Chemnitz 1883).
fölégette; 1629., 1690. és 1704. a franciák fog
lalták el. 1629 ápr. 1. Francia- és Angolország itt
Surrogatuui (lat.), 1. Szurrogátum.
Sursis a l'exécution a. m. a büntetés végre bókét kötöttek. Közelében van Sant' Ambrogio di
hajtásának feltételes felfüggesztése, 1. Feltételes Torino nevű falu a San Michele della ühiusa v.
La Ságra nevű bencés apátsággal és Escilles
•elítélés.
Sursuiu (lat.), föl! S. corda ! emeljétek föl falu erőddel.
szíveteket I a szent misében a néphez intézett föl3. S., város a transzkaukázusi orosz tanácsköz
szólítás, melyre ez így felel: Hábemus ad Domí társaság déli részében, 1550 m. magasban, szik
nium ! fölemeltük az Úrhoz.
lás, meredek hegyen, (1912) 32.200 lak., akik több
Surtaxe (franc., ejtsd: safirtaksz), Franciaország nyire örmények.
ban némely adóknak, illetékeknek és beviteli vá
4. S., kikötőváros Tuniszban, 1. Szusza.
moknak pótléka, mellyel a francia kereskedelem
Suiak, község Modrus-Fiume vm. susaki j.-ban,
védelmét akarják biztosítani. Nevezetesek: 1. a (1910) 5539 horvát, szlovén, magyar és német lak.
JS. de pavillon (lobogópótlék), amelyet Colbert az S.-ot csak a Fiumara folyócska választja el Fiúmé
•angol hajózási akták visszatorlásául alkalmazott tól (az olaszok «01treponte»-nak nevezik), mellyel
8 amelyet csekély megszakítással egész 1873-ig egyébként teljesen összeépült. Van horvát gimná
minden idegen lobogó alatt francia kikötőben ziuma, tengeri kikötője, nagy papirgyára. Felette
kirakodó hajó rakománya után szedtek. Ugyan Tersatto (1. 0.) vára emelkedik. 1920-ban, mikor
ilyen lobogópótlékot szedett Anglia 1848-ig Indiá D'Annunzio kalandos vállalkozással megszállta
ban 8 még ma is alkalmazzák azt az Egyesült- Fiumét, S.-ot is elfoglalta, de 1921. az olaszok
Államok a velük nem szerződött államok lobo átadták a szerbeknek s ma a Szerb-Horvát-Szlovén
góira. 2. A S. d'entrepőt (raktári vámpótlék), királysághoz tartozik, a területén volt Baross
amelyet Franciaország a tengerentúli nyerster kikötővel együtt.
mékek után ró ki, ha az illető szállítmány nem
Susanna, 1. Zsuzsanna.
egyenesen a termelő országból, hanem valamelyik
Susan purim, 1. Purim.
európai kikötő raktárából érkezik Franciaor
Susány (Susany), kisk. Gömör és Kis-Hont vm.
szágba. E vámpótléknak az a célja, hogy Francia rimaszombati j.-ban, (1910) 662 szlovák és magyar
országnak a tengerentúli államokkal való közvet lak. (Tr. Cs.-Szl.)
len forgalmát elősegítse, illetőleg védelmezze az
Susányf alva (Susani), kisk. Arad vm. borosidegen verseny ellen.
sebesi j.-ban, (1910) 512 román lak. (Tr. R.)
Surtout (franc, ejtsd: szürtú) a. in. felöltő,felső
Susceptibilis, sértókeny, kit könnyen meg
kabát; továbbá asztaldísz.
lehet sérteni.
Susceptio (lat.) a. ni. vállalat, átvétel, fölvé
Surtr, a skandináv mitológia alakja, MuspellsTieim ura, aki a ragnarök (1. 0.) alkalmával tüzes tel (különösen a szentségeké).
kardjával harcol és pusztít.
S u s c i t a l i o (lat.) a. m. felizgatás, felélesztés.
Süsd (Sustiu), kisk. Bihar vm. vaskohi j.-ban,
Surville (ejtsd: sziirvii), Clotilde de, francia
(1910) 454 román lak. (Tr. E.)
írónő, 1. Vallon-Chalys.
Susek, adók. és pk. Szerem vm. újlaki j.-ban,
Survilliers (ejtsd: szürviiiyé) gróf, Bonaparte
-Józsof volt spanyol király neve 1815 óta. L. (1910) 2039 szerb és tót lak. (Tr. SzHSz.)
Bonaparte, 1.
Susemihl, Franz, német filológus és filozófus,
szül. Laageban (Meeklenburg) 1826 dec. 10., megh.
Sus (lat.) a. m. sertés (1. o. és Sertésfélék).
Susa, kisk. Gömör és Kis-Hont vm. feledi j . - Firenzében 1901 május 3. 1856—98-ig greifswaldi egyetemi tanár. Különösen Platónnál és
ían, (1910) 233 magyar lak.
Amely szó IS alatt nincs meg, S« alatt keresendői
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Aristotelesszel foglalkozott. Főbb művei: Die
Susquehanna (eítsd: szüszkveianna), Pennsylvania
.genetische Entwickelung der. Plat. Philosophie északamerikai állam főfolyója; ered az B.-i és
<Leipzig 1855—60 2 köt.); Plat. Forschungen (Göt- D.-i S.-ágakból. Az előbbi az Otsego-tó lefolyása,
tingen 1863). Kiadta és fordította Aristoteles az utóbbi Garrollton mellett Cambria countyban
könyvét a költészetről (Göttingen 2. kiad. 1874), ered, Sunburynél egyesülnek és 846 km. hosszú
Politikáját (u. o. 1879), Ethikáját (Leipzig 1880., folyás után a Chesapeake-öbölbe8ömlik Havre-de1884) s megírta a görög irodalom történetét az Grace-nél. Vízterülete 67,077 km . Nagyobb hajók
alexandriai korban (Leipzig 1891—92. 2 köt.) Port Depositig járhatnak föl rajta, ameddig a
Utolsó nagyobb müve Neue Platonisehe Forsehun- tengerjárás is fölhatol. Azonfölül zátonyai és sellői
gen (1898).
miatt csak tutajozható; de csaknem egész végig
hajózható csatorna halad mellette.
Susiana, 1. Susa, 1.
Sussex (ejtsd: szűsszex), county Anglia D.-i részé
Susiae, adók. Verőcze vm. nasiczi járásában,
<19ÍO) 1422 horvát, szerb és magyar lak. (Tr. ben 3777 kin3 ter., (1921) 728,001 lak. Két részre
oszlik: East- és West-S.-ro. Székhelye Lewes
SzHSz.)
Susinka, olyan szilva, amely megkékül ugyan (1.0.). Az idegen hódítók, akik Angliát megtámad
& fáján, de soha meg nem érik, hanem a fáján ták, nagyobbára S. felől intézték a támadást.
éretlenül megaszik. Másrészt S. a falusi aszalt Július Caesar Pevensey vagy Deal mellett szál
lott partra; az angolszászok 477. Keynnél, Chikörte és alma.
ehester közelében; Hódító Vilmos 1066. szintén
Suska (nöY.), 1. Gserzönövények.
Saánjara, adók. Belovár-Körös vm. cazmai S. partjain kötött ki, hogy a hastingsi győzelmet
kivívja. 1690. pedig Beaohy-Headuól verték meg
j.-ban, (i9io) 547 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Susnjari, adók. Belovár-Körös vm. íazmai az angol-hollandi ílottát.
j.-ban, (i9io) 781 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Sussex (ejtsd: szösszeksz), Augustus Frederick,
SuSnjevci, adók. Pozsega vm. brodi j.-ban, S. hercege, III. György angol király hatodik fia,
<i9io) 398 szerb, horvát és magyar lakossal. (Tr. szül. 1773 jan. 27., megh. 1843 ápr. 21. Római
SzHSz.)
tartózkodása alatt nőül vette 1793 ápr. 4. a kat.
Suso (Seuse) Henrik, német misztikus, szül. Dunmore gróf leányát, Murray Augusztát. Atyja u
Überlingenben 1295 márc. 21., ruegh. Ulmban házasságot érvénytelennek nyilvánította s miután
1366 jan. 25. Egy konstanzi kolostorban (1308 1801. elvált nejétől, a S. hercegi címet kapta. Az
•óta) szigorú aszkéta életet élt, 1348 óta Ulmban angol parlamentben a katolikusok emancipációja
lakott. Boldoggá avatták 1831. Ünnepe márc. 2. s a rabszolgaság eltörlése mellett foglalt állást.
Fő müve: Büchlein von der ewigen Weisheit. Bibliai kiadványokból, fordításokból és kéziratok
Munkáit 1482. és 1512. adták ki; újabban Diepen- ból értékes gyűjteményt szerzett. 1831-ben Arran
brock (4. kiad. 1884). V. ö. Preger, Die Briefe gróf leányát, Underwood Cecilyt vette nőül, ki
1840. az Inverness hercegnői címet kapta. Első
Heinrick Suso's (Leipzig 1867).
házasságából való gyermekei a D'Este (1. 0.)
Susogás, 1. Suttogás.
nevet viselték.
Suspecíus (lat.) a. m. gyanús.
Sussexit (ásv.), víztartalmú mangán-magnézium
Suspensio (lat.) a. m. felfüggesztés, jelesül
az egyházjogban mint egyházi fenyíték a papi borát (Mn, Mg)„ B?Os + H,0. Sárgás-fehér v. hús
renddel s az egyházi hivatallal járó jogok gyakor piros, selyem-gyöngyházfényü, áttetsző aszbesztlatától való felfüggesztés. Lehet: a) S. ab or- szerü rostos ereket alkot a mészpátban. Lelőhelye
dine, az egyházrenddel járó működésektől való a Franklin-bánya Su83ex Co. New Yerseyben.
eltiltás; b) S. ab officio, eltiltás az egyházhiva
Sussex-tyúk, angol tyúkfajta, melyet a parlagi
tal teendőitől, mely utóbbi amazt niindig magában tyúk és a dorking keresztezéséből állítottak elő.
foglalja; c) S. a benefiáo, az egyházi javadalom Nagytestű, 2Va—38/4 kg. súlyú, gyorsan fejlődő,
kezelésétől s jövedelmeinek élvezésétől való fel húshasznosítású fajta. Színe vörös v. a világos
függesztés ; d) S. ab ordine, ab officio et a bene- színű brahma^tyúkéra emlékeztető.
ficio, S. generális, a teljes, vagyis az a felfüg
Sussmann-Hellbom, Ludwig, német szobrász,
gesztés, mely az előbbi hármat magában foglalja. szül. Berlinben 1828 márc. 20., megh. u. 0. 1908
A trienti zsinat határozmányai szerint a püspök, aug. 15. Berlinben Wredownak volt tanítványa,
ha bírói eljáráson kívül oly körülményeknek jut utóbb 1882—87. a kir. porcellángyár művészeti
tudomására, amelyek miatt ő lelkiismeretében kö igazgatója. Müvei közül említendők: Részeg faun
telezve érzi magát arra, hogy papját a rend mű (1856, Berlin, Nationalgallerie); Csipkerózsika
ködései alól felfüggessze, ezt megteheti anélkül, (u. o.); Nagy Frigyes márványszobra a boroszlói
hogy a felfüggesztettel a felfüggesztés okát tu városházán; Nagy Frigyes és IH. Frigyes Vilmos
datná s az okot csak az apostoli széknek tartozik szobrai a berlini városházán; Nagy Frigyes bronz
felfed-jzni. Ez az ú. n. S. vagy sententia ex infor- szobra Briegben; Holbein és Vischer Péter szobrai
mata conscientia.
a berlini iparműv. múzeumban, stb.
Suspeiisorium (lat), olyan sebészeti kötő
Susten, 2262 m. magas alpi hágó a Berniszer, mely a test bizonyos lelógó részeit felemelni Alpokban a Titlis és Sustenhorn közt.
és felemelt helyzetben tartani alkalmas. Leg
Susteutatio (lat.) a. m. gondoskodás, ellátás.
inkább az emlőkre és a herékre alkalmazzák e
Suster, Plinius szerint Sostra, az arab közép
szervek bizonyos (lobos) betegségeméi. Használ korban Tuster, város Khuzisztán v. Arabisztán
ják lovaglásnál, tornázásnál is, hogy a herék túl perzsa tartományban, 20,000 lak. Vannak szasszaságos rázódását meggátolják.
nidakorbeli romjai, pompás csarnokkal ellátott
ííuspiriuui, a fólütemes szünetjel régi neve. mecsetje (maszcsed i dzsumáá).
Amely szó S alatt nincs meg, Sas alatt keresendői
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Sutherland (ejtsd: szctheriend), county Skócia
Sustermans, Justus, flamand festő, 1. SutterBNy.-i végében 5252 km' ter., (1921) 17,800 lak.
mans.
Snstra (Sustra), kisk. Temes vm. temesrékási Székhelye: Dornoch.
j.-ban, (i9io) 842 román lak. (Tr. E.)
Sutherland (ejtsd: szStneriend), régi skót grófi,
Sutabogarak (Histeridae, &uat), a Bogarak újabban hercegi család. 1515 óta a Gordon-család
(Goleoptera) rendjébe, az Ötlábtőizes bogarak tagjai viselték a S. grófi címet. B család kihalása
(Pentamera) alrendjébe tartozó bogárcsalád. Tes után 1833. George Granville Leveson-Gover,
tük rövid, zömök; lábaik laposak s külön-külön Stafford marquis kapta a S. hercegi címet. A csa^
mélyedésbe húzhatok vissza. Szárnyfedeleik és Iád jelenlegi feje George Granville Levesonáltalában külvázuk rendkívül kemény. Ganéjban, Gower, S. 5. hercege (szül. 1888 aug. 29.), Nagyrothadó állati anyagokban, ritkábban fák kérge Britannia leggazdagabb főurainak egyike.
alatt, sőt hangyabolyokban is élő tunya, lassan
Sutinsko, Mihovljanhoz tartozó fürdő Várasd
cammogó bogarak. Megfogva őket, holtnak tetetik vármegye zíatari j.-ban; a fürdő a Komor nevű
magukat. Színük fényes fekete, v. egészben, minő pl. hegy tövében fekszik s 36-2 C° tiszta hévvize
a Hister unicolor L.,a.H. merdarius Stunn., a H. van, melyet főleg női bajok ellen használnak.
cadaverinus Iliig., v. szárnyfedelíík téglavörös (Tr. SzHSz.)
foltokkal van ellátva; ilyen a H. quadrimaculatus
Sutlanska Poljana, adók. Várasd vm. klanjeci
L., a sinuatus Pabr. és a H. bimaculatus L., mely j.-ban, (i9io; 937 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
utóbbinak csápjai, valamint lábai is barnásvörösek.
Sutluj y. Sutlej, folyó, 1. Szatledzs.
Általában igen közönséges bogarak.
Suto (Sútovo), Turócz vármegye turóezszentSuták József, matematikus és fizikus, szül. mártoni járásában, (ÍGIO) 476 szlovák lakossal. A
Szabadkán 1865 nov. 5. Mint kegyesrendi szerze S.-i völgyben hatalmas, 40 m. magas vízesés van.
tes a rend budapesti gimnáziumában működött. (Tr. Cs.-Szl.)
1896-ban a budapesti egyetemen a matematika
Sutorina (Suttorina), Hercegovinához tartozó,
magántanára, 1912. pedig nyilv. rendes tanára lett. hosszú, keskeny öböl, amely Ny.-ról CastelnuovóA Szent István-Akadémia tagja. 1897-ben kiadta tól kezdve, mindkét részén Dalmáciától határolva,
és lefordította Bolyai János híres Appendix-ét. A az Adriai-tengerig nyúlik. Csak kevés kunyhó
fény elektromágnességi elmélete c. művét a M. épült a partjára. Hercegovina elfoglalása előtt
Tud. Akadémia 1895. a Lukács Krisztina-pálya semleges terület volt.
díjjal koszorúzta. Ugyanebben az évben jelent meg
Sutra, különböző hindu tudományos szabályok
A másodosztályú felületek általános elmélete c. gyűjteményének címe, a buddhistáknál Buddha
munkálata is. Egyéb művei: Geometriai axiómák beszédeinek címe.
(Budapest 1899); A differenciál- és integrálszá
Sutri (az ó- és középkori Sutrium), város és
mítás elmélete (u. o. 1900, 2. kiad. u. o. Í922) ;A püspöki székhely Róma olasz tartományban, a
mllamosság körébe tartozó újabb kutatások (u. o. régi Via Cassia mellett, (1911) 2765 lak. Három
1904); A differenciálegyenletek elmélete (u. o. ókori kapuja, sok ó-etruszk sírja, Augustus kora
1906); A görbék abszolút elmélete (u. o. 1918) s beli amfiteátruma van. S. környéki sírboltokban
jnég számos értekezés és könyvismertetés.
állítólag az első keresztények istantiszteletet tar
tottak. A III. Henrik császár jelenlétében 1046.
Sutaság, 1. Balkezüség.
Sutaszárnyú mókusok (Sciuropterus, illat), itt időző zsinat III. Sylvestor és IV. Gergely ellen
a Mókus-félék (Seiuridae) családjába tartozó rág pápákat méltóságuktól megfosztotta.
Sutro, Alfréd, angol drámaíró, szül. 1863 aug.
csáló állatnem, mely legközelebbi rokonságban
áll a repülő mókusokkal (Pteromys) s tőlük csak 7-én. Számos drámát írt. Legnagyobb sikerük volt:
abban tér el, hogy szállóernyőszerü oldalsó bőr- The fascinating Mr. Vanderveldt (1906); John
vitorlájuk keskenyebb és hátsó része, mely a repülő Glayde's Honour (1907); Tho buildsr of bridges
mókusoknál a hátsó végtagok bokaizülete közt (1908); The Fire-screen (1912) címüeknek. Nálunk
van kifeszítve és a fark tövére is ráterjed, v. tel is előadták a Jerikó falait (1905), az Acélkirályt
jesen hiányzik v. csak csökevényes s ehelyett far (1907) Sebestyén Károly fordításában és A három
kuk széles és lapos. Legismertebb faj az Észak- szög c. vígjátékot Góth Sándor átdolgozásában.
Oroszországban és egész Szibíriában honos orosz
Sutsos, 1. Alexandros, új-görög költő, szül.
sutaszárnyú mókus v. lyutaga (Se. russicus Konstantinápolyban 1803., megh. Smymában 1863
Tiedem. = Se. volans L.). A mi mókusunknál júl. Költői működését szatírákkal kezdte (1824),
kisebb; testhossza csak 16, farka 10 cm. Bundája Parisban írta Histoire de la révolution grecque c.
nyáron felül fakóbarna, alul fehér, farka felső művét (1829). Hazájába visszatérve kiadta Tékozló
oldalán fakószürke, alul világos rozsdabarna; télen c. vígjátékát (1830) és hazafias költeményeit (Pa
felül ezüstszürke. Leggyakoribb nyirfaerdőkbon. noráma tis Ellados, Nauplia 1833, 2 köt). Byron
Az amerikai sutaszárnyú mókus v. asszapán (Se. Chüde Haroldjára emlékeztető költeményében:
volvfiélla Pali., újabb néven: Glaucomys volans A bolyongó (Periplanomenos, 4 énekben, Athén
L.) Észak-Amerika mérsékelt és meleg éghajlatú 1839—52) a bajor uralkodó ellen küzdött. Irt még
vidékein él. Testhossza, 10 cm. hosszú farkát is több politikai színezetű regényt (A száműzött) és
beleértve, 24 cm.BundájafelülsárgásbarnaszUrke, vígjátékot.
lábai ezüstfehérek, hasoldala sárgásfehér, farka
2. S., PanagiotlS (ejted: panajótisz), új-görög költő,
barnásszürke. Japánban él a momodori (Se. mo- S. 1. öccse, szül. Konstantinápolyban 1806., megh.
moga Temm.) és Arrakanban meg Kokinkinában Athénben 1868 nov. 6. Irt regényeket, pl. Leanda törpe sutaszárnyú mókus (Se. [Hylopetes] ros (bölcs.-politikai, 1834); lírai költeményeket
spadiceus Blyth).
I (Kitharal835); drámákat: A Messiás (1839); EnAmely szó S alatt nincs meg, Sz alatt keresendői
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thyinios Blachabas; Georgios Karaiskos (1842);
'0 áyvwa-o; (Az ismeretlen). Összegyűjtött költe
ményei Athénben (1851., 1883) jelentek meg.
Sutt., latin növénynév után Sution Charles
angol botanikus (1756—1846) nevének rövidítése.
Suttertnans (Sustermans), Justus, flamand
iestö, szül. Antwerpenben 1597 szept. 28., megh.
Firenzében 1681. Először szülővárosában, azután
Parisban ifj. Pourbus F. vezetése alatt tanult.
1620 óta Firenzében a nagyhercegi udvar arc
képfestője, de a bécsi, pármai, mantovai és római
udvaroknál is dolgozott. S. igen előkelő benyo
mása képmásai közül, melyekben a flamand festés
hagyományaival olasz hatások egyesülnek, a leg
kiválóbbak a firenzei Pitti-képtárban vannak, így
II. Cosuno nagyherceg nejének, II. Ferdinánd
nagyhercegnek, Valdemar Christian dán herceg
nek, Ricasoli Pandolfónak képei, továbbá Lotharingiai Ferenc és Galilei Galileo arcképei a firen
zei Ufflzi-képtárban. Egyéb képei a luccai, edinburgi, bécsi és berlini képtárakban találhatók.
Suttner, Berta, báróné, szül. Kinsky grófnő,
írónő, a nemzetközi békemozgalomnak legkiválóbb
képviselője, szül. Prágában 1843 jún. 9., megh.
Bécsben 1914 jún. 20. 1876-ban férjhez ment S.
Artúr Gundakkar báróhoz (megh. 1902 dec. 10.),
aki feleségének írótársa és békepropagandájának
buzgó előmozdítója volt. Tíz évet töltött vele
Tifliszben s visszatértükkor a békemozgalom elő
harcosa lett. Megindította ezt irodalmi téren leg
híresebb regényével Die Waffen nieder! (1890);
számtalan kiadásban és fordításban jelent meg
(magyarul: Le a fegyvert! ford. Névi Béla, 1905).
További regényei: Ein schlechter Mensch (1899);
Daniela Dorme3 (1899); Marthas Kinder (1903,
a Waffen nieder folytatása); High Life (3. kiad.
1903): Briefe an einen Toten (1904). Összegyűjtött
munkái Gesammelte Schriften c. 1906—1907.
jelentek meg 12 kötetben. 1892—99. szerkesztette
-a Die Waffen nieder! c. havi folyóiratot. 1906-ban
elnyerte a Nobel-féle békedfjat. Többször meg
fordult Budapesten, ahol számos érdekes béke
előadást tartott. Müveiből megjelent még magya
rul: Az emberiség fenkölt eszméi (ford. Színik
Antal, 1913).
Suttogás (susogás), a beszéd azon alakja, mely
& hangszalagok közreműködése nélkül, csakis a
száj alakváltoztatásaival történik.
Suttogok v. seppegök a. m. javasok, 1. Javas.
Sutton (ejtsd: szöttn), város SuiTey angol county
ban, London közelében, (1921) 21,065 lak., több szép
templommal és számos nyaralóval.
Sutton Coldiield (ejtsd: szöttn koidflid), város
Warwickshire angol countyban, vasutak mellett,
(1921) 23,028 lak. "VII. Henrik komból való szép
tomplommal; nagy parkkal.
Sutton in Ashfield (ejtsd: szöttn in esííid), város
Nottinghamshire angol countyban, (I9ii) 23,8 ~>2
lak., pamutiparral; a XIV. sz.-bóí való Mária
templommal; környékén szén- és mészkőbányával.
Suttung (Suttungr), a skandináv mitológiában
az az óriás, aki hatalmába kerítette a törpéktől
készített varázsitalt (Met), melynek élvezete költői
tehetséget adott. Odin csellel rávette 8. leányát,
Gumlod-ot, hogy a varázsitalból őt inni engedje,
©din azonban három nagy hörpintéssel az egész
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varázsitalt magába szívta s aztán sas alakjában
eltűnt. E varázsitalból részesülnek Odin kegyencei,
akiket költői tehetséggel akar felruházni.
S u t u r a (lat.) a. m. varrás, varrat, forradás.
L. Gsontvarrat.
S u u m c u i q u e t. i. tribue (lat.) a. m. kinekkinek add meg a magáét.
Suvadás, az Erdélyi medence legjellemzőbb
fizikai földrajzi tüneménye. Keletkezik úgy, hogy
a medence ú. n. mezőségi rétegeiben lévő mező
ségi márga hosszabb esőzések után csúszóssá,
félig folyékonnyá válik és így a fölötte lévő ré
tegek reá nagy nyomást gyakorolván, ezen a
sikamlós márgarétegen lecsúsznak. Ahonnan a
lesuvadt rész leválik, nevezik karéj-mk, íves
alakja miatt, a lesuvadt rész neve hupa, amely a
rétegei közt vagy tetején levő kemény szarmata
homokkő padok miatt hosszú gerinchez v. mester
séges kúphoz hasonló. A karéj és hupa közt nyilt
mélyedésben leggyakrabban kevés víz gyűlik meg.
A S. rendszerint gyorsan keletkezik, sokszor ká
rokat is okoz s az egész Mezőségen rendkívül el
terjedt tünemény. Típusos S.-ok láthatók Kolozs
vártól ÉK.-re a Kajántói-völgy ú. n. «Pokolköz»
részében. Cholnoky Jenő tanulmányozta ezeket
részletesebben, kiderítve azok nagy elterjedését
ós morfológiai fontosságát, a tünemény elneve
zései is tőle erednek.
Suvaja, adók. Lika-Krbava vm. alsólapaczi
j.-ban, (i9io) 1239 szerb lak. (Tr. SzHSz.)
Suvalov, 1. Péter Andrejevics, gróf, orosz
diplomata, szül. Szent-Pétervárott 1827 júl. 15.,
megh. u. o. 1889 márc. 22. Az orosz hadseregbe
lépve 1860. a cár szárnysegéde, 1871. gyalogsági
tábornok lett. 1862 óta a belügyminisztériumban
működött, 1864—66. a balti tartományok főkormányzója volt, azután a titkos rendőrség élére
állította II. Sándor cár. 1874—79. londoni nagy
követ volt s 1878. mint Oroszország második
képviselője vett részt a berlini kongresszuson.
2. S-,Pavel Andrejevics, gróf, orosz diplomata,
S. 1. testvéröccse, szül. 1830., megh. Jaltában
(Krim) 1908 ápr. 20. Részt vett a krimi háború
ban, azután a belügyminisztériumban működött
a reformokat előkészítő bizottság élén. Az 1877—
1878-iki török háborúban mint hadosztályparancs
nok tűnt ki. 1881-ben a gárdahadtest parancsnoka
lett, 1835—95. berlini nagykövet, 1895—97. Varsó
főkormányzója volt.
3. S., Péter Pavlovics, gróf, S. 2. fia, szül. 1860.,
megh. Moszkvában 1905 júl. 11. Előbb odesszai
rendőrfőnök volt, 1905. Moszkvába helyezték át,
hol merényletnek esett áldozatul.
Suvla-öböl, az Égei-tenger egy öble a Gallipolifólsziget Ny.-i csúcsán. 1915 aug. 6. itt szállítot
ták partra az angolok a Dardanellákat ostromló
sereget.
Suwalki, 1. Szuvalki.
Suwanee (ejtsd: szjuvení), 385 km. hosszú folyó
Georgia és Florida északamerikai államokban;
ered a Homerville körüli mocsarakból ós Cedar
Keys fölött torkollik a Mexikó V'öbölbe.
Suworin, orosz Író, 1. Szuvorin.
Suworow.l. Szuvorov.
S u z e r a i n e t é (franc, etjtsd: saüsronté), 1. Szuve
renitás.
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Süchteln, város Düsseldorf porosz kerületben, müveiből (A hiúság vására) csín és műgond jel
(1919) 9933 lak., bársonyszövéssel, selyemfestés- lemzik. Részt vett a márciusi napok mozgalmai
sel, tégla- és bőrgyártással. Közelében a Heiligen- ban, egyideig honvéd is volt, 1850. a Pesti Napló
nál dolgozott, majd 1853. a losonczi gimnázium
berg látogatott búcsújáróhely.
tanára lett, de pár hónap múlva meghalt. V. ö.
Süderland, 1. Sauerland.
Südermanland, svéd közigazgatási kerület, 1. Gyulai Pál, Pesti Napló 1854., 39. ez. — Atyja
volt S. Imre szőkefalvi ref. pap, aki Bukarestban
Södermanland.
Sügér (Perca L., aiiat), a SUgérfélék,Pera'í?ae) a magyar ref. egyházat 1815. alapította s annak
családjának egyik neme, mely után az egész csa 33 évig volt lelkésze, megh. 1848 jan. 19. Buka
ládot nevezték. Teste megnyúlt, oldalt össze restban.
nyomott; pikkelyei fésűsek; előkopoltyúfödője
Süket, 1. Siketnéma és Siketség.
fogas, főkepoltyúfödöje egytüskés; két hátúszója
Süketfajd, 1. Fajdfélék.
egymáshoz közeledett. Egyetlen faja a folyami
Süketfalva (Surda), kisk. Maros-Torda vm.
S. vagy csapó S. (P. fluviatilis L.), mely ná nyárádszeredai j.-ban, (1910) í 32 magyar lak. (Tr. R.)
lunk csak ritkán éri el a 30 cm. hosszúságot
Sükő (Griseni), kisk. Udvarhely vm. udvar
és fél kg.-nyi súlyt, azonban némely helyen, helyi j.-ban, (1910) 268 magyar lak. (Tr. R.)
pl. a Zellerseeben és Anglia néhány vizében 63
Sükösd, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. kis
cm. hosszúra és 2, sőt 4 kg. nehézre is megnő. kőrösi j.-ban, (1920) 4107 magyar lak.
Szine sárgás zöldesbe játszó, a hátról a has felé
Sükri pasa, török tábornok, szül. 1854., megh..
futó fekete csíkokkal tarkázott; kékes-fekete Konstantinápolyban 1916 jún. 5. Az 1912—13-iki
szemfoltja van mellső, kékes-vörös-szürke hát- balkáni háborúban hadosztálytábornok volt, s hét
úszóján; mellúszói sárgák ; has- és alfelúszói pi hónapon át hősileg védelmezte Drinápolyt, míg
rosak. Hazája Európa, Észak-Ázsia és Észak- az éhség megadásra kényszeritette s bolgár hadi
Amerika. Hazánkban a magasabb hegyek vizeit fogságba esett. A békekötés után Konstantinákivéve, a folyókban és tavakban általánosan el polyba tért vissza s részt vett a török hadsereg
terjedt hal. Különösen a tisztavizű nagy tavakat újjászervezésében.
szereti, de megél a folyókban és patakokban is.
Sülbige (növ.)> 1. TJlex.
Apró halakat, férgeket, csigákat stb. eszik. Három
Süldő, a növendéksertés neve iji— 2 éves korig,.
éves korában lesz anyányi; márciustól májusig 1. Sertés.
ívik; petéit kövekre s más tárgyakra rögzíti. Húsa
Sülé Antal, hirlapiró, szül. Veszprémben 1884ízletes. Népies nevei: dibbancs, dóber, fésüshal, dec. 20. Budapesten jogi tanulmányokat végzett.
kándró, körmöshal, parcs, persli, réti durbincB, majd a hírlapírói pályára lépett. Több fővárosi
sigér, súdór, sügre, stb.
lapnak volt dolgozótársa és szerkesztője. 1924-ben
Sügérf élek (Pereiddé, &Hat), a Tüskeparás ha a Pesti Hírlap szerkesztőségének tagja lett. Kül
lak (Teleostei) rendjének egyik családja. Fajai politikai cikkeken kívül rövidebb filozófiai és tör
hosszúkás testuek; pikkelyeik fésűsek (ctenoid); téneti dolgozatokat írt napilapokba. Külön meg
eldalvonalaik megszakítatlanok; kopoltyúfedőik jelent tanulmánya: Anemzetközi jog filozófiai
fogasok vagy tüskések ; fogaik a közti és alsó áll problémái (Budapest 1924). Munkatársa e Lexikon
kapcson, valamint a szájpadon ülnek s egyszerű nak is.
kúpformák ; bajuszaik nincsenek. E családba 60
Sülelmed (Silimeghiu), kisk. Szilágy vm.
nem és 500 faj tartozik, melyeknek legnagyobb szilágyeselii j.-ban, (1910) 893 román és magyar
része a tengerekben él. Ragadozók; más halakkal, lak. (Tr. R.)
rovarokkal, férgekkel táplálkoznak, de gyakran
Sül-félék (Hystricidae, aiiat), a Rágcsálók (Rosaját ivadékukat sem kímélik. Húsuk ízletes. Ide dentia) rendjébe tartozó emlősállatcsalád. Gyér
tartozik a sügér (Perca), falánk sügér v. tengeri szőrőzetük között kisebb-nagyobb, vékonyabbsügér (Lábrax), durbincs (Acerina), süllő (Lii- vastagabb alakban, egyenes sorokban elrendezve
cioperca), bucó (Aspro), fürészes sügér (Serra- mindig megtalálhatók az e családra jellemző tüs
nus), óriás sügér (Polyprion).
kék. Az óvilág mérsékelt és forró vidékeinek lakói.
Sügérlazac-félék (Percopsidac, állat), a Cson Növényi eredetű anyagokkal táplálkoznak. $
tos halak (Teleostei) egyik családja, melynek nembe sorolt 18 fajuk ismeretes, melyek közüL
egyetlen faja, a silgérlazac (Percopsis guttatus fontosabbak: a tarajos sül (Hystrix eristata L.)>
Agass.) az Eszakamerikai Egyesült-Államok édes és a bojtosfarkú sül (Atherura africana Gray).
vizeiben él s arról nevezetes, hogy a sügér és L. Gyalogsül-félék.
lazac jellemvonásait egyesíti magában. Hossza
Süllő (Lucioperca, Aiiat), a Síígér-félék (Perkb. 15 cm. Szine olajzöld, hátán 6 kerek sötét cidae) családjába tartozó hal-nem. Az idetartozó
folttal és oldalain egy-egy ezüstös szalaggal.
és az ó- és újvilág É.-i felének folyóiban honos
Stikei Károly, író, szül. Bukarestban 1824., 5 ismert fajból leggyakoribbak: 1. Fogas süllőmegh. Losonczon 1854 jan. 18. Tanulmányait vagy fehérhúsú csuka (L. lucioperca L. = L.
Erdélyben végezte, a 40-es évek végén Pesten sandra Cuv.), mely hazánkban a Duna, Dráva,
élt mint író, 1847. az Életképek kritikai rovatát Tisza, Kőrös, Latorca, Rába folyókban és a Bala
vezette. Képzett és szellemes ember volt, bohém tonban, valamint a Tatai-tóban honos. L. Fogas.
természetű s némileg különcködő; szorgalmas 2. Kő-süllő vagy berschik (L. volgensis Pali.),,
munkatársa a szépirodalmi lapoknak. Lírai költe melynek hazája a Káspi-tóba és a Fekete-tengerbeményeit (Hulló csillagok, 1851) gyöngéd érzés és ömlő folyók és mellékvizeiknek vize. Hazánkban
formai tisztaság, műfordításait Uhland, Hugó a Dunában, Drávában, Tiszában, Rábában és.
Viktor, Moore, Shelley, Bunis, Gogoly, Thackeray Zagyvában fordul elő. A kő-süllő a fogas süllőAmely sió S alatt nincs i neg, Hx alatt keresendő!
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nél zömökebb testű s a testének oldalain lévő
nyolc sötét harántsáv határozott rajzú és annyira
kirívó, hogy a hal tarkának látszik.
Süllőfü (nflv., Myriophyllum), süllőhinár vagy
tóborosta. A Halorrhagidaceae (1. o.) családba
tartozik; 18 faja az egész Földön szétszórtan
él, édes vizek növénye. Hazánkban kettő honos.
Álló vizeinkben közönséges a M. spicatum L.,
melynek hosszú leveles szára a hínárban néhol
tömeges.
Süllőhiiiárfélék (n5v.)> 1. Halorrhagidaceae.
Süllye (Sul'á), kisk. Nógrád vm, gácsi j.-ban,
(1910) 306 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Sült. Általában sült húst értllnk alatta. Sütés
a húsnak zsírral v. kevés vizzel nagy hőfok mel
lett való elkészítése. A forró zsírban a fehérje
tartalom a hús felületén megalszik s kérget alkot,
a tápláló húslé a húsban marad. Legfinomabb S.
a nyárson S., ha kellő Ügyességgel megfelelő
parázson készül. Roston csak kisebb darab húso
kat slltUnk. — Sütni tésztát is lehet, kenyeret is,
amikor a liszt keményítőtartalma a közel 300°
hőmérséknél doxtrinnó válik.
Süly, a skorbut (1. o.) magyar neve; népies
nyelven azonban általában az állatok nyakán fej
lődő daganatokat (actinomycosis, gümőkór) értik
alatta. Régente mindenféle rosszindulatú kelést,
fekélyt jelentett. A «süly egyen meg» szólásmód
tanúsága szerint a fene szóval rokonórtelműen is
használták,.
Süly (Sul), kisk. Pozsony vm. dunaszerda
helyi j.-ban, (íoio) 276 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Sülyedés (geoi.), ]. Emelkedés és sülyedés.
Sülyedéses tüdőgyuladás, 1. Hiposztázis.
Sülyesztett lövegállás, a tüzérségi futólagos
födözókek egy neme. Célja a kezelő legénységet
a gyalogsági puska lövedékeinek, valamint a
tüzérségi lövedékek darabjai és töltelékgolyói
nak hatása ellen megóvni, egyúttal az egyes
tilzelőlövegek számára födözéket nyújtani. E
lövegállások gyorsan készíthetők el, és akkor al
kalmaztatnak, ha kevés a munkaidő és a viszo
nyok a lövegeknek nagy távközökkel való felállí
tását megengedik. A lövegállások középvonala
egymástól 20 lépésnyi távolságra essék. A löveg
állás hossza 4 m. A löveg a csőmagasságig fe
dezve van bálátás ellen. S.-ok laza földben és ott
alkalmaztatnak, hol az előtereppásztázásamaga
sabb lőállást nem igényel.
Sülyesztett lövegtalpak, arra valók, hogy a
lövegpadok mögött álló legénységet és lövege
ket a közvetetten ellenséges tűz ellen fedezzék.
Ez okból úgy vannak szerkesztve, hogy a padon
át tUzelő lövegek csak addig láthatók a taraj vonal
fölött, amennyi idő a lövegek irányítására és el
sütésére okvetetlon szükséges.
Sülyesztő, 1. kivágott hely a színpadi pódiumon
személyek v. tárgyak hirtelen eltüntetésére. Már
a korai színpad is alkalmazta, nyoma van Shakespearenél is (A vihar-ban). A legújabb időben vil
lamos készüléket alkalmaznak hozzá. — 2. S. a
szerszámgépeknél, 1. Kalapács és Mélyítő.
Sülyesztő szekrény, vízben való alapozásnál
(1. Alapozás) használt szerkezet. Lényegében egy
széles és lapos, négyszögletű hajó, melyet a vízben
azon hely fölé állítanak, hol valamely műtárgy
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alapját lerakni óhajtják s melyet előzotesen kotrók
kal egyenletessé tettek. Az alapot a hajóban építik
föl oly magasra, hogy a faltest a víz fölé nyúljon s
aztán a hajót a fenékre sülyesztik. Az oldalgerendázat eltávolítása után a falazást szabadon folytat
ják. Régi szerkezet, mely csak kis vízmélységnél
nyert alkalmazást, ma ritkán használják.
Sülyfű (n5v.), 1. Polygonatum és Sedum.
Sülzanót (növ.), 1. fflex.
Sümeg, nagyközség Zala vm. S.-i j.-ban, (1920>;
5341 magyar lakossal; a járási szolgabírói hiva
tal széke, járásbírósággal és adóhivatallal, kir„
körjegyzőséggel; van állami alreáliskolája, köz
ségi polg. leányiskolája, állami Darnay-muzeuma
(1. Darnay Kálmán), takarékpénztára, élénk ga
bonapiaca és marhavásárai. Vasúti állomás, postaés táviróhivatal és telefonállomás. A Kisfaludytéren áll Kisfaludy Sándor mellszobra, mögötte a
költő szülő- és lakóháza; továbbá a község kiváló
jótevőjének, Ramasetter nagyiparosnak szobra
Istók Jánostól. Nevezetes a ferencrendíek tem
ploma, a veszprémi püspök kastélya és a plébánia
templom, Maulpertsch Antal kiváló falfestményei
vel. A szép temetőben van Kisfaludy és neje,
Szegedy Róza sírja Istók János készítette díszes
síremlékkel. S. fölött meredek dolomitsziklán S.
vár romjai állanak. A várat Jeland veszprémi püs
pök 1210. építette, a templáriusok 1312-ig bírták,
azóta a veszprémi püspökök tulajdona és 1335 óta
mint erősség szerepelt. A XVIII. sz. elején,
amidőn a kurucoktól elvették, lerombolták; több
része még elég jó állapotban látható.
Sümegcsehi, kisk. Zala vm. sümegi j.-ban,
(19B0) 802 magyar lak.
Sümegi, 1. Kálmán, író és hírlapíró, szüL
Sümegen 1852 okt. 10., megh. Szegeden 1899
szept. 5. Papi, majd jogi, aztán tanári pályára ké
szült, végül hírlapíró lett; előbb fővárosi, 1881-től
vidéki hírlapoknál dolgozott, s az Arad és vidékét
1885. szerkesztette is. Később Szegedre került a
Magyar általános biztosító társasághoz. Irodalmi
működése két irányban ágazott szét. írt irodalom
történeti tanulmányokat, többnyire tárcacikkek
formájában, melyek közül a Kisfaludy Sándorra
vonatkozók jelentős adalékok a költő életéhez, s
nagy számmal elbeszélő müveket a budapesti napiés szépirodalmi lapokba, melyekért a DugonicsTársaság tagjává választotta. Önállóan három
műve jelent meg: Szép asszonyok (elbeszélések,
1882); A mi kis regényünk (1890); Foszlányok
(elb. 1901).
2. S. Vilmos, hírlapíró és lapkiadó, szül. Sü
megen 1864 ápr. 4. Több lapnak volt munka
társa ; 1893. Holló Lajossal megalapította a Ma
gyarország napilapot, amelynek kiadóhivatali
igazgatója lett. Alapítója a kiadóhivatali tiszt
viselők egyesülétének, amelynek később elnökéül
választották. 1904-ben a gyergyószentmiklósi ke
rület képviselője lett s ezt a kerületet képviselteaz 1918-iki összeomlásig.
Sümegi apátság, 1. Somogyvár.
Sümegprága, kisk. Zala vm. sümegi j.-ban,
(1920) 672 magyar lak.
Sümeg—tapolczai helyiérdekű vasút, 1. Du
nántúli helyiérdekű vasutak.
Sün, 1. Sündisznó, Sün-félék.
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Sünbogár, 1. Hispa.
Sündisznó (áiiat),a Rovarevő emlősök (Insectivora) egyik, nálunk is közönséges íaja. Teste zö
mök, rövid; feje nem nagyon hosszú és omnánnyá
módosult arcorrban végződik; szemei ós fülei meg
lehetős nagyok; lábai rövidek, esetlenek, ötujja
sok; farka rövid; bundája hátán tüskés. A tüskék
töve feketebarna, végső fele fehér és a világos
szinű csúcs előtt ismét feketésbarna (egyes helye
ken a S. tüskéinek zöme teljesen fehér). A testét
fedő szőrök a homlokon, a fej és a nyak két olda
lán és a végtagok külső felén barnaszínüek, a
törzsön lévők túlnyomóan rozsdaszínüek, a has
oldal közepén pedig barnásszürkék vagy gyak
ran fehérek. A felső kartól a törzs oldalának
közepéig fehéres sáv vonul végig. Mintegy 25—30
cm. hosszúra ós 12—15 cm. magasra nő; farka
2-b cm. hosszú. Egész Európában honos, a hide
gebb országok kivételével. Gyakori Oroszország
ban. Az Alpokban 2000 m. magasban is ottho
nos. Erdőkben, mezőkön, hegységekben, térsége
ken, kertekben egyaránt felüti tanyáját. Faodvakat, lehullott falevelek halmazát, kőfalüregeket
keres fel lakásul. Néha 30 cm. mélyre is beássa
magát a földbe s vackának két kijárást készít,
lakását pedig falevelekkel, szalmával ós széná
val béleli ki. Magánosan ól s legfeljebb nőstényét
tűri meg társaságában. Nappal csak egészen
csendes helyeken mutatkozik. Veszély idején
összegömbölyödik s ilyenkor tüskéi minden olda
lon védelmezik, de ha vízzel leöntik vagy do
hányfüstöt fújnak reá, kinyújtózkodik. Látása
gyenge, de hallása annál erősebb. Igen félénk és
óvatos, de ügyes vadász. Nappal alszik s szür
kületkor vadászatra indul. Főleg rovarokat, fér
geket, csigákat, egereket, bókákat, kígyókat fo
gyaszt, de a kis madarakat is megtámadja. A gyü
mölcsöt sem veti meg. A viperát is megtámadja
s ennek marása reá nézve ártalmatlan. Április
ban és májusban párzik. A nőstény hét hét múlva
3—6 kölyket íladzik, amelyek a második nyáron
már anyányiak. Télire meleg fészket készít olyformán, hogy az összehordott szalmában, széná
ban, lombban, mohában meghengergőzik és tüs
kéire szúrja fel azokat. Könnyen szelídíthető s
.az egerek ós házi rovarok pusztításával hasz
nossá válik; de szaga ós éjjeli kalandozása né
mileg alkalmatlanná teszik. Ellenségei a róka és
a füles bagoly. Húsát néhol eszik. A régi rómaiak
tüskés bőrét a kendertisztításnál használták.
Régebben általános volt az a vélemény, hogy az
Európában csaknem mindenütt előforduló közön
séges S. az Erinaceus europaeus L. fajba tarto
zik. Az újabb részletes vizsgálatokból kitűnt,
hogy az európai S. több fajhoz, illetőleg alfajhoz
tartozik s a tüzetes vizsgálatokból az is kiderült,
hogy a hazánkban élő S. nem a közönséges európai
S. (Erinaceus europaeus L.), hanem a Ítéleti S.
{Erinaceus roumanicus Barr.—Ham.).
Sündisznófa (növ.), 1. Kókuszpálma.
Sün-félék (Érinaceidae, állat), a Rovarevők
(Insectivora) rendjébe tartozó emlősállat család.
Fajait különösen a kicsiny agykoponya, a hátsó
szemgödri nyujtványok hiánya, a karcsú és né
melykor tökéletlen járomlv s a gyűrűalakú, föl
nem fúvódott dobcsont jellemzi. Az ó-világban
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honosak s a föld színén tartózkodnak. Leche sze
rint a S. a ma élő emlősállatesaládok közül a
legrégibbek közé tartoznak, mert legelső képvi
selőik maradványait megtaláljuk már a quercy-i
phosphoritokban. Fajaikat két alcsaládba oszt
juk : 1. Igazi sünök vagy sündisznók (Erinaceinae). Tüskeruhájuk és 36 foguk van; farkuk
rövid; ínyük nem teljesen csontos; medencéjük
széles. Európában, Ázsiában és Afrikában előfor
duló fajaik közül ismertebbek: az európai vagy
közönséges sündisznó (Erinaceus europaeus L.),
a keleti sündisznó (E. roumanicus Barr.—Ham.),
és a nagy fülű sündisznó' (E. auritus Pali.). Ezek
a fajok Európában és Ázsiában honosak, azon
felül tíz faj Afrikában és hét kizárólag Ázsiában
ól (pl. E. albulus Stol., E. concolor Mart., E. algirus Duv., E. aethiopicus Bhrbg., E. albiventris
Wagn., E. dorsalis Anderson et de Winton, E. col
iaris Gray, E. megalotis Blyth., E. pictus Stol.
stb.) — 2. Ostarosfarkú sünök (Gymnurinae).
Nincs tüskeruhájuk; fogazatuk 44 fogból áll; far
kuk többé-kevésbbé hosszú; ínyük teljesen cson
tos ; medencéjük nagyon keskeny. Idetartozik a
Hátsó-Indiában ós a Szunda-3zigeteken honos
nagy patkánysün (Oymnura gymnura Raffl.) és
a kis patkánysün (Hylomys suilla Schl. et Mull.).
Sünfenyő (Pinus pinaster), 1. Fenyő.
Sünhal (Diódon, állat), 1. Diódon.
Sünkaktusz (növ.), 1. Echinocactus.
Sünök (Echinoidea, áuat), 1. Tengeri sünök.
Sünzanót (növ.), 1. TJlex.
Süptitz, falu Merseburg porosz kerületben, Torgau mellett tt9i9) 771 lak. 1760 nov. 3. Nagy Fri
gyes a Daun vezérlete alatt álló osztrákokat (torgaui csata) itt megverte.
Sürgöny (franc, dépéche, ol. dispaccio), a kül
ügyminisztérium s annak diplomáciai közegei kö
zött váltott hivatalos iratok (utasítások, jelenté
sek) neve. Innen S.-öknek nevezik általában a kü
lönös gyorsasággal, jelesül futárokkal továbbított
hivatalos iratokat s általában a távirati tudósítá
sokat. (L. még Távirat.)
Sürgöny, 1. politikai, tudományos és művészeti
hírlap és melléklapja a Literatúrai Csarnok ve
gyes tartalommal; 1840. Pesten Munkácsy János
szerkesztése alatt indult meg; még azon évben
megszűnt. — 2. S., mint Magyarország alkot
mányos kormányának hivatalos közlönye, 1860
dec. 1. a Budapesti Hirlap folytatásaként jelent
meg; szerkesztette Tértei Ernő; 1864 jul. 1. Kecs
kemétiig Aurél vette át a szerkesztést; azon év
dec. 11-től pedig Bulyovszky Gyula; 1867 jan.
1-től ismét Kecskeméthy Aurél szerkesztette inára
10-ig, mikor megszűnt. Folytatása a mai Buda
pesti Közlöny hivatalos lap.
Sürgönyök (táviratok) biztosítása, 1. Bizto
sítás.
Süring, Reinliard, német meteorológus, szül.
1866 máj. 15. Hamburgban. 1890 óta a porosz
meteorológiai intézet tagja és később a potsdami
meteorológiai intézet vezetője lett. S. és Berson
léghajón 18,800 in.-re emelkedtek föl. Foglalko
zott aerológiával, légnedvességgel és felhőzettel ;
a Meteorologisehe Zeitsehrift egyik szerkesztője
ós az elhunyt Hann Lehrbuch der Meteorologie
c. munkájának átdolgozója.
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Sűrítés, a levegő vagy egyéb gázok sűrűségé
nek fokozása. Ezt különböző szerkezetű sűrítő
gépekkel lehet eszközölni (1. Kompressziós szi
vattyú). Az elektromosság sűrűségét is lehet
fokozni. Az erre való eszközök az elektromos sürítők. L. Elektromos siirítő, Leideni palack,
Franklin-féle tábla.
Sűrített levegő, 1. Komprimált levegő, Le•vepfi. — Orvosi szempontból 1. Belélegzést orvos
lás.
Sűrített olaj, elpárologtatással sűrített terpentinolnj, mely a festészetben az olajfosték hígítá
sára szolgál.
Sűrítő, 1. a gőzgép kondenzátora (1. o.); 2. elek
tromos sűrítő (1. o.).
Sűritömérö (sófokmérö), areométer sósolda
tok sótartalmának mérésére.
Sűrítőszer (franc, épaissage, ang. íhickening
vagy sizing materials). A szín- (kelme-) nyomta
tásnál az oldott pácokat és festékeket S.-ekkel
keverik, hogy az illető oldat a kelmén szét ne
fusson, s a sfirítőszeradta tapadásánál fogva úgy
st mintára, valamint a kelmére rá tudjon tapadni.
A S.-ek többnyire gummi- és keményítőfélék, v.
•dextrinekből készülnek. így a búza-, rizs-, bur
gonya- és tengerikeményítő. Alkalmas a II-rendü
búzakeményitő, amely kevés sikert is tartalmaz
ván, jól sűrít, továbbá számos dextrin- és gumrniféle. A fehérjék közül a tojás- és vér-fehérje, ezek
72—75°-on alvadnak; a kazein is alkalmas és lúgos
folyadékokban oldódik. Felhasználható az enyv és
•gelatine is. A sűrítőanyagnak a festékben nem szahad káros elváltozást okoznia.
Sürke (Synallaxis, állat), a Fahágó-félók (Analatidae) csabaijába tartozó madárnem. Apró, nádi
poszátára emlékeztető madarak. Legismertebb
fajuk a nagy, lombikalakú fészket építő rozsdáshomlokú sürke (Simallaxis frontalis Pelz.).
Sürüház, kisk. Vas vm. muraszombati j.-ban,
<i9io) 326 vond lak. (Tr. SzHSz.)
Sűrű lé, 1. Cukor.
Sűrűség, 1. a térfogategységben foglalt tömeg
mennyisége, vagyis az a viszony, mely valamely
test tömege és térfogata közt fennáll. Ezt abszolút
S.-nek is nevezik. Relatív 8.-nek nevezik a vi
szonyt, mely valamely test tömege és ugyanolyan
térfogatú, i C°-nyi desztillált víz tömege közt
fennáll. Ha a tömeg helyett a súlyt viszonyítják
a térfogathoz, a viszony a test fajsúlyát adja.
Ezt könnyű meghatározni, ha a test térfogata
meghatározható. A legtöbb esetben a test súlyát
ugyanolyan térfogatú 4 C°-nyi desztillált víz sú
lyához viszonyítják. A viszonyszám értéke meg
egyezik a relatív S. számértékével. A szilárd és
folyékony testek fajsúlyát többféle eljárással lehet
meghatározni. Az egyik az ú. n. hidrosztatikai
mérleg használatával jár. Ez közönséges, egyenlő
karú érzékeny mérleg, melynek egyik serpenyője
magasabban függ, mint a másik és alul horoggal
van ellátva. Erre finom szálon ráfüggesztik a meg
határozandó fajsúlyri testet és megmérik súlyát
a levegőben. Azután desztillált vízbe merítik és
meghatározzák a súlyveszteséget. Ez a testtel
egyenlő térfogatú víz súlya s ha ezzel a súlyt el
osztják, a hányados a fajsúlyt adja. Folyadék fajsulyát is meg lehet így mérni. Valamilyen, a kér
Révai Nagy Lexikona. XVII. kö%
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déses folyadékban nem oldódó testet, pl. üveg
dugót finom szálra függesztve, meg kell mérni a
levegőben, aztán vízbe mártva, végre a kérdéses
folyadékba merítve. Ezzel megvannak a szüksé
ges adatok. Kis térfogatú szilárd testek és folya
dékok fajsúlyát a piknométerrel is meg lehet
határozni. Ez kis üvegcse, melynek nyaka vékony
cső s ezen karcolt vonal. A szilárd test súlyát

1. ábra, Mohr-féle mérleg.

valamint az üres- és a karcig vízzel töltött pikno
méter súlyát ismerve, a szilárd testet bele kell
tenni a vízzel telt piknométerbe. A karcon túl
emelkedő vizet eltávolítva, megkapjuk a kiszorí
tott víz súlyát. Folyadék esetében a piknométert
először vízzel, aztán a kérdéses folyadékkal kell
a karcig megtölteni. Folyadékokra kényelmes a
Mohr-, v. Westphal-féle mérleg (1. az 1. ábrát).
Ez érzékeny mórleg,melynek
hosszabbik karja 10 egyenlő
részre van osztva; a végén
platinadróton kis hőmérő
függ. A másik kar rövidebb,
de vastagabb, úgy, hogy
egyensúly van, ha a hőmérő
levegőben függ. Ha vízbe
merül, a hosszabb karkönynyebb lesz és az egyensúly
helyreállítása végett a kar
végére horogszerű súlyt he
lyeznek. Ez az egység. Ezen
súlyon kívül szükség van
annak tized- és századrészére.
Ha víz helyett más folyadék
veszi körül a hőmérőt, pl.
kénsav, akkor a felhajtó erő
nagyobb, és a kar végére
helyezett egységnyi súlyon
kívül valamelyik osztás
vonalra még egy ilyen egy
ségnyi súly, másik helyre a
tized-, v. századrésznyi súly
helyezendő, hogy az egyen 2. ábra. Bnnsen készü
súly helyreálljon s a mérleg léke gázok fajeiílyának
kar vízszintes helyzetű le
meghatározására.
gyen. A súlyok helyzetéből a fajsúly értéke három
tizedesre leolvasható. A folyadékok S.-ének gyors
meghatározására alkalmas az areométer (l.o.).
A gázok fajsúlyát elég gyorsan meg lehet hatá
rozni a Bunsen-féle effuziométerrel (1. a 2. ábrát).
Ez azon alapszik, hogy a gázok kiömlési sebes
ségei a fajsúlyok négyzetgyökével fordítva ará
nyosak, vagyis, hogy a f ajsúlyok úgy aránylanak,
mint egyenlő térfogatú gázmennyiségek kiömlési
15

Sűrűségmérő

— 226 —

idejének négyzetei. A gáz az AA üvegcsőben
van, mely fölül vékony B csőbe megy át. Itt w-nél
szűk nyílású, vékony platinalemezke van befor
rasztva ; ezen áramlik ki a gáz, ha fölül a dugót
eltávolítják. Mig a dugó a csőben van, az AA
csövet oly mélyen merítik be az álló üvegedény
(CG) higanyába, hogy az üvegből való DÍJ úszó
nak r hegye pontosan a higany felszínén legyen
látható. A dugó eltávolításakor a gáz kiárainlik
és csak az időt kell megfigyelni, míg az úszón
alkalmazott t jel eléri a higany felszínét. L. még
Fajsúly.
2. S. erdészeti értelemben a faállomány tör
zseinek nagyobb vagy kisebb számban való el
helyezkedése egy és ugyanazon a területen, a
mely lényeges befolyással van a területegységen
található fatömegre és annak minőségére. Teljes
S.-röl szólunk, ha a fák koronái egymásbanyúl
nak. A S. kisebb
fokait ennek az állapotnak tized
részeivel (0-9, 0'8 stb.) fejezzük ki. A talajt tel
jesen beárnyaló erdőnél teljes záródásról is szó
lunk. Sűrű erdőben a fák alaki kifejlődése álta
lában jobb, mint a gyér erdőben. Túlsürü állás
azonban a koronák visszafejlődéséhez és a növedék apadásához vezet.
Sűrűségmérő, 1. Areométer.
Süss, 1. (Suess), Hans, festő, 1. Kulmbach.
2. S., 1. SuessSüssmilch, Johann Péter, a demológia egyik
megalapítója, szül. Berlinben 1707., megh. u. o.
1767. Halléban ós Jenában először jogot, utóbb
orvostudományt és teológiát tanult, azután tábori
pap s 1742. prépost és konzisztoriális tanácsos
lett. 1741-ben adta ki nagyjelentőségű munkáját:
Die göttliehe Ordnung in den Veránderungeu des
menschlichen Gesehlechts (IV. kiadás 1775,3 kö
tet), melyben a népesedési jelenségek egész körét
felölelve, a születések, halálozások és házasság
kötések számában mutatkozó szabályszerűségeket
kiderítette s ezzel a demológia első általános mű
velőjévé vált s a népesedéstan alapjait vetette
meg. V. ö. John, Geschichte der Statistik (I. köt.
Stuttgart 1884.); Láng Lajos, A statisztika tör
ténete (Budapest 1913).
Süss-Oppenheiiner, Josepli, württombergi
pénzügyminiszter, szül. Heidelbergben 1698.,
megh. 1738 febr. 4. Zsidó családból származott s
miután pénzügyi szolgálatokat tett Károly Sán
dor württembergi hercegnek, ez ót trónralópése
után (1733) a württembergi pénzügyek vezetésével
bízta meg. S. e minőségében hamis pénz verésével,
nyomasztó adók kivetésével igyekezett feladatá
nak megfelelni. A herceg hirtelen halála (1737
márc. 12.) után visszaélései miatt elfogták, halálra
ítélték és egy ketrecben felakasztották. Hauff Wilhelm megírta sorsát Jud Süss c. novellájában.
V: ö. Zimmermann, Joseph S. (Stuttgart, 1874).
Sütés, 1. Sült,-Főzés, Kenyér.
Sütmeg (Sutu), kisk. Torda-Aranyos vm.,alsójárai j.-ban, d9io) 417 lak. (Tr. R.)
Sütő, 1. Pék.
Sütőipar, 1. Pék.
Sütőkemence, 1. Kenyérgyártás.
Sütőpor, élesztöpor. Yegyiszerek, melyek tész
tával keverve a tésztában széndioxidot fejleszte
nek és -a tésztát fellazítják. Tésztába élesztőt ke
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verve, alkoholos erjedés indul meg, ami egyúttal
szénsavfejlődéssel jár. Ez a szénsav a különben
tömör, csirizes tésztát fellazítja, benne kis légbu
borékot formálva. Ez a folyamat az úgyneve
zett kelesztés. Sütéskor a kenyér külsején piros,,
ropogós héj alakul ki •— és ez a héj a szénsav
elszállását megakadályozza. A szénsav a meleg
hatására kiterjed, vagyis a légbuborékok nagyob
bak lesznek és a tészta szivacsos alkotású lesz.
Ez a szénsav szerepe a sütésben. Az alkohol tel
jesen elpárolog a kenyérből és az alkoholos erje
dés által okozott veszteség ily módon IV2—2°,'o.
E veszteség elhárítására készülnek a sütőporok,
régebben valamely ártalmatlan sav, pl. borkősav
és alkáli-, esetleg ammonium-karbonátból különkülön csomagolva. Tésztakészítéskor a borkősiv
reagált az alkáli-karbonáttal, borkösavas nátrium
és szénsav keletkezett, előbbi a tésztában maradt,
utóbbi a tésztát lazította fel. Ma már együtt cso
magolják a két port, sőt Amerikában néha már a
lisztbe előre keverik a helyes arányban. Szám
talan ily por van. Pl. az Oetker-féle 100 r. liszt, 100
r. nátriumbikarbonát, 300 r. borkő. 1 kg sr. lisztre
2 dekagramm S. kell. Liebig S.-o, nátrimnbikarbonátból állott ós sósavas vízzel végezték a dagasztást, itten só is keletkezett, ezért sót külön ada
golni nem is kellett. Nem vált bo. A legalább is
nem hasznos borkősavat igyekeztek kiküszöbölni
savanyú foszforsavas sókkal, melyek hasznosak
lehetnének mint tápsók. Azonban a kalciumsó
nedvszívó, az ammoniumsótól pedig ammoniakszagú lesz a kenyér. Ez a baja az aniinoniumkarbonát használatának is, noha ennek jó része telje
sen elillan. Ideális S. tehát még nincs. Angliában
mesterségesen szénsavval telítettvlzzel dagasztják
a tésztát, magas nyomás alatt, zárt edényben, ke
lesztés nélkül szaggatják ós siltik. Az így készült
kenyér ABG-kenyér néven kerül forgalomba.
Sütőtök, az úri tök (Cucurbita m.ixima Dueh.);
húsa sütés útján jóízű. Hazánkban tengeri közt
termelik s a köznép kedvelt csemegéje.
Süítő,.nagyk. Esztergom vm. esztergomi j.-ban,
a Duna mellett, (1920) 1791 magyar ós német lak.;
van gőzhajó- és vasúti állomása, posta és távíróhivatala és telefonállomása. A Gerecse-hegység
ben kitűnő vörösmárványbányái vaimak, a köz
ségben kőfaragóvállalatok. Jó bor is terem itt.
Süttör, kisk. Sopron vm. kapuvári j.-ban, d92o>
1565 magyar lak.
Süveg, 1. Frigiai süveg és Magyar viseletSüvegboltozat, 1. Boltozat.
Süveges háló, a. m. farkasháló (1. o.).
Süvegía, rövidebb, vízszintes helyzetben alkal
mazott gerenda, melynek két vége falpillérekeii
vagy faoszlopokon (dúcokon) nyugszik. Régente
használták ajtó- és ablaknyilások fölött a falazat
hordására. Célszerűbb azonban ehelyett téglából
való teherhárító íveket v. hengerolt vastartókat
alkalmazni. Ácstokoknál a száriakat felül össze
kötő vízszintes gerenda. L. Favázas fal.
Süveggerenda, 1. Járom, 2.
Süveggomba, a. in. kucsmagomba, 1. Kucsmagomba-félék.
Süvern-íéle massza, rothadó anyagokat tartal
mazó folyadékok, szennyvizek deziníloiálására
szolgáló keverék. 100 rész égetett mészből, 8 rész.
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szurokból, 33 rész magnéziunikloridból és 1000
rész vízből áll. 100-szor annyi csatorna-vizet ké
pes fertőtleníteni.
Süvete (Sivetice), kisk. Gömör és Kis-Hont vm,
nagyrőczei j.-ban, (1910) 375 szlovák és magyar
lak. (Tr. Cs.-Szl.)
S. v., a latin salva venia (engedelemmel), to
vábbá sub voce (e szó alatt) rövidítése.
Sváb (a német Schiváben szóból), nálunk a meg
telepedett német gyarmatosok neve.
Sváb (Sváb), kisk. Bars vm. garamszent
kereszti j.-ban, (i9io) 354 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Sváb-bajor medence, a párisi medencének
mintegy szerkezeti folytatása a felső Rajna völ
gyétől K.-re. D.-en az Alpok, Ny.-on a Schwarzwald és a Rajna árka, É.-on az Odenwald, Spessarti Rhön, K.-en a Böhiner- és Bayerisclierwald
veszik körill. A medence a párisi medence réte
geihez hasonlóan triász és jurakori rétegekből áll,
ennek rétegei egymás fölött hirtelen, lépcsősen
emelkednek ki, s ezeket nevezik erdőknek és
torrasszoknak, ilyenek : a sváb-bajor fensík (alsóés középső jura), a Frankonhöhe, Steigerwald
(felső triász pertui) Sváb-Júra és Frank Jura (jura
perem). Ez a szerkezet a Dunáig tart, a Dunától
D.-re az Alpok glaciális törmelékei és végmorónáinak öve van, amelyen gyönyörű konzokvens
vízhálózat folyik le.
Svábbcgár, 1. Büzbogár és Csótány.
Sváb császárok, a Hohenstaufen (1. o.) család
ból származó német királyok és római császárok,
akik a Sváb hercegséget bírták.
Svábfalva (Svábevce, Schivabsdorf), kisk.Szepes vm. szepesszombati j.-ban, (1910) 325 szlovák
és cigány lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Svábhegy, a budai hegységnek egyik jelenté
keny hegye Budapesttől Ny.-ra A S. neve alatt
nagyobb hegytömeget értenek, melynek egyes
részei Istenhegy, Széchenyi-hegy (439 m.), Márton
hegy, Orbánhegy neveket viselnek. A S. felsőbb
részeit erdők borítják, alsó részeit nagyobbára
magánkertek, nyaralók és szöllők foglalják el.
A S. a fővárosi közönségnek kedvelt nyaraló- és
kiránduló helye, ahová a közlekedés fogaske
rekű vasúton és kitlinö törvényhatósági utakon
történik. Említésre méltó a hegyen emelt Szé
chenyi-és Eütvös-emlók,aJókai-mellszobor(1906),
a Karthauzi-házikó (amelyben Eötvös József báró
a téves néphit szerint a Karthauzit írta), a hideg
víz-gyógyintézet, az Eötvös-nyaraló (most ven
déglő), az új nagyszálloda, s a S. legszebb pontja:
a Normafa (471 ni.). A S.-től K.-re, közvetlenül
a Városmajor fölött emelkedik a Kis-S. (258 m.)
felhagyott kőbányákkal.
Sváb hercegség (Schicaben, Suevia, régebben
Alamannia), a német királyság egyik törzsher
cegsége, mely a Vogézektől a Lech folyóig terjedt.
Lakói az alamann törzshöz tartoztak, kik 496 után
frank uralom alá kerültek. Mint külön hercegség a
német Karolingok kihalása után támadt fel. 919—
1080. különféle családokból való hercegek uralma
alatt állott. 1080-ban a Hohenstauf-csal&d uralma
alá jutott. E család kihalása után a S. kisebb terü
letekre bomlott s neve is megszűnt. Elszászt a
Habsburg-család szerezte meg, déli hegyes vidé
kein alakultak ki a svájci kantonok, Badenban
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a Záhringen-család jutott uralomra, legnagyobb
része pedig a württembergi grófoknak (később
hercegeknek) jutott. Azonkívül számos kisebb fe
jedelemség (ílohenzollern), püspökség (Augsburg) és birodalmi város (Ulm, Konstanz, Augsburg) alakult ki területén. Mindezek I. Miksa
király ideje óta (1500) a sváb kerületet (Schwabischer Kreis) alkották. V. ö. Baiimann: Forschungen zur sclrwábischon Geschichte (Kempten 1898).
Svabit (ásv.), olyan apatit (1. o.), amelyben a
foszfort arzén helyettesíti: Ca6F (As04); újabban
fedezték fel Pojsberg és Jakobsberg svéd bánya
helyeken.
Sváb-Júra (Alb, Alp), a Sváb-bajor medence
júrakori rétegeinek pereme, a Neckar és Duna
vízválasztója. A Neckar felé meredeken esik
le, a Duna felé szelíden lejt, számos mély völgy
teszi festőivó. Részei: a legdélnyugatibb a Klettgau, ehhez csatlakozik K.-en a Hegau, e kettő ta
lálkozásánál van a Baaralb, ennek folytatása ÉK.felé a Heuberg, evvel párhuzamos a Hart (Hardt
vagy Hohenzolíernalb), a végső a Rauhe-Alb. A pe
rem elvált, magányos júra-mészkő-kúpokon híres
német családok egykori várai láthatók, legismer
tebb ezek közül a Hoheastaufen (682 m.) és a
Hohenzollern. A perem ÉNy.-i lejtőm szöllők és
gyümölcsösök vannak, a Rauhe Alb már kopár és
zord éghajlatú, rajta csak rozs, len, zab és bur
gonya terem. A platón magán kevés a víz, mert
mészköveiben eltűnik és barlangokba folyik, ami
lyent mintegy 30-at ismernek, pl. a tuttíingeni
Friedrichshöhle és a Gutenberg melletti cseppkő
barlang fosszilis csontokkal és kőeszközökkel.
Sváb kerület (Schwaben), Bajorország egyik
kerülete, 9855 km3 ter., (íaio) 835,709 lakossal, 11
városa és 20 járása van. Főhelye Augsburg.
Sváb költök. Régebben a minnesang költőit
jelölték e névvel felsönémet nyelvjárásuk miatt,
ma a német romantika költőinek azt a csoportját
értik e néven, melynek feje L. Uhland, tagjai pedig
G. Schwab, Kemer, Hauff, K. Mayer, Pfizer s az
izoláltabban álló Mörike. Jellemvonásuk: roman
tikus tárgykör, a ballada kultusza, népdalszerű líra
s (Kernért és Mörikét kivéve) józan élet- és ter
mészetszemlélet.
Sváb kötés, csapos gerendafödémnél a pár
huzamosan egymás mellett fekvő gerendák egy
mással való összekötésének egyik neme, 1. Csapos
gerendafödém.
Sváb limpixrgi marha (frontosus) württem
bergi fajta, mely a berni vér hatására alakult ki.
A teliénsúly 350—500 kg., színe világos sárga
vagy sárgásvörös. Hasznosítása vegyes: jó igásmarha, mely közepesen hízik; az évi tejhozam
1600-1800 1.
Sváb nyelv, 1. Német nyelv.
Sváb rák (aiiat), a kecskerák v. karcsúollós rák
.(Potamobius Icptodactylus Esclir.) népies neve.
Sváb szövetség (Schivabischer Bund), a sváb
földi világi s egyházi rendek és néhány birodalmi
város szövetsége, mely 1488—1534. állott fenn.
A közbéke fentartása céljából 12,000 főnyi gya
logos és 1200 főnyi lovas sereggel rendelkezett.
1519-ben a közbékét zavaró TJlrík württembergi
hereeget űzte el országából, 1525. pedig a lázadó
parasztok ellen harcolt sikeresen. A reformáció
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elterjedése meghasonlást idézett elő a S.-ben is,
mire felbomlott.
Sváb tükör (Schwábenspiegel), a XIII. sz.-ban
Dél-Németországban és déli német szójárásban
készült jogkönyv, melyet a XV. sz.-ig «Kaisers
Landrecht»-nek neveztek. Dél-Németországban
oly tekintélyre emelkedett, mint az északi részek
ben a szász tükör; sőt Buda városának jogkönyve
a XV. sz.-ból a S. alapul vétele mellett készült.
Sváb városok szövetsége (SchwabischerStadtebund), a svábföldi városoknak a XIV. sz.-ban
több ízben megújított szövetsége a hatalmaskodó
fejedelmek és lovagok ellen. Hatalmának tető
pontját 1385. érte el, amikor 32 város tartozott
hozzá. 1388 aug. 24 Döf fingén mellett nagy ve
reséget szenvedett IV. Éberhard wúrttembergi
gróftól és a vele szövetkezett fejedelmektől, mire
felbomlott. V. ö. Vischer, Gesehichte des Schwábischen Stadtebundes der Jahre 1376—89 (Göttingen
1861, Forschungen zur deutsehon Gesehichte, 2.
kötet).
Svadron a. m. lovas század (a latin quadra
szóból squadron, ebből a francia escadron kép
ződött, miből a német Schicadron származott).
L. Escadron.
Svá,jc(Schweiz, Suisse, Sivitzerland, Svizzera,
1. a mellékelt térképet), szövetséges köztársaság
(Bundesstaat) Közép-Európában, Német-, Olasz-,
Franciaország, Német-Ausztria és Lichtenstein
között. Területe 41,298 km3. Felszínét nagy rész
ben hegységek borítják, amelyek csaknem telje
sen a Nyugati-Alpokhoz tartoznak. Az Alpokban,
mint minden euráziai jellegű, tehát gyűrt hegy
ségben, azonos v. rokon kőzetfajokból fölépült
hegységvonulatokat találunk, ezek szerint cso
portosítva hegységeit, a következőket találjuk S.
területén: 1. mészkővonulat- S. területére ér ebből
a vonulatból a Genfi-tótól D.-re levő Ghablais
legkeletibb része, a Dents du Midi (3260 m.),
majd a "Rhone keresztvölgyétől K.-re a Svájci
Mészkő Alpok. Csúcsai nem nagyon magasak, de
egyfelől síkság határolja, így tetejükről pompás
kilátás nyílik, másrészt a síkság felől festői csoportozatokat mutatnak, azonkívül lábuknál fek
szenek S. csodaszép glaciális eredetű tavai, olda
laik erdőkkel, nagyrészt fenyvesekkel borítottak
s ezek a körülmények teszik ezt a részt az idegen
forgalom vonzóerejévé. Egyes ismertebb csúcsai
a Bothorn (2353 in.), Pilátus (2132 m.), Bigi
(1800 in.), Gross-Mythen (1902 m.), Kurfirsten
(2309 m.), Sántis (2504 m.), legmagasabb csúcsa
az Uri-Botstock (2932 in.), amely Zürichből is
szépen látható. 2. Külső kristályos vonulat, tart
a Rhone áttörésétől a Rajna áttöréséig. Nagy tö
megű, örök hóval borított hegységrész ez, É. felől
a mészkővonulat erősen hozzá van gyűrve s nehéz
attól elválasztani, D. felől ellenben a RhőneRhein hosszanti völgyei jól határolják. Tagjai:
a Bemer Oberland v. Bemer Alpen (Finsteraarhorn 4275 m., Jungfrau 4166 in.), Damma
(3633 m.), Oberalpstock (3330 ni.), Tödi (3623 m.).
3. Közbülső üledékes vonulat. A két kristályos
vonulat közé begyűrt, bonyolult fölépítésű rész,
legmagasabbra emelkedik a Szent- Gotthárd hegy
ségben, ahol Európa fő vízválasztó vonala húzó
dik, mert vizei egyrészt a Földközi-tenger (Rhone,
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Ticino), másrészt az Északi-tenger felé (Rajna,
Aare) folynak le. 4. Belső kristályos vonulat.
Kezdődik S. területén a Wállisi Alpokkal (vagy
Pennini Alpok), amely tömegesség tekintetében
még a Bemer überlandot is fölülmúlja, legmaga
sabb csúcsa a Monté Bosa hegycsoport Dufour
csúcsa (4638 m.), amely S.-nak legmagasabb he
gye, az Alpokban magasság tekintetében csak a
Mont Blanc múlja fölül. Ismertebb csúcsa még a
Matterhorn v. Monté Oervin (4482 m.). Folytatása
a Tessini-Alpok, az Adula (Rheinhorn 3398 m.)
s már a Keleti Alpokban, de még S. területén az
Aíbula, Silvretta, Bernina (4052 m.). A D.-i lejtő
völgyei már mind enyhe óghajlatúak, nagyrészt
örökzöld növényzettel borítva. Az Alpokhoz tar
tozik még a Jura hegység is, amely a Rhönetól
D.-re ágazik ki a főláncból és S. és Franciaország
határán húzódik végig a Rajna folyóig. Jelleg
zetes gyűrt, több párhuzamos hegyláncból álló
hegység, dél felé több keresztvölgy töri át, sehol
sem magas, de a forgalmat gátolja a sok egymás
után következő hegylánc, legmagasabb csúcsa a
Oret de la Neige (1723 m.) Genf közelében, de már
francia területen. A Jura és a tulajdonképeni
Alpok zárják körbe a Schweizer Hochebene nevű
részt, amely az Erdélyi medencére emlékeztető
hullámos, folyókkal beszabdalt térszín, legna
gyobbrészt homokkőből és törmelékekből (molasse,
Nagelfluh) épült föl, a hegységekhez közel eső
részén fiatal (pliocén) gyürődésű halmok talál
hatók rajta, hellyel-közzel pedig régibb hegység
maradványok, sasbércek emelkednek ki belőle,
pl. a Freiburgi várhegy.
Vizei. S. folyói négy tenger vízkörnyékéhez
tartoznak: a Rajna által az Északi-tengerhez, a
Rhone által a Földközi-tengerhez, a Ticino által az
Adriai-tengerhez és az Imi által a Fekete-tenger
hez. Miként az Alpok láncai, a folyók völgyei is
nagyobbára a Szt.-Gotthárdból ágaznak szót kü
lönféle irányba: a Rajna K., a Rhone Ny., a Reuss
É. és a Ticino D. felé. A Rajna a Bodeni-tó elha
gyása után veszi fel a legnagyobb S.-i mellék
vizeket : a Thurt, Töss és Glatt mellékvizeivel,
az Aaret a Limmat és Reuss-szal, végül a Thiólet
(Zihlt). A Rhdne S.-ban 233 km. hosszú és 263
gleccser vizét veszi föl; mellékvizei közül a leg
nagyobb a Viége és Dranse, és a Jura folyója a
Doubs, amely a Saöneba folyik. A Ticino hossza
S.-ban 70 km., mellékvizei a Breno és Moesa. A
Po a Ticinón kívül S.-ból még a Poschiavinót és
Mátrát kapja. Az Inn hossza itt 87 km. A folyók,
a Rajnát (Stein-Schaffhausen) és a Broyet (MurteuNeuchateli-tó) kivéve, medrük meredeksége, gyors
folyásuk és számos kavicspadjuk miatt nem ha
józhatók.2 A tavak közül a nagyobbak: a Genfi
(578 km ), a Boden-tó azUnterseevel(538), a Neucháteli, a Lago Maggiore, a Vierwaldstátti; ki
sebbek: a Brienzi, Thuni, Bieli, Murteni, Zugi,
Wallenstadti, Zürichi ós Luganói.
Az éghajlat a felszín változatosságához mér
ten nagyon különböző. A mérsékelt melegtől
kezdve a hideg zónáig mindenféle fokozat meg
található S.-ban s gyakran a legélesebb ellentétek
kerülnek egymás szomszédságába. A legmelegebb
vidékek az olasz S. alacsonyan fekvő részei (évi
középhőmérsóklet 10—13°), a Genfl-tó É.-i part-

Amely szó S alatt nincs meg, S« alatt keresendői

SVÁJC.

A svájci. idLpesek
h e é y i á a c z o l a í a,.

Svájc

— 229 —

Svájc

szegélye (évi hőmérséklet 9—11°). A dombos vi gekben főznek. Az ásványvízforrások számo
déken az évi közóphőmérsóklet 7—10°-ra slilyed sak ; legismertebb hideg kénes források: Gurnigel,
alá és az Alpokban körülbelül 2000 in. magasban Lénk, Heustrich, Schwefelberg, Alvanen, La
már csak 0°. A Jurában az éghajlat kissé zordabb, Prése, Yverdon; meleg források: Baden, Schinzmint az Alpoknak ugyanazon magasságban fekvő nach, Lavey; nátrontartalmuak: Tarasp, Sehuls,
részeiben. Az uralkodó szelek a DNy.-i, a Fönn Pideris, St.-Moriz; jód- és bromtartalmuak: Wü(1. Főn) és a Bise (ÉK.-i). Az évi csapadék a dom degg és Saxon; közömbös hévvíz: Pfáfers.
bos vidéken 86—112 cm., de a hegyek közt több
I par. Az ipar, bár S. szénhiányban szenved, a ter
helyen 120—280 cm. között váltakozik. Az esős mészet által nyújtott jelentékeny vízierőnél fogva,
napok száma évenkint 120—150.
aránylag magas fokon áll. 1921-ben 9000-et meg
Növényzet és m e z ő g a z d a s á g . S. flórája haladó gyártelepe csaknem kizárólag kivitelre dol
több mint 2400 speciest foglal magában; öt nö- gozott. Az alkalmazott munkások száma 382,000,
vónyvidéket különböztetnek meg rajta: 1. a szőllő- a működésben lévő gépek teljesítőképessége meg
vidék (600 m. magasságig); 2. gabonatermelő haladta a 600 ezer lóerőt. Legjelentékenyebb ipar
vidék (900 m. magasságig); 3. az erdők vidéke ágak : ugyapjuszövés: Bern, Basel, Zug kantonok
(1800 m. magasságig); 4. a szubalpin (2400 m. ban; a pamutfonás és szövés: Zürich, Thurgau,
magasságig) és 5. az alpi vidék (2400 m.-en felül). Appenzell, St.-Gallen és Glarus kantonokban; a
E határok természetesen nem abszolút értékűek; selyemipar: Basal, Zürich, Bellinzona, Lugano
a helyi viszonyok sok helyen megváltoztatják, városokban és környékén; az óragyártás: Genf és
így pl. a Jurában a szőllő nem jut föl olyan ma a Jura vidékén (Neuchátel, Travers, La Locle, La
gasra, mint az Alpokban, viszont ez utóbbiaknak Chaux de Ponds stb.); továbbá a gépgyártás (Ztinémely völgyében a déligyümölcsök: a füge-, rich), fa- és szalmafonás, fafaragás és aluminium- mandula-, citromfa stb. még a szabadban is dísz gyártás és aluminium-cikkek készítése stb. Sör
lik. A gabona és gyümölcsfák leginkább a dom- gyár 93 működik S. területén. A szesz- és petroleum-ipar jelentéktelen. Ujabban hatalmas lendü
dos vidéken találhatók.
Művelési ágak 3szerint tekintve S. termő terü letet vett S.-ban a gummi- és celluloid-ipar, a
letéből (29,685 km ) 29% legelő és kaszáló, 19% csokoládégyártás s a mezőgazdaságra, ill. állat
erdő, 16-4% gyümölcsös és5 36°/o szántóföld. Ter tenyésztésre támaszkodó s csaknem teljesen a ki
méketlen terület (11,613 km ) 28%. A főbb gabona vitelre dolgozó élelmiszeripar (vaj-és sajtkészítés).
K e r e s k e d e l e m . S. kedvező földrajzi helyze
termények búza, rozs, zab és árpa.
Egyéb termények: burgonya, kukorica, hüve ténél fogva a kontinentális kereskedelemnek leg
lyesek, kender, len és dohány. A virágzó állat pompásabb tranzitó-útja s a belföldi termelés cik
tenyésztéssel kapcsolatban a takarmánytermesz keinek is leskedvezőbb szétosztóhelye. 1921-ben
tésre igen nagy gondot fordítanak. A szőllő és bevitele 2296 millió fr., kivitalo 214f) millió
fr.-ra rúgott. Főbb beviteli cikkei: gabona és
gyümölcs leginkább S. D.-i felén díszlik.
liszt 217, nyers selyem 220, nyers gyapot 173,
Állattenyésztés. 8. állatállománya a kiter gyapjúárú
105, állati termékek 104 gyarmat
jedt legelőgazdaság következtében évről-évre sza áruk 96, italok
millió fr.; míg kivitelében a
porodik s az 1921. évi legutolsó összeírás szerint selyemárúk 365,76pamutszövetek
órák 168,
134 ezer ló, 1*4 millió szarvasmarha, 244,000 gépek 167, állati termékek 101,323,
bőr 51 millió
juh és 639,000 sertés volt. A fajnemesités kö fr.-kal szerepeltek. Legnagyobb volt
a forgalma
vetkeztében S. állatállománya a kontinensen a Francia- és Olaszországgal s az Északamerikai
legkiválóbb s úgy a simmenthali, mint a schwyzi Egyesült-Állarnokkal.
fajtákat mindenfelé exportálják. A szarvasmarha
tartásnak fő célja a tejtermelés, amelyet vaj- és
A legfontosabb kereskedelmi piacok: Basel,
főképen sajtkészítésre használnak; ezek S. leg Genf és St.-Gallen.
fontosabb kiviteli cikkei. A legértékesebb sajt
Közlekedés. S. vasúthálózata, jóllehet a vo
nemek: az emmenthali, a saaneni, gruyérei (gróji), nalak kiépítése óriási technikai nehézségekkel
urserni és cristallinai sajt. A kondenzált tej- és tej járt, 1921 végén meghaladta a 6245 kilométert.
cukorkészítés is mindinkább nagyobb jelentőségre B vasutak '/„ része állami tulajdon. Az idegen
tesz szert. Az állattenyésztéssel kapcsolatos tej forgalom emelésére több hegyi pályát is építettek,
gazdaság S. nemzeti vagyonának igen tekintélyes melyek közül nevezetesebbek: a Eigi-, Jungfraurészét alkotja s egy évi termelésének exportálható és a Montblanc-vonal. S. különleges geológiai ala
fölöslege a 100 millió frankot jóval meghaladja. kulata vasutaiban is kifejezésre jut: 55 keskenyBányászat. S. bányászata a nemzetgazdasági vágányú,44 drótkötél, 37 közúti és 15 fogaskerekű
termelésben jelentős szerepre sohasem emelke vasútja van a rendes nyomtávúakon kívül. Az
dett. A kőszén S. hegyeiből teljesen hiányzik, országutak kitűnően gondozottak. A vízi utak
vasérc pedig csak igen kis mennyiségben fordul közül legnagyobb fontosságú a Rajna-folyó, s vele
elő (Delement). Bányatermékei között első helyen a Boden-tó, valamint a Genfi, Zürichi s a Vierállanak a kövek, melyek közül homokkövet kitűnő waldstadti tavak.
minőségben szolgáltat a dombos vidék, mészkövet
A közlekedési intézmények sorában felomlíten(solothurni márványt) és gipszet a Jura, palát dők még: 3932 postahivatal, ugyanannyi távíró
Glarus, St.-Gallen és Bern, márványt az Alpok állomás és nyilvános telefonhivatal.
több helyén. A val de traversi (Neuchátel) aszfalt
Népesség és k ö z m ű v e l ő d é s . S. lakossága
bányák elsőranguak; sót 8787 üzemben, főleg az 1920. évi népszámlálás szerint 3.880,321 lélek
Bex (Waadt), Rheinfelden, Ryburg, Kaiseraugst s egy km5-re eső népsűrűsége 94. A lakosságból
(Aargau) és Sehweizerhalle (Basel) nevű helysé 2-7 millió német, 800,000 francia, 300,000 olasz,
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a többi külföldi és rháto-román. Ez utóbbiak a
Rajna és Inn mellékvizeinek völgyeiben, az ola
szok a Tessin völgyében, a franciák a Jura tövé
ben, a Rhone és Őrbe vidékén, míg a némctok
S.
többi részében laknak. Vallás szerint kb. 2 - l millió
protestáns, 1*6 milló katolikus. Az elemi oktatás
általánosan kötelező és ingyenes. A népműveltség
magas fokon áll s a besorozott újoncok alig 1%-a
nem tud írni-olvasni. A közoktatási intézmények
ben a következő fokozatokat találjuk: kisdedóvók
(775), elemi népiskolák (4230), felső nép- és ismétlő
iskolák 3—4 éves tanfolyammal (520), középisko
lák és tanítóképzők (151) s ezeken kívül a külön
böző szakiskolák: ipari,kereskedelmi, zene, mező
gazdasági, kertészeti stb. iskolák. A süketnémák
számára 15, vakok számára 8, gyengeelméjü gyer
mekek számára 25 intézet áll fenn. Főiskolák: 7
egyetem és a zürichi technikai főiskola. Művészeti
intézményekben S. elég gazdag; majdnem minden
városnak megvan a maga művészeti múzeuma,
zene- és egyéb közművelődési intézete. A tudo
mány és irodalom a német és francia hatás alatt
áll s a napilapok és tudományos folyóiratok,
könyvek legnagyobb része is e két nyelven jelenik
meg.
Alkotmány és közigazgatás. Az 1874-iki
alkotmány szerint S. 22 kantonból áll, nevezete
sen : Aargau, Appenzell, Basel, Bern, Freiburg, St.
Gallen, Genf, Glarus, Graubünden, Luzern, Neuchátel, Schaffhausen, Schwyz, Solotliurn, Tessin,
Thurgau, Unterwalden, Uri, Waadt, Wallis, Zug,
Zürich (1. a megfelelő címszók alatt), ezek közül 3:
Appenzell (Ausser-Rhoden és Inner-Rhoden), Basel
(Land und Stadt), Unterwalden (nid dem Wald és
ob dem Wald) ismét 2—2 részre oszlik; a 19 egész
és 6 fél kanton szuverén és egymással felbontha
tatlan szövetségben áll. A 25 kanton közül 19 né
met, 5 francia (Freiburg, Waadt, Wallis, Neuchátel és Genf) és 1 olasz (Ticino). Egyedül az ezen
szövetséget képviselő hatalom tárgyalhat a kül
földi hatalmakkal, köthet békét, szerződéseket,
szövetségeket a külföldi hatalmakkal és üzenhet
háborút; szervezheti a hadsereget és rendelkez
hetik vele; az ő hatáskörébe tartozik továbbá a
vasutak ügye, a pénzverés, a mértékek és súlyok
megállapítása, a vámok megszabása, a posta és
távíró Ugye stb. Az alkotmány csak akkor módo
sítható, ha a választók többsége és legalább 8 kan
ton a módosítást elfogadja. A szövetségi hatósá
gok a következők: 1. a törvényhozó hatalom; ez
a két házból álló parlamentáris szövetséggyülés
feloszlik rendi tanácsra (Stánderat) és nonizeti
tanácsra (Nationalrat); az előbbi 44 tagból áll;
ezeket a kantonok (egész kanton kettőt, fél kanton
egyet) választják; a választás közvetetten és álta
lános. A nemzeti tanács 189 három évre választott
tagból áll; választó minden 21 éves S.-i polgár;
minden 20,000 lakosra jut egy képviselő. (Az 1914iki cenzus szerint Bem választ 32, Zürich 25,
Waadt 16, Aargau 12, St. Gallen 15, Luzern 8,
Tessin 8, Fribourg 7, Basel 11, Graubündon.Wallis
6—6, Thurgau és Neuchatel 7—7, Genf 8, Solotimrn 6, Appenzell 4, Unterwalden, Glarus és
Schaffhausen 2—2, Schwyz 3, Uri és Zug 1—1
tagot.) A szövetséggyűlés által elfogadott törvény
javaslatok a népnek jóváhagyás végett előtorjesz-
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tendők (ad referendum adandó), ha 30,000 választó
vagy 8 kanton kívánja; ha pedig 50,000 S.-i pol
gár névaláírásával ellátott kívánságot terjeszt elő,
e kívánság előleges tanácskozás után szintén a
nép elő terjesztendő, amikor is az szótöbbséggel
vagy elfogadja vagy elveti; ez a népnek törvénykezdeményező joga. Ha kegyelmi kérvények, szö
vetségi tanácsosok, birák v. hadvezér-választás
kerülnek napirendre, mindkét tanács együttesen
ülést tart. 2. Végrehajtőhatalom(azöv(staégteaiéíes,
Bundesrath); ez 7 tagból áll, kiket a parlament
mindkét háza együttes ülésben 3 évre választ meg.
A szövetségtanács élén áll egy elnök és egy al
elnök, kiket egy évre választanak; ezek egy év
leforgása után újra meg nem választhatók. Minden
fontosabb határozatot a tanács tagjainak ülésén
hoznak. 3. A bírói hatalom. Az igazságszolgál
tatás fóruma á 19 tagból álló szövetségi bíróság
(Bundesgericht), melynek tagjait 6 évre a szövet
séggyűlés választja. A kantonok közt, a kantonok
és szövetség közt előforduló összeütközéseknek,
egyeseknek a kantonok elleni panaszos ügyeiben
stb. hoz ítéletet. Míg a törvényhozó és végrehajtó
hatalom székhelye Bern, a bíróságé Lausanne.
A szövetségi komiány budgetje az 1923. évre
425 millió fr. bevétel és 510 millió &•. kiadás
mellett 89 millió fr. hiányt tüntet föl. Az állam
adósság 1818 millió fi-.
Hadügy. Minden svájci polgár huszadik évétől
fogva hadköteles, még pedig a sorhadban 32 éves
koráig (századosok 38..törzstisztek 48. életévükig),
60—90 napig kiképzés alatt állnak, azután hét
szer (a lovasságnál nyolcszor) 11—14 napi gya
korlatra kötelesek; 33—40 éves korukig a hon
védség állományába tartoznak s egyszer bevonul
nak 11 napi gyakorlatra. A be nem osztott had
kötelesek 48 éves korukig a népfölkeléshoz tar
toznak. A hadsereg háború esetén áll 106 sor- és
56 honvédzászlóaljból, 36—36 lovasszázadból és
géppuskás századokból, 72 tüzérütegből, 9 gyalog
os 6 hegyi tüzérzászlóaljból, melyekhez 43honvéd
zászlóalj járul, továbbá 12 árkász-, 4 távíró-, 1
hidász-, 2 jelző zászlóalj, egészségügyi, szekerész
csapatok, összesen 214,124 ember, 70,000 nép
fölkelő, 207,000 munkáscsapat.
Címerét és lobogóját 1. a Címerek és Lobogó
cikkek színes képmellékletén.
T ö r t é n e t e . S. földjén a legrégibb időkben kelta
törzsek laktak. Ezek közül a helvétek váltak ki S.
Ny.-i felében, kik Kr. e. 58. ki akartak vándo
rolni hazájukból, de Július Caesar visszaverte
őket s földjüket a következő években meghódí
tott Gallia tartományhoz csatolta. A többi kelta
törzsek Kr. o. 15. kerültek római uralom alá s
Raetia tartomány Ny.-i felét alkották. A népván
dorlás folyamán S. Ny.-i vidékeit a germán bur
gundok, K.-i részét pedig az alemannok szállot
ták meg. A burgundok a VI. sz. végén frank ura
lom alá jutottak s azokkal együtt romanizálódtak.
Az alemannok megőrizték nemzetiségüket, de a
VII. sz. folyamán ők is elismerték a frank fenhatóságot és a keresztény hitre tértek. A FelsőRajna ós az Inn völgyeiben megmaradt raetoromán lakosság a longobárd királysággal együtt
jutott a frank birodalomhoz. Ennek végleges fel
bomlása után (887) S. Ny.-i fele Felső-Burgund
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királyságot alkotta, míg az alemannok lakta föld
Németországhoz került s a X. sz. óta a sváb her
cegség kiegészítő része volt. A burgundi király
ság megszűnése után S. Ny.-i felét is a Nérnetbirodalomhoz csatolták (1032). A XII. sz.-ban a
Ziihringen házból való hereegek foglaltak el ural
kodó állást S. földjén. Ők alapították Freiburg
(1178) és Bem (1191) városokat. E család kiha
lása után (1212) a Habsburg grófok szereztek
tekintélyes birtokokat a Közép-Rajna, Aar és
Reuss folyók vidékén, a szavójai hercegek pedig
a Genfi-tó É.-i partján és a Rhone felső folyásánál
terjeszkedtek. Az egyházi főurak közlil a baseli,
genfi, lausannei püspököknek és a sankt-galleni
apátnak voltak nagyobb birtokai. B hübéruraktól
függetlenül a vierwaldstatti tó környékén szabad
parasztnép lakott, mely csak a német császár fen"hatóságát ismerte el. Minthogy a Hohenstauf csá
szárokra nézve fontos volt a szent-gotthardi út
biztosítása Itáliába, e parasztközségkerületeket
{Schivyz, UH, Vnterivalden) különös ótalmukba
fogadták. A Habsburg grófok az ónban nem ismer
ték el e parasztközségek; kiváltságait, ezért Habshurgi Rudolf halálakor 1291 aug. Schicyz, Úri
•és Unterioaláen megújították szövetségüket a
közös ellenség ellen. Mikor aztán a Habsburgok
f agyverrel akarták fenhatóságukat érvényesíteni,
a. sehwyziek Morgarten mellett 1315 nov. 15.
megverték Lipót herceg lovagseregét és Brunnenhen dee. 19. örök szövetséget kötöttek a másik két
kantonnal. Amit a hagyomány Albrecht király
kegyetlen helytartóiról (Gessler) és Teli (1. o.)
szabadsághős tetteiről beszél, az a XV. és XVI.
•ez.-ban kitalált mese. A három őskanton szövetBégéhez egymásután csatlakoztak a Habsburguralomtól elszakadó iAizern (1332), Zürich (1351),
a hatalmas Berji (1353), Zug (1361) s utoljára
Glarus (1386). így alakult ki a nyolc kanton szö
vetsége (Land der Eidgenossen). III. Lipót osztrák
herceg új kísérletet tett a S.-iak leigázáséra, de a
sempachi csatában (1386 jul. 9.) seregével együtt
elveszett. Két év múlva a glarusiak verték meg
•in, osztrákokat Nafels mellett (1388 ápr. 9.), mire
a Habsburgok hosszabb tartamú békékben elismer
ték a 8 kanton függetlenségét. 1439-ben Zürich
Tarosa háborúba keveredett a többi kantonnal s
ül. Frigyes császárral szövetkezett, ki Lajos
francia trónörökösre bízta a S.-iak megtámadását.
Ez Sankt Jákob a. d. Birs mellett 30,000 főnyi
zsoldos seregével megsemmisítette az 1500 főnyi
S.-i sereget, de ennek hősiessége oly bámulatot
keltett benne, hogy nemcsak bókét, hanem 1453.
örök ((barátsági szerződést» kötött a S.-iákkal.
A Habsburgok részéről fenyegető veszedelem vég
leg megszűnt akkor, mikor a S.-iak Zsigmondtiroli hercegtől elfoglalták Tliurgaut, a Habsbur
gok ut3lsó S.-i birtokát (1460). A XV. sz. vége
felé a hatalmas burgundi hercegek fenyegették
S. függetlenségét. A S.-iak a burgundi lovagsere
get a grandsoni (1476 márc. 2) és murteni (1476
jun. 22) csatákban tönkre verték. Ezután a lotharingiai herceg segítségére sietve, Nancy mellett
harmadszor is megverték Károlyt, ki maga ie el
esett (1477 jan. 5).
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Freiburg és Solothum, 1501. Basel és Schaffhausen, 1513. Appenzell csatlakozott a S.-i szö
vetséghez s így a kantonok száma 13-ra emelke
dett. E meggyarapodott kantonokkal a XV. sz.
vége óta szorosabb szövetségben voltak Genf(l. o.)
város, Neuchátel (1. o.) fejedelemség, SanktGallen (1. o.) apátság, Wállis (1. o.) és a graubiindeni (1. o.) szövetség. A legtöbb kantónnak
ezenkívül közösen hódított birtokai is voltak
(Aargau, Tlmrgau, Téssin). A S.-iak független
ségük kivívása után idegen hatalmak zsoldjába
állottak. 1512 óta a franciák ellen küzdöttek a
milanói hercegek érdekében, de I. Ferenc francia
király legyőzte őket a marignanoi csatában (1515
szept. 13—14). Ezután «örökbékét» kötött velük,
1521. pedig szövetségre lépett a kantonokkal,
melynek értelmében évdí jak és kereskedelmi elő
nyök fejében évenkint 16,000 zsoldost toborozhat
S.-ban. Ezóta századokon át a S.-iakból kerültek
ki a legjobb francia ezredek és a királyok testőr
sége is.
A reformáció S.-ban is nagy politikai szaka
dást és vallásháborút idézett fel. A Zürichben fel
lépő Zicingli (1. o.) tanait Zürich, Bern, Basel,
Schaffhausen, Glarus, Appenzell és Solothurn
kantonok fogadták el. Ezekkel szemben a három
őskanton (Schwyz, Uri, Unterwalden) és Zug,
Luzern, Freiburg kantonok megmaradtak a ka
tolikus vallás mellett és fegyverrel akarták a
reformáció továbbterjedését megakadályozni. A
kappeli csatában (1531 okt. 11) a katolikusok
győztek s maga Zwingli is elesett. Erre követ
kezett a kappeli béke (nov. 20), mely gátat vetett
a reformáció továbbterjedésének a német kanto
nokban. A francia vidékek reformálása Genfből
indult ki, hol előbb Far el (1. o.), majd 1541 óta
Kálvin (1. o.) fejtett ki nagy tevékenységet. A
szavójai hercegektől a berniek által 1536. elfog
lalt Waadt-landbiaí (Vaud) szintén a reformáció
győzött. Az ellenreformáció' S.-ban is éreztette
hatását, 1574. jezsuiták telepedtek lo Luzernben,
1586. pedig a katolikus kantonok az ú. n. bor
rom ei szövetséget kötötték meg egymással Borromei Károly milanói érsek fáradozásai folytán.
A 30 éves háborúban S. semleges állást foglalt
el, csak Graubündenben dúltak véres valláshá
borúk (1. Jenatsch).

A XVII. és XVIII. századokban hosszabb békét
élvezett S., mely idő alatt ipara és kereskedelme
nagyon felvirágzott. Politikai tekintetben azon
ban a hanyatlás következett. A nagyobb városok
ban (Bern, Zürich, Basel) arisztokrata uralom
fejlődött ki, a meghódított területeket pedig tel
jesen elnyomták és kizsarolták az uralkodó kan
tonok. Az elégedetlenség parasztlázadásokban
(1653, 1656, 1712) ós összeesküvésekben nyilvá
nult. Davel őrnagy 1723. Waadtlandot akarta
Bern uralma alól felszabadítani, de kísérletéért
életével lakolt, 1749. pedig Henzi Sámuelt vé
gezték ki Bemben összeesküvés vétsége miatt.
A francia forradalom a szomszédos S.-ra is
nagy hatással volt. Legelőször Genf-hsa bukott
meg az arisztokrata kormány (1792), a baseli
püspökségből köztársaság lett (Mépubíique rauS. önállóságát azonban csak a vesztfáliai béké- racienne), 1798. pedig Waadt szakadt el Berntől
bon (1648) ismerték ol hivatalosan. 1481-ben és lemani köztársasággá alakult. A forradalmi
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arainlat hatása alatt a többi hódolt területek
(Aargau, Thurgau) is függetlenítették magukat.
B belső forrongást és meghasonlást a francia di
rektórium arra használta fel, hogy egész S.-ra
kiterjesztette uralmát. 1798 tavaszán francia
csapatok szállották meg Genfet, ugyanakkor a
gazdag, de erőtlen* Bern ellen is megindult egy
francia sereg. A többi kantontól cserben hagyott
város két vesztett csata után kénytelen volt
meghódolni a franciáknak. Bern bukása után a
többi kanton is meghódolt s Brune, francia tá
bornok 1798 márc. 22. az egységes és oszthatat
lan Helvét köztársaságot (1. o.) proklamálta. A
régi kantonok s a hozzájuk kapcsolt vidékek köz
igazgatási területekké váltak egy központi kor
mány és törvényhozás igazgatása alatt. A három
őskanton azonban ellene szegült ezen új alkot
mánynak. A franciák előbb a Reding vezetése
alatt hősiesen küzdő schwyzieket bírták hódo
latra, azután a nidwaldiak felkelését verték le
véres kegyetlenséggel (1798 szept.) A következő
évben S. a franciák ellen alakult 2. koalíció há
borújának egyik főszíntere volt. Az első zürichi
csatában (1799 jún. 4) Massena francia tábornok
vereséget szenvedett Károly főhercegtől, a má
sodikban (1799 szept. 25.) Massena győzte le Korszakov orosz tábornokot, mire Szuvorov orosz
fővezér, ki a szent-gotthárdi hágón átkelve már
a vierwaldstatti tóhoz ért, a Felső-Rajna völgyén
át elhagyta S.-ot. 1800 óta ismét politikai harcok
dúlták S.-ot. A régi kantoni szövetség hívei le
szorították a hatalomról az egységes köztársaság
híveit s 1802. új polgárháború tört ki. Ekkor
Napóleon első konzul lépett fel mint közvetítő s
az 1803 febr. 19-én kelt közvetítö-skktkval (Mediationsakte) visszaállította a régi, kantoni al
kotmányt. Eszerint a S.-iszövetségarégi 13 kanto
non kívül még 6 új kantonnal (Sankt-Gallen, Aar
gau, Thurgau, Graubünden, Waadt, Tessin) gyara
podott s Napóleonnal szövetséget kötött és ál
landóan 16.000, majd 12.000 katona szolgálta
tására kötelezte magát. Ettől kezdve S. egész a
lipcsei csatáig vazallus-állama lett Francia
országnak. A lipcsei csata után osztrák seregek
szállották meg S.-ot s a zürichi szövetségi gyűlés
1813 dec. 29. hatályon kívül helyezte az 1803-i
közvetítő-aktát. A bécsi kongresszus a franciák
tól elvett Neuenburg (Neufchatel), Genf és Wallis új kantonokkal gyarapította S. területét s a
22 kantonból álló S.-i szövetséget «örök időkrea
semlegesnek nyilvánította.
A három vezérkanton (Bern, Zürich, Luzern)
példájára a legtöbb kantonban a régi oligarchikus
alkotmány állott helyre. Az 1830-i párisi júliusi for
radalom hatása alatt 12 kantonban demokratikus
alkotmány lépett életbe. Ekkor szakadt Basel kan
ton két félkantonra (Basel-stadt és Basel-land).
1832-ben két liberális kanton szövetséget kötött új
alkotmányának védelmére, mire a három őskanton,
Neuenburg és Basel város Sarnenban konzervatív
szövetségben egyesült. A következő években új
harc indult meg a liberális és konzervatív pártok
közt egyházi és vallási kérdésekben. Az aargaui
kolostorok szekularizációja nagy felháborodást
keltett a katolikus kantonok közt, de még a protes
táns Zürichben is győzött a konzervatív irány, mely
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1839 szept. 6. kivitte, hogy a főiskolára meghí
vott Strauss Dávid Friedrich (1. o.) nem foglal
hatta el székét. A katolikus kantonokban eközben
mindig erősebbé vált az elszakadás vágya. A hét
katolikus kanton (Schwyz, Uri, Unterwalden,
Luzern, Zug, Freiburg és Wallis) oly külön szö
vetséget (Sonderbund) kötött, mely ellentétben
állott a közös S.-i szövetséggel. A szövetségtanács
Zürich indítványára a külön szövetség feloszlatá
sát és az 1844. Luzernba hívott jezsuiták kitiltását
határozta el. A hét kanton azonban Ausztria ésFranciaország segítségében reménykedve ellen
állott, mire kitört a polgárháború. A szövetségi
csapatok vezére, Dufour tábornok előbb az elszi
getelt Freiburgot bírta hódolatra (1847 nov. 17),
azután Luzern ellen vonult, melyet a gislikoni
győzelmes csata után meg is szállott (nov. 23).
Ezután meghódoltak az őskantonok és utoljára
Wallis is. A szövetségtanács új alkotmányt dolgo
zott ki. Eszerint a hadüzenet és békekötés joga, a
külügyek vezetése,a vám-és postaügy,apénzverés
és a mértékek megállapítása, a szövetségi had
sereg szervezése, az egyes kantonok demokratikus
alkotmányának biztosítása a S.-i közös törvény-,
hozás hatáskörébe tartozik. A törvényhozás
(Bundesversammlung) a kantonok képviselőiből
(Stánderat) és a S.-i nép választottjaiból (Nationalrat) fog állani. Az állandó közös kormány (Bundesrat) 7 tagját három évre választják s e testület
nek egy-egy évre megválasztott elnöke (Bundesprasident) egyúttal a 1S.-i köztársaság elnöke is.
Az új alkotmányt 15 /. kanton 6'/2 kanton sza-'
vazatá ellenében elfogadta s 1848 szept. 12-éu
életbe lépett. 1848 nov. 6. gyűlt össze Bernben
az első szövetséggyűlés s megválasztotta az
első szövetségtanácsot, melynek elnöke Furrer
Jonas lett.
Az új alkotmány életbelépése óta S. belső bé
kéje megszilárdult, anyagi jóléte és műveltsége
pedig nagy arányokban emelkedett. A közbékét
Neuenburg kantonban a royalisták felkelése za
varta meg (1856 szept. 3) s a porosz király, ki
1707 óta fejedelme volt e kanton-köztársaságnak,
kész volt fegyverrel is megvédeni jogait. De
III. Napóleon császár közbenjárására a S.-i kor
mány szabadon bocsátotta a foglyul esett roya
listákat, a porosz király pedig végleg lemondott
felségjogairól (1856máj. 26). Az 1870—71-inémetfrancia háború folyamán S. tekintélyes hadsereget
mozgósított ny.-i határain s 1871 márc. 9. lefegy
verezte Bourbaki seregét, mely a belforti csaták
után területére szorult.
A belső kormányt illetőleg 1869 óta a legtöbb
kanton Zürich példáján indulva behozta a kantoni
törvényhozásnak népszavazással való szentesí
tését (referendum) és atörvényindítványozó jogot
a nép részéről (initiativa). A közös alkotmány
reviziója 1874 ápr. 19. ment keresztül és máj. 29.
érvénybe lépett. Eszerint az adóssági-, váltó-, ke
reskedelmi- és csődtörvények a szövetségi tör
vényhozáshatáskörébefognak tartozni, újpüspökséget csak annak engedelmével lehet felállítani,
új kolostorokat pedig egyáltalában nem szabad
alapítani. Ugyanekkor felállították a szövetségi
törvényszéket Lausannehan és újjászervezték a
hadsereget. 1875-ben behozták a kötelező polgári
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házasságot, 1879. a halálbüntetés visszaállítását
ismét a kantonok hatáskörébe utalták. 1885bsn elfogadták a szeszmonopóliuinot, mely
nek jövedelméből arányosan részesülnek a kan
tonok. 1898-ban államosították az összes vasút
vonalakat s ugyanekkor az összes polgári- és bün
tetőjogi törvényhozást a szövetséggyűlés hatás
körébe utalták. 1905-ben létesült a svájci nem
zeti bank kizárólagos bankjegykiadási joggal.
1906-ban az anarchista izgatások ellen hoztak tör
vényt. A világháború kitörésekor a S.-i kormány
1914 aug. 7. semlegességi nyilatkozatot tett, de
hangsúlyozta Szavója É.-i részének 1815. és 1860.
megállapított semlegességét és azon jogát, hogy
szükség esetén megszállhatja. Semlegességének
védelmére ugyanekkor mozgósította hadseregét is
(250,000 ember). Ez súlyos terhet rótt az országra,
amelynek gazdaságilag is nehéz helyzete támadt a
háború következtében csökkent és gátolt forgalom
miatt, különösen 1915. Olaszországnak a há
borúba történt beavatkozása után. A francia és
olasz lakosságra támaszkodva, keresztülvitte az
entente, hogy a németbarátsággal gyanúsított Egli
és Wattenwyl ezredeseknek távozniok kellett a
hadvezetőségből; de a semlegesség feladására az
entente részéről tett kísérletek a szövetségtanács
ellenállásán meghiúsultak. 1917 májusban új
gazdasági megállapodást kötöttek Németország
gal, de Franciaországgal csak ez év decemberé
bon sikerült megegyezésre jutnia S.-nak. Az
élelmiszerek fogyatéka miatt 1917 augusztusban
az egész belföldi termést zár alá vették, kenyér
jegyet léptettek életbe s megszorították a szén
és villamosáram fogyasztását. A drágaság miatt
többször nagy munkástüntetés volt, Zürichben és
Baselban fegyveresen kellett szétverni a tüntető
ket. 1920-ban S. az első államok egyike volt, ame
lyek Magyarországgal diplomáciai viszonyba lép
tek. A népszövetség Genfet választotta szókhelyül
s ott szervezte hivatalait. 1920-ban a munkanélkü
liség fenyegető arányokat öltött; drágasági pótlé
kul 200 millió frankot kellett kiadni s ez az összeg
1921. még növekedett; ezért 1921. tetemesen föl
kellett emelni a vámtarifát. 1921 áprilisban, IV.
Károly király budapesti útja után a szövetségtanács kijelentette a királynak, hogy kívánatos
nak tiirtaná a svájci területről való távozását,
beleegyezett, hogy augusztusig maradhasson, ha
környezete minden politikai cselekvéstől tartóz
kodik. 1921 aug. 7. majdnem egy évi izgalmas
tárgyalás után létrejött Franciaországgal a vám
egyezmény, amely szerint a vámhatár egybeesik
a politikai határral, így S. elvesztette a vámszedési jogot egy kis semleges terület fölött, miért
cserében Franciaország bizonyos ipari cikkek
vámmentességét adta meg. IV. Károly király ok
tóberi magyarországi útja után okt. 24. a szövetdégtanács elhatározta, hogy az egész Habsburg
családot és kíséretét kiutasítja a gyermekeken s
a gondozásukra szükséges személyzeten kívül.
A növekvő gazdasági válság S. pénzügyeire is
karos hatással volt, miért is a szövetségtanács
vagyonadót akart kivettetni a pénzügyek rendbe
hozatala végett; de ezt a javaslatot az 1922 dec.
4-iki népszavazás 730,000 szóval 110,000 ellené
ben elvetette.

—

Svájci h á c

Irodalom. I. Földrajzi irodalom. A hivatalos statisztikai,
évkönyveken és egyéb kiadványokon kivül: Wirth, Allgemeine Beschreibung und Stat. der Schweiz, 3 köt., Zürich
1871—75; Neue Denkschriften der schweiz. naturforschenden Gesellschait, 1829 óta; Gemülde der Schweiz, 19 köt.,
St. Gallen 1634-49; Stnder, Geol. der Schweiz, Bern
1851—53 ; Jahrbuch des schweiz. Alpenklubs, 1865 óta;
Berlepsch, Schweizerkunde, Braunschweig 1875; u. a.,
Die Aipen in Natúr-n. Lebensbüdcrn, Jena 1885; Schmidt,
Zur Geol. der Schweizer Alpen, Basel 1889; Gsell-Fells,
Die Biider und klimatischen Kurorte der Schweiz, 1SS2;
Berlepsch, Mayer, Baedeker, Tschudi, Murray, Joanne köny
vei turisták számára; Scobel, Land und Lente, Die
Schweiz, Bieleíeld u. Leipzig 1902; Knapp-Borel-Attinger,
Dictionnaire géographiajie de la Suisse, Neuchatel 1900—
1906; Schmidt, Bild und Bau der Schweizeralpen, Basel
1907; Cierget, La Suisse au XX. siécle, Paris 1908 ; Webb,
Switzerland, London 1909; Schollenberger, Das schweizerische öffentliche Recht, Hannover 1909; u. a. Die Bundesverfassung der Schweizer Eidgenossenschaft, Berlin 1905;.
Seippel, Die Schweiz im XIX. Jahrhundert, Bern 1SS8—
1900; Heer J. C, Die Schweiz, Bieleíeld 1902; Hofmann,
Die Schweiz als Industriestaat, Zürich 1902; Hunziker, Das
Schweitzerhaus nach seinen landschaftlichen FormenAargau 1900—1907; Waber A., Landes- u. Reisebescbreibungen, Bern 1909; Webb, Switzerland and the Swiss.,
London 1909—1922; Schmidt, Die schweizerischen lnrtusJrien im internationalen Konkurrenzkampf, Zürich li;12;
Crawford, Switzerland of to day, London 1911.
/ / . Történelmi irodalom. Henne ara Rhyn, Geschichte
des Schweizervolkcs, Leipzigl878, 3 köt., 3. kiad.; Daguet,
Histoire de la Confédération Suisse, Genéve 1879—80,
2 köt., 7. kiad.; Dándliker, Geschichte der Schweiz, Zü
rich 1901—04, 3 köt., 3. kiad.; Diemauer, Geschichte der
schweízerischenEidgenossenschaft, Gotha 1887—1907,3 köt.;
Van Muyden, Histoire de la Nation Suisse, Lausanne 1896—
1900, 3 kőt.; Hürbin, Handbuch der Schweizergeschichte,
Stans 1899—1904, 2 köt.; Oechsli, Schweizergeschichte,
Zürich 1912, 4 kiad.; Rosier, Histoire ülustrée de la
Suisse, Lausanne—Genéve 1905; Oechsli, Die Anfánge der
sciiweizerischen Eidgenossenschaft, Zürich 1891 és Ge
schichte der Schweiz im XIX. Jarhbundert, Leipzig 1903;
Kohler, Les Suisses dans les guerres d'italie 1506—
1512, (Jenévé 1896; Mayer, Das Konzil von Trient und
die Gegenreformation in der Schweiz, Stans 1901—03,
2 köt.; Strickler, Die helvetische Revolution 1798, Frauenfeld 1898; Van Muyden, La Suisse sous le pacte de 1815,
Lausanne 1890 — 92, 2 köt.; Curti, Geschichte der Schweiz
im XIX. Jahrhundert, Neuenburg 1902; Schweizer, Ge
schichte der schweizerischen Neutralitát, Frauenfeld 1893—
1895, 3 rész; tígli, Kirchengeschichte der Schweiz bis auf
Kari d. Gr., Zürich 1893; Hadorn, Kirchengeschichte der
reformierten Schweiz, u. o. 1906; Oechsli, Quellenbuch
zur Schweizergeschichte, u. o., 1. köt. 1901, 2. kiad.
II. köt. 1893; Kaiser, Amtliche Sammlung der altern eidgenössischen Abschiede 1245 bis 1798, Bern 1856—86, 8 köt.
17 részben und der neuern Abschiede 1803—1848, u. o.
1876—86, 3 köt.; Strickler, Amtliche Sammlung der Aktén
der Helvetischen Republik, u. o. 1886—1905, 10 köt. és
Akteusammlungz. schweizerischen Reformationsgeschichte,
Zürich 1878—84, 5 köt; Stuckert, Kirchenkunde der refor
mierten Schweiz, Giessen 1910; Gschwind, Geschichte der
Entstehung der christkatholischen Kirche der Schweiz,
Bern és Solothurn 1904-10, 2 köt.

Svájceráj, 1. Tejgazdaság.
Svájci bor. Svájcban mintegy 30,000 ha.-nyi
területen kb. 1.280,000 hl. könnyű asztali bor
terem. A termelés fő célja a sok bor s így tényleg
átlagosan 40—45 hl. bort nyernek egy ha.-ról,
mely azonban csak asztali bornak minősíthető.
A legjobb svájci borok a fehérek között a neuenburgiak és a waadtlandiak, amelyek főleg chasselas fajtákból készülnek, a vörös borok között a
walüsi, dőle-i, aargaui borok. A tessini borok
hasonlítanak az olasz borokhoz, délvidéki jelle
gűek. Szőlőfajtáik a fehérek : a Chasselas-félék,
Blbling, Ráuschling s részben a eylváni, a vörö
sek közül a kék burgundi.
Svájci francia irodalom, 1. Francia iroda
lom (VIII. köt. 60. old.).
Svájci ház, Svájcban honos faszerkezetű könynyű épület, többnyire csekély lejtésű tetővel és-
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nyilt folyosókkal. Nálunk jobbára nyaralóknak
•alkalmazzák.
Svájci himzés, fehér gépi hímzés fehérneműn,
a madeira himzés modorában.
Svájci hunnok. Wallis kanton anniviersi (né
metül eiflschi) völgyének néhány falvárói azt
tartja a helyi hagyomány, hogy népe Attila ide
menekült katonáiból, mások szerintaX. sz.-ikalandozó magyaroktól származik. Ezt a merész fölte
vést Bourit, Rivar, Mallter, Bonard etb. írók
támogatták. Az első telepek Gremenz és Ayer
voltak, később a Rhone völgyéből újabb beván
dorlók jöttek s megalakultak Luc, Viscoye, St.
Jean, Imfang, Vercorin községek, melyek mind
hmm utódokként szerepeltek. Mi volt ősi nyel
vük, megállapítani nem lehet. Mai nyelvük francia
patois kis olasz keveredéssel. Szomatikus jelen
ségek, mongoloid vonások, aminőkről még a
múlt század első évtizedeinek utazói írnak, ma
•alig láthatók. Az ősi tor, halottak kultusza stb.
rendkívüli szokások kivesztek, a hunn származás
kalandos elméletét semmi sem támogatja, de
mindamellett valószínű, hogy az eiflschthali lakók
nem római vértek. A kérdés irodalmát 1. Századok
1881. évf. 499.1.; Réthy L., Ethnographia 1890.
évf. 9?. 1. A Néprajzi Értesítő 1912. évf. Miklóssy
ismertette a S. etnikumát. Legutóbb Fizeter A.
Zürichben 1898. megjelent könyve foglalta össze.
Svájci Jura, hegység, 1. Jura.
Svájci-kapu (Schiveizertor), alpi hágó (2151
m.) a Rátikon hegységben, Schiersből (Graubün-den) Vandansba (Vorarlberg) vezet.
Svájci magasföld (Schweizer Hochébene),
•a Genfl-tótól a Boden-tóig terjedő magas me
dence az Alpok és a Jura-hegység között. A me
dence az Alpok törmelékeiből (homokkő és kon
glomerátum) épült föl rendetlen rétegzésben a
miocén korban. Ezt a kőzetet nevezik molassznak, ennek rétegei gyűrtek az Alpok tóján és a
Jura körül (pliocén gyűrődések), a kettő közt el
lenben nyugodtabb, sík vidék képét adja. A S.-et
A glaciális kor utón a konzekvens folyóhálózat
erősen kidolgozta, sok helyütt dombvidék jel
legűvé, s a Jura-hegység tövébon hirtelen törés
vonallal legmélyebbre slllyed, itt van benne a
Neufeháteli-, Bieli- és a kis Murten-tó, amelyek
a törésvonalnak köszönik eredetüket, a többi tavat
glaciális morénak duzzasztják föl. A S. átlagos
magassága 440 ni., 10CO m. fölé csak néhány
helyen emelkedik. Ez a magas medence Svájcnak
földművelésre egyedül alkalmas, nagyobb terü
lete, amelyen virágzó mezőgazdaság és sűrű la
kosság van.
Svájci majolika, u. n. parasztmajolika. Svájc
iján Thun vidékén, különösen Heimbachban népiparszerűen készített festett fazekasára (paraszt
majolika), mely eredetisége és csinos kivitele
miatt még a nagyobb kiállításokon is feltűnt. A
"közönséges fazekasagyagból készített edényeket
egymásután fekete-barna és fehér engobe-bal be
fonják (1. Engobe) és azután a fehér alapra szi
kes engobe-bal virágokat festenek. Ezeknek kör
vonalait a fehér ongobe-ba bekarcolják, miáltal
fehér alapon feketo körvonalakat nyernek. Az
•égetett edényeket aztán átlátszó fazekasmázzal
•vonják be. L. Agyagipar (története).
J

Svéd árpa

Svájci Mészkő-Alpok, 1. Alpok.
Svanbergit (asv.j, stroncium-aluminium szul
fát és foszfát 2 SrO. 3A1203. P 2 0 5 . 2S0 3 . Sárga v.
vörös, áttetsző fénylő romboéderek. Lelőhelye
Horrsjöberg és Westauá Svédországban.
Svannanon Gap, hágó, 1. Appalach.
S r a r a b l i a k t i , ó-ind eredetű nyelvészeti mű
szó (gör. anaptyxis), mely magánhangzó-betol
dást, vagy előretolást jelent, pl. a német Arm szó
nak az ófelnémetben aram felel meg.
Svardström, Valborg, svéd énekesnő, szül.
Gefleben (Svédország) 1879 dec. 22. A stockholmi
konzervatóriumon tanult. 1898—1903. u. o. az
opera tagja volt. Azóta az egész kontinensen ven
dégszerepelt, igen nagy sikerrel. Kiváló daléne
kesnő és jelentékeny színésznő. Nevezetesebb ala
kításai : Mignon, Margit (Faust), Júlia (Romeo és
Júlia), Elza (Lohengrin), Solante (Csajkovszki dal
műve), Mimi (Bohémek), Butterfly.
Svarez (Snarez, tulajdonk. Schwartz) Kari
Gottliéb, német jogtudós, szül. Schweidnitzben
1746 febr. 27., megh. Berlinbon 1798 máj. 14. A
porosz-sziléziai tartományi kormány szolgálatában
állott Boroszlóban. Főbb művei: Corpus juris
Fridericianum első könyve, a peres eljárás (1781);
Allgemeine Gerichtsordnung für die preussischen
Staaten (Berlin 1794—95, 3 rósz); Entwurf eincs
allgemeinen Gesetzbuches (Berlinl784—S8,6rósz);
ő végezte az 1791 márc. 20. kihirdetett polg. tör
vénykönyvvégleges szerkesztését, valamintannak
revízióját, mely Allgemeiues Landrecht für dio
Königlich preussischen Staaten cimen 1794 jun. 1.
életbe lépett.
Svartisen, gleccser Tromső norvég kerületben,
hossza 72 tan., 10—15 km. széles, 1000—1600 m.
magasban feleszik a Ranen- és Saltenfjord közti
félszigeten.
Svatovix, 1. Szvantevit.
S. V. !>., rövidített elnevezése a latin Societas
verbi divini a. m. Isten igéje társaságának. Német
missziós kongregáció. Alapította Janssen Arnold
1875. Steylben (Hollandia). Egyházi helyben
hagyást nyert 1901., végleges megerősítést 1910.
Tagjai főképpen a pogányok térítésével foglal
koznak.
Sveaborg (Siveaborg, finnül: Viapori), erős
vár Nyland finn kormányzóságban, közel Helsingforshoz, a Finn-öböl egy kis szigetcsoportján,
amely a Helsingforsi-öbíöt zárja körül, A S.-ot
alkotó erődítmények hét kis szigeten (Langö Bakhohn, Vester-Svartö, Lilla-öster-Svartö, Vargö,
Störa-Öster-Svartö és Gustafssvard) vannak;
Vargö erődítményeiben van a matróziskola, az
arzenálok, szertárak stb. S. 1748-től 1770-ig
Thumberg tervei szerint épült. Az oroszok 1808.
foglalták el. 1855. a francia-angol flotta ered
ménytelenül bombázta; azóta az erődítményeket
kibővítették.
Svearike (Svealand), Svédország középső ré
szének, melybe Stockholm is tartozott, történelmi
neve.
Sve Dagon, nagy pagoda Rangunban, BritBirmában, az összes indokinai országok leghíre
sebb szentsége.
Svéd árpa, a kétsoros árpa (Hordeum distichum L.) fajtája. L. Árpa.
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ség mutatkozik. Nagyrészt német, részben német
alföldi mesterek átépítik a régibb várkastélyokat
(Stockholm, Swartsjö, Kalmár) és újakat is épí
tenek (Gribsholin, Wadstena, Upsala). A még kö
zépkorias elrendezésű kastélyokon hovatovább fel
tűnnek az északi renaissance jellegzetes formái,
a wadstenai várkastély pedig már teljesen re
naissance megjelenésű, klasszicizáló formákkal.
Stockholm több temploma érdekesen mutatja be
a gótikából a renaissaneeba való átmenetet, illető
leg a hagyományos építési mód (csarnoktemplom)
mellett a divatos formák, díszítő részletek felka
rolását. A szobrászat leginkább az akkor oly di
vatos nagyszabású síremlékekre szorítkozik. A
leghíresebbek a svéd királyok pompázó síremlé
kei az upsalai székesegyházban, köztük Wasa
Gusztáv síremléke, amelynek mestere Willem
Boy antwerpeni szobrász volt. Ez jellemző. Épp
úgy majdnem kizárólag külföldiek voltak azok
az egyébiránt nem jelentékeny festők is, akik az
udvar és egyház szolgálatában állottak.
A XVII. sz.-ban mind erősebbé válik az olasz
és francia művészet befolyása és a renaissance
fejlett formái nyomán a barokk művészet újdon
ságai is eljutnak Svédországba. Gusztáv Adolf
alatt építi a hollandi Plorens Claers Becker a
wibyholmi várkastélyt, mely a németalföldi renaissancehoz csatlakozik, a strassburgi Hans
Jákob Krisler azonban már klasszicizáló irányt
követ. Pontos szerepet játszik a stralsundi ere
detű Tessin-család. Idősb Nikodemus Tessin egész
sor kastélyt épített, köztük a kor színvonalán álló
drotmingholmi kastélyt (1661—81) és a kalmari
székesegyházat, amely a klasszicizmus jellemző
alkotása. Pia, Nikodemus, majd ennek fia, Kari
Gustav és Kari Horleman a XVIII. sz.-ban feje
zik be a stockholmi nagyszerű királyi palota újjá
építését, amely szigorú római barokk mintákat
követ, míg belsejének díszítésében francia művé
szek keze alatt már rokokó formák érvényesülnek.
A XVIII. sz. 2. felében Kari Johann Cronsbidt,
Johann Priedrich Relm és Kari Prederik Adelkrantz a vezető mosterek, a III. Gusztáv-stílus
néven ismert neo-klasszicista irány fő képviselői.
A szobrászat a XVII. sz. folyamán főleg többékevésbbé pompás síremlékekre szorítkozik, ame
lyek mesterei többnyire még hollandiak, míg utóbb
ezen a téren is franciák jutnak túlsúlyra, így
első sorban Jaeques Philippe Bouchardon, az 1735.
alapított és 1768. kifejlesztett stockholmi müv.
akadémia igazgatója, aki sokat dolgozott az új
kir. kastélyban és Pierre Hubert l'Archeveque,
Wasa Gusztáv és II. Gusztáv Adolf emlékszobrai
nak megalkotója. Végre fellép Johann Tobias
Sergel (1740—1814), az első kiváló svéd szobrász.
A festészet terén sokáig a dekoratív festés és
külföldiek tevékenysége volt uralkodó. A XVIII.
sz.-ban Micliael Dahl és Alexander Roslin arckép- •
festők többnyire külföldön dolgoztak. Az önállóbb
irányú mesterek közül Per Hödsberg (1746—1816)
az első.

Svedelius, Vilhelm Erik, svéd történet- és
jogtudós, szlil. Köpingben 1816 máj. 5. megh.
Upsalában 1889 febr. 26. 1856-ban Lundban,
1862. Upsalában lett egyetemi tanár. Számos tör
ténelmi és közjogi munkát irt, melyek közül ne
vezetesebbek : Om staterádets ansvarighet (Az
Államtanács felelősségéről, Upsala 1856), Om
konimg Gustaf I. och hans tidehvarf (I. Gusztáv
király és kora, _Stockholm 1861); Om statsförbundet mellan Österrike och Ungorn (Az osztrákmagyar államszövetség, u. o. 186"); Representations-reformons história (A népképviseleti re
form története, u. o. 1889). V. ö. Bergstrand V.,
Vilhelm Erik S., (Stockholm 1889.)
Svéd gimnasztika, 1. Gyógytornázás.
Svéd gyufa, 1. Gyújtó.
Svéd irodalom, 1. Svéd nyelv és irodalom.
Svéd kávé (nSv.), 1. Astragálus.
Svedlér (Svedlár, Schwedler), nagyk. Szepes
vm. gölniezbányai j.-ban, (IMO) 1858 német és ma
gyar lak. Van vasércbányája, gőzfürésze, fadobozés gyufaszálkagyára. Környékén rézérebányásza
tot űznek. (Tr. Cs.-Szl.)
Svéd-mánia, svédomáiiók, Finnországban ne
vezik így azt a felfogást és annak híveit, akik a
hagyományos svéd műveltséghez ragaszkodnak.
Ellenfeleik a fennománok (1. Fennománia).
Svéd moha vagy zuzmó, 1. Lakmiisz-zuzmó.
Svéd művészet. Mint Norvégiában, Svéd
országban is a kereszténység meghonosodásával
n XII. sz.-ban lép fel a templomépítésnek Német
ország felől befolyásolt formája. Számos egy
szerű, komor falusi templom mellett a lundi szé
kesegyház, a gazdag díszü warnhemi zárdatem
plom és Gottland szigetén az 1209. felszentelt és
már csúcsíves részleteket feltüntető dalherni
templom, továbbá a wisby-i székesegyház és u. o.
a S. Drotten és Szt. Kelemen-templomok a ro
mán építészet legkiválóbb emlékei. A csak nehe
zen meggyökeresedő csúcsíves építészet érvénye
sülését főleg a linköpingi székesegyház jelzi,
amelyet 128Ö—1350. csarnoktemplommá építet
tek ki. A téglából épített upsalai székesegyház
kőből faragott részei 1287. Svédországba hívott
francia kőfaragóktól származnak. Általában a
csarnoktemplom német tipusa uralkodik, mint pl.
« wardstenai kolostortemplomon. Gottland szi
getén a csúcsíves építészet nem folytatta az
.aránylag gazdag román fejlődést és midőn a dá
nok elfoglalták Wisbyt, a művészeti fejlődés itt
-általában véget ért. A késő középkor főleg a ko
rábbi nagy építkezések befejezését hozza: a XV.
században Gerlach kölni mester felépíti a linkö.pingi székesegyház szentélyét és az upsalai székosegyház építése is ebben a században ér véget.
..Az építéssel kapcsolatban a szobrászat és festé
szet termékei főleg külföldről kerülnek Svédor
szágba, kivéve a többnyire falusi templomokban
f onmaradt falfestményeket, amelyek erősen pro
vinciális jellegűek. Itt is hódít a szárnyas oltárok
északi divata és azok javarésze Lübeckből, Brüszszelből és Antwerpenből kerül Svédországba, míg
A XIX. sz., mint az északi államokban általá
az ottani készítmények nem egyebek az északban, a S.-ben is nagy fellendülés kora. Stockholm
német müvek utánzatainál.
. A reformáció után, a Wasa uralkodóház alatt, építészete gazdagon tükrözteti vissza a század
.az udvar szolgálatában álló nagy építési tevékeny- egymást felváltó stílustörekvéseit, a hellenizmus
tól a modern stílusig és különösen a hazai építéAmely szó 8 alatt nincs meg, Sz alatt keresendő!
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szét motívumainak felkarolását is. Nevezetesebb nyelvünk, Stockholm 1903-tól) dolgozták ki. A
építészek: Friedrieh Wilheni Scholander, Helgo hangtannal főleg Kock A. foglalkozott: Studier
Zettervall, Ernst Jakobsen, Gustav Clason, Áron öfvér fornsvensk ljudlara (2 köt., Lund 1882—86)
Johansson, Alexander Amberberg, Ferdinánd Bo- és SprákhistorÍ8ka undersökningar om svensk
berg, Ernst Stsnhummer. Kevésbbé jelentékeny a akcent (2 köt., u. o. 1878—85) című müveiben.
XIX. sz. szobrászata, melynek művelői közül A svéd nyelv történetét a XVII. századig Petersen
Bengt Pogelberg, Frithjof Kjellberg, John Bör- írta meg Det Danske, Norske og Svenske Sprog
jeson, Theodor Sundberg, Per Hasselberg, Kai'l Historie (2 kötet, Kopenhága 1830) című művé
Johan Bldh, Harald Sörensen-Ringi, Kai'l Miller, ben, újabban pedig Noreen De nordiska spráken
stb. említendők. Viszont a festészet terén a S. egész (Upsala 1886) című munkájában. A szótárak közt
sor olyan mestert mutathat fel, akiknek jelentő említendők: Ikre Glossarium Suio-Gothicum-ja
sége hazájuk határain messze túlterjed. A XIX. (u. o. 1769); Dalin Ordbok öfversvenska spráket
sz. elején Kari Frederik von Breda a nagy angol (Stockholm 1850—53) és Bietz Svensk dialektarcképfestők követője, utóbb főleg a német genre- lexikon-ja (Malmö 1867). Egy nagy, Grimmét
festés hatása az uralkodó (Bengt Nordenberg, utánzó szótárat a svéd akadémia ad ki: Ordbok
Ferdinánd Július Fagerlin, stb.), később azonban öf ver svenska spráket (Lund 1893-tól); kitűnő eti
mindinkább Parisé a vezető szerep (Július Kron- mológiai munkát Etymologisk svensk ordbok cí
berg, Hugó Salmson), a modern festők közül pe men Tamm, (Stockholm 1890) adott. A gyakorlati
dig a francia művészet hatása alatt is önálló je használatra legjobb Koppé szótára (u. o. 1892); jó
lentőségű, európai hírű mesterekké lettek: Anders német nyelvű svéd grammatika a Poestioné (Wien
Zorn, Carl Larsson, Kari Nordstrom, Nils Kreuger, és Leipzig). A régi S. szótárát Saderváll (1884 óta)
Bruno Liljefors.
adja ki; a törvények szókincsét Schlychter: Ord
Svéd nyelv és irodalom. 1. Svéd nyelv, az bok til samlingen af Sveriges gamla lagar (Lund
északi germán nyelvekhez tartozik, amelyek közt 1887) című műve tartalmazza.
a dán nyelvvel együtt a keleti ágat alkotja. Jel
2. Svéd irodalom. A svéd költészet legrégibb
lemző képet a svéd nyelvről csak a XIII., XIV. emlékei majd mind elvesztek. De néhány meg
és XV. sz.-beli terjedelmes irodalom ád. Az ó-svéd maradt strófa, felírás és egyéb irodalmi nyom azt
nyelv, amint e korszak nyelvét nevezni szokás, mutatják, hogy a középkori svéd dalok tartalmi
megkülönböztetésül a reformáció óta fejlődő új és formai tekintetben az izlandi Edda-dalokhoz
svéd nyelvtől, az ó-norvég-izlandi nyelvvel össze hasonlítottak. A Folk-visa (svéd népdal), mely a
hasonlítva, eleinte csekély különbséget mutat. A XIII. sz. óta a dán és német népdal hatása alatt
kereszténység felvétele (1050 után) és ez által a fejlődött, nincs szoros kapcsolatban ezzel a régi
latin nyelv ismerete a szókincset formai és tartalmi költészettel. Kámpavisának a történelmi és hősi
tekintetben egyaránt gyarapította. Ugyanekkor (hazafias) tárgyú népdalokat nevezik. E dalok for
váltották fel a runairást a latin betűk, ami szintén mája a váltakozó végrímes strófa; az ó-germán
nagyjelentőségű volt a hangjelölésre. Még jobban allitorációból semmi sincs bennük. A Kampavisa
változott a nyelv, midőn a XIII. sz. közepe óta a mellett, az egyház ós a lovagkor hatása alatt ke
német keleti-tengeri partvidékekkel való sűrű letkezett a Riddarvisa, amelyben az itt is túlságérintkezés révén a német, s a XIV. sz. vége óta ban levő epikai elemhez lírai elem járul. Neve
a kalmari unió következtében a dán nyelv sok zetes és teljesen nemzeti a svéd jogi irodalom,
új elemet vitt a svéd nyelvbe. Mindezek miatt a amelv számos törvénygyűjteményt mutathat fel
nyelv fokról-fokra az elvadulásnak bizonyos álla a XIII. és XIV. sz.-ból.
potába jutott, amely tetőpontját a XVI. sz. első
A legrégibb biblia fordításában Mátyás linköfelében érte el. Ez volt az átmenet az új svéd pingi kanonok (megh. 1350.) vezetése mellett töb
nyelvhez. Alakulására az új francia nyelv mellett ben vettek részt; a teológiai irodalom azonban
•A dán és a német voltak jelentékeny hatással. Vi csak Szt. Brigitta hatása alatt vett különös len
szont igen üdvös eredménnyel jártak a nyelv tisz dületet. Az ő íatinul írt, de csakhamar svédre le
títására vonatkozó törekvések, amelyeket Andrea, fordított kinyilatkoztatásait foglalják magukban
a Petri testvérek, a XVII. sz.-ban Stjernhjelm, a a Heliga Brigittas Uppenbarelser (lesjobb kiadás
XVIII. sz.-ban Dalin, sőt az ország királyai, I. Róma 1628, újabban 4 kötet, Stockholm 1857—
WasaGu8ztávtól II. Gusztáv Adolfig nagyban elő 1862). A Brigitta-kolostorokban számos latin egy
mozdítottak.
házi munkát, keleti mese-gyüjteményt, tanító
A svéd nyelvnek mintegy húsz dialektusa van; költeményt s egyéb világi tartalmú könyvet is
ezek közül néhányon már a XIII. sz.-ban tarto ültettek át svéd nyelvre. Gazdag e korban a svéd
mányi törvényeket szereztek, a Svearikeben (azaz a irodalom krónikákban is, amelyeket régente több
Málar-tó melletti országokban) járatosakból pedig nyire versben írtak. Ilyenek az Erikskrönika
a mostanában beszélt irodalmi nyelv származott. A (1320-ig) és folytatása, a Nya Kxönikan (1496), a
svéd nyelv grammatikáját, melyet régebben Bu- Lille rimkrönikan stb. (kiadta Klemming, Svenska
raem{l636), Fryxell(l82i, 13.kiad 1865), Enberg medeltidens rimkröniker c, 3 köt., Stockholm
(akinek névtelenül megjelent nyelvtanát a svéd 1865—1868). Ezenkívül maradt e korból számos
akadémia adta ki, 1836) írtak meg először, az latin nyelvű krónika is.
újabb nyelvtudománynak megfelelőleg Rydquist
A reformáció azonban Svédországban is a nem
(Svenska sprákets lagar, 1—6. köt., Stockholm zeti nyelvet juttatta diadalra. A reformáció apos
1850—83), Söder wall(Euf vudepokerna af svenska tolai : Petri, Olaus és Laurentius, Melanchton
sprákets utbildning, Lund 1870), Sundén (Svensk tanítványai, úgyszólván az egéss irodalomnak
práklára, u. o. 1875) és Noreen: Várt Sprák (A mi I képviselői a maguk korában. Bibliafordítók, króAmely szó S^alatt nincs meg, Sí alatt keresendő 1
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nikaírók és költők egyezerre. Budbeckius püspök
mintaszerűen szervezte az iskolákat, a gimnáziu
mot, a teológiai tanulmányokat. II Gusztáv Adolf,
aki mint történetíró maga is működött, sok isko
lát és az első gimnáziumokat alapította meg; az
upsalai egyetemet is rendkívül pazar módon segí
tette. Számos államférfiú, diplomata mint tudós
is kitűnt, így Axel Oxenstjerna, Johan Skytte,
Per Brahe, Magnus Gábriel de la Gardie. Nagy
szerepet vitt az udvar ós az upsalai egyetem
Krisztina királynő alatt, aki Németországból,
Hollandiából és Franciaországból számos neves
tudóst (így pl. Descartes-ot, Hugó Grotiust, Pufendorfot) hivatott meg. Azo upsalai egyetemen
kívül 1632. Dorpatban, 1640. Aboban, 1668. Lundban alapítottak egyetemet.
Azújabb svéd költészet megalapítójának Stiernhielm (megh. 1672.) nevezhető, aki a német Martin
Opitz nyomán írta verstanát és költeményeit. B
kor legnevezetesebb költői Lucidor (tulajdonkép
Lars Johanson, megh. 1674.) és Bunius (megh.
1713.) voltak, azonkívül kitűntek: Sámuel Golumbus (megh. 1679.); Spegel érsek, akinek Guds
Werk och Hvila (Isten műve és pihenése) c. val
lásos eposza igen szép leírásokat tartalmaz; Brenner asszony (megh. 1730.), akit száraz és pedáns
volta dacára kortársai a tizedik múzsának tekin
tettek; Friese (megh. 1729.), a jeles elégikus költó.
A svéd irodalom és művelődés fejlődésére nagy
látással volt Olov von Dalin fellépése. Először
egy az angol Spectator szellemében szerkesztett
Árgus (1732—34) c. folyóiratot adott ki. Költeményoin kívül főleg prózája méltó a dicséretre a
svéd birodalom történetét tárgyaló művében (Svearikes história, 3 köt. 1847—61). Mellette Nordenflycht asszony tűnt ki mély érzésű dalaival. E nő
körül költői iskola csoportosult, amely később
Utile dulci nevet vett föl. Ez iskolához tartoztak:
Gyllenborg (megh. 1808.), aki meséket, ódákat és
Voltaire Henriása utánzásakép Tágét öfver Bált c.
«pikus költeményt irt, és barátja, Greutz, aki Atis
och Camilla című idilljével nagy hatást tett nem
zetére. A nyelv művelése érdekében rendkívül
sokat tett Kellgren, akivel a felvilágosodás jutott
uralomra Svédországban és aki mint lirai és szati
rikus költő a legelsők közt foglalhat helyet.Vetély
társa volt Leopold (megh. 1829.), aki Popét utá
nozta. Nagy tekintélynek örvendtek Lenngren
asszony ós Oxenstjerna gróf is. Mindezek az írók
a francia minták szerinti klasszikus iskolához
tartoztak. Ennek az iránynak nagy pártfogója volt
III. Gusztáv király, aki maga is foglalkozott iro
dalommal és 1786. a svéd akadémiát alapította
meg. Külön csapáson haladt a szentimentális Lidner és a geniális Bellmann. A maga körében
eredeti író volt Ehrensvárd Kari gróf is (megh.
1800.). Szellemi rokona, Thorild heves vitába
elegyedett az uralkodó ízlés korifeusaival, Kellgrennel és Leopolddal. Néhány óv multán Höijer
filozófus és Süverstolpe lapot indítottak, amely
ben a hazai és külföldi irodalmi termékek beható
kritikai méltatásával foglalkoztak.
B kor tudósai közül nagy hírnévre tett szert
Linné (1707—1778) botanikai rendszertanával,
Anders Gelsitis (megh. 1744., mindkettő upsalai
egyetemi tanár) fizikai tanulmányaival (ő osztotta
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a hőmérőt 100 fokra) és Emánuel Swedenborg
(megh. 1772.), az okkultizmus egy irányának ké
sőbb hírhedtté vált megalapítója.
A XIX. sz. elejével a S. legújabb korszaka kez
dődik; a svéd nemzeti irodalmat az 1809-iki for
radalomtól lehet keltezni. A már említett Thorildon kívül, aki a merev formalizmus ellen harcolt,
Franzén és Wallin lírikusok voltak azok, akik
az új irányt megindították. Úgy ezek, mint az
egyházi dalköltő Choraeus, a dalt és a tanítókölteményt művelő Kullberg és Valerius, a Blumauert és Wielandot fordító Stiernstolpe, Lindegren s Nordforss, az átmeneti korszakhoz tar
toznak. A XIX. sz. elején, a főleg Höijer filozófus
élesztette új szellem Upsalában egy nagyrészt még
tanulókból álló, a széptudományokat kedvelő tár
saságnak adott létet, amelyből 1807. az Auroratársaság keletkezett. IV. Gusztáv Adolf kormánya
az új eszmék ellen a Wallmark szerkesztésében
megjelenő Allmánna Journalén för litteratur och
theater c. lappal harcolt. Az 1809-iki forradalom
után a sajtó felszabadulván, a politikai újraóbredést csakhamar az irodalomé is követte. Az el
avult iskola ellen két párhuzamosan haladó irány
küzdött, amelyek egyikében az idealisztikus, má
sikában a nemzeti volt a fő elem. Utóbb mindkét
irány a gyakran túlhajtott romantikában találko
zott. Az első iránynak 1809 óta két folyóirata volt:
a Polyf em (kiadta Stockholmban Askelöf) és Phosphoros (1810—14), melyet Upsalában Atterbom
szerkesztett. Nemsokára Atterbom egy Poetisk
Kalender (1813—22) c. naptárt is indított meg. A
Phosphoros után ez irány hiveit foszforistáknak
nevezték el; mikor pedig e lapjuk megszűnt, helyét
a Svensk litteraturtidning (1814—24) foglalta el.
A mozgalom főbbjei Atterbom, Elgström, Hedborn, Fuphrosyne (Nyberg asszony) s Dalilgren
költők és Hammersköld, Palmblad, Schwerin
gróf és Livijn prózaírók voltak. A romantikusok
és klasszikusok közti ádáz harc hosszú ideig tar
tott. Mindazonáltal az új eszmék még az akadé
miába is behatoltak és midőn Leopold, a klasszi
cizmus egyetlen jelentékeny képviselője meghalt,
magát Atterbomot is beválasztották az akadémiába.
A második fő iránynak, amely a svéd nemzeti
irodalom mozgalmában érvényre jutott, noha a
harcban nem vett részt, az úgynevezett gótok
a képviselői, akikneklapja az Idunavolt. A foszforistákkal szemben, akik a legelvontabb ideáliz
musra törekedtek, a gótok nyelvben és tartalom
ban egyaránt nemzeti, északi talajból fakadt iro
dalom felvirágoztatásán fáradoztak. Jellemző mü
e szempontból Geijer Manhom c. költeménye. Ez
irány fő képviselői Geijer és Tegnér voltak, tov.
Ling, Afzelius, az ifjabb Adlerbeth.ki újabb svéd
irodalom korábbi korszakában még számos költőt
találhatni, akik semmiféle iskolához nem sorolha
tók. Elsőrangú hely jut közülök a korán elhunyt
Stagneliusnak, míg Nicander kevésbbé eredeti,
de egyöntetűbb költő. A drámaírók közt kimagaslik
Bernhard Beskow, akinek Torkel Knutsson című
drámája egyike a svéd irodalom legnagyszerűbb
alkotásainak. Börjesson tragédiái, valamint Blanche, Jolin, Agrell, Michaélsson drámai művei is
nagy tetszést arattak. Egész Svédországban híre
sek Fahlcrantz szójátékai és paródiái. A legtevé-
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kenyebb és legtöbb oldalú költő mindazáltal Almquist. Az újabb nemzedék tagjai közt főleg a finn
Runéberg vált ki mint poéta, továbbá honfitársa,
Topelius.
A regény Svédországban egész az újabb időkig
majdnem teljesen műveletlen mező volt. A törté
nelmi regény Scott Walter utánzása révén honosult meg. (himalius pap (Thord Bonde) kisérlete
után történelmi regényeket írt Sparre gróf (Az
utolsó szabadhajós stb.). Crusensiolpe regényei
ben sajátságosan vegyül a költészet a valósággal;
müvésziebb író már Kullberg (III. Gusztáv udvara).
Almquist regényei kevés kivétellel a különcködő
genialitás és olykor a kommunizmus bélyegét vi
selik magukon. Különben a tulajdonképeni törté
nelmi regény csak rövid ideig virágzott, helyét
csakhamar a jelenkorból vett erkölcsrajz szorí
totta ki. B téren főleg Wetterbergh érdemel em
lítést, aki a középosztályból vette genreképeit.
Palmblad novollái és regényei közül az utóbbiak
a svéd irodalom legjobb e nemű termékeihez tartoz
nak. Tehetséges tárcaírók, akik azonban a regényt
és novellát is müvelik, Süírzen-Becker (Orvar
Odd) és Blanche. Egyéb regényírók: Bidderstad,
Kjellmann-Göranson (Nepomuk), Adlersparre
(álnevén Albano), Zeipel, Bjursten, Jolin, Tope
lius, Bydberg s a következő finnek: Taveststjema,
Aho (Brof eldt) és Ahrenberg. Nagyon szeretik Fredrika Bremer, továbbá Flygare-Carlén és Sofia
von Knorring asszonyok jeles regényeit. A leg
újabb korban Svédországban is a realisztikus-naturalisztikus irány érvényesült, amelynek főkép
viselője August Strindberg. Ez irány követői közt
említendők még Anne Charlotte Leffler, Gustav af Geijerstam, Viktória Benedictsson, Tor
Hedberg. Újabban Heidenstam, Levertin, Selma
Lagerlöf, Hallström, Gustav Fröding és Erik
Axel Karlfeldi költők és írók letértek a merev
realizmus út járól,a képzeletnek szabadabb szárnya
lást engednek és egyszersmind sokkal egyénibbek
is. A svéd irodalommal nálunk nagyon kevesen fog
lalkoztak; legtöbb érdeme van e téren Györy Vil
mosnak, akiTegnér Prithjof-mondáját mesteri kéz
zel ültette át irodalmunkba; azonfelül más svéd köl
tőkből is jeles fordításokat adott (Budapest, 1892).
Számos irodalomtörténeti cikke is jelent meg külön
böző folyóiratainkban.V. ö. Schiveitzerfie&ehiehto
der skandinav.Litteratur(8köt.,Leipzig, 1885-89);
Schiick és PFarter#,IUustreradSvenskLitteraturliistoria (2. kiadás, Stockholm); Richárd Steffen,
Svensk Litteraturhistoria (Stockholm, 1912).
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tengeri fürdőjéről ismeretes Marstrand, Hallands,
Vaderö, Hven, Bornholm,
Öland (1345 km2), Gottland (3116 km3), Gotska-Sandön, a stockholmi
szigetcsoport (Torö, Alö, Muskö stb.), Björkö,
Grásö, Alnö, Hernö, Ulföar, Angesö, Holmö,
Brandö, Esterö stb. A királyság felszínének 330/o-a
90 m.-nél mélyebben fekszik. A felszínre részle
tesebben 1. Skandinávia.
T e r m é k e k . Sem az éghajlat, sem a talaj nem
nagyon kedvező a földmívelésre, mindamellett
újabb időkben annak intenzivebbé- tételére igen
sok történt. Az egész
területből 9 4% szántóföld,
2-3'/o legelő, 59-8% pedig erdő. A gazdaságok
száma 428,026 s ezek közül:
2 ha-on aluli
2— 23 ha-ig...
20—100 ha-ig... ...
103 ha-on felüli

_

119,859
870,623
34,928
2,576

S. tehát a tipikus kisbirtokok hazája.
Termeltek
1922-ben 25 millió q búzát, 5-7 millió q rozsot,
3 millió q árpát, 11'4 millió zabot, 20 millió q
burgonyát és 38 millió q répát és cukorrépát. A
termés értéke meghaladta az 1 milliárd svéd K-t.
A termés azonban a közfogyasztásra elégtelen s
így S. nagy behozatalra szorul. Ugyancsak nagy a
behozatal az ipari növényekből is. Bár S. legelői
soványak, a háziállatok száma a lakossághoz
mérten elég jelentékeny. Az 1921-iki állatstatisz
tika szerint volt S.-ban 715,681 ló, 2-5 millió
szarvasmarha, 1*5 millió juh, 700,000 sertés s a
lappok közt nagyszámú rénszarvas. A földiníve
lésen és állattenyésztésen kívül a nemzeti jövede
lem jelentékeny részét az -erdőgazdaság szolgál
tatja, hiszen a területnek 52 2%-át borítják erdők.
Növényföldrajzi szempontból S. É.-i, nagyobb
része a szubarktikus flóraövbe, D-i, kisebb része
a tenger mérséklő hatása alatt a mérsékelt
flóraövbe esik. Az É. sz. 61°-án túl csaknem ki
zárólag tűlevelű fák, míg ezen vonaltól D-re már
inkább lombhullatók alkotják az erdőket. A vadá
szat régi, nagyobb jelentőségéből sokat veszített;
fontosabb annál a halászat, amely különösen a
Kattegat- és Skagerrak-mellék lakóinak fő jöve
delmi forrása. A bányászat szintén igen fontos
foglalkozás S.-ban. Legjelentékenyebb a vasérc
bányászat, különösen Kopparberg, Órebro, Wermland, "Westmanland, Upsala lánekben ; leghíreseb
bek a dannemorai bányák és legnagyobb a vasérc
kivitel Gellivarából. Nemcsak a vasércbányászat,
de a nyers és öntött vas előállítása is folytonos
haladást mutat.- 1921-ben az egész királyság vas
érctermelése 6 5 millió tonna volt. A nyers vas
termelése ugyanazon évben 318,000, a rúdvasó
pedig 211,000 tonnára rúgott. A vasérceken kívül
bányásztak 1921-ben 578 tonna ezüst- és ólom
ércet, 441 tonna rézércet, 29,000 tonna ónt, 6000
tonna mangánércet. A tiszta arany- és ezüst
termelés 1646 kg.-ra rúgott. D.-i S. széntermelése
1921-ben 377,000 t.szén volt. 1921-ben bányászat
tal foglalkozott 35,466 egyén.

Svédország (Sverige, Suecia, 1. a mellékelt
térképet), alkotmányos királyság a Skandinávfélszigeten s 1905-ig a tőle elszakadt Norvégiával
perszonálunióban állott. Határai a Botteni-öböl,
Keleti-tenger, az Öre-sund, Kattegat, Skagerrak,
Norvégia és Finnország (ahol a Muonio- és Tornc-áelf a természetes határai).
Területe: a tavakkal
együtt 448.278 km3. Partjainak hossza 7624 km.,
amiből 6589 esik a Botteni-öböl és Keleti-ten
gerre és 1035 a Skagerrakra és Kattegatra. E
1 pa i-. Az ipar, bár némely ágában a szükségletet
partokban a legtöbb helyen csak apró öblöcskék még most sem elégíti ki, S. vízierőinek kihasz
vannak, amelyek előtt sok az apró sziklás sziget nálása és villamos erőtelepek létesítése következ
(skargard a. m. sziklacsoport); köztük a jelenté tében az utóbbi évtizedben jolentékenyen fejlődött.
kenyebbek : a Hval-csoport, a gránitjáról ismere A legutóbbi gyáripari statisztika szerint a vállates Malmon, Oroust (345 km2), Tjörn (131 kma), a I latok száma 14,000, a foglalkoztatott munkások
Amely szó S alatt nincs
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közül 308 ezer férfi, 60 ezer nő 48 ezer tanuló s a
gyáripari termelés értéke 2 milliárd svéd K. Az
iparvállalatok között első helyen állanak a fűrészmalmok és a faértékesítő-, illetve feldolgozó te
lepek, melyeknek száma a 2000-et is meghaladja,
Nemcsak S.-nak, hanem mondhatni a világnak
legnagyobb fürészmalma Skutskárben van, a
Dalelf folyónak a Keleti-tengerbe szakadó torko
latánál. Ugyanitt működnek az óriási cellulózaés szóda-, illetvo sziünt-gyárak is.
Legnagyobb gyáripari középpontok: Malmöhns-,
Stockholm-, Göteborg-, Bohns- és Östergötlandlün. A már említett faipar mellett a vas- és fém
ipar főhelyei: Sandwik, Donnarvet, Uddeholm,
Fagersta, Stockholm; az agyag- és porcellángyártásé: Körstand, Gustavsberg; üveggyártásó:
Kosta ós ltejmire: míg a posztó-, gyapjú- és
pamutipar legfontosabb helyei Göteborg és Norrköping. A legnagyobb villamosenergia-termelő
központ Göteborgtól K.-re a Trollhátta vízesésnél
működik s itt épültek fel a hatalmas vegyészeti
gyárak, a nitrogént és egyéb műtrágyázásra alkal
mas sókat előállító óriási gyártelepek. Általáno
san elterjedt iparág végül S.-ban a gyujtógyártás
és a heriugguanó-gyártás, melyet főleg a Németbirodalomba importólnak óriási mennyiségben. A
cellulóza- és fagyapot-, valamint papírgyárak a
nagy f űrésznialmok közelében állanak, míg szesz-,
cukor- és sörgyárak, valamint a dohány és élelmi
cikkeket előállító vállalatok főleg az ország D.-i
részén találhatók nagyobb számmal.
Külkereskedelem. S. külkereskedelme 1921.
következőképen alakult: Bevitel 1258 millió svéd
korona, kivitel 1097 millió K.
Fontosabb beviteli cikkek: szövött árúk 152,
gépek 152, szón, ércek 148, nyers textilanyagok
111, állati termékek 72, gyarmatárúk 80, gabona
félék 60 millió svéd korona. Kiviteli árúk: tűzifa
294, vas- és gépek 183, műfa és papír 318, szen
es érc 88, élő állat 52, állati nyerstermékek 50,
gabonafélék 24 millió svéd korona értékben. Leg
nagyobb volt a forgalma Nagybritanniával, Né
met- és Norvégországgal és az Északamerikai
Egyesült-Államokkal.
Hajóforgalma 1921-ben 23 millió tonnára rú
gott. Kereskedelmi hajóraja összesen 2590, ebből
1274 gőzös, 1316 vitorlás, 1*5 millió tonna tarta
lommal.
Közlekedési Intézményeinek sorában első
helyen állanak a mintaszerűen vezetett svéd vas
utak, 1921-ben 15,500 km. hosszú vonalakkal,
amelyek közUl 10,000 km. magánvállalatoké,
5500 km. pedig az állam tulajdona. A postahiva
talok száma 5676, a táviróhivatalok száma 3487.
Ezenkívül több parti szikratávíró-állomás.
Lakosság, népesedési viszonyok. S. népességo, mely 1840. alig érte el a 3'2 milliót, az
1921. évi népszámlálás szerint 5.954,316, s mint
egy 20,000 finn, 8000 lapp és 1000 egyéb nemzeti
ségű egyén leszámításával valamennyi svéd anya
nyelvű. Vallás szerint a túlnyomó rész lutheránus
s a többi hitfelekezetek száma együttesen alig éri
el a 10,000-et.
A villamosság tórfoglalásával s a nagy ipar
telepek létosítésével kapcsolatban a népesség fog
lalkozási viszonyaiban nagy eltolódások álltak
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elő. A földmívelő lakosság száma erősen meg
csappant, míg az ipari foglalkozásúaké hatalmas,
arányban megnövekedett.
(1751-ben az összes né
pességnek csak 9-ő°/i)-a, 1920-ban már 45-8°,0-a.
volt iparos és kereskedő).
Közművelődés. Az általános és kötelező nép
oktatás következtében S. kulturális viszonyai igen
kedvezőek s az írni-olvasni nem tudó besorozott,
katonák száma csak alig 2%. Közoktatásügyi in
tézményei a következők: 2 egyetem ^Upsala 03.
Lund), 2 csonka egyetem Stockholmban (orvosi
fakultással és jogi, valamint filozófiai szeminá
riummal) és Göteborgban (bölcsészeti fakultással);.
77 középiskola, 51 felsőbb népiskola, 15 tanító-,,
illetve tanítónőképző, 14 technikai ós hajósiskola,
azonkívül orvosi, katonai, állatorvosi és müvér
szett iskolák és továbbképző intézetek. Gyógy
pedagógiai intézményei és szakiskolái elsőrendüek. Az elemi iskolák száma 15,500, a tanítóké
25.384.
Alkotmány, közigazgatás, jogszolgálta
t á s . S. az 1809 jún. 6. kelt alaptörvény (Regorings-Formen) s az 1866., illetve 1909. évi mó
dosított törvények szerint alkotmányos és örökös
királyság. A Bernadotte-házból származó király
nak lutheránusnak kell lenni. A király felelős
ségre nem vonható; ő üzen háborút és köthet
békét, törvényhozói hatalmát pedig megosztja az
országgyűléssel (Eiksdag). A végrehajtó hatalmat
az államtanács (Statsrad) által gyakorolja, amely
a miniszterek testülete és tagjainak száma 10..
A Eiksdag két házból áll; a felsőház tagjainak
száma 150, akiket a községi hatóságok válasz
tanak 6 évre a legalább 35 éves legtöbb adót
fizetők (legalább 3000 svéd korona évi jövedelem
után) közül. Az alsóház tagjainak száma 230,
akiket 3 évre választanak. Választójogosult és
választható csak a 24 évet elért svéd állampol
gár. A Kiksdag minden évben tart üléseket, de a
király feloszlathatja. A helyi adminisztráció cél
jából S. 25 lánre (közigazgatási kerületre) oszlik.
Stockholm város élén egy főkormányzó, a többi
24 lan élén pedig egy prefektus áll, akiket a ki
rály nevez ki. Göteborg, Malmö, Norrköping éa
Gefle ki vannak véve a kerületi kormányok alóL
A kerületekben és a városokban egy-egy válasz
tott testület a közigazgatást ellenőrzi. Áz ország
fővárosa Stockholm, 422.042 lak., kívüle még
két városnak van 100.000-nél több lakosa, ezek :
Göteborg 202.000, Malmö 115.000 lak. Az igaz
ságszolgáltatást elmozdíthatatlan bírák intézik.
A legmagasabb igazságszolgáltató fórum a Konungens högsta Domstol. Polgári perekben a
legfőbb igazságszolgáltató bíróságok a stock
holmi, jönköpingi és kristianstadi udvari tör
vényszékek. Első folyamodású bíróságok a vá
rosokban a városi (91), vidéken pedig a kerü
leti, haradbíróság (125). Ez utóbbiaknál minden
járás (domsaga) számára van egy bíró (háradshöfding), aki bizonyos időben az egyes helységekbon
(tingstállen) törvényt (ting) ül; mellette a helységbeliek 12 választott tagja (namndeman) van;
ha ezek a bíró Ítéletét egyhangúlag elvetik, az ő
határozatuk jut érvényre.
Államháztartás. Az 1923/24. évi költségvetés:
361 millió svéd korona bevételt és ugyanannyi
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Triadást tüntet föl. Főbb kiadási tételek: igazság- ellene s 1365. legyőzte és fogságra vetette, mely
Ügy : 7, honvédelein: 71, népjólét: 44, közoktatás: ből csak 1371. szabadult ki, miután a trónról vég
'66 millió svéd korona Az államadósság összege leg lemondott. Albrecht (1365—89) uralmának
1922 végén 2 milliárd svéd korona, tehát S. az Margit dán hercegnő, IV. Valdemár dán király
európai államok közt egyike a legjobb pénzügyi leánya, VI. Haakon norvég király özvegye, ve
tett véget, ki az elégedetlen svéd főnemesekkel
helyzetben levőknek.
H a d s e r e g és h a d i t e n g e r é s z e t . A hadköte szövetkezve legyőzte és hat évi fogság után le
lezettség a 20. évtől a 42-ig tart, ebből 11 év az mondásra bírta. A három skandináv állam most
első vonalban, 4 év a másodikban, 8 a népföl Margit kormányzása alá került, aki 1397. az ú. n.
kelésben. A szolgálati idő összesen 355 nap a kalmári unióban kivitte, hogy mind a három or
négy hadgyakorlatot beszámítva, 390 nap a lo szág nővérének unokáját, Pomerániai Eriket is
vasságnál, 380 nap a tüzérségnél. A szárazföldi merte el utódjának.
sorhad áll 6 hadosztályból, 28 gyalogezred (84
XIII. Erik (1412—39) önkényes uralma ellen
zászlóalj, 28 gépfegyver-osztály), 9 lovas ezred azonban felkeltek a svédek s előbb Engelbrektet
ből (48 század), 7 tüzérezredből (55 ágyús, 2 lo (1435—36), majd Knutsson Károlyt (1436—40)
vagló, 1 hegyi, 19 taracküteg), 1 vártiizérezred, választották kormányzójuknak. Erik letétele után
1 parti tüzérezred, 35 utászszázad, 6 szekerész az unionista pártiak Kristóf (1440—48) dán ki
csapattest ; a békeállomány 19.000 ember, a hadi- rályt választották meg uralkodónak, de ennek ha
állomány 380.000 ember. Tengerószete 1922-ben lála után ismét a nemzeti párt kerekedett felül s
71 hajó, ezek közül 14 páncélos tornyoshajó, a Knutsson VIII. Károly (1448—57 és 1464—70)
segédhajókon és búvárhajókon kívül; állománya foglalta el a trónt, kit egy időre I. Keresztély,
dán király (1457—64) szorított le a hatalomról.
466 tiszt, 5138 altiszt és matróz.
C í m e r é t és lobogóját 1. a Címer és Lobogó VIII. Károly halála után Sten Sture, az idősb
(1470—97 és 1501—03) volt S. kormányzója, köz
•cikkek színes képmellékletén.
T ö r t é n e t e . A történeti idők kezdetén 8. déli ben I. Keresztély fia, II János (1497—1501)
részét a germán eredetű pótok, középső vidékeit uralkodott. Sten Sturet rokona, Svante Sture
pedig a svédek (Svealand) lakták. A gótok elván (1504—12), majd ennek fia, Sten Sture, az ifjabb
dorlása utón a dánok foglalták el a félsziget D.-i (1512—20) követte a kormányzóságban. Ez ellen
csúcsát (Schonen), míg a svédek több törzskirály a dán párt II. Keresztély dán és norvég királyt
ságra szakadtak. Minthogy Upsalában volt közös hívta be az országba, ki 1520 jan. 19. Bogesund
szent helyük, az idevaló törzskirályok véres har mellett legyőzte Sten Sturet és Stockholmban ma
svéd királlyá koronáztatta. Uralmának bizto
cok után az összes svéd törzsekre kiterjesztették gát
sítására a nemzeti párt vezetőit hitszegő módon
hatalmukat. Az új renddel elégedetlen harcosok kivégeztette
(1. Stockholmi vérfürdő), de ezzel
csatlakoztak a norvégiai és dániai normannok csak növelte az elégedetlenséget, melynek éléro
(vikingek) rabló hadjárataihoz. S.-ból indult ki Wasa Gusztáv, a Dalekarliába menekült fiatal
Hurik (1. o.) vezér, ki Oroszország megalapítója főúr állott. A svédek szabadságharcát Lübeck, a
lett (862). S. első igazi királya Erik a Gh/őzedel- hatalmas Hansa-város is támogatta pénzzel és ha
mes (985—1000 körül) volt, kinek fia, OÍafSköt- jókkal. A dánok teljesen kiszorultak S.-ból s a há
konung (megh. 1022) a keresztény hitre tért, de a lás svédek Gusztávot előbb kormányzónak, majd
svéd nép csak a XI. sz. végén lett teljesen keresz a stríingnasi országgyűlésen királlyá választot
ténnyé. 1060 körül Stenkil alapított új dinasztiát, ták (1523 jun. 6.).
mely 1130 körül halt ki. Ezután a götalandi Sverfe/(1130—56) és a svealandi IX. v. Szent Erik
1. Gusztáv (1523—60) az ország függetlensé
{1150—60) utódai váltották fel egymást a trónon. gének kivívása után a nyomasztó pénzügyi viszo
A két család kihalása után 1250. a Polkung-nem- nyok hatása alatt a vesterási országgyűléssel
zetségből való Birger főúr (jarl) ragadta magá 1527. elfogadtatta a reformáció behozatalát, azt
hoz aT hatalmat, s fiát, Valdemárt (1250—75) vá uralkodó vallássá tette; a katolikus egyház javait
lasztatta meg királynak. Birger nagy érdemeket lefoglalta. Gusztáv állandó hadsereget és hajó
szerzett a közbéke helyreállításával, a Hansa-szö- hadat szervezett s a dán királlyal szövetkezve
vetség pártolásával és Stockholm megalapításá megtörte Lübeck tengeri fenhatőságát a Keleti
val. Ő kezdte meg Finnország meghódítását és tengeren. Fia XIV- Erik (1560—68) csakhamar
keresztény hitre térítését. Valdemárt öccse, Mag- összeütközött mostoha testvéreivel, öccsét, Já
nus (1275—90) fosztotta meg trónjától, ki a pa nost, Finnland hercegét elfogatta, de ez kiszaba
rasztosztálynak kedvezett a nemességgel szem- dult és testvőröccsével, Károllyal, Södermanland
i)en. Fiának, Birgernek (1290—1318) gyámja hercegével sző vetkőzve, 1856. fölkelést támasz
Torgils 1293. befejezte Finnország meghódítását. tott ellene és megfosztotta trónjától. III. János
Ennek kivégeztetése miatt a királyt öccsei Val- (1568—92) befejezte az elődjétől kezdett dán há
éemár és Érik 1310. elfogták és az ország fel borút Gothland sziget átengedésével, azután Ret
osztására kényszerítették. Birger ugyan 1318. tenetes Iván orosz cárral keveredett háborúba,
testvéreit éhhalállal pusztította el, de a nép fel melynek eredménye Narva és Ingermanland el
lázadt és elűzte. A trónt most Erik fia, Magnus foglalása volt. A trónon idősebbik fia, a katolikus
nevelkedett Zsigmond (1592—99) kö
<1319—65) foglalta el. ki anyai nagyatyja után vallásban
vette, kit a lengyelek már 1587. királyukká vá
Norvégia királya is volt, de ezt az országot 1355. lasztottak.
Ez uralkodásának jó részét S.-on kívül
Átengedte ifjabb fiának, VI Haakonnak. Mint töltötte s helyette katolikus érzésű tanácsosai kor
hogy idősebb fia, XII. Erik 1359. meghalt, nő mányoztak. Az elégedetlen protestánsok élére a
vérének fia, MecklenbvXgi Albrecht támadt fel
Amely «ió S alatt nincs i ieg, Sz alatt keresendői
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király nagybátyja, Károly södermanlandi herceg pok (hattar) jutott uralomra s 1741. Oroszország
állott, ki magát 1595. kormányzóvá választatta, nak hadat izent. A rosszul vezetett és gyenge
e mikor Zsigmond fegyveres erővel tört be S.-ba, svéd sereg vereséget szenvedett s az áboi békében
1598. Stángebro mellott legyőzte s 1599. az or (1743 aug. 18.) át kellett engedni Oroszországnak
szággyűléssel letétette. Ezután mint IX. Károly Finnország K-i szegélyét a Kymmene folyóig.
(1599—1611) foglalta el a trónt, bár a királyi cí Ugyanekkor Erzsébet cárné kívánságára a gyer
met csak 1604 óta használta. Pia, Gusztáv Adolf mektelen Frigyes király Adolf Frigyes holstein(1611—32) három háborút örökölt atyjától. A dá gottorpi herceget jelölte utódjává.
noknak az 1613-i békében engedményeket tett
Adolf Frigyes (1751—71) uralkodása alatt a
ugyan, de az oroszok az 1617-i stolbovai békében királyi hatalom még sülyedt. Adolf Frigyes fia,
átengedték Ingermanlandot, a hosszasabban hú III. Gusztáv (1771—92) mindjárt trónralépése
zódó lengyel háború pedig Livland birtokát sze- után az 1772 aug. 19-i merész államcsínnyel
jezte meg S.-nak (1629). Gusztáv Adolf állandó véget vetett a nemesi párturalomnak és új al
hadsereget szervezett, emelte az ipart, a keres kotmányt adott S.-nak. Korszerű reformokkal
kedelmet ós az iskolaügyet. Jeles kancellárja, akarta az ország jólétét emelni, de szeszélyes
Oxenstiema (1. o.) segélyével a külföldön is viselkedésével és pazarlásával csakhamar el
.nagy tekintélyt szerzett, s 1630. mint a német vesztette népszerűségét. 1788-ban az országgyű
protestánsok védője avatkozott a Habsburgház lés megkérdezése nélkül háborút indított Orosz
elleni küzdelembe. (Németországi hadjáratát 1. ország ellen, mely 1790-ben eredmény nélkül vég
Harmincéves háború alatt.) A lützeni csatá ződött. Végre is egy nemesi összeesküvés áldo
ban történt eleste nagy csapás volt a német pro zata lett s a trónon kiskorú fia, IV. Gusztáv
testánsok ügyére, de Oxenstiema és a kiváló svéd (1792—1809) követte. Ez, mint Napóleon fanatikus
hadvezérek (Bauer, Torstenson, Wrangel) fentar- ellensége, 1805. belépett a harmadik koalícióba,
tották S. újonnan szerzett hatalmi állását leányá mire 1807. francia hadak szállották meg Előnak, Krisztinának (1632—54) uralkodása alatt. A Pornerániát, I. Sándor orosz cár pedig, mint
dánok az 1645-i brömsebroi békében átengedték Napóleon szövetségese, 1808. Finnországot tá
S.-nak Jamtland, Herjedalen norvég kerületeket madta meg s azt elfoglalta. Erre katonai forrada
s Gottland és Ösel szigeteket, a vesztfáliai béké lom támadt (1809 márc. 13) s a fogságba esett
ben pedig a Keleti és Északi tenger partján szerzett királyt a svéd országgyűlés trónvesztettnek nyil
•értékes birtokokat(1648). Elő-Pomeránia,Wismar, vánította. A trónt ezután III. Gusztáv öccse, XIII.
Bremen és Verdén birtoka a Keleti-tenger kizáró Károly (1809—18) foglalta el. Mivel gyermekte
lagos urává tette. Krisztina belső kormánya azon- len volt, a svéd országgyűlés Keresztéig Ágost
lan nem volt szerencsés és 1654. önként le is augustenburgi herceget jelölte trónörökösnek, ki
mondott Utóda \moka,teBtvéTe,a,Pfalzzweibrücken a Károly Ágost nevet vette fel. Ennek hirtelen
házból való X Károly (1654—60) lett. Ö vetette halála (1810 máj. 28) után az országgyűlés egy
fel Lengyelország felosztásának tervét s előbb hangúlag Bernadotte (1. o.) francia tábornagyot
Frigyes Vilmos brandenburgi választóval (1656), választotta meg trónörökösnek (1810 aug. 21). Ez
majd II. Rákóczi György erdélyi fejedelemmel 1813. francia létére is Napóleon ellenségeihez csat
szövetkezve (1657) támadta meg azt. Kiskorú lakozott s mint az északi sereg fővezére harcolt
fiának, XI. Károlynak (1660—97) gyámjai a a lipcsei csatában. Ezután Dánia ellen fordult
lengyelekkel megkötötték az olivai békét (1660 s azt a kiéli békében (1814 jan. 14) Norvégia
máj. 3.). XI. Károly mint önálló uralkodó 1680. átengedésére kényszerítette, ő meg lemondott
•a nemesség hatalmát megtörte, visszavette az el Elő-Pomeránia birtokáról Poroszország javára.
idegenített korona javakat (redukciók) s a királyi Ezután a norvégoktól megválasztott Keresztély
hatalmat korlátlanná tette. A trónon 15 éves fia, Frigyes királyt lemondásra bírta s a norvég alkot
XII. Károly (1697—1718) követte, kinek fiatal mány elismerése mellett a két országot perszonális
korát Dánia, Lengyel- és Oroszország uralkodói unióban egyesítette.
arra használták fel, hogy szövetkeztek S. nagy
XIV. Károly János, (1818—44) a Bernadottehatalmi állásának megtörésére. Ez okozta az
Északi háború (1. o.) kitörését. Ennek szeren- uralkodóház megalapítója, sokat tett S. anyagi jó
osétlen kimenetele S. nagyhatalmi állását minden létének előmozdítására, de önkényesen uralkodott.
korra megtörte. A német birtokokból csak Elő- Fia, I. Oszkár (1844—59), liberális szellemben
Pomeránia egy része és Wismar maradtak meg uralkodott s mint a skandináv unió lelkes híve
s Finnországot Nagy Péter orosz cár csak Liv az 1848—50-i schleswig-holsteini bonyodalmak
land, Esztland és Ingermanland átengedése fejé ban Dánia pártján állott. Fiának, IV. Károlynak
(1859—72) uralkodása kezdetén kezdődtek a har
hen adta vissza.
cok az önállóságra törekvő Norvégiával. (L. ezeket
XII. Károlyt ifjabb nővére, Ulrika Eleonóra Norvégia története alatt.) Hosszas alkotmányos
ill. ennek férje, hessen-kasseli Frigyes (1720— küzdelmek után 1865 végén a rendi országgyűlés
1751) követte a trónon. Ennek uralkodása alatt megszavazta a népképviseleti alkotmányt, mely
újra a nemesség ragadta magához a kormányzó 1866 jún. 22-én lépett életbe. A trónon öccse,
hatalmat. Ez volt az u. n. szabadság-kor (Fri- II. Oszkár (1872—1907) követte, kinek kormá
hetstiden 1718—1772). A külső politikában a ne nyai a norvég elszakadó törekvésekkel szemben
messég két pártra szakadt: eleinte a békepárt, S. honvédelmi reformját akarták keresztülvinni,
gúnynevén a sapkák (nattmössor), volt uralmon de a katonai kiadásoktól idegenkedő kamarák csak
Morn Arvid vezetése alatt. 1738-ban a franciák hosszas viták után szavazták meg a flottafejlesztés
tól támogatott harcias párt, népszerű, nevén kala ós a várépítések költségeit. Az agrárius párt erőRévai Nagy Lexikona XVII. TíöU
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södésével mindinkább a védvámos politika győzött senek. Anglia a népjogok megsértésével nagy
a szabad kereskedelem elvén. A Norvégiával kitört gazdasági károkat okozott az országitök, az élel
konfliktus, dacára a király jóakaratú engedékeny mezési nehézségek miatt a közvéleményt a német
ségének, mégis a két állam szétválására vezetett. ellenes Branting vezette szocialisták mindjobban
1905 jún. 7-én a norvég storthing II. Oszkárt meg az entente-baráteág iránt igyekeztek hangolni, defosztotta királyi hatalmától és Norvégiátf üggetlen Hammarksjöld miniszterelnök a súlyos viszonyok
államnak nyilvánította. A karlstadti értekezleten és az Angliától eredő további zaklatások elle
a norvégek teljesítették S. kívánságait (határ nére is szigorúan megtartotta a semlegességet.
erődök lebontása) s miután a norvég nép is túl Nagy izgalmat keltett, hogy Oroszország az
nyomó többséggel az unió felbontása mellett Aland-szigeteket megerősíteni kezdte, mert ez
nyilatkozott, a svéd kamarák is elismerték Nor támadó pontul szolgálhatott S. ellen; tehát min
végia függetlenségét, Ezután nyomban lemon den eshetőségre föl kellett készülnie a kormány
dott Lundeberg koalíciós kormánya és a libe nak. Szeptemberben Krisztiániában a három sem
rális Staaff alakított új kormányt. De a választó leges északi állam kormányelnökei közös tanács
reform kérdésében a kamara leszavazván, 1906 kozásukon újabb intézkedéseket állapítottak meg
máj.-ban lemondott. Utóda, Lindmann, 1907 máj.- a kereskedelempolitikai érdekek védelme végett
ban elfogadtatta a kamarákkal a módosított vá s elhatározták, hogy bár a hadviselők közt a
lasztói törvényt, mely szerint mindkét kamara békekötés érdekében nem tesznek kezdeménye
tagjait az arányos rendszer szerint választják, de zést, de megteremtik mennél több semleges or
az általános választójogot csak a második kamara szág fokozott együttműködését a közös érdekek
védelme céljából. Az entente-hatalmak tiltakoztak
választóira terjesztették ki.
II. Oszkár halála (1907 dec. 8.) után legidősebb a Kogrund-csatorna elzárása ellen s hogy a ke
fia, V. Gusztáv következett S. trónján. Az 1911-i reskedelmi búvárhajók (németek) szabadon jár
választásokon megbukott a Lindmann-kormány s hatnak svód kikötőkbe, de a svéd kormány nem
1911 okt. 7. ismét a liberális Staaff jutott hata engedte magát megfélemlíteni és kijelentette,
lomra. Ez ellene volt a pénzügyi megterhelésekkel hogy nem tárgyal olyan követeléseket, amelyek
járó hadsereg-reformnak, de a svéd nép, melyet az ország szuverenitását sérthetik. A parlamenti
Sven Hédin (1. o.) híres szózata is figyelmeztetett többség 1917 márc. 3. mégis csak 10 millió koro
Oroszország veszedelmes terjeszkedő politikájára, nát szavazott meg a semlegességi költségekre a
nagy lelkesedéssel magáévá tette a anemzeti véde kért 30 millió helyett, mire márc. 29. Ham
lem* (försvar) ügyét. 1914 febr. 5. az egész ország marskjöld miniszterelnök lemondott. Az új kor
ból 30,000 svód gazda jelent meg akirály előtt, hogy mányt Srvartz egyet, tanár alakította meg, de az
kifejezze áldozatkészségét. A király válasza ellen új választáson a szociáldemokraták megszapo
kezésben állott a kormány felfogásával, s Staaff- rodtak. Swartz lemondott 8 helyette a liberálisnak a szocialisták ellentüntetése dacára le kellett Edén alakított kormányt, amelybe a szocialista
mondania. Utóda 1914 febr. 17. Hammarskjöld Branting is belépett mint pénzügyminiszter, aki
báró lett, ki a hadügyi tárcát is vállalta. Minthogy azonban a sajtónak az entent9 javára való megtegetése miatt már 1918 jan. 5. kénytelen
a pártonkívüli kormánynak nem volt többsége,
1914 márc. 5. feloszlatta a második kamarát. Az volt lemondani. Az orosz forradalom után a hata
új választásokon a kormány nem kapott többséget lom csakhamar a bolsevikok kezébe kerülvén, ezek
s nem volt reménye arra, hogy a kamara a had a S.-tól is azonnal elismert független Finnországot
ügyi reformokat megszavazza. A világháború ki megtámadták. A finnek segélyt kértek S.-tól, de ez, a
törése azonban megváltoztatta a liberálisok ellen semlegességre hivatkozva, megtagadta a segélyt,
zéki álláspontját is. A svéd kormány 1914 aug. 1. sőt a fegyverszállítást is megtiltotta. A háború
semlegességi nyilatkozatot tett és szept. 12. elfo után 19Í8 dec. 30. egyezség jött létre S. és Finn
gadták az új véderőtörvényt, a semlegesség meg ország közt, melynek értelmében az Aland-szigeóvására szükséges mozgósítás költségeire 50 mill. tek erődéit lerombolják. 1919 jan. 30. a szigeti
koronát szavaztak meg. Miután S. kereskedelme lakosság óriási többsége népszavazattal kimondta
egyre nagyobb károkat szenvedett Anglia erő a Svédországhoz való csatlakozást, azonban a
szakoskodásai miatt, Dániával és Norvégiával finnek ellenséges magatartása miatt a szigetek
együttesen 1914 nov. 19-én tiltakozó jegyzéket birtokba vét9le nem történt meg. 1920-ban Geer
intézett a hadakozó felekhez a semleges hajózás lett a miniszterelnök. 1921 febr. 14. a többségi
érdekében. Wallenberg külügyminiszter eszméje szocialisták magatartása miatt Geer lemondott
volt az 1914 dec. 18—19-1 malmöi királytalálko s a király Branting szociáldemokratának aján
zás, melyen V. Gusztáv, VII. Haakon és X. Ke- lotta fel a kormányt, de ez, valamint más párt
resztély vettek részt, hogy a skandináv államok vezérek sem vállalkoztak, mire Sydow alakított
érdekeit közösen megvédjék. De Norvégia angol febr. 23. kormányt a volt miniszterek megtartá
barát és Dánia német-ellenes hangulata miatt S. sával. 1921 júliusban az országgyűlést feloszlat
magára maradt az «őszinte» semlegesség útján. ták és szeptemberre új választásokat tűztek ki.
A svéd kormány 1915 máj. megtiltotta hadi árúk Míg az első kamara összetétele alig változott, a
átszállítását S.-on át, mi Oroszországra nézve ér második kamarában a szocialisták kerültek több
zékeny csapás volt. Az angolok azonban tovább ségre, a polgári pártok 24 mandátumot vesztettek;
folytatták a hadiszerek szállítását Oroszországba, megválasztottak 93 szocialistát (ezenkívül 5 bal
sőt svéd lobogó alatt is csempésztek árúkat, mire oldali szocialistát és 7 kommunistát), 62 konzerva
S. megtiltotta a révkalauzoknak, hogy svéd lo tívot, 41 liberálist, 21 parasztpártit. Okt. 4. a Sydo wbogóval járó idegen hajókat a kikötőkbe vezes kormány lemondott, s a király a szocialista BranAmely szó S alatt nincs meg, Sz alatt keresendői
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tingot bizta meg a kabinetalakítással, a kabinet
tagjai csupa szocialisták lettek. 1922 jan. 25. az
országgyűlés alkotmánymódosítást fogadott el,
amely szerint esetről-esetre bizonyos javaslatokra
nézve meg kell kérdezni a népet, de ennek szava
zata csak javaslat és nem kötelező törvényes erő
vel bír. Ugyancsak 1922 augusztusban népszava
zást rendeltek el az alkoholtilalini rendelet tár
gyában, a többség az alkoholtilalom ellen nyilat
kozott. Az Oroszországgal történt kereskedelmi
egyezmény javaslatát a szocialistákkal és kom
munistákkal szemben a második kamara többsége
elvetette. Branting kormánya másfél év alatt
nagyrészt elvesztette népszerűségét s 1923 ápri
lis 14. a király Thryger igazságügyi tanácsost, a
konzervatív párt vezérét bizta meg az új kor
mány megalakításával.
Irodalom. I. B'öldrajzi irodalom. Bidrag till Sveriges
oíiiciella statistik (1837-től 24 különféle tárgyú hivatalos ki
advány); G. Sundbárg, Sweden, its people and its industry,
Stockholm 1904; Ahlenius K. és Sjögren Ö., Sverige, geogratisk, topograíisk, statistisk beskrifning, Stockholm
1908—1921; Flach-Dannfelt-Sundbárg, Sveriges Jordbruk,
Upsala 1909; Mohn, La Svéde et la révolution Norvégienne,
Paris 1905; Sundbárg, Apereus statistiques internationaox,
Stockholm 1914; Statistik Arsbok for Sverige, 1910-töi;
Arnheim F., Schweden, Gotha 1917 ; Kjellén R., Schweden,
München 1918.
II. Történelmi irodalom. 8. történetét és egyes korsza
kait megírták Carlson Fredrik, Dalin, Fryxell, Geljer, Hlldebrand Emil, Malmstiöm, Odhner, Strisnholm, Styffe. Leg
újabb Sveriges história intill 20. seklet, Stockholm 1902 éta
10 köt., Uildebraod és mások szerkesztésében; Minnen ur
Sveriges nyare história, Stockholm-Upsala 1852—93,16 kot.,
többek szerkesztésében; Biograíiskt Lexikon, Upsala-Örebro, 23 köt.; új sorozat, Örebro-Stockholm 1857—82, 9 köt.
Gyűjteményes és forrásmunkák: Scriptores rerum Suecicarum medii aevi, Upsala 1818 — 76, 3 kőt.; Svenskt Diplomatarium, Stockholm 1829—1904, 10 köt.; Handlingar
rörande Bkandinaviens história, n. o. 1816—65, 40 köt.
Historiska Handlingar, n. o. 1861—1906, 21 köt. Folyó
iratok: Historiskt Bibliotek, n. o. 1875-80, 7 köt.; Historisk Tidskrift, n. o. 1881 óta 27 köt. Irodalmunkban
bőven foglalkozik vele : Ballagi Aladár, XU. Károly és a
svédek átvonulása Magyarországon, 1922.

Svéd-Pomeránia (Űj-Pomeránia), 1. Pomeránia.
Svéd puncs, 1. Puncs.
Svedruza, adók. Várasd vm. krapinai j.-ban,
(1910) 2Ü55 horvát lak. (Tr.SzHSz.)
Svéd tornászat, a gyógytornázásnak leg
először Svédországban Ling által kidolgozott
módja, 1. Gyógijtornázús.
Svéd zöld, a. m. Scheele-zöld (1. Arzénes sa
vak és sóik.)
Svehla, Anton, cseh politikus, szül. Hostivarban (Prága mellett) 1873. Tanulmányai befejez
tével családi birtokán gazdálkodott s egyik vezérembere lett a cseh agrárpártnak. 1908-ban a cseh
tartománygyülésbe választották. A háború alatt
az egész cseh nemzeti társadalmi élet vezetését
kezében tartotta, de ö tartotta fenn az Ausztria
ellenes külföldi agitációval is az érintkezést. Az
összeomlás utón 1918 november 14. az új cseh
kormányban belügyminiszter lett; 1920 szep
tember 15. lemondott, de 1922 október 7. minisz
terelnök lett.
Svendborg, város a dán FUnen szigeten, a róla
elnevezett tengerszoros partján, (1921) 14,210 lak.,
hajóépítéssel, jó kikötővel. A magas dombok közt
fekvő városban két régi templom van, amelyek
egyike Valdemár a győző (megh. 1241.) korából
való. S. egyike Dánia legrégibb városainak.

—

Sveta Nedjelja

Svendsen, Johan, norvég zeneszerző, szül.
Krisztiániában 1840 szept. 30., megh. Kopenhágában 1911 jun. 14. 1883-ban Kopenhágában udvari
karmester lett. A skandináv faji zene legkiválóbb
képviselőinek egyike. Nevezetesebb müvei: 2
vonósnégyes, vonósötös, vonósnyolcas, férfikarok, 2 szimfónia, hegedű- és gordonka-verseny, szá
mos induló zenekarra, norvég, svéd és izlandi
népdalok zenekari feldolgozásai.
Sven Hédin, svéd utazó, 1. Hédin, 2.
Sverdrup, 1. Johan, norvég államférfiú, szül.
Jarlsberg kastélyban 1816 júl. 30., megh. Krisz
tiániában 1892 febr. 17. Ügyvéd volt s 1851 óta
a storthing tagja és több ízben elnöke. Az ú. n.
parasztpárt élén harcolt Norvégia függetlenségéért
és a királyi hatalom korlátozásáért. Keresztül
vitte, hogy az országos törvényszék Stang Frederik miniszterelnököt elitélte. 1884 jún. ő állott
az új kormány élére, de engednie kellett radikális
programmjából s mikor a választásokon nem
győzött, 1889 júl. visszalépett. V. ö. Dohi, Johan
S. (Krisztiánia, 1899—1904, 3 köt.)
2. S., Ottó, norvég északsarki utazó, szül. a
Helgolandhoz tartozó Haarstadban 1855 okt 31.
Tizenhét éves korában tengerész lett. 1888. csat
lakozott Nansen grönlandi útjához, kinek hajója,
aFram, S. felügyelete alatt készült. Nansen 1895
febr. 14. elhagyta hajóját és S. vezette tovább az
expedíciót. A Fram 1895 okt. 19. és nov. 15. közt
az é. sz. 85° 57'-ig jutott, majd 1896 aug. 20.
Skjervő norvég kikötőbe visszaérkezett. 1898 júl.
24. újabb északsarki expedícióra indult a Fram
hajóval, két éven át a jég f ogvatartotta; négy évi
távollét után 1902 szept. 19. Stavangerba ért vissza.
Mikor az 1912 szeptemberben elindult Bruszilovfóle expedícióról 1914-ig sem jött hír, S. 1914
augusztusban expedíciót szervezett s 1915 január
ban szerencsésen visszaérkezett Archangelszkba.
Müve: Nyt Land (német kiadás: Neues Land.
Vier Jahre in arktischen Gebieten [Leipzig 1903.
2 köt.]).
Sverdrup-szigetek, a Parry-szigetcsoport É.-i
folytatását alkotó szigetcsoport az eszakamerikai
Jeges-tengerben, amelyet 1902. fedeztek föl s
Sverdrup Ottó északsarki utazóról neveztek el.
S v e r i g e (svéd) a. m. Svédország.
Sverker, svéd király (1130—56), a hasonló
nevű dinasztia megalapítója, mely dédunokájában
I. Jánosban (1216—22) halt ki.
Sverre, norvég király (1184—1202), utódai
1319-ig uralkodtak Norvégiában.
Sveta Anna, adók. Belovár-Körös vm. gjurgjevaci j.-ban, (1910) 289 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Sveta Heléna, adók. Zágráb vm. szentivánzelinai j.-ban, (1910) 1086 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Sveta Heléna KoruSka, adók. Belovár-Körös
vm. körösi j.-ban, (1910) 664 horvát lakossal. (Tr.
SzHSz.)
Sveta Jana, adók. és pk. Zágráb vm. jaskai
j.-ban, (mo) 3212 hoiVát lak. (Tr. SzHSz.)
Sveta Jelena-Dramalj, adók. Modrus-Fiume
vm. cirkvenicai j.-ban, (1910) 983 lak. (Tr, SzHSz.)
Sveta Klára, adók. és pk. Zágráb vm. zágrábi
j.-ban, (i9io) 876 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Sveta Nedjelja, adók. és pk. Zágráb vm. samobori j.-ban, (1910) 1186 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
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Sveti (horvát és szerb, ejtsd : szveti) a m. szent. a S.-et és Ariovistus vezérüket Kr. e. 58., amidőn
Helynevekben gyakori. Nőnemben sveta.
Galliába törtek, megverte, 100 járásukról beszél,
Svetice, adók. Zágráb vm. károlyvárosi j.-ban, melyek mindegyikében 10,000 harcias ember ta
(i9io) 319 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
lálkozik. Tacitus a Dunától É.-ra a Keleti-tengerig
Svetieko HraSce, adók. Zágráb vm. károly terjedő földet Sueviának hívja, hol a szemnonok,
hermundurok és langobardok a legkiválóbbak. A
városi j.-ban, (1M0) 760 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Sveti Gjuragj, adók. Verőcze vm. alsóinihol- markomann Marbod a S.-et egységes uralma alá
szervezte, később a markomannokat és quádokat
jáci j.-ban, (IÜIO) 1253 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Sveti Ilija, adók. Várasd vm. varasdi j.-ban, nevezték S.-nek. E szövetség magva és mara
déka volt az alemann nép. A népvándorlás korá
(i9io) 1793 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Sveti Iván Zabno, adók. és pk. Belovár-Körös ban a S. neve a szemnonokra szorítkozott. Egy
vm. körösi j-ban, (IMO) 1722 horvát lak. (Tr. SzHSz.) részük 406. Badagaisus (1. 0.) vállalatához csatla
Sveti Iván Zelina (Szentivánzelina), adók. és kozott. 409-ben a vandálokkal együtt átkeltek a
pk. Zágráb vm. szentivánzelinai j.-ban. (i9io) 1627 Pireneusokon és ott telepedtek le; sok viszontag
ság után 585. a S. birodalma a nyugati gótokéba
horvátiak. (Tr. SzHSz.)
Sveti Jakov-Siljevica, adók. Modrus-Fiume olvadt bele. Nevük ma a sváb szóban él tovább.
Svibovec, adók. Várasd vm. novimarofl j.-ban,
vm. cirkvenieai j.-ban, (1910) 1294 horvát lak.
(1910) 1326 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
(Tr. SzHSz.)
Svica, adók. Lika-Krbava vm. otocaci j.-ban,
Sveti-Juraj (Szentgyörgy, San-Giorgio), poli
tikai község Lika-Krbava vármegye zenggi j.-ban, (1910) 2234 horvát-szerb lak. S. környéke termé
a tenger partján, Veglia szigetével szemben, deio) szeti szépségekben igen gazdag. A Gacska folyó
3152 horvát lak., gőzhajóállomással. Közelében itt több ágra szakadva hullámzik a Velebit-hegyrómai vár romjai látszanak és sok római régiség ségen keresztül, majd a Sviea-tóvá szélesedik,
ezen alul a Doljno-Svicka stiena sziklafaláig ka
került napfényre. (Tr. SzHSz).
Sveti Kriz, adók. Várasd vm. klanjeci j-ban, nyarodik, ahol 10—12 ágra szakadva, 90 m. magas
zuhatagot képez. (Tr. SzHSz.)
(i9io) 680 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Sveti Matej, adók. Zágráb vm. stubieai j.-ban,
Svihák, tót eredetű szó, eredetileg suhogó
(i9io) 1761 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
(vessző), átvitt értelemben jelenti a vele való
Sveti Petar, adók. Várasd vm. ludbregi j.-ban, ütést; személyekre értve nálunk szállóige lett,
a. m. léha, komolyan nem vehető, hiű ember, aki
(1910) 1002 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Sveti Petar Cvrstec, adók. Belovár-Körös vm. minden igazi hivatás nélkül mindenáron mennél
körösi j.-ban, (1910) 1696 horvát lak. (Tr. SzHSz.) többet akar szerepelni.
Sveti Petar Orehovec, adók. és pk. BelovárSvilaj, adók. és pk. Pozsega vm. brodi j.-ban,
Körös vm. körösi j.-ban, (1910) 1084 horvát lak. (1910) 366 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
(Tr. SzHSz.)
Svilajnac, szerb város, 1. Szvilajinác.
Sveti Rok, adók. Lika-Krbava vm. gracaci
Svilos, adók. Szerem vm. újlaki j.-ban, (1910)
j.-ban, (1910) 1728 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
704 szerb lak. (Tr. SzHSz.)
Svetlá (ejtsd: szvjetia), Karolina, családi nevén
Svinhufvud, Per JEvind, Finnországnak mint
Muzákova Johanna szül. Rótt, cseh írónő, szül. köztársaságnak első elnöke. Bölcsészetet, majd
Prágában 1830 febr. 24., megh.u. o. 1899 szept. 7. jogot tanult, azután bírói pályára lépett; a turkui
Számos regényének és elbeszélésének tárgya ré udvari bíróságnál ülnök lett 1901. Mint e bíróság
szint a nép életéből, részint a modern társadalom- többi tagját is, 1903. elbocsátották, de 1906-tól
:
ból van véve. Nevezetesebb regényei: Kriz u már mint a heinolai, majd később mint a lappéi
potoka (A patak mellett álló kereszt, 1868); Ves- fellebbviteli bíróság tagja működött 1914-ig. A
nicky román (Falusi regény, 1869); Nemodlenec rendi országgyűlések idején kitartóan ragaszkod
(Az istentagadó, 1873); Frantina (1870). Pedagó ván hazájának alkotmányos jogaihoz, e maga
giai munkákat is írt. Összes művei 1899—1904, tartása miatt a főkormányzó rendeletére elfog
jelentek meg 30 kötetben Prágában. V. ö. T. Nová- ták és Szibíriába, Tomszk kormányzóságba szám
ková, K. S. jejízivot a spisy (Praha 1890).
űzték. Mikor az orosz cári uralom bukásával
Svetoblazje, adóközség Verőcze vm. diakovári kiszabadult, otthon a főügyészi állást nyerte el,
majd a finn szenátus gazdasági osztályának veze
j.-ban, (1910) 293 szerb lak. (Tr. SzHSz.)
Sveto brdo (a. m. szent-hegy v. Monté Santo), tője lett (1917-től 1918-ig). A világháború fordu
a Velebit hegység 1753 m. legmagasabb csúcsa latai következtében 1917 őszén hazájában a nyug
Lika Krbava vm. és Dalmácia határán Gospictól talanság egyre fokozódott. A szocialisták kivál
DK.-re, közel az Adriai-tenger Canale della Mon- tak a szenátusból. Ekkor S. az újonnan alakult
kormán5' élére állt, amely a képviselőháznak azt
tagha (Morlacca) nevű szorosához.
Svetoivanski Obrez, adók. Zágráb vm. szent javasolta, hogy Finnország mondja ki teljes füg
ivánzelinai j.-ban, (1910) 416 horvát lak. (Tr. SzHSz.) getlenségét és elszakadását az orosz birodalomtól.
Svetoslav, horvátkirály, Drzislavbátyja(1003- Ezt el is fogadták. Az utána következett vörös
1010). II. Orseolo Péter velencei dogé veje. Ural uralom idején 1918 márc. 3. elmenekült a Tarmo
kodása alatt a dalmát városok Velence uralma nevű orosz hadihajón Észtország fővárosába, Tallinba és innen Németországba. Társaival együtt
alá kerültek.
Svévek (Suevi, Suébi), vándor és harcias ger lefegyverezte az orosz tisztikart és legénységet s
mán népszövetség az Bibe és Havel mentén, elfoglalta a hadihajót, amely ma is Finnországé.
mely nem annyira földinívelésből, mint inkább A fehér hadsereg győzelme után S. visszatért
vadászatból és állattenyésztésből élt. Caesar, ki hazájába, ahol az újonnan összeült képviselőház
Amely SÍ6 H alatt nincs meg, Sz alatt keresendői
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elnökké választotta; de rövid idö múlva a ma
Svrakarica, adók. Zágráb vm. dvori j.-ban,
gánéletbe vonult vissza.
(1910) 406 szerb lak. (Tr. SzHSz.)
Svinica, adók. Zágráb vm. petrinjai j.-ban,
S. \. v., a latin sit venia verbo (legyen szabad a
(i9io) 1088 szerb lak. (Tr. SzHSz.)
szót kimondani, szómmal ne sértsem) rövidítése.
Svinimir (Dmitar Zvonimir, magyar íróknál
Sw., latin növénynév után Swartz Ólaf (1760—
Zvoinimir), horvát király. Az 1076-ban Gerard 1818) svéd botanikus, stockholmi tanár nevének
érsek, VII. Gergely pápa követének elnöklete rövidítése. A svéd és nyugatindiai flóráról írt.
alatt Spalatóban tartott egyházi zsinat az ürese
Swadlincote District (ejtsd: szvádiintót), város
désben lévő horvát trón betöltésével is foglalko Derbyshire angol countyban, Burton on Trent kö
zott. A horvát főurak és a latin főpapság VII. zelében, (1911) 18,676 lak., kőszénbányászattal és
Gergely pápa nyomása alatt S. jelöltségében álla agyagiparral.
podtak meg és Salonában S.-t királlyá koronázták.
Swaga, 1. Borax.
S. a pápa vazallusává lett, neki hűséget esküdött
Swaius., tudományos latin állatnevek után
8 évi 200 arany adót űzetett. S. a pápai követek Swainson William (1789—1855) angol zoológus
szállásaul Vránában (Dalmácia) egy kolostort nevének rövidítése.
adományozott a pápának, amely adományozás a
Swakopmund, kikötőhely a régi Német-Dél
vránai (aurániai) perjelség alakjában ma is fenn nyugat-Afrikában. 1915 jan. 14 megszállták az
áll. S. mint pápai vazallus és a normannok szövet angolok. Most brit kormányzás alatt áll.
ségese tengeren a keletrómai császárság és Ve
Swammerdam, Jan, holland természettudós,
lence, szárazföldön pedig Szent László magyar szUl. Amsterdamban 1637 febr. 12., megh. u. o.
királlyal IV. Henrik német császár ellen hadako 1680 febr. 15. 1661-ben a leideni egyetemre ment,
zott. 1089-ben a Knin melletti Koszovopoljén ahol orvostudományokat s különösen anatómiát
(Bigómozőn) tartott országgyűlésen a horvát fő tanult. 1667-beu Leidenben megszerezte a doktori
urak megölték. A knini székesegyház főoltára címet. Sok új felfedezést tett az anatómia, főleg
alatt temették el.
a gerinctelen állatok mikroszkópi anatómiája
Svinjarevci, adók. és pk. Szerem vm. vuko- terén.Müvei: Algemeene Verhandeling van bloevári j.-ban, (íwo) 771 horvát, német ós magyar deloose Diertjens (Utrecht 1669, latinul Leiden
lak. (Tr. SzHSz.)
1685) és Miraculum naturae, seu uteri muliebris
Svinjicko, adók. Zágráb vm. sziszeki j.-ban, fabrica (Leiden 1672). Iratainak egy részét halála
(1910) 831 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
előtt megsemmisítette, egy másik részét szűk-,
Svinka, folyó 1. Szinye.
ségből olcsó áron eladta. Az utóbbiak fél szá
Svistov, város, 1. Szvistov.
zaddal későbben Biblia naturae, sive história
Svitava, város, 1. Zwittau.
insectoruin in certas classes reducta etc. (2 köt.,
Svjetislav (Szvetszláv) Tivadar, bolgár cár, Leiden 1737—38, németül Leipzig 1752) címmel
(1294—1322) a görögöket, kik Aszen Mihályt jelentek meg.
S w a i l i p l e v e r (ang., ejtsd: szvomp f l v e r ) a . i n .
Bulgária ellencsászárává tették, megverte és az
elfogott görögükért cserébe kiszabadította a görög mocsárláz, az Kgyesült-Államokban és KanadábaA
fogságból apját, I. Terterij Györgyöt, de nem adta a lovak fertőző vérszegénysége.
neki vissza a trónt. 1320-ben Andronikos görög
S w a m p s (ang., ejtsd: szvompsz), mocsarak a Miszkirály unokáját, Theodorát vette feleségül.
szisszippi völgyében ós az Egyesült-Államok K.-i
Svoboda (ejtsd: szvo—), Frantisek Xavér, cseh partvidékén, ahol gyakran régi lagunákból kelet
író, szül. 1860 okt. 25. Igen termékeny író. Leg keztek, amelyeket a tengertől nagyobb homokismertebb regényeiaEozkvét(Kifejlés, Prága 1898) turzások elzártak.
és Réka (A folyam, u. o. 1909.) Irt sok drámát és víg Swampscott (ejtsd: szvompszkott), tengeri fürdő
játékot. V.ö. V. Dresler, S. (Prága 1911.)
hely Massachusetts északamerikai államban, az
Svobodova (ejtsd: szvo—), Bűzena, Svoboda Atlanti-óceán partján, (1910) 6204 lak.
Frantisek (1. o.) neje, családi nevén Capová, cseh
Swan, 1. Joseph Wilson, angol feltaláló, szül.
írónő, szül. Mikulován (Morvaorsz.) 1868 júl. 10., Sunderlandban 1828., megh. 1914 május 27. Fő
megh. Prágában 1920 január havában. Az újabb- leg elektrotechnikai találmányai voltak, melyek
kori cseh irodalom egyik legkiválóbb női képvise közül legnevezetesebb elektromos izzólámpája,
lője. Legolvasottabb regényei a Zamotaná vlákna mely nevét viselte s ezzel megelőzte e téren a
(Összobogozott fonalak, Prága 1899) és Milenky többieket, kik izzólámpák Meszelésével foglalkoz
(A kedvesek, u. o. 1901). Sok ifjúsági elbeszélést tak; a Royal Society tagjává is választotta.
írt, pl. V rodne vsi (A szülőfaluban 1908); Listy
2. S., Bobért M. W., felfedező utazó, szül.
italské (Olaszországi levelek 1909) stb. V. ö. 1858., megh. Kuala Lampurban, a Maláji-félszigeF. Salda, S. R., a Cechische Revue 1907. évf. I. ten, 1904 márc. 26. Bányamérnök volt, 1891-ben
Svojic, adók. Modrus-Fiume vm. vojnici j.-ban, mint térképező résztvett az afrikai Masona-földre
(i9io) 781 szerb lak. (Tr. SzHSz.)
vezetett expedícióban; 1893-ban újból a MasonaS. v. p . , a francia s'il vous platt (ha önnek földre utazott, 1896-ban geológusként Ny .-Ausz
úgy tetszik) rövidítése.
tráliában, majd Hátsó-Indiában működött.
S. v. r., a latin sub voto remissionis (a vissza
Swanevelt (ejtsd: — felt), Hermán van, (a re
küldés kérelmével) rövidítése.
mete), hollandi festő, szül. Woerndenben 1600
SvraBica, adók. Zágráb vm. glinai j.-ban, (1910) kör., megh. Parisban 1655. Élete nagy részét
354 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Rómában és főleg Parisban töltötte, hol 1653. a
Svrackovo selo,adók. Lika-Krbava vm. udbinai művészeti akadémia tagja lett. Olaszos jellegű
j.-ban, (1910) 809 szerb lak. (Tr. SzHSz.)
tájképei nem ritkák. A budapesti Szépművészeti
Amely szó S alatt nincs meg, fix alatt keresendő!
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Múzeumban levő két képe közül egyik égő várost,
a másik folyón átvezető hidat ábrázol. Festmé
nyeinél jelentékenyebb 116 rézkarca.
Swanhilt v. Sunilda (Jordanes szerint), a né
met hősmondában Brmanarich király neje. Ermanarich gonosz tanácsadója, Bikki (Sibich) a
királynál azzal vádolja, hogy házasságtörést kö
vet el ennek fiával, Eandverrel, amiért aztán a
királynét négy paripa által széttépetik. Testvérei,
Sörli és Hamir megboszulják halálát és megölik
Ermanarichot. Az északi forrásokban S. Sigurd
és Gudrun leányaként szerepel.
Swan-river (Hattyú-folyó), folyó Ausztrália
DNy.-i partvidékén. Ered az Avon és Sós-folyóból (utóbbi gyakran ki van száradva), áttöri a
Dariing hegységet, elfolyik Perth mellett és Freemantlenál az Indiai-óceánba ömlik.
Swansea (ejtsd: szvonazi, Abertawe), kikötő
város Glamorganshire walesi countyban, a Bris
tol-öböl egyik ága, a S.-i öböl mellett, (1921) 157,561
lak. A legfontosabb iparág a rézipar, amely még
Erzsébet királyné idejéből való; egyéb iparágak:
pléhedénykészítés, vas- és ólomolvasztás, acél-,
műtrágya-, vagongyártás és a kémiai ipar. Hajó
forgalma jelentékeny. A régi eredetű, de csak ujab
ban felvirágzó városnak nagyobb modern épületei
mellett nevezetes a XIV. sz.-ból a Mária-templom
és a régi, 1099-ből való erősségnek maradványai.
Swarez, Kari Oottliéb, német jogtudós, lásd
Svarez.
Swarth, Helene, hollandi költőnő, 1. LapidotSwarth.
Swarzenski, Georg, német műtörténetíró,
szül. Drezdában 1876 jan. 11. Majna-Frankfurtban
1907. a városi képtár igazgatója lett, 1915 óta
egyszersmind egyetemi tanár. Fő müve: Denkmaler der süddeutechen Maierei des Mittelalters
(I. r. 1901, II. r. 1909, III. r. 1913); ismertette
továbbá a frankfurti magántulajdonban levő fest
ményeket és plasztikai müveket.
Sweaborg, finnországi erőd, 1. Sveaborg.
S w e a t e r (ang. ejtsd .• szvetör), kötött vagy szö
vött gyapjúing, amelyet általában a sportolók
viselnek.
S w e a t i n g s y s t e m (ang.), lásd Kiizzasztó
rendszer.
Swedenborg (eredetileg Swedberg), Emánuel,
svéd tudós és szektaalapltó, szül. Stockholmban
1688 jan. 29., megh. Londonban 1772 márc. 29-én.
Tanulmányait az upsalai egyetemen végezte s
négy éven át Angliában, Hollandiában, Franciaés Németországban utazott. Visszatérvén hazá
jába, XII. Károly svéd király bányatanácsossá
nevezte M. A család 1719. nemességet nyert s
ekkor nyerte Swedberg helyett S. nevét. Ezen
időben erőmütani és közgazdászati problémák
fejtegetésével foglalkozott, algebrai rövid érteke
zéseket Irt; majd elhagyván enemű tanulmányait,
a bányászat és fémolvasztás rendszerének tudo
mányos megirására s a teremtés kezdete elméle
tének megállapítására szentelte életét. Ezen tanul
mányainak eredménye Opera philosophica et mineralia (1734) c. müve. E munkáját ugyanezen év
ben követte egy másik a Végtelenről és a terem
tés végokáról, a lélek és test viszonyáról. Ugyané
kérdéssel foglalkoznak Oeconomia regni animalis
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(2 kötetben 1741) és Regnuin animale (befejezet
len, 3 köt, 1744—45) müvei is. 1747-ben lemondott
bányatanácsosi állásáról és Arcana coelestia c.
1756. Londonban kiadott művében mindenütt a
legmélyebb miszticizmussal beszél a szentírásról,
melyet minden betűjében és pontocskájában szent
nek tart; Jézus Krisztusról, ki testi alakot öltött
magára; a Szentlélek szerinte nem más, mint a
megváltott emberiség kifolyása; az egyház a 18.
században végére jutott és S. 1757. látta az utolsó
ítéletet a lelkek világában. Ekkor egy új világ
nyílott meg, melyet a Jelenések könyvében levő
Új-Jeruzsálem jelez, melynek előhírnöke ÖBtanai az ő irataiban találhatók fel. S. különösségei
hez tartozott annak hirdetése is, hogy ő több,
már régen elhalt nevezetes emberrel, Dávid királylyal, Pál apostollal, XD7. Lajos francia királlyal
összeköttetésben áll, és míg amazokat az elkár
hozó ttak, ezt a boldog szentek között találta föl.
Nemcsak a földről, hanem a holdról és a bolygók
ról való lelkekkel is összeköttetésben volt. Érde
kes az életről való tanítása is. Szerinte egyedül
Isten él; halott az egész teremtés, halott az em
ber, s ezeknek látszólagos élete nem más, mint
Istennek bennök való jelenléte. S. nem akart kü
lön felekezetet alakítani. Mikor azt hirdette, hogy
a keresztény egyház végére jutott, abban remény
kedett, hogy a pogányok között új egyház fog
alakulni, de későbben reménye hirdetésével fel
hagyott. 1910-ben az upsalai főtemplomban gránitemléket állítottak részére. Műveiből magyar for
dításban megjelent: Menny és pokol, látottak és
hallottak szerint (Bpest 1909). A swedenborgiánusok, vagy amint ők magukat nevezni szokták «a
Jelenések könyvében jelzett új Jeruzsálem új egy
házas, 1788-ban szervezkedtek önálló testületté.
Számuk sohasem emelkedett nagyra. Nagy-Britan
niában 4000 leieknél kevéssel vannak többen s
körülbelül ugyanannyian lehetnek az északameri
kai Egyesült-Államokban is. 1810-ben alakult
S. iratainak nyomatosára és terjesztésére a S.-társulat. V. ö. Bttdmann, Die Lehren der neuen Kirche (2-ik kiadás, Basel, 1870, és Schlieper, E. S.-8
System der Naturphilosophie (Berlin, 1901).
Swedenborgiántisok, 1. Swedenborg.
Sweelinck, JanPieters (Pieterszoti), hollandi
zeneszerző, szül. Deventérben 1562., megh. Am
sterdamban 1621 oki 16. Zarlino tanítója volt.
Ó teremtette meg az orgonafugát. Számos kiváló
alkotással gazdagította hangszere irodalmát. Öszszes műveinek gyűjteményes kiadása Max Seifferth szerkesztésében 1895—1903. jelent meg.
V. ö. F. H. I. Tiedeman, I. P. S. (holland élet
rajz 1892.)
S w e e p - s t a l t e (ang., ejtsd: szvip szték) a. m. tétverseny ; azaz oly verseny, melyre nincs meg
határozott összegű díj kiírva, hanom aki ahány
lovat nevez, annyiszor fizeti be a tételt, és akinek
a lova első lesz, az nyeri a tételek összegét. Az
ilynemű versenyek már igen ritkák, de volt idő,
amikor csak ilyenek voltak. Ma díjversenyeket
írnak ki és a díjakat a fogadási adóból és belépti
díjakból fedezik.
Sweet (ejtsd: szvft), latin növénynév után Sweet
Róbert (megh. 1839.) angol botanikus, londoni ke
reskedő kertész nevének rövíditése. Művel: Flóra
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;australasica(1828); Hortus britannicus (1827, 3. lett a császári könyvtár igazgatóságában, 1781. a
kiad. 1839).
tanulmányi és könyvvizsgáló udvari bizottság el
Sweet (ejtsd: szvít), Henry, angol nyelvész, szül. nökévé nevezték ki. Bizalmas barátja volt Haydn
Londonban 1845 szept. 15., rnegh. Oxfordban 1912 nak és Mozartnak, és Bécsben előadatta Hándel ós
ápr. 30., ahol mint a fonetika tanára működött. Bach müveit. Haydn számára ő dolgozta ki a Te
Munkássága alapvető volt az angolszász nyelv remtést angol szöveg után; ő írta Haydn Évsza
tanra nézve, hangtani kutatásai pedig világhírűvé kainak szövegét is.
tették. Ó-angol szövegeket adott ki az Early
S w i e t e n i a L. (nov.), 1. Mahagónifa.
English Text Society gyűjteményében. Főművei.
Swift, Jonathan, angol író, szül. Dublinben
Handbook of phonetics (1877); History of English 1667 nov. 30., megh. u. o. 1745 okt. 19. Nagy
sound (1874) és a Sketch of Anglo-Saxon poetry. nélkülözések között végezte el tanulmányait. Sir
William Temple-nek, III. Vilmos egyik barátjá
Sweet s o p (növ.), 1. Anona ós Cachiman.
nak titkára lett. Temple megbízásából írta első
Sweet wood (nov.), 1. Symplocos.
Sweinheim (Sweynheym), Konrád, könyv két eredeti müvét: a Tale of a Tub-öt, mely a
három testvér történetében a három (katolikus,
nyomtató, 1. Pannartz.
protestáns és presbiteriánus) egyházat gúnyolja;
SweU (ang.), 1. Dandy.
Swellendam, a Délafiikai Unió fokföldi
tarto a Battle of Books Temple ellenfeleit teszi nevet
a
mányának egyik kerülete, 6117 km ter., (i9ii) ségessé a ccrégiek és a modernek» közti irodalmi
15,809 lak. S. székhellyel. Ez utóbbi 2548 lakossal, harcban. Kilrootban, majd Laracorban lelkészkeegyike a Fokföld (1745-ből) legrégibb városainak. dett, azután Angliában látogatásai alkalmával a
Swert, Jnles de, belga gordonkaművész és kor leghíresebb embereivel megismerkedett s az
zeneszerző, szül. Lőwenben 1843 aug. 16., megh. uralkodó vvhig pártnak nélkülözhetetlen szolgá
Ostendeben 1891 febr. 21. 1869—73-ig a berlini latokat teljesített rettegett tollával. S. reményei
Hoftheater koncertmestere volt és a Hochschule ben megcsalódva, utóbb a hatalmasodó tory párt
tanára, 1888. Ostendeben lett karnagy és a zene szolgálatában volt, barátai ellen írta röpiratait.
iskola igazgatója. Számos művel gazdagította Népszerűvé akkor vált, midőn irataiban Írország
hangszere irodalmát, írt szimfóniát (Nordseefahrt) nyomorát festette és az angoloknak fizetendő adó
és két operát: Die Albigenser (1878); Gráf Hain- eltörléséért szállt síkra. Elmebeteg lett s szenve
déseitől négy év után váltotta meg a halál 1745.
•uierstein (1884).
Swerts, Jan, belga festő, szül. Antwerpenben Életének és természetének egész keserűsége, bal
1826., megh. Marienbadban 1879 aug. 11. N. de szerencséje, az emberek iránt táplált megvetése
Keysernek volt tanítványa és G. Guffens-szal és gyűlölete jut kifejezésre Gulliver's Travels
együtt belga templomokban és nyilvános épüle (Gulliver utazásai 1726) c. művében, melyben a
tekben festett falképeivel az olaszos nagy stílust liliputik, óriások és mások országaiban tett fan
iparkodott hazájában meghonosítani. 1874 óta a tasztikus utazások képében erős szatírával bírálja
korának közállapotait, udvari ós társadalmi életé
prágai művészeti akadémia igazgatója volt.
Swete (ejtsd: szvit), Henry Barclay, anglikán nek fonákságait. Müveit legjobban kiadta Temple
teológus, szül. Eedlands-ben 1835 márc. 14.; 1890 Scott (1897—1902, 10 köt.). Életét megírták: H.
•teológiai tanár lett a cambridgei egyetemen. Craik (1882), Stephen (1882), Moriarty (1892),
Főművei: Faith in relation to cread, thought and Collins (1893). Magyarul megjelent: Gulliver
lifo (1895); An introduction to the Old Testament utazásai ismeretlen országokban. Az ifjúság szá
inGreek (2-ik kiadás 1902); Patristíc Study (1902); mára átdolgozták: Battlay Imre (1872), Prém
Studies in the teaching of our Lord (1903); The József (1886), Vajdafy Emő (1895), Egry György
.ascented Christ (1910); Essays on somé Biblical (1905); teljes fordítása Karinthy Frigyestől 1914,
2. kiad. 1920. és Wildner Ödöntől, életrajzzal,
•qnestions of the day (1909).
1922. jelent meg Budapesten.
Swie,ciany, város, 1. Szvjencjáni.
Swiedack, Kari, írói nevén Kari Elmar,
Swinburne (ejtsd: szvinbSm), Algernon Char
osztrák népköltő, szül. Bécsben 1815 májusban, les, angol költő, szül. Londonban 1837 ápr. 5.,
megh. u. o. 1888 aug. 2. Előbb kereskedő volt, majd megh. u. o. 1909 ápr. 10. Első műveivel (Tíie
színész és színpadi író. Első darabjának: Die Wette Queen Mother és Eosamund 1860) nem keltett
nm ein Herz (1841) nagy sikere volt; egyéb szín feltűnést. Francia- és Olaszországban járt és
darabjai közül említendők még: Der Goldteufel, visszatérve, a praeraffaelitákkal érintkezett so
Dichter und Bauer (Suppó zenéjével), Unter der kat, ami misztikus hajlamait fejlesztette. 1865-ben
Erde, ítaiirmnd, Das Mádchen von der Schule.
jelent meg Atalanta in Calydon c. klasszikus tra
gédiája, mellyel költői hírnevét megalapította.
Sweynheym (Sweinheim), 1. Pannartz.
Swieten, 1. Gerard, orvos, szül. Leidenben Ezt követte remek trilógiája Stuart Máriáról
1700 máj. 7., megh. Schönbrunnban 1772 jún. 18. (Chastelard 1865, Bothwell 1874, Mary Stuart
Leidenbun egyetemi tanár volt, 1745. Mária 1881). Baudelaire hatását mutatja a Poems and
Terézia királynő házi orvosává nevezte ki. Igaz ballads (1866), melyekben forradalmi szelleme
gatója volt a bécsi cs. kir. könyvtárnak, elnöke jut kifejezésre, a szenvedélyes hangú versek
•az orvosi fakultásnak. Müve: Commentarii in ben, hadat üzen minden konvencionális poli
Boerhaavii aphorismos de cognoscendis et curan- tikai és erkölcsi fogalomnak. Mazzininak ós az
<dis morbis (Leidon 1741—42, 5 köt., újabb kiadás olaszok küzdelmének szentelte A song of Italy-t
(1867). Victor Hugó is nagy hatással volt rá. Mű
Tubingen 1790, 8 köt.).
2. S., Gottfried, báró, S. 1. fia, szül. Leidenben vészete tetőpontját jelzik a Songs before Sunrise
1739., megh. Bécsben 1803 márc. 29. Apja utóda (1871). Praeraffaelita hatás alatt fordult a Tristram
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of Lyonesse középkori tárgya felé, melyet sze
relmi eposzban dolgozott fel (1882). Versformáját
illetőleg az angol költészet legnagyobb művésze.
Számos egyéb költői munkáján kívül írt egy
regényt is, levélformában (Lőve, cross-currents
1905) s remek tanulmányokat Blake-ről (1868),
Chopmanről (1875), Shakespeare-ről (1879), Vietor Hugóról (1886), Ben Jonsonról (1889). Kisebb
tanulmányait is több kötetben bocsátotta közre.
Összegyűjtött müvei 1904 óta jelentek meg. V. ö.
Wratislaw, Algernon Charles S. (London 1901).
Swindon (ejtsd: szwindn), város Wiltehire angol
countyban, (1921) 54.920 lak., szép városházzal és
nagy vasmüvekkel. Régebben New- és Old-S. né
ven két szomszédos községből állott.
Swinemünde, Stettin külső kikötője Usedom
szigetén, (1919) 15,587 lak., hajóépítéssel és halá
szattal ; jó a kikötője, amely több km. hatalmas
erődítményekkel van védve. S.-t, amely széles,
hársfákkal szegélyezett utcákból áll, 1824. mint
tengeri fürdőt alapították; fürdőit most is sűrűn
látogatják. Környéke kedvelt kirándulóhely.
Swinton (ejtsd: szuintn), város Yorkshire angol
countyban, U9ii) 13,658 lak., vasmüvekkel, üveg
es agyagiparral, szénbányával.
Swinton and Pendlebury (ejtsd: szuintn end
pendibSrri), város Lancashire angol countyban,
Manchester közelében, (1921) 30,924 lak., téglagyártással, pamutiparral.
Syagrius, Gallia utolsó római helytartója.
Atyja, Aegidius, 461 óta a római uralom utolsó
maradókát, egy északnyugati földterületet Soissons körül önálló fejedelem módjára kormányzott.
S. 464. örökölte ezt tőle és 486-ig birtokában tar
totta, amikor Chlodvig frank király Soissons
körül legyőzte és megölette. Ezzel a rómaiak
uralma Galliában megszűnt.
Sybaris, város, 1. Szibarisz.
Sybaris, folyó, 1. Coscile.
S y b a r i t a , 1. Szibarisz.
Sybel, 1. Heinrich von, német történetíró, szül.
Düsseldorfban 1817 dec. 2., megh. Marburgban
1895 aug. 1. A bonni, marburgi, müncheni egye
temeken tanított, 1875. a berlini állami levéltár
igazgatójává nevezték ki. Közben tagja volt a
porosz képviselőháznak is, hol liberális felszóla
lásaival tűnt ki. Nagy tevékenységet fejtett ki
mint oklevélkiadó (Publikationen aus den preussischen Staatsarchiven, Politische Korrespondenz
Friedrichs des Grossen), ő alapította a római po
rosz történelmi intézetet. — Művei: Geschichte
des ersten Kreuzzugs (Leipzig, 1881, 2. kiad.);
Die Bntstehung des deutschen Königtums (Frank
furt, 1881, 2. kiad.); Geschichte der Revolutionszeit von 1789 bis 1795 (Stuttgart 1897—1900,10
köt, új, olcsó kiad.); Geschichte der Revolutionszeit von 1795 bis 1800 (Düsseldorf, 1878—82, 2.
kiad.); Die Begründung des Deutschen Reiches
durch Wilhelm I. (München, 1892—95, 7 köt., 5.
kiad., 1901 népsz. kiadás); Kleine historische
Schriften (München und Stuttgart 1863-81, 3
köt.); Vortrage und Aufsátze (Berlin, 1885, 3.
kiad.); Vortrage und Abhandlungen (München
1897). 1856-ban alapította a Historische Zeitschrift c. történeti folyóiratot, melyet haláláig
szerkesztett.
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2. S-, Ludwig von, német archeológus, S. 1. fia,
szül. Marburgban 1846 júl. 1-én. 1872-1911-ig
Marburgban az archeológia tanára. Főművei: Zur
Mythologie der Ilias (u. o. 1877); Athena und
Marsyas, Bronzemünze des Berliner Museums (xu
0. 1879); Katalog der Skulpturen zu Athén (u. 0.
1881); Kritik des ágypt. Ornaments (u. o. 1883);
Platons Symposion, ein Programm der Akademie
(u. o. 1888); Platons Technik (u. o. 1889) Weltgeschichte der Kunst im Altertum (2. kiad. 1903);
Christliche Antiké (2 kötet, u. o, 1906—09); Frühchristl. Kunst (1920).
Sycalis flaveola (állat), 1. Sáfránypinty.
S y c a m o r e (növ.), 1. Gryptocarya.
S y c a n d r a (állat), a Mészszivacsok (Calcispongia) egyik neme. Tizennyolc faja ismeretes,
melyek közül a Földközi- és Vörös-tengerben,
továbbá az Indiai- és Csendes-óceánban honos a
25—30 mm. hosszú telepeket alkotó S. raphanus
Haeckel.
Sycion, 1. Szikion.
Sycones (állat), a Sycon-tipusú mészszivacsok
(Calcispongia) gyűjtőneve. L. Mészszivacsok.
Sj'conus (növ.), a. m. f Ugetermés (1.0. és Coenocarpium).
Sj cosis (gör.-lat), a bőrgyógyászatban főleg
a szakáll és bajusz szőrtüszőinek genyes gyuladását jelenti. Sokféle parazita, így fonalas gom
bák, bacillusok, coccusok légiója idézheti elő, de
előfordul vegyi anyagok által való izgatás követ
keztében is. Gyógykezelésül a baktériumok elölésén kivül a geny kiürítését, a tüsző dezinflciálását és hámjának sokszoros leválasztását kell el
érni, tehát a szőrök eltávolítása, dezinficiáló és
hámlasztószerek alkalmazása ajánlatos.
Sydenham (ejtsd: szidd'nem), előbb önálló város
Kent angol countyban, London közelében, most
London egyik része. Legnagyobb nevezetessége
az 1853—54. években J. Paxton tervei szerint
épült Kristálypalota (Crystal Palace).
Sydenham (ejtsd: szidd'nem), Tliomas, angol
orvos, szül. Windford-Eagleben (Dorset county)
1624., megh. 1689 dec. 29. Miután Cambridgeben
doktorrá avatták, Londonban telepedett le és világ
hírre tett szert. Első volt, ki a járványokat s
azoknak együvé tartozását megfigyelte. Számos
latin nyelven írt műve összegyűjtve jelent meg
Opera omnia (London 1685, újra legutóbb u. 0.
1844) címen.
Sydney v. Sidney (ejtsd: szidni), l. JJj-DélWales ausztráliai gyarmat fővárosa, a Port
Jackson D.-i partján. 1915 jan. 23. Melbourne
helyett ideiglenesen az Ausztráliai Egyesült Álla
mok fővárosa lett. Külvárosait beleszámítva, (1921)
897,640 lak., jelentékeny iparral. Farm Cove nevű
kikötőjét a hadihajók foglalják el; S. Cove és
Darling Harbour a kereskedelmi kikötők. A fő be
viteli cikkek: kézmüárúk, ruha, gépek, nyerscukor,
gabona, liszt, hal, sör, szesz, fa és cement; a kivi
telé : gyapjú, továbbá faggyú, bőr, friss és kon
zervált hús, arany és szén. A mindenfelé benyúló
kis tengeröblök és szorosok a városnak sajátszerű
képet adnak, újabb részei szabályosan épültek.
Kiválóbb épületei a gót ízlésben épített egyetem^
a Szt.-András anglikán székesegyház, a Szűz Má
riáról elnevezett kat. székesegyház, a nagy kertek
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közt álló kormányzói palota, a nyilvános könyv düne szeli át. Közepén sok pogány sírhalom látható.
túr, 150.000 kötettel, az országház, a pénzverő, a A főhely Keituin. Lakói frizek, kevés dán is.
posta-palota, a városháza, a múzeum, több bank-,
Sylva, Carmen, Erzsébet román királyné írói
klub-épület és kórház. Kulturális intézetei az egye neve. (L. Erzsébet, 31.). Meghalt Bukarestban 191&
temen kívül a technikai főiskola, több közép- és máre. 2.
számos népiskola. S.-t 1788 jan. 12. Fillip tenge
S y l v a n e c t u m , 1. Senlis.
részkapitány alapította. 1800-ban még csak mint
S y l v a n i t (ásv.), 1. Irásérc.
egy 2600, 1846-ban 38,360 lakosa volt. Fekvésé
S y l v á n i zöld, fehér borszőllőfajta, mely h o z 
nek szépsége miatt Queen of the Southnak, Dél zánk Alsó-Ausztriából került, ahol a veltelinivel
királynőjének hívják. — 2. S. North, új-dél-walesi együtt adja a jóhirü gumpoldskircheni borokat..
város S.-vel szemben, a Port Jackson öböl E.-i Levelei jellegzetes sárgászöldek s bogyói is zöl
részén, (IMD 32.764 lak.
dek, feketén pontozottak. Fürtje kicsiny, vese
Sydow, Emil von, német geográfus, szül. Frei- alakú, tömött. Keveset terem, de bora kitűnő,,
bergben 1812 júl. 15., megh. Berlinben 1873 okt. sima és édes. Korán érik, hosszú csapos vagy
13. Katonatiszt és tanár volt. Főművei: Methodi- szálvesszős művelést kíván. Homokon is jó bort
seher Handatlas (4. kiad. Gotha 1867, új kiad. ad, de későn kezd teremni. Van egy piros és egy
1889); Grundriss der allgomeinen Geographie kékespiros változata, melyek csak a bogyók szí
nében különböznek.
(u. o. 1862).
Sylvester, három (igazabban két) római pápa*
Syene, egyiptomi város, 1. Asszuán.
neve:
Syenit, 1. Szienit.
S y k o p k a n t a (gör.), 1. Szikofanta.
1- S. (I.), szent, római születésű. 314 elejéit
lépett a pápai trónra. Igen keveset tudunk r ó l a .
S y k o s i s , 1. Sycosis.
Syleus,mesés auliszi király, Poseidon fia; min Hogy Konstantin császárt ő keresztelte meg r
den utast arra kényszerltett, hogy az ő szőllejét hogy 315. Rómában keresztény püspökökkel éskapálja. Herakles kifogott rajta s agyon is verte. zsidó papokkal zsinatot tartott, mesék. Szintoly
Buripides egyik elveszett szatirdrámájában vitte meseszerű, hogy az ú. n. patrimonium Petri-t aján
dékozta volna neki Konstantin. Valószínű, hogy
színre ezt a tárgyat.
az egyház szabadságának visszanyerése után az.
Sylhet, 1. Szríhatta.
isteni tiszteletet rendezte. Megh. 335 dec. 31-én.
S y l l a (növ.), 1. Hedysarum.
Ünnepe ugyanekkor.
S y l l a l t a r i u m (lat.) a. in. ábécés könyv.
2. S. (II.), első francia pápa, előbb Gerbert,
Syllabizálás, 1. Silabizálás.
S y l l a b u s (gör.-lat.) a. m. jegyzék. E néven szül. 930 körül Auvergneben és Aurillac-kolostorkülönösen ismeretes IX. Pius pápának 1864 dec. ban nevelkedett. III. Ottó császár nevelője, 9 9 2 .
8-iki Quanta cura kezdetű enciklikájához csatolt rheimsi, 998. ravennai érsek és 999. római pápa.
jegyzéke a téves és egyházellenes tanoknak, anél Alig négy évig kormányozta az egyházat, mert
kül, hogy kifejezetten kárhoztatva lennének. A S. 1003 máj. 13. meghalt. Ő küldte Szt. I s t v á n n a k
a pápának tagadó értelemben vett hitbeli csalha a királyi koronát. Nagy matematikus és bölcsész
hírében állott és természettudományi s vegytani.
tatlan ítélete (judicium dogmaticuui).
S y l l i d i d a e (állat), a Soksertéjü sörtelábú fér Ismeretei folytán különféle felfedezéseket tett,.
gek (Chaetopoda, Polychaeta) rendjének egyik miért is a tudatlanok bűvésznek, az ördög cim
családja. Testük lapos és hosszúra nyúlt, szelvé borájának stb. nevezték el. Az arab számjegyek
nyes. Fejükön többnyire tapogatóval és 2—4 és az ingaórák behozatalát neki tulajdonítják.
tapogató-cirrussal. Arról nevezetesek, hogy ivar Munkáit kiadta Olleris (Clermont 1867).
talanul oszlással és bimbódzással is tudnak sza
3. S. (III.), IX. Benedek ellenpápája 1044-ben.
porodni és hogy némelyik faj testének hátsó Alig három hónapig viselhette a római pápa nevet.
részén ismételt osztódás útján fejlődnek az eltérő L. Benedek (pápák).
tipusú, ivarszervekkel ellátott alakok, melyeket
Sylvester János, 1. Erdösi.
régen különböző nemekbe soroztak. Idetartozik a
2. S. (Erdélyi), 1. Kolosváry János.
Földközi-tengerben és Atlanti-óceánban honos
Sylvester, James Joseph, angol matematikus,
Syllis variegata Gr. és a S- ramosa M'Int., az szül. Londonban 1814 szept. 5., megh. MayfairÉszaki-tengerben élő Autolytus prismaticus 0. ben 1897 márc. 15. 1837-ben a londoni U n i v e r Fabr., melynek hímje Polybostrichus longose- sity-College tanára lett, 1840. a virginiai (Északtosus Oerst és nősténye Nereis bifrons 0. Fabr. Amerika) egyetemen, 1855. a woplwichi katonai
néven ismeretes. Kétes faj az Autolytus prolifer akadémián, később a marylandi (Észak-Amerika),
Mull., melynek hímje Polybostrichus miilleri és a baltimorei és 1885. az oxfordi egyetemen volt
nősténye Sacconereis helgolandica néven szere tanár. S. több mértani eszközt (plagiográf, geo
pel az irodalomban.
metriai legyező) talált föl, összegyűjtött s 5 kötetre
terjedő művei Collected mathematical papers c í 
S y l l i s (.inat), 1. Síjllididae.
S y l l o g i s m u s , 1. Következtetés. — S. cornu- men Cambridgeben jelentek meg.
S y l v e s t e r b u l l á j a az az oklevél, melyet II. Syl
tus, 1. Dilemma.
vester pápa állítólag 1000 márc. 27. adott ki, m i 
Sylphek és sylphidek, 1. Szilfek.
Sylt (Süt), Schleswig porosz kerülethez tartozó dőn koronát küldött István magyar fejedelemnek
E.-i friz sziget és látogatott fürdő az Északi-ten s fölhatalmazta őt, hogy püspökségeket, plébániá
gerben, 96 km 2 területtel és kb. 4500 lak. A saját kat állíthasson és rendezhessen be, maga előtt
ságos alakú, három félszigetté ágazó sziget tenger- pedig apostoli keresztet vitethessen. Ezen a bullán
szin fölötti átlagos magassága 18—30 m . ; több I alapulna tehát a magyar királyok kegyúri joga*
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oly szoros kötelékét létesíti, hogy
A közkézen forgó bulla azonban egészen újkori, mazkodásnak
így e gy új szervezet, a zuzmók szervezete jön
1576 után készült hamisítvány.
Irodalom. A bulla első kiadása Inchoffertől, Ami. Eccl. létre.
Jtegni Hung., 1644, 1. kőt. 255. old. Magyar szövege elöII. Zoosymbiosis. Különböző fajú állatok együtt
-szőr Decsy Sámuelnál, A magyar szent koronának histó
riája, Wien 1793 ; legszebben egyebek közt Horváth M.-nál, élése. Pl. ilyen együttélés a remeterák (EupaguMagyarorsz. tört. 2. kiad., 1. köt. 190—193. old. Hitele rus prideauocü) és az Adamsia palliata nevű
-ellen először szólt Schwartz ö., Dissert. de initiis religionis aktinia együttélése üres csigaházban.
.christ. inter Hung., 1740 és Die entlarvte Bulle Pabst. Sylv.
III. Zoophytosymbiosis. Különböző fajú állatok
II., Lemgo 1777; először védte Stilting, Vita 8. Stephani,
-Győr 1747. Támadta a régebbiek közül Decsy, Buday és növények együttélése. Pl. az egysejtű véglé
Ézsaiás, Engel, Schwantner ; Kollár, Pray, Kovachich va nyek (Protozoa) több fajában (pl. Amoeba vindis
lódinak, de kflzbeszurásokkal elrontottnak tartották; védte
Pálma, Katona, Benczúr stb.; ujabb időben különösen Hor Leidy) zöld algák (úgynevezett Zoochlorellák)
váth M., Szalay és Balics. (A rá vonatkozó irodalom ez élnek; az együttélésből mindkét együttólő szerve
.utóbbinál, I. kőt. 39. old. és Lányinál, A róm. kat egyház zetnek nagy haszna van, mert táplálkozásukban és
Magyarországban 1. köt. 34—42. old.) Ujabban Burányi
-János (11. Siou 1888. 587—8. old.) és Ipolyi (A magyar anyagforgalmukban — minthogy anyagforgalmuk
-szent korona története, 17—24. old.) valódinak; Schőnviízky ellentétes — egymást lényegesen és hasznosan
<II. Sylv., 6. old.) történelmi szempontból igaznak, de dip kiegészítik. Az Amoeba bomlástermékei (nitrogén
lomatikai szempontból hamisnak. Mátyás Flórián (Fontes
Dom., I. kőt.) teljesen interpoláltnak, Horvát Árpád (Be tartalmú bomlástermékek és széndioxid) a zöld
vezetés a magyar oklevéltárba, 88. old.) eldöntetlen érté algák fontos táplálókai, viszont az algák által ter
kűnek, Karácsonyi pedig (Szt. István oklevelei, 178—216. melt szerves anyagok és az általuk felszabadított
•old.) hamisnak tartja, mihez korábbi véleményével szem
ben (Századok 1884, 745. old.) Pauler Gyula (A magyar oxigén az Amoebának nélkülözhetetlenek.
jiemz. tőrt., 1. kőt. 504. old.), l'raknói Vilmos (A kegyúri
Minthogy a S.-nak mindig valamely fogyaté
Jog tőrt.) s fentartással Marczali is (Mill. tőrt., I. kőt. 245. kosság kiküszöbölése ós bizonyos előny biztosí
.old.) csatlakozott.
tása a célja, a S. különböző formáit az együtt
éléssel elért előny szerint csoportosíthatjuk az
Sylvester-rend, 1. Aranysarkantyú-rend.
előbb említett főcsoportokon belül. Ha az együtt
S y l v e s t r e n , 1. Szilvesztrén.
Sylvestrinusok, szerzetesrend, melyet Sylves- élő felek mindegyikének egyformán van haszna
4er Guzoüno kanonok (szül. Ozirnóban 1177-ben, az együttélésből, és ha ez az együttélés szabályos
megh. 1267.) alapított 1231. Sz. Benedek szabályai és szoros, törvényszerű kölcsönös alkalmazko
.ezerint. Megerősítette IV. Ince pápa. V. ö. Wetzer- dáson alapuló kapcsolatot létesített az együttélő
felek között, akkor igazi v. szorosabb értelemben
Welte, Kirchenlexikon (X. köt.).
vett symbiosis-Tói beszélünk. Pl. ilyen S. van a
Sylvia (állat), 1. Poszáta.
S y l v i i d a e (állat), az Éneklő madarak (Passeri- zuzmók testét alkotó algák és gombák, v. a reme
terák és az Adamsia nevű aktinia között; ezekben
Jormes) egyik családja, h. Poszáta-félék.
S y l v i l a g u s (állat), a Nyúlfélék (Leporidae) az esetekben az együttélő felek oly törvényszerűen
•egyik neme, melynek Észak-Amerikában igen és szorosan alkalmazkodtak egymáshoz, hogy
-elterjedt és sok alfajra tagolódó faja: az amerikai egymás nélkül meg sem tudnak élni. Ha az együtt
élésből csak az egyik félnek van haszna, de ez az
nyúl (S. floridanus Allén).
igy elért haszon a másiknak kimutatható kárá
Sylvin (ásv.), 1. Szilvin.
val nem jár, akkor synoecia-ról beszélünk. Végül,
Njlviiiit, 1. Szilvin.
Sylvius, 1. Jacob (Dúbois), francia anatómus, ha az együttélésből csak az egyik félnek van
szül. Louvillyban (Ainiens mellett) 1478., megh. haszna, de ez a haszon a másik félnek határozott
Parisban 1555 jan. Iá. Parisban az egyetemen a kárával jár, akkor élősködés-sel, parazitizmus
honcolástan tanára volt. Számos felfedezést és sal van dolgunk. Természetesen e három fő forma
találmányt köszönhet neki az anatómia (Sylvius- között tömérdek átmenet van és sokszor némely
itrok, 1. Agyvelő). Művei Opera mediea (Genf 1630) együttélésről nagyon nehéz megállapítani, hogy
melyik kategóriába tartozik.Különöseuasí/?íoeciá•cíinen jelentek meg.
nak a példái nagyon változatosak és sokszor na
2. S. (de la Boéj, orvos, 1. latrokémia.
gyon hajlanak majd az igazi symbiosis, majd a
Sylvius-árok, 1. Agyvelő.
parazitizmus felé.
Sylvius-zsilip, 1. Agyyelöüregek.
A synoeciának alfajtait az együttélő felek kap
S y i u b i o u t , 1. Symbiosis.
S y m b i o s i s (együttélés v. életkölcsönösség), csolatának módja és bensősége szerint szokás
liológiai mesterszó a különböző fajú szervezetek megkülönböztetni. Epoecia (vagy epoikia) az az
-szorosabb együttélésének jelzésére. Az együtt együttélés, amikor az egyik fél a másiknak felü
élésnek mindig az a célja, hogy az együttólő letén vagy valamely nyílt testüregében él (pl. a
leieknek (úgynevezett symbiontok-v&k) egyike bálnák bőrén él megtelepedve a Coronula nevű
v. rnindketteje az együttélésből hasznot húzzon kacslábú rák, vagy az édesvízi kagyló köpeny
•és hogy így valamely fogyatékosságát a másik üregében élnek a szivárványos ökle [Rhodeus
nak célszerűen a maga javára fordított tulajdon amarus] petéi s itt is fejlődnek ki a kis halacs
ságaival kiegyenlítse. S. névvel csak a különböző kák). Az igazi vagy szorosabb értelemben vett
fajú szervezeteknek együttélését jelölhetjük, synoeciá-néX (vagy synoikia) az együttélő felek
inert az egyenlő fajú szervezetek együttéléséből csak közös lakásban élnek (pl. csigaházban együtt
keletkeznek az állat- és növénytelepek, továbbá laknak a remeterák és a Nereis nevű tengeri
gyürűsféreg). A paroecia-néd (vagy paroikia)
.az államok. A S. fő formái:
I. Phytosymbiosis. Különböző fajú növények az egyik fél csak a másik félnek közelében, annak
•együttélése. Például az algák és gombák együtt védelme alatt ól (pl. fiatal halak medúzák köze
élése, mely az egymáshoz való kölcsönös alkal lében élnek s élvezik a medúzák csalánszervei
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Által biztosított védelmet). A synoeoiának egyik
fajtája a lcommensalismiis vagy asztalközösség,
melynél a synoeciában együttélő állatok egyike,
mely a másikon vagy a másikban él, ennek a
másiknak a táplálékát, vagy a tápláléknak egy
részét, esetleg hulladékát vonja el a maga részére.
További fajtája a synoeciának a hommigratoritmus vagy vándorlás-közösség, midőn az egyik
állat a vele egytittélő másikkal ide-oda viteti
magát (pl. az Echeneis remora [gályagánes]
nevű hal a feje búbján levő tapadó-korongja
segítségével más gyorsan úszó halakra v. teknő
sökre erősíti magát s így idegen eró felhasználá
sával nagy utakat tesz meg).
ISymblepbaron (gör.), 1. Szimblefaron.
S y m b o l i s n i n s , 1. Szimbolizmus.
S y m b o l u m (lat.), 1. Hitvallás és Szimbólum.
N y m h o l u m apostoliéit m (lat.) a. m. apos
toli hitvallás (1. o.). L. még Hiszekegy.
S y m b o l u m Q u i c n n q e , a Szent Atanáz ne
vét viselő hitvallás, melyet a IX. sz. óta egyes,
főképen PUnkösd ünnepe után való vasárnapokon
és Szentháromság ünnepén a papi zsolozsma
első órájában (Prima) szokás mondani. Tartal
mazza rövid, határozott mondatokban a kat. tant,
nevezetesen a Szentháromságról, Krisztus sze
mélyéről és művéről. Szerzője ismeretlen.
í í y m b r a n c l m s (állat), a Rövidfarkú angolnák
( Síjmbranchidae) családjába tartozó halnem.
Legismertebb faja az India és Maláji-szigetek
édes- és féligsós vizeiben igen gyakori indiai rövidfarkú angolna (S. bengalensis M' Clelland),
mely 1 m. hosszúra is megnő.
Syme, 1. Szimi.
S y m e n c l i e l y s (Állat), az Ángolna-félék csa
ládjába tartozó tengermélyi hnlnem, melyre jel
lemző, hogy kis, kerek, szívásra való szája van
s megtámadja az élő fólszegúszó halakat (Platessa), valamint más nagy halakat is ós izmaik
ban nagy üregeket váj. Fajai: a S. parasiticus
és a S. pinnatus.
Symeon, 1. Simeon, 2.
Symigiairas, 1. Somogyi Ambrus.
S y m m a c l i i a (gör.),'l. Szimmachia,
Symmachus, Kr. u. II. sz.-ban élt szamaritá
nus, ki később a zsidó s talán a keresztény hitre
tért át. Az ó-testamentomot görögre fordította.
Symmachus Coelius, római pápa (498—514).
Nevét az 501-iki zsinat tette nevezetessé, amely
kezdeményezésére a laikusok beavatkozását a
római egyház ügyeibe élesen elítélte.
Symmacb.us, Quintus Aurelius,Tömni szónok,
Kr. u. 340—402-ig élt. Nagy Theodosius alatt fé
nyes pályát futott meg (384. városi prefektus, 391.
konzul). Maradtak levelei 10 könyvben ; továbbá
dicsőítő beszédei I. Vnlentinianusra és fiára, Gratiíinusra. Relationes címen fennmaradt prefektusi
jelentései igen becses kortörténelmi emlékek. Mü
veit kiadta Seeck (Berlin 1883). Életrajzát Morin
(Paris 1847).
Symiiieliii a. m. szirénképződés (1. o.).
Symmer hipotézise, 1. Elektromosság.
S y m m e t r i a (gör.), 1. Szimmetria.
S y m m o r p l i o s i s (gör.), 1. Szimmorfózis.
Symonds (ejtsd: szimmendsz), John Addington,
angol költő és író, szül. Bristolban 1840 okt. 5.,

megh. Rómában 1893 ápr. 19. Számos kisebb filo
zófiai cikkén s műfordításain (Michelangelo, Campanella) kívül irodalom- és művészettörténeti ta
nulmányokat írt, melyek közül leghíresebb a
Renaissance in Italy (1875—86), mely magyarul
is megjelent a/ Akadémia kiadásában, Pulszky
Károly és Wohl Janka fordításában (1881—82).
Megírta Michelangelo (1892), Shelley (1878),
Sidney (1886), Ben Jonson (1887), Walt Whitman
stb. életét. Shakespeare előzőiről szól Shakespeare's predecessors c. műve. Számos kötet tanul
mánysorozatot adott ki, ezek közt legismertebbek:
Bssays, speculative and suggestive (1890, 2 köt.);
Bssays (1893). Danteval foglalkozik Introduction
to the study of Dante (1872) című müvében, a
görög költészettel a Studies of the Greek poets
(1873—1879, 2 köt). Megjelent még magyarul
Bartoli Adolfóval együtt írt müve: Az olasz
nép és irodalom története (Budapest é. n.). V. ö.
H. F. Brown, John Addington S. (2. kiad. London
1903).
Symons, George James, angol meteorológus,
szül. Londonban 1838 aug. 6., megh. u. o. 1900
márc. 10., főképpen Anglia esőviszonyaival fog
lalkozott. Kiadta a British Rainfall és Monthly
Meteorological Magaziné c. folyóiratokat.
S y i n p a t l i i a (gör.) a. m. együttérzés, 1. Rokon
szenv és Idiopátia. — SympatMcus, lásd Szim
patikus.
S y m p e t a l a e (n8v.), 1. Archichlamydeae és
Metachlamydeae.
S y m p h a l a n g n s (inat), 1. Sziamang.
S y m p l i e m i a (Aiiat), a Lile-félék (Gharadriidae) családjába tartozó madárnem. A cankókhoz hasonlító fajai közül legismertebb az észak
amerikai Egyesült-Államokban költő és Középés Dél-Amerikában telelő iszapgázló (S. semipalmata Gin.), melyet hazájában «wlllet» vagy
(ikőszalonkas néven ismernek.
S y m p h i l i a (gör.) 1. Myrmecophila.
S y i n p l i o n e i a (gör.), 1. Duda.
S y m p l i o n i a (gör., ol. sinfonia),\. Szimfónia.
S y i n p H o r i c a r p u s Juss. (n5v.), a Caprifoliaceae (Bodza-félék) család génusza; 8 faja ÉszakAmerika és Mexikó cserjéje. A S. racemosus Mich.
(gyöngybogyó, hóbogyó)
Európában, így nálunk is
gyakran ültetett, l - 5 m. magas díszcserje. Inkább
a hófehérségű bogyójáért kedvelt, mely sűrűn esoportosodva télen is a bokron marad. Kultiválják a
kisebb és piros bogyójú S. vulgáris Mieh.-t is.
Symphosius, római költő Kr. u. 400 táján,
kitől 100 háromsoros verses rejtvény maradt
reánk. Kiadta Baehrens, Pootae lat. min. (1882,
4. köt.
S y m p l í y a m l r a A. Dl., csengőké (n5v.), a
Oampanulaceae család génusza, melynek egyik
faja a S. Wanneri Roch. hazánk DK.-i hegysé
geinek érdekes növénye; kedveli az árnyas, nem
egészen száraz mószkősziklákat. Többi 6 faja a
keletmediterrán növénye.
S y m p l i y l a (áuat), a Százlábúak (Myriopoda)
egyik osztálya. Kis, fehéres színű, fényt kerülő,
nyirkos, de nem nedves helyen, kövek, deszkák,
mohák alatt és korhadó fákban élő százlábúak.
Szemük hiányzik. Törzsük 24 szelvényből áll a
12 végtagpárjuk van. Legismertebb fajuk az
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Európában és Észak-Amerikában honos, fehér
Syiiipns, 1. Apodia.
színű és mintegy nyolc rnm. hosszú törpe skoloSyn — görög összetételek első tagja, a. m. a
pendra (Scolopendrella [Scutigerella] immacu- latin cum, val-vel, együtt, pl. synchronistikus:
lata Newp.).
egyidőben való, időben érintkező.
Symphygeotoniia, 1. Medencetágító mű
Synadéne, Botaneiatos Nikephoros görög vezér
tétek.
unokahúga, I. Géza magyar király második fele
S y m p h y s i s (gör.), álizület, az anatómiában sége volt. Férje halála után 1078 táján visszatért
a csontok összeköttetésének az a módja, melynél a Görögországba. V. ö. Wertner, Árpádok (180—
csont végeket középen savós réssel biró rostos porc 180); Pauler, Magyar nemzet története (I. 172,
köti össze. Így a S. középállást foglal el a feszes 563).
összeköttetések (Synarthrosis) és a valódi izületek
S y n a l o i p h e (gör.) a. m. két magánhangzónak
(Diarthrosis) között. Ilyen összeköttetés van a egy szótaggá való összeolvasztása, pl. dejszen
szeméremcsontok közt (S. ossium pubis); orvosok ehelyett: de hiszen.
S. alatt rendesen ezt értik.
Synanceia (Büvészhalak, aiiat), a Sárkány
S y m p h y t u m L., nadálytö (növ.), a Borragi- fejű halak (Scorpaenidae) családjába tartozó
naceae család génusza; 17 faja az B.-i félgömbön, halnem, melyre jellemző eltorzult, s mindenféle
főkép Európa mérsékelt övén és a Földközi-tenger szemölccsel és tüskével dúsan megrakott feje,
környékén van elterjedve. Füvek, többnyire hosszú csupasz teste és méregkészüléke, mely a hátúszó
nyelű tölevelekkel, a felsőbb levelek lefutnak a szá tüskéiben van elrejtve. A bűvészhal hátúszóinak
ron. Viráguk kék, vörös v. sárgás, a párta 5 torok tüskéi szúrás alkalmával sokkal nagyobb fájdal
pikkelye igen hosszú.Virágzatuk többnyire leveles mat okoznak, mint a skorpiók; a szúrásuk okozta
forgó. A S. officináié L. (fekete nadálytö, forrasztó mérgezés sokszor halált is okoz. Mindössze két faj
fű) gyökere húsos, orsóalakú, ágas, kívül fekete. ismeretes, melyek közül leggyakoribb az IndiaiSzára, levele, virágzata kemény szőröktől érdes. óceánban és Csendes-tengerben honos szemölcsöd
Nagy tojásdad v. lándzsás tőlevelei, rózsaszínű v. bűvészhal (S. verrucosa Bloch), melynek szine
lila virágai, kunkorszerű virágzatai vannak. Ned nagyon változó, rendesen a barna, vörös, szürke,,
ves réten, víz mellett egész Európában terem. Nyál sárga ós fehér minden árnyalatának keveréke.
kás gyökerének (radix symphyti v. consolidae nia- Legnagyobb példányai 40 cm. hosszúra megnő
joris)pépjét csonttöréskor borogatónak használták. nek. Húsát, a bőr lenyúzása után meg is eszik,
Vörösre lehet vele festeni. Leveleit itt-ott főzelé mert nagyon ízletes.
kül, virágát a nép helyenkint hurut ellen hasz
S y n a n c h e (gör.). A garatürt lélegzési nehéz
nálja. A S. tuberosum L. (bütykös vagy gumós ségekig szűkítő kóros folyamatokat szokták e
nadálytö) hegyvidéki. Virága sárgásfehér. Ferde névvel jelölni; az ilyen folyamat igen gyakran
bütykös, húsos tőkéjót úgy használták, mint az diftériás.
előbbinek gyökerét. A S. asperrimum M. B. kau
S y n a n d r a e (növ., a. m. forrthimesek), a két
kázusi faj. Levele csaknem tüskésszőrű, virága szikűek forrtszirmuinak régebbi sorozata Braun
eleinte bíborszínű, később égszínkék. Kitűnő ta rendszerében. A tökfélék, csengetyükefélók, a Lokarmány-növény, a Kaukázus népei termesztik. beliaceák, Goodeniaceák, Stylideaceák, CalyceraTakarmányszámba megy a S. officináié meg a S. ceák meg a fészkesek családjából áll. Eichler
peregrinum is.
rendszerében a fészkesek meg a Calyeereák kivé
S y m p i e z o m e t e r , 1. Összenyomhatóság és telével a csengetyüke-félék sorozata alkotják.
Szimpiezométer.
S y n a n t h a e (növ.). A pálmákkal rokon és a
Symplesit (ásv.), 1. Szimplezit.
hozzájuk nagyon hasonló Gyclanthaceae (1. o.)
S y m p l o c o s L. (növ.), a Styracaceae családba családjából álló sorozat.
tartozó génusz, melynek 152 faja Ázsia és Amerika
S y n a n t l i e r a e (növ.), 1. Fészkesek és Syngetrópusain élő, babérhoz hasonló levelű fa és cserje. nesia.
Egyes fajok fája értékes, némelyek levelét mató
S y n a n t h e r i n , 1. Inulin.
(1. o.) pótlékul használják. A 8. racemosa Roxb,
S y n a n t h i a (növ.), 1. Ikervirág.
kérge szolgáltatja a lotusz-kérget (china nova), a
S y n a n t h r o s e , 1. Szinantróze.
S. tinctoria L. leveleivel a gyapjút meg a sely
S y n a p n i a (gör.) névvel jelölik a folyadék
met szép sárgára festik. Fáját sweet wood néven részecskék között fennálló összetartó erőt.
értékesítik. A S. theaeformis (L. ül.) Gürke (S.
S y n a p t a (állat), a Tengeri ugorkák (HolothuAlstonia L'Hér.) Kolumbiának és Új-Granadának rioidea) osztályának Apoda rendjébe és Synapörökzöld fája. Leveléből főzik a santaféi teát. tidae családjába tartozó állatnem, 10—25-ujjas
Hazájában a kínai tea helyett isszák és az emész nagy tollas tapogatóval; megnyúlt, féregforma,
tést elősegítő szernek tartják.
hengeres testtel; bőrében horgonyforma mész
S y m p l o k e (gör., «összekapcsolás»), szónoki rögökkel. Legközönségesebb faja a S. digitata,
alakzat, mely az anafora és epifora (1. o.) össze (Mout.) csúcsukon négyujjas 12 tapogatóval és a
kapcsolásából áll, tehát a kezdő és a végszók is tapogatók között 12 barnásfekete szemfolttal;
métlődnek benne.
szine vörhenyes v. barnás; hossza 20 cm. A Föld
Syiupodialis d i c l i o t o m i a (nüv.), 1. El közi-tengerben és a nyugateurópai partokon az
ágazásiszapban él, 10—20 fonál mélységben; érintéskor
S y n i p o d i u m (növ.) a, m. áltengely, LElágazás. eldarabolódik. Testüregében az Entoconcha miraS y m p o s i a r c h o s (gör.), 1. Arbiter bibendi. bilis nevű csiga élősködik. Ugyancsak a Földközi
tenger, a nyugateurópai és keletamerikai partok
Sj mposioii (gör.), 1. Szimpozion.
iszapjában él a S. inherens (Miül.) is, melynek
S y m p t o i n a (gör.), 1. Szimptóma.
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szemfoltjai nincsenek, 12 tapogatója 5—7 oldal- lyós enyveket készítenek és egyszerűen mint
•ágas; színe vörös v. barnás; 20 cm. hosszú.
ragasztószert alkalmazzák. L. Enyv.
S y n d i k a l i g m u s , 1. Szindikalizmus.
Synaptase, 1. Emuisin.
Synaptomys (lemmingegér, áiiat), az EgérS y n e c h i a (gör.-lat.), kóros összenövések. S.
félék (Muridae) egyik neme. Zápfogai és kopo iridi.9, a szivárvány hártya összenövései; S.perinyája a lemmingekkel, külső megjelenése a mezei cardii, szlvburok összenövései stb.
•egerekkel egyezik meg. Különösen jellemző bélye
Syiieclitliria (gör.), 1. Myrmecophila.
gük, hogy felső metszőfogaik barázdásak. Legis
S y n e d r i o n (gör.), 1. Szinedrion.
mertebb faj az Észak-Amerikában (Kanadáig, Kan
S y n e k d o c l i e (gör.), a szóképek egyik fajtája,
sasig és Virginiáig) honos ál lemming (S. cooperi mely a szójelentések megszorításából vagy bőví
Baird).
téséből áll elő; stilisztikai természete abban áll,
Synarthrosig (gör.), két csont merev egye hogy általánosat különössel, elvontat konkréttel
fejez ki; nem helyett fajt, faj helyett egyént,
sülése.
egész helyett részt, sok helyett egyet, határozat
Synascidia (állat), 1. Zsákállatok.
lan helyett határozottat mond s ezáltal szemléltet,
Synaxarínm, 1. Martyrologium.
Syncaryon, a hím- és női csirasejtek magjá illetőleg megfordítva jár el s ezáltal általánosít.
nak (ú. n. előmagjának) egyesüléséből előállott Pl. «Pozsonyhoz kell e férfikara (Vörösmarty).
sejtmag neve.
Synergidák (n6V.), segédsejtek annak, a két sejt
Syncarpia (növ.) a. m. ikertermés (1. o.). 8. nek a neve, melyek az embriozsák (1. o.) csúcsá
Tenoré, a mirtuszfélék génusza és ritka kerti ban a petesejt fölött vannak.
•dísz.
S y n e r g i s m u s (gör.), 1. Szinergizmus.
S y n c e l l u s (gör.-lat., többesben syncelli), a gö
Synesios, görög filozófus, szül. Kirenében (Kr.
rögkeleti egyházban a püspök oldala mellett lévő u.) 370—375 körül, megh. 415 táján. Mielőtt ke
udvari papoknak neve. Kezdetben csak egy nevez reszténnyé lett, az újplatonikus iskolához tarto
tetett így, később többeknek adták e címet és a zott. 408'ban tért át a keresztény hitre, 410. már
legöregebbet proto 8.-nak nevezték. A S.-ok az Ptolemais püspöke, de mint ilyen is sokban eltért
•egyházfőnek tanácsosai és rendszerint nagy befo az egyház tanításától. Müvei közül néhányat újab
lyásnak örvendettek és örvendenek ma is. Kon- ban is kiadtak. Teljes kiadás Petaviustól (utoljára
-stantinápolyban a patriarcha szemének nevezték. 1640). Krabinger kiadta: Calvitii encomium 1834.
és a gondviselésről 1835. (német fordítással). A
Syncephalns, 1. Jánusfejképzödés.
himnuszokat újabban Flach 1875. V. ö. Volkmann,
Synchisit (ásv.), 1. Szincliizit.
Synchondrosis (gör.-lat.), két csontvég egy- S. von Kyrene (Berlin 1869); Sievers, S. von C.
Studien zur Geschichte d. röm. Kaiser (1870);
heköttetése porcogós szövet által.
Seek, Studien zu S. (Philology 1893); Klettner, S.
Synchronismus (gör.), 1. Szinkronizmus.
Synchron motorok, 1. Dinamoelektromos v. Kyrene (1901); Fritz, Die Briefe des Bischofs
S. v. K. (1898); v. Willamouitz-Möllendorf, Die
(jepek.
Hymnen des Proklers und S. (Sitzungsber. d. Kön.
Syncretismus,, 1. Szinkretizmus.
Syncytium, sok sejtmagvú protoplazma- pr. Akademie d. Wissensch. 1907).
tömeg, mely vagy úgy jött létre, hogy egy sejtS y n e s i s (gör.), értelem, érzék (sensus).
hen a mag sokszor egymásután osztódott anélkül,
S y n g a m o s i s , a madarak, főleg baromfiak lég
hogy a mag osztódását a protoplazma osztódása cső- és hörgőgyuladása, melyet a Syngamus trakövette volna nyomon, vagy úgy, hogy az egymás chealis, S. bronchiális fonalféreg okoz. A beteg
mellett fekvő sejtek közti sejthatárok eltűntek és madarak légcsőváladékával kikerült petékből a
több sejt egybeolvadt. Ujabban S.-nak csak azt vízben v. nedves földben kifejlődnek a lárvák,
a képződményt nevezik, mely úgy jön létre, hogy melyek eleséggel kerülnek új gazdába s ezek lég
két vagy több sejt úgy egyesül egymással, hogy útjaiban ivarérettekké lesznek. Nagyobb számban
sa eredeti sejtterületek megkülönböztethetők. Ez- súlyos gyuladást okoznak, ami köhögésben, sí
^el szemben a sokmagvú protoplazma-képződmé- poló lélegzésben, afej gyakori rázásában, nyálkás
nyeket, melyek később sejtekre tagolódnak, vagy váladék kiürülésében, a csőr tátogatásában s foko
melyek kimutathatólag több sejt értékével bírnak, zott lesoványodásban nyilvánul; végül a betegek
plasmodium névvel jelölik, viszont ha több sejt megfuladnak. A légcső kezdeti részéből a férgek
•oly benső módon olvad egybe, hogy az eredeti hosszú, finom csípővel eltávolíthatók; jó ered
flejtterületek nem különböztethetők meg, sym- ménnyel jár 5%-os szalicilsavas nátrium olda
plasmákról szokás beszélni.
tának a légcsőbe való befecskendezése is. Véde
Syndactylia (gör.-lat.), a kéz és láb ujjainak kezésül a betegek váladékainak és ürülékeinek
összegyűjtése és elége
veleszületett összenövése, illetve tökéletlen el meg a hulláknak gondos
0
es
választása. Az összenövés lehet teljes v. részleges, tése, a ketreceknek l /o<r kénsavas oldattal való
úszóhártyaszerű bőr köti össze az egyes ujjakat. alapos fertőtlenítése ajánlatos.
Az összenőtt ujjakat műtéttel szétválaszthatjuk.
S y n g a m n s (állat), a Fonalférgek (Nematodes)
S y n d e s m o l o g i a (gör.-lat.), a boncolástani rendjébe, a Strongylidae családba tartozó féreg
tudomány ama része, mely a csontszalagok tanul nem, melynek fajai a madarak és emlősök lég
csövében (trachea) és hörgőiben (bronchus) élős
mányozásával foglalkozik.
Syndesmosis (gör.), szalagok (1. o.) képezte ködnek. Leggyakoribb faja a S. trachealis Sieb.,
mely a tyúk-félék (házi tyúk, fácán, páva stb.)
•összeköttetés a csontok közt.
Syndetikoii, ragasztószer. Régebben enyvet felső levegőutaiban található s élősködésével
oldottak fel bizonyos oldószerekben, újabban fo egész nagy baromfiállományokat elpusztít; külöAmely szú S alatt nincs mes, S* alatt keresendői
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nősen nagy előszeretettel allatai állatokat támadja
meg. Hengeres teste vörösszlnü; a hím hossza
2—6, a nőstényé 5—20 mm. A két nem egyesü
lése már fiatal korában megtörténik és egybe
kelésük később oly bensővé és szorossá válik,
hogy a két nemet lényeges sérülés nélkül nem
választhatjuk külön. Élösködésónek következmé
nye, hogy a megtámadott állat erős légcső- és
hörgőhurutot kap, mely néha oly erős köhögéssel
jár, hogy az állat elpusztul. Petéi a kiköhögött
nőstény szétszakított testével kerülnek ki a sza
badba s belőlük vízben v. nedves földben fejlőd
nek ki az embriók, melyek ivóvízzel, táplálékkal
(rendesen az embriókkal táplálkozó földi gilisz
ták útján) fertőzik a tyúkféléket. Másik faja, a
S. bronchialis Mühlig, mely az előbbi fajnál na
gyobb (a hím 10 mm., a nőstény 25 mm. hosszú),
a kacsákbaa és libákban fordul elő. A szarvas
marhák gégefőjében olykor a S. laryngeus Raill.
található.
S y n g e n e s i a (n5v.), a Linné-féle növényrendszer 19. osztályának a neve, amely névvel Linné
azt a körülményt jelezte, hogy az idetartozó nö
vények porzóinak portokjai összeforrtak, vagy
összetapadok és egyszerre hullatják ki virágporu
kat, mint a Fészkesek (1. o.). A portokkal való
rendes összenövést synantliera névvel is jelölik,
amíg a 8. név nem az összenövésre, hanem az
együttporzásra vonatkozik.
Syngenetikus, az ásványtanban 1. Ércfekvő
hely.
Myngenit (ásv.), 1. Szingenit.
S y n g n a t l m s (á"at), 1. Tühal.
S y n k a r p (n6v-.), az olyan gynoeeeum, amely
nek termőlevelei egyetlen termővé forrtak össze.
Ellentéte az apokarp. (L. Termő).
S y n k l i n a l e (gör.), 1. Szinklinális.
S y n k o p c , a szívműködés kimaradása, a szív
hirtelen megállása, «szívszólhűdó8J>. Súlyosabb,
mélyebb önkívülettel járó ájulást, tetszhalált is
értenek alatta. L. még Szinkopa.
S y n k o t ü (n6v.), összenőtt szíklevelek.
S y n k r a t i a (gör.), 1. Szinkrácia.
S y n k r e t i s m u s (gör.), 1. Szinkretizmus.
Synnada, ókori város Kis-Ázsiában, Phrygia
tartományban, ma Csifut Kasszába.
S y u o d a l e e x a m e n (Szinodális), 1. Zsinati
•vizsgálat.
S y i i o d a t i c n m v. cathedraticum, 1. Egyházi
adók.
S y n o d o n t i s (állat), a Harcsa-félék egyik neme.
FajaiAfrikábanhonosak s arról nevezetesek,hogy
a vízáramlatokkal nagy előszeretettel vitetik ma
gukat a víz szinén és pedig úgy, hogy hasuk fel
felé néz. Ennek következménye sajátságos szinük,
nevezetesen hasoldaluk sötétbarna vagy fekete,
hátuk pedig ezüstszürke. A régi egyiptomiak
ismerték a S.-t és emlékeiken ábrázolták is.
S y n o d u s , 1. Szinődus ós Zsinat.
S y n o e c i a , 1. Symbiosis.
S y n o e k o l o g i a (növ.), a növényformációkról
<]. Formáció) szóló tágabb értelmű tudomány
szak.
S y n o n y m i a (gör.), 1. Szinonim.
SynophtJbLalinus, 1. Oiklopsz.
S y n o p s i s (gör.), 1. Szinopszis.

Syr-darjst

Synoptikus evangéliumok, 1. Evangélium*
S y n o s t o s i s (gör.), két csontvóg merev cson
tos összeköttetése.
S y n o t i a , az a torzképződés, midőn az alsó áll
csont hiánya következtében a fülek a felső áll
csont alatt látszólag a nyakon összenőttek.
Synotus ( B a r b a s t e l l a ) barbastellus.
Schreb. (állat), a hazánkban is honos pisze dene
vér tudományos neve.
S y n o v i a (új-lat.), ízületi nedv; sűrű, ragadós
ós csuszamlós nedv, melyet az izületekben (for
gókban) az ízületi tok (capsula articularis) belsősavós lemeze (capsula synovialis) választ ki a cél
ból, hogy a porcogóval bevont ízületi csor.tvógek
sikamlósak legyenek.
S y u o v i t i s , az ízületi savós tok gyuladásaL. Izületi bántalmak.
S y n s t i g m a (gör.), olyan test, amelynek ré
szei olyan szimmetriát mutatnak, hogy a test
minden részének helyzete és iránya csak egyet
len pontra vonatkoztatható.
Sy n t a g m a (gör.), 1. Szintagma éaNomokánou S y n t a g s n a t i t (asv.), 1. Szintagmatit.
S y n t a x i s (gör.), 1. Mondattan.
S y n t b e i n a (gör.) a. m. megegyezés. Synthematographia, megegyezésén alapuló titkos írás
mód.
S y n t h e s i s , 1. Szintézis.
S y n t h e t o c a n l u s (állat), a Fonalférgek (Kematodes) egyik rendje, melynek fajai az emlősök
(kecske, juh, szarvas, nyúl, stb.) tüdejében ós
levegőutaiban élősködnek s veszedelmes gyuladásokat okoznak. Leggyakoribb a S- capillaris
Schlegel, mely hajszálvókonyságú, üvegszerűen
átlátszó testű fonalféreg; a hím hossza 14, a nős
tényé 19—23 mm. Hosszabb testű ős még gyako
ribb a S. commutatus Kies., melynek teste barnaszínű, mert barnaszínü bólesöve átlátszik; a hím
18—30, a nőstény 28—90 mm. hosszú; gyakran,
járványszerüen pusztító tüdögyuladást okoz főleg
a juhok sorában. A macska levegőutaiban olykor
megtalálható a S. ábstrusus Raili., melynek hímje
mindössze 5, nősténye pedig 10 mm. hosszú.
S y n t o n i n , 1. Szintonin.
N y n t r o p l j» (n6v.), zuzmóknak zuzmón valóólősködése.
Syphax, Numidia Ny.-i felének királya Kr. e»
207. a rómaiakhoz pártolt, de mikor azután Sophonisbét (1. o.), Hasdrubal leányát, ki előbb Massinissa jegyese volt, feleségül kapta, ismét Karthágó
nak lett a híve. Kezdetben voltak harci sikerei
Scipio ellen, de ez 203., később Laelius és Massinissa is megverte; S. fogságba került és Tiburban halt meg.
S y p h i l i g , 1. Szifilis.
S j p l i o n , 1. Szifon.
Syra, görög sziget, 1. Szira.
Syracusa, tartomány és város, 1. Szirakuzd..
Syracuse (ejtsd: szirrakjnsz), város New York
északamerikai államban, az Onondaga-tó D.-i vé
gében, (1920) 171,717 lak., nagy arányú vas- és
acéliparral; gazdag sóforrásait 1654. jezsuiták
fedezték fel, kősófejtése is van. Szép városháza^
székesegyháza, egyeteme, csillagvizsgálója és
könyvtára van.
Syr-darja, folyó, 1. Szir-darja.
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S y s s i t i a (gör.), 1. Fiilitia.
Syria, I. Szíria.
S y s t e l l a s p i s B o u v i e r i Cautiere (állat), tenSyria Dea, istennő, 1. Derkeio.
Syriasis a. m. elefantiázis (1. Elephantiasis). germélyi rákfaj, melynek teste két oldalán 55*
világítószerve van.
Syringa (n5v.), 1. Orgonafa.
S y s t e m a , 1. Rendszer.
Syringites (állat), 1. Dentalium.
S y s t e m a t i c a , 1. Rendszertan.
Syringophilns (állat), a Trombiidaecsaládba
S y s t e m a t i c a cotnissio (lat.), a. m. rend
tartozó atkanem. Fajai különböző madarak (házi
tyúk, gyöngytyúk, galamb, páva, különböző vízi- szert készítő bizottság ; az 1715-iki országgyűlés
és éneklő madarak) evező- és kormánytollainak XXIV. cikkével kiküldött bizottság, amelynek
csévéjében élnek. Legismertebb a S. bipectinatus feladata volt a törvények és az igazságszolgálta
Heller, melynek hímje 07—08 mm., nősténye tás megjavítása. Tulajdonképen a Hármaskönyv"
(1. o.) reformjára gondoltak. Nevét azért kapta,
0'9 mm. hosszú.
mert a jog rendszerét kellett volna elkészítenie, deS y r i n g o m y e l i a , 1. Sziringomiélia.
Syrinx, arkúdiai vízi nimfa, Ladon folyóisten működése a Hármaskönyvhöz fűzött, gyakorlati
leánya, akit Pán (1. o.) szerelmével üldözött, úgy életben felmerült jogtételeket tartalmazó jegy
hogy testvérei náddá, változtatták. A szélben lengő zetekben merült ki. Ezek közül többet felvett az.
nádszálakból készítette Pán a 8. nevű pásztor egykori törvényhozás (1723 és 1729-ben), a leg
sípot, melyen a nádak orgonasípok módjára fo- többet azonban Szegedi János, a kornak kiváló
gyólag sorakoznak egymás mellé s viaszszal van jogtudósa, művei révén terjesztette el. A S. mun
nak összefűzve (képét 1. a Dionysos cikkhez mel kája így gyakorlati értékű volt és hatása érez
hető a későbbi hazai jogfejlődésben. (L. bővebben
lékelt rézkarcolaton).
Syrinx (anat.) a. m. cső (légcső; a gerincvelő Illés J.: Bevezetés a magyar jog történetébe..
1910., 203 s köv. l.-on.)
középcsatornája).
Syrinx, a. m. alsó gégefő. A gégefő alatt, a
Systole (gör. összevonás) a metrikában a hoszgógecső (trachea) és a két tüdőcső (bronchus) ha szú szótag erőszakos megrövidítése a versmérték
tórán foglal helyet. A madaraknál van jól kifej kedvéért; a fiziológiában a szivizomzat össze
lődve s benne foglalnak helyet a madarak éneké húzódása.
nél szereplő hangszalagok. A S. izomzatának ki
S y s t r o p h i a (nSv.), a sejtben a chromatophoalakulása a madarak éneklő tehetségével áll a ráknak a sejtmag körül való felhalmozódása.
legszorosabb kapcsolatban.
S y z i g i n m Gartn. (n6v.). A mirtusfélékhez tar
tozik, 140 faja Afrika, Ázsia és csekély részben
Syrmium, 1. Sirmium.
Ausztrália trópusain honos fa és cserje. A S. jamSyrmium (AUat), 1. Baglyok.
Syrokomla, Wladislaw, Kondratovicz (1. o.) bolana (Lam.) D. C. (Jamboo, Jambul, Jávaszilva) Keletindiában, a maláji területen, Kínában
lengyel költő álneve.
honos és másfelé is ültetik; termését eszik, gyö
Syros, 1. Szira.
kerének kérge cserzőanyag és a levelével egye
Syrphidae (állat), 1. Lebegő legyek.
temben gyógyszer. A Ceylontól Borneóig honos SSyrphus F., 1. Lebegő legyekcaryophyllaeum Gartn. faj illatos és fűszeres
Syrrhaptes (állat), 1. Talpastyúk.
kérge régebben mint szegfükéreg v. szegfüfahéj
Syrtek, 1. Szirtisz.
(Cassia caryophyllata v. Cortex Cassiae caryoSyras, római költő, 1. Publilms Synis.
phyllatae) került az európai piacra.
Syrus Sinaiticus, 1. Evangélium.
Sysserskit (ásv.), 1. Iridozmium.
Syzygia, 1. Egybekelés.

Sz.
Sz, sz, a magyar ábécé 29. betűje. — A hasonló
alakú lengyel sz betű a magyar * hangot jelöli.
Sz hang, kemény réshang a foghangok sorában,
a megfelélő lágy hang a z, úgy, hogy pl. küzd és
küszködik egyeredetü szók. L. Hangok.
Sza, afrikai város, 1. Szai.
Szaá, arab űrmérték. Tuniszban gabonánál =
2-583 1., olajnál = 1-26 1.
Sza'adi,valódi nevén Musarrifuddin bin MuszUh uddín Abdulláh, Perzsia első didaktikai köl
tője, szül. Sirázban 1184., megh. 1292. Élete két
korszakra oszlik; az első, mely Bagdadban, az
arab tudományok egyik fő székhelyén, folytonos
tanulás közt 30 évig tartott, a második az 1226—
56-ig tartó vándorlás, mely alatt a költő az egész
moszlim Keletet bejárta, élettapasztalást és isme
reteket gyűjtve. Sz. legismertebb műve a félig pró

zában, félig versben írt Gulisztán a. m. rózsás kert,,
mely Omer Khejjámmal együtt a legtöbbet olva
sott perzsa könyv Európában. Magyarra fordította
Erődi Béla: Szádi Gulisztánja vagy Rózsáskert
(Budapest, 1889). Sz. összes müvei (kulliját) meg
jelentek nyomtatásban Kalkuttában (1791—95, 2
köt.) és azóta többször.
Szaádia ben József, al. Fajjumi, zsidó tudós
és bölcsész, szül. Fajúmban (Egyiptom) 892.,.
megh. 941-ben. 928-ban megválasztották a szurai
(Babilónia) talmudiskola igazgatójává, mely ve
zetése alatt ismét virágzásnak indult. A bibliát
arab nyelvre lefordította és magyarázattal kisérte.
A vallásbölcsószet terén korszakalkotó Emunót
vedeót (Hit és tudás) arab munkája, melyet Tibbon Júda (1160) fordított héberre, Fürst Gyula
németre (Leipzig 1845). Egyéb dolgozatai: a bib-
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liában egyszer előforduló 90 szónak összeállítása,
imakönyv (sziddur), magyarázat a Jecirá-könyvhöz, költemények, talmudi és kronologikus mun
kák, melyek még részben fennmaradtak kéziratok
ban. V. ö. Guttman, Die Religionsphilosophie
•des Saadja (Göttingen 1882).
Szaák Lujza, írónő, szül. Gyarmaton (Győr)
1855 jan. 4., megh. Budapesten 1920 okt. 11.1874—
•84-ben a fővárosban működött mint tanítónő, 1878.
jnőtil ment Melha Kálmán ügyvédhez, másodszor,
1891., Horváth József tanárhoz Csurgóra. Elbe
széléseken kívül, melyek Hulló levelek c. (1911)
kötetben is megjelentek, írt tudományos dolgozato
kat is, köztük legjelentősebb Jósikáról írt könyve:
Báró Jósika Miklós élete és munkái (1891).
Szaan (szán). A délnyugat-afrikai busmanok
(1. o.) saját neve, jelentése szerint települt, meg
különböztetésül a hottentottáktól. Egyértelműnek
veszik a szagua nevet is, de ez csak irodalmilag
terjedt el a szongua név helyett, amely a kapföldi busmanok jórészt kihalt ágának elnevezése.
Szabács (Sábaó), Szerbia Podrinje kerületében
levő város, a Száva mellett, (i92i) 11,500 lak. Van
.gimnáziuma, élénk gabona- és marhakereskedése.
Sz. vára, a Száva jobb partján, régi vár. Molammed szultán, hogy a Száván való átkelést a
Szerémségbe biztosítsa, 1470-ben e helyen nagy
hamarsággal erős kővárat építtetett, melyet a fo
lyamról Sz.-nak nevezett el. Mátyás király felhá
borodva vette az erről szóló hírt, s Thúz János
horvát bánt amiatt, hogy ezt meg nem gátolta,
fogságba vetette. Helyébe bánná Magyar Balázst
nevezte ki, kit a vár megvételével bízott meg; ez
.azonban nem boldogulhatott az erős várral, s kény
telen volt beérni azzal, hogy Klenakon, Sz. vá
rával szemben, a becsapások meggátlása céljából
szintén várat emelt. Ekkor maga Mátyás indult
1475. késő ősszel Sz. vára ellen, s 1476 febr. 16.
még virradat előtt ádáz küzdelem után kicsikarta
a várat a védők kezéből. Erről a küzdelemről szól
a Sz. viadalja (1. o.) címet viselő legterjedelmesebb
magyar történeti ének, mely Mátyás király idejéből
fennmaradt. 1521-ben Szulejmán szultán bevette a
várat, mely ettől fogva a török kezében volt és
maradt 1717-ig; a következő évi passzarovici bé
kekötésben Magyarországhoz, illetőleg a császár
birtokaihoz kapcsolták. Az 1739-iki belgrádi béke
kötés ismét a töröknek adta vissza, s az bírta
1788-ig, midőn ápr. 25-én II. József visszavette,
;de aztán ismét visszakapta a török.
A világháború elején 1914 aug. 12. az osztrákmagyar csapatok itt keltek át Szerbiába és Sz.-ot
elfoglalták; de a hadsereg zömének az orosz harc
térre való átvitele miatt Szerbia területéről vissza
vonulván, aug. 24. Sz.-ot is kiürítették. Másod
szor ugyanaz év őszi offenzívája alatt nov. 2. fog
lalták el az osztrák-magyar csapatok, de a téli
katasztrófa és Belgrád kiürítése után 1914 decem
berben ismét ki kellett üríteni. Harmadszor 1915
•okt. 20. foglalta el a győzelmes szerbiai offenzíva
alatt Kövess hadserege és osztrák-magyar meg
szállás alatt maradt a háború végéig.
Szabács viadalja. Eredetiben fennmaradt his-tóriás énekeink legrógebbike. 1871-ben fedezték föl
«,z ungvármegyei Csicseren a Csiesery-család ok
levelei között. E fontos emlékünk Szabács várá
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nak Mátyás király által törtónt inegostromlását és
megvételét beszéli el. 150 sorra terjed, eleje hiány
zik. Pontossá teszi az is, hogy gyakori és egykorú
törléseinél és javításainál fogva eredeti fogal
mazványnak látszik. Toldy Ferenc véleménye
szerint az ének egyike lehet azoknak, melyeket
Galeotti szerint a nagy király hőstetteiről ennek
asztalánál énekeltek. E költői maradvány törté
netileg is becses, mert a vár vívásának több eddig
ismeretlen részletét tudhattuk meg belőle. Az elő
adás közvetetlensége arra enged következtetni,
hogy az ismeretlen szerzőtől eredő költemény még
az ostrom esztendejében, 1476. keletkezhetett.
Költői becsét egyszerű, természetes előadása, tö
mörsége s ritmusának meglehetős folyékonysága
teszik. Legjobb kiadása hasonmással és magya
rázattal Zolnai Nyelvemlékeink e. könyvében.
Szabadakarat. A Sz. problémája egyike a leg
többet vitatott kérdéseknek. A félreértések elke
rülése végett legjobb a kérdést pontosan elhatá
rolni. Ha a valóságos tények magyarázatát kereső
pszichológia szempontjából nézzük a problémát,
akkor a Sz.-ot tagadnunk kell, mert semmi sem
történik ok nélkül, s az akaratelhatározásnak is
megvannak a maga motívumai. Egészen más
képet nyer a kérdés, ha az erkölcsi élet szempont
jából közeledünk feléje. Ez esetben a Sz. az egyén
nek aktiv önelhatározását jelenti, amely szerint
az egyén az önmaga kitűzte célok és eszmék sze
rint határozhatja el magát. Az akarat szabadságát
ilyenkor átéljük abban a tényben, hogy tudatunk
tanúsága szerint másképpen is határozhattunk
volna, mint ahogyan határoztunk A filozófiában
különösen a bűn ós a felelősség kérdése miatt fon
tos a Sz. problémája. A reá vonatkozó elméletek
szerint a determinizmus (1. o.) tagadja, az indeter
minizmus (1. o.) pedig állítja a Sz. valóságát Van
nak aztán e két szélsőség mellett közvetítő állás
pontok is. A kérdés ma már veszített élességéből.
V. ö. Messer, Das Problem der Willensfreiheit
(1918).
Sz. (büntetőjog). Az egyéni felelősség eszméjét
elfogadó mai büntetőtörvénykönyvek általában a
Sz. tótelén épülnek fel. A büntetőjog irodalmában
e probléma körül nagy az eltérés. Ujabban mind
inkább előtérbe nyomul az ú. n. indifferentizmus,
melynek hívői azt vitatják, hogy a Sz. kérdésének
bármely irányban való eldöntése a büntetőjogot
nem befolyásolja. Ez az álláspont azonban nem
igazolható, mert Sz. nélkül nem lehet szó egyéni
felelősségről, büntetendő cselekményről s bünte
tésről. Másik nézet az ú. n. transzcendentális in
determinizmus, mely a motívumok s az egyéni
sajátszerű tulajdonságok hatásától független aka
rat létét vitatja; ellene szól a mindennapi tapasz
talat, mely az inditóokok s egyéni dispozició
kisebb-nagyobb befolyását lépten-nyomon igazolja
A determinizmus, mely a Sz.-ot tagadva az em
ber cselekményét majd fizikai és illetőleg külső
(fizikai determinizmus), majd a kialakult egyéni
jellem (erkölcsi determinizmus) szükségképi kö
vetkezményének tekinti, szintén nem fogadható
el, mert ellene szól öntudatunk, mely a máskéntcselekvós lehetőségét bizonyítja, — a cselek
ményeinket gyakran megelőző tanácskérés, — a
cselekményeinket követö lelki nyugalom, meg-

Amely szó Sz alatt nioci meg, 8 alatt keresendői
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olégedós, illetőleg lelkifurdalás és bánat. Leghe
lyesebb álláspontnak mutatkozik a különben is
uralkodó mérsékelt indeterminizmus, mely az
embor relatív akaratszabadságát vitatja olyatén
•értelemben, hogy az ember úgy fizikailag (külső
tényezők), mint materialiter (belső tényezők) kor
látolva van ugyan, de e korlátokon belül öntuda
tos elhatározással szabadon választhat a külön
böző cselekvési lehetőségek közül, sőt a korláto
kat részint egyéni tevékenységével, részint társa•dalini összműködés útján tágíthatja is. A mérsé
kelt indeterminizmus tehát a relativ Sz. alapján
az egyéni felelősség eszméjére támaszkodik, de
elismeri a külső és bolső tényezőknek az akaratra
gyakorolt hatását, s amennyiben e tényezők ere
jének hatása társadalmi úton változtatható, fele
lőssé teszi a társadalmat és ezt e tényezők elleni
küzdelemre sarkalja s ugyanekkor az egyéni fele
lősséget aránylagosan leszállítja.
Szabadalmak biztosítása. Rendeltetése: fel
találóknak, szabadalmak birtokosainak, valamint
szabadalmazott v. mintavédolem alatt álló tárgyak
gyártóinak azokat a költségeket és esetleges tör
vényes kártérítéseket megtéríteni, amelyekazokat
szabadalmuk v. mintavédelmük miatt folytatott
j)erek folytán érhetik, illetőleg terhelhetik.
Szabadalmazott osztrák-magyar államvasút-társaság, részvénytársaság, a Cs. kir. szab.
osztrák államvasút-társaságból alakult. 1855 jan.
1. a bécsi kormány a párisi «Credit mobiliers
jészv.-társasággal szerződést kötött, melynek
alapján ez birtokba vette a Magyarország és
Ausztria területén akkor volt összes állami vas
utakat, valamint a bánsági állami uradalmakat
•és bányákat. A 90 évre szóló engedély kihasz
nálását a Credit mobilier az e célra «Cs. kir. szab.
osztrák államvasút-társaság» cím alatt alapított
részvénytársaságra ruházta. Ez a társaság több
mint négy évtizeden át Magyarország és Ausztria
vasúti forgalmának elsőrangú tényezője volt.
A magyar kormányok sokáig folytattak küzdel
met a bécsi központi igazgatósággal, míg a ma
gyar vonalak külön igazgatását és a társaságnak
•osztrák-magyar társasággá való átalakítását keresztülvihettók. A társaság magyarországi vas
úti vonalait a magyar állam •— Baross Gábor
keresk. minisztersége idején — 1891 jan. 1-én,
az osztrák vonalakat pedig az osztrák állam 1908.
államosította. Az államosítási szerződésekkel a
társaság a magyar államnak 1634 km., az osztrák
államnak pedig 1377 km.,vasutat engedett át.
legfontosabb a két államot B.-Ny.—D.-K.-i irány
ban átszelő, 1310 km. hosszúságú Bodenbach—
Prága — Bécs — Marchegg—Budapest—Temes
vár—Orsovai fővonal, melyből számos nagyfor
galmú fő- ós mellékvonal ágazik ki. A vasutak
államosítása után is fennálló részv.-társaságnak
a magyar áliam a kisajátított vasutak és ingat
lanok" fejében 75 éven át évente 10.665,000 K
járadékot tartozik fizetni, az osztrák állam pedig
a megváltott vasutak fejében a társaság elsőbb
ségi kötvényeinek kamatszolgáltatását vállalta,
mely évente, az 1965. évig, 30.577,000 K terhet
jelent. A részv.-társaság tulajdonában továbbra
is megmaradtak a 133,170 hektárt tevő bánsági
uradalmak, továbbá fekete- és barnaszénbányák
Kéiv.i Nagy LexSt&na XVII. köt.
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Resicza, Szákul, Domán, Anina és Mehádia köz
ségek területén, a vaskói és dognácskai kohók,
a resiczai és aninai vas- és acélművek, hídszer
kezet-, gép-, zománcvas- és téglagyárak, Németbogsánban többféle ipartelep, Üraviczabányán
réz- és kónkovandbányászat és számos ipartelep.
A magyar vonalak nagyrósze a trianoni béke
szerződés kényszerítéséből részint Cseh-Szlovákország, részint Románia és a Szerb-Horvát-Szlo
vén királyság birtokába jutott.
Szabadalmi díjak, — Sz. hatóságok, — Sz.
hivatal, — Sz.jog, — Sz. kényszer, — Sz. Köz
löny, — Sz. lajstrom, — Sz. levéltár, — Sz.
per, — Sz. tanács, — Sz. ügyvivő, 1. Szabadalom.
Szabadalom, a feltaláló kizárólagos joga talál
mányának iparszerű készítésére, forgalomba ho
zatalára, iparszerű, vagy üzemi berendezésként
való használatára. A Sz. mellett szól: a társa
dalmi közérdek, hogy közhasznú találmányok a
társadalom részére biztosíttassanak és a feltaláló
jogos érdeke találmányának gazdasági kiaknázá
sára. Szabadalmi törvény csaknem minden mü
veit államban van, Így: Franciaországban 1844,
Belgiumban 1854, Olaszországban 1859, Spanyol
országban és Portugáliában a francia jogrendszer
érvényesítése, Svájcban 1888, a német biroda
lomban 1877, Oroszországban 1883, Angliában
már századok óta. Hazánkat illetőleg az osztrák
1820-iki császári pátens, bár alkotmányellenesen,
tényleg hatályban volt, nemkülönben az 1832. évi
osztrák szabadalmi törvényt is alkalmazták s ezt
az állapotot az 1840: XVIII. t.-c. 66. §-a törvé
nyes alapra helyezte, elrendelvén, hogy: ((talál
mányi kiváltságlevelet kivánó részvénytársasá
gok a fennálló rendszabásokhoz alkalmaztatandják magukat». Az önkényuralom alatt az 1852-iM
szabadalmi császári nyilt parancs hazánkban is
érvénybe lépett. Az 1867. évi vám- és kereske
delmi szövetség a kérdést akként rendezte, hogy
a szabályszerűleg kieszközölt találmányi szaba
dalmak mindkét állam területén érvényesek s
egyéb részletes szabályokat is tartalmazott a sza
badalmi ügyek együttes intézésére. Az 1893: XLI.
t.-c. a találmányok oltalmazásának közös egyet
értéssel való elintézési kötelezettségét megszün
tette, s mindegyik államnak joga feléledt a sza
badalmi ügyek önálló szabályozására.
B független szabadalmi törvényhozás eredmé
nye az 1895: XXXVII. t.-c. a találmányi szaba
dalmakról, amelyet részben kiegészít, részben
módosít, az 1908 : LII. t.-c. a magyar szt. korona
országainak az ipari tulajdon védelmére alakult
nemzetközi unió kötelékébe való belépéséről. Az
Ausztriával való kereskedelmi és vámszerződé
sünk (1908: XII. t.-c.) XVI. és XVII. cikke s az
ezeknek kiegészítése iránti pótszerződés (1908: LV.
t-c). A Németbirodalommal az ipari tulajdonjog
oltalma iránt kötött egyezmény (1908: LIV. t.-c.)
az 1908 : LV. t.-c. néhány eljárási szabály módo
sításáról és az 1918: XII. t.-c. a szabad, törvény
nek az ipari tulajdon oltalmára létrejött unió foly
tán szükséges módosításáról, továbbá az 1920:
XXXV. t.-c. egyes módosításokról. B törvény
cikkek lényeges intézkedései a következők:
I. A szabadalmak tárgya: Szabadalmazható
minden új találmány, amely iparilag értékesít17
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hető. A találmánynak új voltát azonban hivatal térítés mellett az állam bármikor igénybe veheti.
ból nem vizsgálják (Bejelentési rendszer), de Akinek belföldön rendes lakhelye nincs, szaba
ha a találmány nem új, az engedélyezett Sz. olta dalmat csak úgy nyerhet, ha belföldön lakó kép
lomban nem részesül. Az eseteket, melyekben a viselőt nevez.
találmány újnak nem tekinthető, a törvény hatá
V. A Sz. tartama, megszűnte, megvonása é&
rozza meg. Sz. nem engedélyezhető azokra a ta megsemmisítése. A Sz. érvényét megszűnés, meg
lálmányokra: a) melyeknek gyakorlatba vétele vonás v. megsemmisítés által veszti el. Megszűnik
törvénnyel, rendelettel vagy a közerkölcsiséggel a Sz.: a 15 év lojártával, lemondással v. a szaba
ellenkezik; b) melyek az ország hadkópességét dalmi díjak fizetésének elmulasztásával. Megvon
érd3klik, amennyiben azok ellen a kereskedelmi ható, ha a tulajdonos a belföldön gyakorlatba nem
miniszter tiltakozik; c) tudományos tantételek és veszi v. gyakorlatával felhagy és gyakorlatára
elvek mint ilyenek; d) emberi és állati élelme más megbízható belföldi vállalkozó részére az en
zésre szolgáló cikkek, gyógyszerek és vegyi úton gedélyt megadni vonakodik (u. n. Patentzwang,
előállított tárgyak, de az előállításuknál alkal a szabadalom kihasználásának kényszere). Ennek
mazandó eljárás szabadalmazható. A Sz.-engedó- indoka az, hogy a Sz. a közérdek rovására parlagon
lyezésnek vannak még egyéb megszorításai, me ne heverjen. A megsemmisítésnek a törvénybon
lyeket a törvény kimeritöleg megállapít.
kimerítőleg meghatározott esetekben van helye.
II. Szabadalmi hatóságok. 1. a szabadalmi bíró A megszűnés, megvonás és megsemmisítés eseté
ság, 2. a szabndalmi felsőbíróság; székhelyük ben a Sz. köztulajdonná válik s a fennálló jog
Budapest. A szabadalmibiróság elnökből, alelnök szabályok keretében mindenki által szabadon gya
ből, bírákból, segéd- és kezelőszemélyzetből áll; korolható.
elnök, alelnök, bíró csak az lehet, akinek itélőVI. Szabadalmi lajstrom, szabadalmi levéltár
birói képesítése vagy pedig műegyetemi minősí és szabadalmi közlöny. Az engedélyezett szabadal
tésen felül három évi szakbeli gyakorlata és szak makról a szab. bíróság lajstromot vezet, melybe
vizsgája van ; rájuk a bírói függetlenség, elmoz- minden engedélyezett Sz.beiktatandó,nemkülönben
díthatatlanság, javadalmazás, szabadságidő, nyug a szabadalmak megvonására, megsemmisítésére,
díjazási korhatár szabályai kiterjednek. Bejelen megszűnésére vonatkozó adatok s a díjak fizetése
tési és birói osztályban működik, tanácsban hatá is. A tulajdonjog átruházása, a gyakorlatbavételt
roz. A szabadalmi felsöbirósáq elnöko a Kúria vagy a hasznalatot tárgyazó engedélyek bejegy
tanácselnökével egyenlő ranggal, jelleggel és java zése csak az érdekeltek kérelmére történik, de a
dalmazással bír, tagjai a legfelsőbb bíróságok tulajdonjognak átruházása harmadik jóhiszemű
tagjai és a műeffyetem tanárai közül kinevezett személyekkel szemben csak a bevezetéssel válik
ülnökök. Tanácsban határoz. (1920: XXXV. t.-c.) joghatályúvá. A Sz. nyilvános könyv, melybe bárki
III. Engedélyezési eljárás. Sz. kieszközlése betekinthet. A Sz.-hoz tartozó leírásokat, rajzokat
végett azt a szabadalmi hivatalnál írásban kell stb. a szabadalmi levéltárban kell mogőrizni, amely
bejelenteni. A bejelentésnek a törvényben meg mindenki részére nyitva áll. A jelentett és közzé
állapított kellékekkel kell bírnia, s tartalmaznia tenni rendelt találmányok, az elutasított találmá
kell különösen a találmánynak pontos leírását. nyok címe, a Sz. átruházása, megvonása, meg
A szabadalmi bíróság bejelentési osztálya, ha a semmisítése az erre rendslt hivatalos lapban, a
Sz. engedélyezését lehetőnek nem találja, a beje Szabadalmi Közlönyben tétetik közzé.
lentést visszautasítja, mi ellen a fél a szabadalmi
VII. Szabadalmi díjak. A díiakat a törvény
bíróság bírói osztályához felfolyamodhatik. Ha a felhatalmazása alapján' (1920. XXXV. t.-c. 8. §.}
Sz. engedélyezhető, a szabadalmi hatóság a be a kereskedelemügyi miniszter a pénzügyminisz
jelentésnek közzétételét és az u. n. felhívási eljá terrel egyetértve rendelettel állapítja meg.
rásnak megindítását rendeli el. A közzétételtől
VIII. Szabadalombitorlást az követ el, aki a
számított két hónapon belül a találmány szaba szabadalom tulajdonosának engedélye nélkül vala
dalmazása ellen a törvényben meghatározott ese mely szabadalom tárgyát előállítja, forgalomba
tekben felszólalásnak van helye, mely fölött a hozza, vagy tiltott módon használja. A Sz. kihágás,
bejelentési osztály, másodfokon a bírói osztály pénzbüntetéssel, visszaesés esetében két hónapig
határoz. A szabadalmat engedélyező határozat jog terjedhető elzárással is büntetendő. Bűnvádi eljá
erőre emelkedésével a szabadalmi bíróság a jogo rásnak csak a sértett félnek indítványára van
sított részére szabadalmi okiratot (Patent brévót) helye. A büntetésen kívül a sértett félnek kívá
állít ki.
natára az utánzatok elkobzandók és megsemmisí
IV. Szabadalmi per. Az engedélyezett Sz. meg tendők, az eszközök és készülékek a további bitor
vonása vagy megsemmisítése csak írásbeli kere lás céljaira használhatatlanokká teendők. Kárté
set alapján, per útján történhetik. Az eljárásra a rítés is jár. Az ítélet a sértett kívánatára hirlapiszabadalmi bíróság bírói osztálya illetékes. Ennek lag közhírré teendő.
ítélete ellen felebbezósnek van helye a szabadalmi
IX. Szabadalmi ügyvivő az, aki jogosultságot
felső bírósághoz. A bejelentett találmány a felhí nyert arra, hogy habár nem ügyvéd, a szaba
vási eljárás tartama alatt ideiglenes oltalomban dalmi hivatal előtt folyamatban levő nem peres
részesül. A Sz. a tulajdonosnak örököseire is át ügyekben a feleket képviselhesse. A jogosítványt
száll. A tulajdonos a szabadalmat élők közti jog a kereskedelmi miniszter adja meg oly magyar
ügylettel másra is átruházhatja, gyakorlatba állampolgároknak, akik műszaki képesítésüket bel
vételét v. használatát másoknak engedélyezheti. földi műegyetemnek vagy külföldinek honosított
A véderő érdekében ós az állami egyedáruság cél oklevelével igazolják. A szabadalmi ügyvivők
jaira a szabadalmat a tulajdonosnak adandó kár- külön szakvizsga és eskü letételére kötelesek. SzaAmely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendő 1
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badalini perekben a feleket csak ügyvédek vagy országgyűlési beszéde alapján történt (1. Magyar
szabad, ügyvivők képviselhetik, s peres ügyekben ország, története). Az új párt 1875 márc. 3-án
Budapesten Gorove István elnöklete alatt tartotta
az ügyvédi képviselet kötelező.
X Nemzetközi jogi szabályozás. Aki az ipari alakuló gyűlését, amelyen több mint 300 képvi
tulajdon védelmére alakult nemzetközi Unió kötelé selő jelent meg. Belépett a Sz.-ba az akkor már
kébe tartozó államok egyikében szabadalmat jelent nagybeteg Deák Ferenc is, aki elsőnek írta be
be, annak a többi államokban való bejelentésére, nevét a párt törzskönyvébe. Az alakuló gyűlésen
haijnadik személyek jogainak fenntartása mellett, 'Tisza és Jókai körvonalazták röviden a párt
feladatát és elveit. Hathatós és üdvös kormányelsőbbségi jogot élvez.
tevékenység lehetővé tétele érdekében mindketten
Szabadalombitorlás, 1. Szabadalom.
Szabadbáránd (Gross-Warasdorf ; azelőtt fegyelmezett pártszervezet szükségességét han
Nagybarom), kisk. Sopron vm. felsöpulyaij.-ban, goz catták, s a szigorú pártfegyelem csakugyan
mindvégig egyik erőssége volt a Sz.-nak. A párt
ft920) 1639 horvát lak. (Tr. A.)
Szabadbattyán, nagyk. Fejér vm. székesfehér kebeléből alakult első kormány, melynek elnöke
Wenckheim Béla báró volt, ugyanezen a napon
vári járásában, (1920) 2035 magyar lakossal.
Szabad birtok volt az úrbéri haszonvételekkel mutatkozott be a képviselőházban s itt bemutatott
és tartozásokkal nem terhelt birtok. Ide tartoztak programmja egyszersmind a párt programmja is
; íz úrbéresek nélküli kisnemesek (a curialisták) bir volt. A Sz.-ban a pártvezéri tisztet a parlamenti
tokai. Az 1880. XLV. t.-c. 25. §-a és az 190S. VII. szokásoknak megfelelően mindenkor a kabinetíókök viselték. A párt szilárd megalapozása
t.-c. X. cikkelye a Sz. tulajdonosait « harmadik ré»zes félnek » nevezi (t. i. a volt földesúrral és a volt azonban nem Wenckheim, hanem Tisza Kálmán
műve, aki az 1875-iki választások után, amelyek
úrbéresekkel szemben).
Szabad bizonyítás, lásd Bizonyítás, Bizo a Sz. nagy győzelmével végződtek, 1875 okt. 20.
a miniszterelnöki szókb9 jutott s ezzel megnyílt
nyosság.
Szabad csapatok, az újabb időkben olyan csa a Sz. uralmának az a hosszá korszaka, amely rö
patok, melyeket önként összesereglett egyének viden Tisza-korszak néven ismeretes. Az 18?8-iki
alkottak. Ilyen Sz. voltak Szavójában, Svájcban, kiegyezési tárgyalások és a boszniai okkupáeió
a holsteini háborúban, az 1848—49-iki forradalmi noliéz helyzetbe juttatták a pártot s az az 1878-iki
években, Garibaldi hadjáratában Szicilia és Nápoly választásból nagy veszteséggel került ki. A meg
meghódítására, később a pápai állam ellen s 1870. erősödött függetlenségi párton kívül szemben
állott vele ekkor a saját kebeléből Simonyi La
Franciaországban. L. még Guerrillas.
jos báró és Szilágyi Dezső vezetésével kilépet
Szabad egyetem, 1. Szabadtanítás.
Szabad egyházak (ném. Freikirchen), az állami tek két erős csoportja is, akik a Sen?iyey-íéle
jStaatskirclie) vagy tartományi egyházaktól (Lan- töredékkel szövetkezve, egységes ellenzéki párttá
deskirche) elszakadt s azokétól külön, önálló szer alakultak. De Tisza erélye, noha csak csekély
vezetetnyert protestáns egyházi társulatok. Német többsége volt, diadalmaskodott ós az 1881-iki vá
országban a fejedelmi egyházkormányzat alól a lasztásokkor a párt is megerősödött. Ez lehetővé
protestánsoknak ily szabiul egyházi szervezetik tette végre a belső konszolidáció, a gazdasági
útján csak itt-ott sikerült magukat kivonniok, sót megerősödés és kulturális haladás munkáját,
azt mondhatjuk, hogy egyedül az alsószász kon- melynek eredményei a fejlődő magyar állam te
federált református egyházközségeknél (Brauu- kintélyét a külföldön is nagyban emelték. Tisza
gchweig, Oelle, Hannover, Göttingon, München és Kálmán kormányát 1890 márc. 13. Szápáry Gyula
Bückeburg) keletkezett a fejedelem egyházi hatal gróf, ezt pedig 1892 nov. 17. Wekerle Sándor kor
mától ment zsinati alkotmány. Hollandiában az mánya követte, aki minisztériumában a Sz. leg
állami egyháztól 1834-ben válik el a szabad, ú. n. kiválóbb erőit egyesítette. Bz volt a Sz. fénykora ;
«keresztóny református egyház» és a skót állam nemcsak népszerűsége, de politikai súlya is oly
egyháztól 1843-ban a skót szabad egyház (Free nagy volt, hogy amikor Wekerle első lemondása
Church of Scotland), majd megalakul a francia után (1894 jún.) egyöntetűen állást foglalt Rhuenországi reformátusok szabad egyháza (Bglise libre) Héderváry gróf horvát bán miniszterelnöki je
és Svájcban a gentt, neucháteli, waadtlandi Sz. Az löltsége ellen, a pártválság elkerülése végett a
áüam ós egyház teljes szétválasztásának, vagyis az király ismét Wekerlét nevezte ki. Wekerle örök
ú. n. szeparációs egyházpolitikai rendszernek a ségét 1895 jan. 14. Bánffy Dezső báró vette át,
hívei Sz. alatt az állam által semmiféle támogatás do az ő kormánya alatt az 1896-iki választások
ban nem részesített, teljjsen ignorált, ill. merőbjn után már válság merült fel a pártban. Szilágyi
magántársulat gyauáut tekintett egyházat értik. Dezsőnek a házjlnökségről való lemondása és a
disszidensek kilépése nehéz helyzetbe juttatták.
Szabad egyház a szabad államban, 1. IÁbera Az ellenzék obstrukciója végre is megőrölte a
chiesa in liberó stato.
Bánffy-kormányt, amelynek örökébe 1899 febr. 26.
Szabad elektromosság, 1. Elektromos in- Széli Kálmán lépett. A Széll-fólo programm lehe
fiuencia.
tővé tette a 67-esek tömörülését s a nemzeti párt,
Szabadelvű párt, politikai párt, amely a Horánszky Nándorral az élén, bevonult a Sz.-ba.
Deák-pártnak és a balközépnek az 1867-iki köz Az egybeforradás azonban nem sikerült soha telje
jogi alapon történt egyesüléséből jött létre, 1875 sen. Az 1901-iki választásokon az ellenzék megerő
mára 3-tól 1906 ápr. 11-ig állott fenn és három södvén, az 1903. napirendre került katonai létszám
évtizeden át Magyarország kormányzó pártja volt, emelés kérdésében oly heves parlamenti harcot
egymásután nyolc kormányt adva az országnak. indított, hogy Széli Kálmán beadta lemondását.
A két párt fúziója Tisza Kálmán 1875 febr. 3-ik I
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1903 jún. 27. JDiuen-Héderváry Károly gróf
vette át a kormányt, de bukását csakhamar maga
a Sz. idézte elő, leszavazván öt Körber osztrák
miniszterelnöknek egy beszedő kapcsán hozzá in
tézett interpellációra adott válasza miatt. Utána
Tisza István gróf következett (1903 nov. 3.), aki
ellen mindjárt a leghevesebb harcot indította meg
az ellenzék. B harcok folyamán Apponyi Albert
gróf is megvalósította régóta táplált szándékát
és lemondván házelnöki méltóságáról, néhány
elvtársával együtt kilépett a Sz.-ból. Különösen
szenvedélyessé vált a harc, midőn Tisza házszabályszigorítási tervét terjesztette elő. A Sz.
azonban egységesen és elszántan állotta a küz
delmet az 1904 npv. 18-iki eseményig, a Perczelféle szavazásig. Ámde a december 13-iki parla
menti lázadás válságos fordulatot idézett elő.
Tisza István 1905 január 5. feloszlatta a kép
viselőházat s a rákövetkező választáson az ellen
zék győzött. Fejérváry Géza báró kormányától
(1905 jún. 18) mint nem többségi kormánytól a
Sz. megtagadta ugyan a bizalmat, de a politikai
eseményekre már nem volt döntő befolyással. A
koalició kormányra jutása után 1906 ápr. 11-én
Podmaniczky Frigyes báró elnöklete alatt tar
totta a párt utolsó ülését, amelyen Tisza István
gróf indítványára egyhangúlag kimondta felosz
lását, ezzel szabad utat akarván a maga részéről
biztosítani a többségre és kormányra jutott koalí
ciónak programm ja megvalósítására. Néhány nap
pal a párt feloszlatása után a régi Sz. tagjainak
egy tekintélyes csoportja Lukács László kezde
ményezésére megalakította a Nemzeti Társaskör-t, amely később magja lett az 1910-ben ala
kult Nemzeti Munkapárt-vak. (1. Magyar ország
gyűlési páríok). A Sz.-nak a nemzet újabb tör
ténetébe belekapcsolódó 30 éves tevékenységét
tüzetesebben 1. Magyarország története. V. ö.
Magyar Nemzet Története, Mil'l. kiadás, X. kötet ;
Oláh Gyula, Az 1875-iki fúzió története; Tikár
Béla, A szabadelvűpárt története; Móricz Pál,
Az országgyűlési pártok küzdelmei; Lányi Ber
talan, A Fejérváry-kormány.
Szabadelvüség (liberalizmus), azoknak a poli
tikai, filozófiai, társadalmi irányoknak a neve,
melyek a szabadság elvét különböző viszonyaiban
és alkalmazásaiban vallják magukénak. Állam
politikai tekintetben a szabadság elve a nemzet
önrendelkező jogát jelenti, szemben az abszolutiz
mussal, a parlamenti kormányformát, szemben a
parlament hatalmát korlátozó formákkal. Egyház
politikai tekintetben a Sz. az állam felsőségét hir
deti az egyházakkal szemben. Az egyházon belül
a Sz. a vizsgálódás jogát és a haladás kötelességét
jelenti a vak elfogadás és merev megmaradás
ellenében. Társadalmi tekintetben a Sz. a társa
dalmi viszonyoknak észszerű szabályozását, az
egyenlőség elvével ellenkező előjogok eltörlését
követeli. Filozófiailag a Sz. jelenti a gondolkodás
autonómiáját, mely semmiféle külső tekintélynek
nem veti magát alá.
Szabaderdö (Ölteni), előbb önálló kisközség
Alsó-Fehér vm.nagyenyedi járásában; 1914. ön
állósága megszűnt s a szomszédos Remete (1. o.)
kisközséggel egyesült. (Tr. R.)
Szabad esés, 1. Esés és Mozgási törvények. \

Szabad hajdúk

Szabadfalu, nagyk. Temes vm. központi járá
sában, doio) 1448 német és magyar lakossal.
18*9 máj. 12. csata színhelye. (Tr. R.)
Szabadfarkú denevérek (Embállonuridae,
állat), a Kis denevérek (Microchiroptera) alrend
jébe tartozó denevércsalád. Legjellemzőbb tulaj
donságuk, hogy farkuk legalább részben szabad
s vagy átfúrja a farkvitorlát és felső oldalán sza
badon kiáll, vagy hátsó széle mögött nyúlik elő.
Fajaik a Föld forró és meleg öveiben honosak.
Legismertebb nemük a billentyűs denevérek
(Rhinopoma) neme. L. Wiinopoma.
Szabad fedélzet, tengeri kereskedelmi hajók
nak legfelsőbb fedélzete, amelyen a hajóművele
tek, mint pl. vitorlák kifeszítése és bevonása, a
horgonyok lebocsátása ós felhúzása, a hajó irá
nyítása stb. történik.
Szabad forgalom a javaknak vámvonalakkal
elválasztott területek közötti olyan forgalma,
melyet a vám lefizetése után vámellenőrzés nem
terhel. A javak a Sz.-ban külön kisérő jegyek
nélkül lépik át a külön vámterületek vámvonalait.
Szabadgazdaság, 1. Gazdálkodásirendszerek.
Szabadgondolkozás az előítélettől, a hagyo
mányoktól mentes gondolkozás. Nem fogadja el
birálat nélkül a tekintélyek tanítását, a kinyilat
koztatott igazságokat s ezért nem egyszer ellen
tétbe kerül a tekintélyi elv alapján álló vallásos
világnézettel. Mint programm vagy pártjelszó:
nem valami egységes bölcseleti irány, hanem a
kutatás szabadságának alapjain álló minden tudo
mányos és publicisztikai működés vezérlő esz
méje. A kifejezés (ang. freethinking, franc, libre
pensée) a XVIII. sz.-i angol és francia racionalista
bölcselők Írásaiból ered. Voltaire és az enciklo
pédisták irataiban az egyháznak és intézményei
nek kigúnyolásáig vezetett. A materialisztikus
világnézet, az akarat szabadságát tagadó ú. n.
determinisztikus felfogás, az erkölcsi világ tör
vényeit a természettudományos alapon kutató
irány, az embernek a többi teremtett lényből
fokozatos fejlését, a teremtett világ egységét ta
nító természetbölcselet kész hívekre találtak a
Sz. vezérszava alatt egyesültek között, habár az
említett irányok nem teszik a Sz. lényegét. A sza
badgondolkozó mozgalomnak az 1880. évi brüszszeli kongresszuson felállított nemzetközi szerve
a Fédération rationaliste du monde. A magyar
országi csoport 1905-ben alakult meg A Szabad
gondolkozás Magyarországi Egyesülete címe
alatt, flókegyesülete a budapesti főiskolai hallga
tók közt a Galilei-kör volt, közlönye az 1911-ben
alapított Szabadgondolat c. havi folyóirat.
Szabad gyakorlatok, a tomászatban azok a
gyakorlatok, amelyeket vagy egészen szer nélkül
vagy kézi szerekkel, ú. m. súlyzókkal, botokkal
vagy rudakkal végeznek. A Sz. teszik tulajdon
képen a rendes pedagógiai testképzés alapját, mert
ezek adják meg a még gyakorlatlan testnek a
biztos állást, lépést és tagmozgást.
Szabad hajdúk, magyar gyalog katonák a Tisza
és Körös közti vidéken a'XVI., XVII. és XVIII. sz.ban. 1526 körül említtetnek legelébb,mint martalócok, kik a török ellen vitézkedtek. XVII. sz.-i szabad
ságharcainkban eminens szerepet vittek. 1604-ben
Bocskay fölkelésekor, egyetemlegBelgiojoao ellen,
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Bocskay táborába mennek 8 e magyar és erős
kálvinista marcona had mindvégig sikerrel küzdött
a nemzeti ügy mellett. Amiért is Bocskay, had
járata befejezésekor 1606. a hajdúkat egyetemleg
meguemüsítvén és szabadalmakkal ruházván fel,
a mai Bihar és Hajdú vm. térségem telepítette le.
A hajdúknak ez a kiváltsága Erdély törvényeibe
(Approb. Constit. Pars III. Tit. 86. Art. I—V.) 1626.
iktattatott be. A XVII. században gyakran találunk
említést a lovas hajdúkról, kik alatt a hajdúság
területéről való lovasok értendők. Már a XVIII. sz.ban azonban a hajdú ismét csaknem kizárólag gya
log. II. Eákóczi Ferenc hajdu-ezerei (t. i. ezredei)
alatt voltakép magyar gyalogezredek értendők.
A török hódoltság megszűnésével és politikai sza
badságharcaink bevégeztóvel (1711) a régi fajta
hajdú mint külön katonaság megszűnt. De ezzel
egyidejűleg indult meg a szabadalmaik elleni haj
sza, mely végre is azzal végződött, hogy legna
gyobb részök jobbágyi állapotba vettetett. 1745-ben
iktatták be Esterházy Antal Pál herceget a derecs
kéi majorátusi uradalomba, melyhez Szalonta és
még 13 hajduközsóg tartozott. A statutio nagy fel
háborodástidézett elő a szabad hajduivadékok közt;
több hely t ellenállottak, mindenütt ellenmondottak,
de eredmény nélkül.
Szabad hajó, szabad javak (ném. frei Schiff,
frei Gut), az 1856. évi párisi tangerjogi nyilatko
zatnak (l.o.) azt a tételét fejezi ki, hogy a semleges
lobogó alá tartozó hajón levő árúkat — eltekintve
a hadi dugárútól — nem szabad lefoglalni. Lásd
Londoni hadi tengeri jogi nyilatkozat, Tengeri
háború, Zsúkmányjog.
Szabad hajózás alatt.az olyan hajók teljesít
ményét értjük, amelyek nem képezik valamely
állami hatósággal való külön megállapodás tárgyát.
Ezek a Sz.-ban foglalkoztatott magyar kereske
delmi hajók hajóbeszerzési és járatsegéíyben ré
szesülnek az 1907. VI. t.-c. szerint.
Szabadhely (Sámbateni), nagyk. Arad vm.
aradi járásában, (19ÍO) 2197 román lakossal. (Tr. R.)
Szabadhidvég, nagyk. Somogy vm. tabi járásá
ban, (1920) 2131 lakossal.
Szabadi, kisk. Somogy vm. igali járásában, (1920)
530 magyar és német lakossal.
Szabadi (Frank)Ignác, zeneszerző, szül.Pápán,
1825., megh. Máriabesnyőn. Ifjúkorában bejárta
egész Európát, Algirt, Tuniszt, Marokkót. 1848-49.
végigküzdöttea szabadságharcot. 1849—59. atyja
vendégfogadóját vezette Pápán. Majd Pesten borkereskedést nyitott. Élete végén a máriabesnyői
kolostorba vonult vissza. Népszerű és termékeny
népdal- és tánczene-szerző volt. Legkedveltebb
dalai: Jaj de fáj, Befordultam a konyhára stb. mais
élnek. Több csárdása sokáig népszerű volt; 1877.
szerzett török indulója (Plovna-nóta) Masseuet tet
szését is annyira megnyerte, hogy hangszerelte s
Parisban játszatta.
Szabad ipar az olyan ipar, amelyet bárki min
őén előfeltétel igazolása nélkülüzhetanélkül,hogy
hatósági engedolemre szorulna. L. Iparszabadság.
Szabad ízület, 1. Arthrodia.
Szabadjakabszállás, uagyk. Pest-Pilis-SoltKiskun vm. kunszontmiklósi járásában, (1920) 2037
magyar lakossal.
Szabad javak, 1. Javak.

Szabad kereskedelem

«Szabad» jelzés,a vasutaknál azt jelenti, hogy
a pálya jókarban van és a vonat biztos közieke-:
dését semmi sem akadályozza. Ezt a jelzést fóvasutakon, ahol térközjelzők nincsenek, a vonal
személyzet által minden közeledő vonat részére
kell adni, ha akadály vagy veszély nincs. (L. még
Helyhez kötött jelzők.)
Szabad jövedelem, 1. Jövedelem.
Szabadka (Subolica,
Maria-Theresiopel),
volt sz. kir. város, a Bácska legnépesebb városa,
(1920) 101,857 lak. A város a házakhoz csatlakozó,
kertekkel igen nagy területet foglal el; környéke
is szőlő- és gyümölcsöskertakbon bővelkedik.Utcái
meglehetősen szabályosan épültek, belső részei már
nagyvárosias jellegűek. A vasúti állomás előtt levő
tér, amely Mária Terézia nevét viselte, parkozott,
szép épületekkel van szegélyezve, köztük a tör
vényszéki palota. A parkban 1903. felállították
Erzsébet királyné mellszobrát. Innen a monumentá
lis városház (Jakab Dezső és Komor Marcell műve
1913)elötti térre jutunk. Nevezetesebb épületei még
a Szt. Teréz-templom (1798), a városi színház, a
Pest-szálló, a Ferencrendiek temploma (eredete a
XV. században, 1730. átalakították, 1908. román
stílusban megújították), a takarékpénztár és más
banképületek. A város lakosságának mintegy fele
lakik a városban, a többi a pusztákon és tanyákon
él. Óriási határa 95,000 hektár, gabonatermelé
sén kívül nevezetes gyümölcstermelése (szercsika^
alma) és szőllészete. 1850-ben még csak 48,126
lakosa volt, 1910-ben már 94,610, ezek közül volt
55,587 magyar, 33,208 bunyevác, 3524 szerb, 1918
német. Vallásra nézve legtöbb volt a katolikus
(85,000). A magyar kir. államvasutaknak itt üzletvezetősége volt. Vasútvonalai hét irányban ágaz
nak szót. Gyáripara újabban föllendülésnek indult.
Sz. határában van Palics-íürdő, a Palicsi-tó mel
lett; a város a tóban újabban hal tenyésztést ren
dezett be.
Sz. helyén már az őskorban nevezetes telep
volt; a magyarok történetében első ízben a tatárpusztítás után szerepelt. Nevét valószínűleg a
szabad királyi jobbágyoktól nyerte, kik akkori
lakói voltak. Albert király 1439. Hunyadi János
nak adta Sz.-t és környékét s családja kezén ma
radt addig, amíg Corvin János enyingi Török
Imrének hagyta. A török uralom alatt Sz. egé
szen elpusztult s csak I. Lipót alatt kezdett ismét
népesülni. Szt.-Mária név alatt 1743-ban kamarai
mezóvárossá, 1779-ben szabad királyi várossá lett
s akkor kapta a Maria-Theresiopolis nevet; a Sz.
név csak lS45-ben lett törvényes nevévé. Az 1918.
f egyverszünot után előbb francia, majd szerb csa
patok szállták meg; a trianoni békeszerződés a
Szerb-Horvát-Szlovón királysághoz csatolta s hiva
talos neve Subotica lett. Határából egy rósz Kelebia
pusztával megmaradt Magyarország területének.
E részből alakultak Felsöcsikeria és Tompa
nagyközségek.
Irodalom, lványi István, Sz. sz. k. város története, Sza
badka 188>j- 92, 2 kűt. ; n. a., Sz. és vidéke 1848—49-ben,
u. o. 1888; Sz. város nevéről, Századok 1882; Tormássy G.,
A Sz.-i i-öm. kat. füplébánia története, Szabadka 1883;
Franki István, A kaponyai ütközet, Szabadka 1899.

Szabad kereskedelem (ang. free trade; franc.
libre échange), a kereskodelini politika azon
iránya, amely végső következményeiben a nomze-
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tek közötti kereskedelmi érintkezést minden aka törvénykezésben területükre és tagjaikra az ügyek
dálytól és különösen a vámok okozta korlátoktól legnagyobb részében külön első f olyamodásu bíró
meg akarja szabadítani. Tágabb értelemben Sz. ságuk volt, az országgyűlésen követeikkel részt
alatt a teljes gazdasági szabadság rendszerét, be- vettek és a szabad királyi városokkal együtt a
és kifelé értik. Ily értelemben a Sz. kifejezés azonos negyedik országos rendet alkották. Ilyen Sz.
tartalmú a szabad versennyel. A Sz. mellett főleg voltak: a jászhun kerület; a hajdú-kerület;
felhozták azt, hogy a fogyasztók érdeke, hogy az a túrmezői vagy túropolyai nemesek kerü
árúkat ott vehessék, hol legolcsóbban és legjobb lete; a fiumei és buccarii szabad kikötő ke
minőségben kapják, a fogyasztók érdeke pedig az rületek; ide sorozandó még a szepesi XVI vá
összesség érdeke. Azonkívül mellette szól az, hogy ros kerülete, mely azonban az országgyűlésen
csak úgy valósul meg a nemzetközi munkamegosz már képviselve nem volt. Kiváltságos kerületek
tás, midőn minden nemzet azzal a termelési ág voltak még, anélkül azonban, hogy a törvény
gal foglalkozik, melyre a leghivatottabb. A ke hatóság jogállásával vagy a követküldés jogával
reskedelmi szabadságnak már a flziokraták (1. Fi- bírtak volna: a szepesi tíz lándzsás nemesek
ziokratizmus) voltak szószólói, fő képviselőjének széke (1802-ig), valamint a tiszai koronái és a
Sinith Adamot (1. o.) tekinlik. A Sz. eszméje a nagykikindai kerületek, az előbbi Bács, az utóbbi
XVIII. sz. végén kezd lassankint hódítani; első Torontál vármegyének alárendelve. B Sz.-et,
sikerei Turgot intézkedése a gabonakereskedelem Fiume és Buccari kivételével, a közigazgatás új
szabadsága érdekében és a Franciaország és An rendezésével és a területi új beosztással (1870.
glia között kötött Eden-szerződés. A Sz. és a véd- XLII., 1876. XX. és XXXIII. t.-c.) megszüntették,
vám közötti küzdelem leghevesebben a gabona illetőleg a törvényhatósági közigazgatási szerve
vámok körül (1. Anti-cornlaiv-league) tórt ki, zetbe bekebelezték.
amelyeknek eltörlése iránt Manchesterből indult
Szabad kézből eladás, ellentéte a hatósági
ki mozgalom (ezért nevezik a Sz. elvét manches árverésen vagy hiteles személy közbenjöttével
terizmusnak is). A gabonatörvények eltörlésével történő eladásnak.
a Sz. győzelme biztosítva volt és most az angol
Szabad kéz politikája alatt oly politikát
vámtarifa gyökeres reformon megy keresztül, míg értünk, amely irányában, elhatározásában és
végre csak igen kevés, tisztán csak pénzügyi vámra cselekvésében nincs előre lekötve megállapodások
redukálódik. A Sz. iránya ellen hiába küzdött Cham által.
berlain és pártja, mert az ország befolyásos és
Szabad kikötő (ném. Freihafen, ol. puntomüveit lakossága a legutóbbi időkig a Sz. elvét f"anco),
kereskedelmi kikötőnek az az
vallotta. A kontinensen a század első felében főleg elhatárolt,tengeri
által ellenőrzött része,
Poroszország küzd politikai okokból a Sz. mellett, amelyben azvámközegek
vámmentesen tároltatnak. Kü
győzelmét azonban csak a Francia- és Angolország lönösen nagy árúk
jelentősége van a tranzitóforgalom
között 1860. kötött kereskedelmi szerződés bizto lebonyolításában
(innen a Sz.másik neve: transitsítja, de csak egy időre. A 70-es években, főleg kikötö), amennyiben
lehetővé teszi, hogy a ten
Bismarck vezetése alatt, ismét érvényt szerez ma ger felől érkezett és ugyancsak
valamely tengeri
gának a védvámirány, mely lépésről lépésre vissza kikötőbe irányítandó árúk ideiglenesen
elhelyezést
szorítja a szabad kereskedelmet. A kereskedelmi nyerhessenek anélkül, hogy vámkezelésen
szabadság ellen küzdő országok között kiválóhelyet keresztülmenniök. L. még Szobai raktár. kelljen
foglalnak el az Északamerikai Egyesült-Államok,
Szabad királyi városok (lat. liberae et regiae
melyek, rövid időközöket kivéve, erős védvámokkal
mozdítják elő a belföldi ipar fejlődését. Ausztriá civitates), azok a városok, amelyek eredetileg a
nak és azzal Magyarországnak külkereskedelmi király földesúri hatalma alatt állottak, ezért ne
politikájában a múlt század első felében még igen vezik őket királyi városoknak. Később a király
erős tilalmi szellem uralkodott, az 50-es évek ele földesúri hatalma alól felszabadultak és köz
jén áttér a védvámrendszerre, a 60-as években hatalma alá kerültek, — vagyis országos álláshoz
kénytelen a Sz.-nek hódolni, melynek legnagyobb jutnak, ezért nevezték szabadoknak. Zsigmond
vívmánya az 1868-iki ú. n. angol pótszerződés volt, korában, amidőn elnyerik az országgyűlésen való
de a 70-es években ismét a védvám felé tart, mely részvétel jogát, összesen 7 vagy 8 volt, a XVI.
a későbbi vámtarifákban is mindinkább fokozott század elején 15-re emelkedett a számuk. Igazi
kifejezésre jut. A világháború háttérbe szorította teljes jogú város csak a sz. k. város volt az 1843
a Sz. irányát, legalább is a jelenlegi ellenfelek előtti időkben. Igazi tulajdonképeni polgár csak a
közti vonatkozásokban. A Sz. elvének hirdetői sz. kir. város polgára. A sz. kir. város mint tes
abban a tévedésben leiedzettek, hogy társadalmi tület nemes, tehát gyakorolja az összes nemesi
és politikai tekintetben abszolút igazságok és jogokat. A sz. kir. városok rendje országos rend,
abszolút elvek találhatók, holott, amint arra — amely a két nemesi (fő- és köznemesi) után jön.
bár más vonatkozásban — Smith Ádám is reá L. mé£r Város és Törvényhatóság.
mutatott, a vámpolitika nem általános elvekhez,
Szabad költözési jog, az egyéni szabadsághanem az államok mindenkori helyzetéhez és cél jogokhoz (1. o.) tartozik s magában foglalja a
jaihoz igazodik.
kivándorlás (1. o.) és szabad település jogát. Ez
utóbbinak elismerését tartalmazza községi törvéSzabad kerületek, így nevezték régebben az nyünk (1886: XXII. t.-c), amely szerint minden
ország azon területrészeit, amelyek királyi kivált honpolgárnak joga van más községbe települni.
ságok alapján úgy a megyei, mint földesúri ma A község a települést csak a törvényben meggánhatóságok alól kivétettek, önkormányzattal határozott okokból tagadhatja meg, jelesül megbírtak, közvetítették az állami közigazgatást, a tagadhatja attól, aki: a) bűntett vagy nyereségAmely szó Sz alatt nincs meg, 8 alatt keresendői
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•vágyból elkövetett vétség miatt jogerősen vád alá utóbbi állította össze a kőműves társaságok régi
helyezve van, vagy ily bűncselekmény miatt ho szabályai alapján a Sz. első törvénykönyvét,
zott büntető itólet hatálya alatt áll; b) ha a köz- mely «A régi kötelességek)) (Old Charges) néven
.ség terhelése nélkül magát fentartani nem képes; ismeretes.
•c) legutóbbi tartózkodási helyétől kielégítő er
Az első nagypáholy megalakulása után, mely
kölcsi bizonyítványt fel nem mutathat. Külföl kezdetben csakis London és Westminster vá
dieknek Magyarországon lakhatása tekintetében rosokra és környékére terjesztette ki hatás
&z 1903: V. t.-c. tartalmaz államrendészeti szem körét, még egy angol nagypáholy alakult York
pontból bizonyos korlátozásokat.
városában (1725). Majd rövid idő múlva meg
Szabadkőművesség. A Sz. az egész müveit alakult Írország (1730) és Skótország (173t>) nagy
világon elterjedt társadalmi intézmény, amely a páholya. A XVIII. sz. folyamán alakult ki az
szabadkőműves szövetség alapelveivel és céljaival angol Sz. szervezete ós felvilágosult szelleme.
•egyetértő egyéneket kisebb csoportokban, ú. n. A cél a testvériség ápolása, a lélek kiművelése és
páholyokban egyesíti. A páholyok közös szer a jótékonyság gyakorlása volt s az angol művelt
vezete, egységes vezetősége a nagypáholy. Egy középosztály, valamint a szellemi ós születési
-egy országban több nagypáholy is működhetik. arisztokrácia tagjai szívesen kerestek fel a páho
A Sz. erkölcsi alapgondolata az egész emberi lyokat, melyekből minden politikai és vallásos
nem testvéri összetartozása. Azt vallja és hirdeti, vitatkozás ki volt zárva. Az angol Sz. később a
hogy minden ember testvér és egy családban kell királyi családhoz is közel jutott, különösen mióta
-egyesíteni a nemzeti, faji, nyelvi és vallási kü György walesi herceget, a későbbi IV. György
lönbségek szerint széttagolt emberiséget. A Sz. királyt (1787) fölvették a szövetségbe.
feladatát abban látja, hogy egyrészt törekszik
Angolországból gyorsan terjedt el a Sz. az
az egyén erkölcsi tökéletesedése felé, másrészt a egész művelt világon. Észak-Amerikába az angol
jótékonyságot és emberszeretetet gyakorolja, a bevándorlók vitték be s 1730 körül már működött
ludast s a felvilágosodást terjeszti.
egy páholy Philadelphiában, melynek Franklin
A Sz. eredetére nézve különböző mesék ós vé Benjámin is tagja volt. Gyorsan terjedt a Sz.
lemények vannak forgalomban. Kapcsolatba hoz Európa egyes országaiban is; 1725. alakult az
lak a Sz.-et az ó- és középkornak mindenféle tit felső páholy Parisban, 1725. Madridban, 1731.
kos vagy titokzatos intézményével: az ókori a nápolyi királyságban, 1734. Hollandiában,
jnisztériumokban, a zsidó esszénusok testvéri 1735. Stockholmban, 1736. Hamburgban s 1742.
.szövetségében, a kelta papok, az ú. n. culdee-k az első bécsi páholy, melynek már magyar tag
-szervezetében keresik a Sz. eredetét. Mások a jai is voltak. Ezt a gyors elterjedést érthetővé
templomos lovagok rendjével hozzák kapcso teszi a XVIII. sz.-nak a miszticizmushoz, min
latba a Sz. keletkezését s azt állítják, hogy az den újhoz és titokzatoshoz hajló szelleme. A fel
•üldözés elöl Skótországba menekült templomos világosodás ós a vallási türelem felé törek
iovagok rendjének folytatása ; eg;' másik felfo vők a páholyokban keresték a rokon gondolkogás pedig a középkori rózsakeresztesekkel hozza zásúak baráti társaságát. Azonban nem min
kapcsolatba a Sz. eredetét. Ma már biztosan tud denütt haladt a Sz. az angol nagypáholy által
juk, hogy a Sz. igazi eredetét a középkori kőmű megszabott irányban; s egyideig sajnálatos el
vesek ós kőfaragók templomépítő céheiben kell tévelyedések homályosították el a szövetség ere
keresnünk. Angliában már a XIV. sz. óta voltak deti útjait. A XVIIi. sz.-nak nagy fogékonysága
=a kőműveseknek ilyen zárt s bizonyos tekintet a külső pompa iránt s a természettudományok
ben titkos társaságai (Company of Masons, haladásával együttjáró kíváncsiság és érdeklődés
néha Free Masons), melyeknek megvoltak szo az emberi ész határain túlmenő ismeretlen vilá
ros szabályai, felvételi szertartásai, különös is gok és az ezek" megismerésére törekvő titkos tumertető jelei. A XVII. sz.-ban olyanokat is fel dományok iránt befészkelődött a Sz.-be is. Egyes
vettek ezekbe a társaságokba, akik nem voltak kalandorok is hatalmukba kerítették a hiszékeny
hivatásuk szerint kőművesek s ezekből alakult szabadkőműveseket s bevonták őket a mágia ós
a dolgozó kőművesek mellett a felvett kőművesek alchimia hóbortjaiba.
társasága; szertartásaik, jeleik teljesen meg
A Sz. mindezen nehézségek és bajok mellett is a
egyeztek az építő kőművesekéivel s gyülekezetü XVIII. század folyamán csaknem az egész mű
ket gyakran páholyoknak (Lodge) nevezték. velt világon elterjedt, erős intézménnyé lett.
Ezekből a társaságokból alakultak ki a legrégibb Különösen Angliában, a skandináv országokban
.angol szabadkőműves páholyok.
ós Németországban erősödött meg. A német Sz.-re
A mai Sz. története tulajdonkép azzal az ese döntő hatással volt, hogy Nagy Frigyes trón
ménnyel kezdődik, midőn 1717. négy londoni örökös korában belépett a szövetségbe s trónra
páholy e határozta, hogy közös szervezetei te jutása után az a felvilágosult szellem, inelyet
remt s nagypáhollyá alakul egy nagymester veze uralkodása megindított, lett a virágzó német Sz.
tése alatt. 1717 jún. 24., Keresztelő Szent János szelleme is. Ekkor léptek be a páholyokba e kor
napján avatták fel ezt a nagypáholyt s nagy szak nagy költői közül Lessing, Klopstoek,
mesterré Antony Sayer-t választották. Ezzel a Kleist, Herder és Goethe.
lépéssel rendet teremtettek a meglévő páholyok
A Habsburg-ház országaiban is hamar elter
között s csak azt ismerték el szabályosnak, amely jedt a Sz. Az első páholy Prágában alakult 1723.,
a nagypáholy vezetése alatt működött. Az angol Bécsben 1742. alapították az első páholyt. A tagok
Sz. fejlődósében igen fontos szerepe volt Desa- legnagyobb része az udvarhoz közel álló s a
.guliers-nek és James Anderson skót lelkésznek. Ez I haladó eszmék iránt fogékony arisztokrácia,
Amely szo Sz alatt nincs meg, S alatt keresendő!
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tisztviselői kar és a hadsereg tisztikarának tag skót rítusa páholyt, az általa alapított páholyok
jaiból kerlllt ki. A magyarok közül résztvettek 1871. szintén önálló nagypáhollyá alakúinak «Matöbbek közt gr. Bethlen Gábor erdélyi udv. gyarországi Nagy Oriens» néven ; első nagymes
kancellár, gr. Esterházy Ferenc magy. udv. tere Joannovics György államtitkár lett. E két
kancellár, Reviczky János tábornok, Báróczy nagypáholy 16 évig működött egymás mellett,
Sándor testőrkapitány. A Magyarország területén míg végre 1886 mára 21-én mindkét testület ki
alakult páholyok tagjai között volt gr. Török mondta az egyesülést s megalakították a «MaLajos, Kazinczy Ferenc, gr. Pálffy Károly, gr. gyarországi Szimbolikus Nagypáholy»-t; nagy
Bánffy György, gr. Széchenyi Ferenc, Horváth mester Pulszky Ferenc lett. Az egyesülés után
Ádám, gr. Ráday Gedeon, Bacsányi János, Dayka nagy fellendülés kezdődött a magyar Sz. életé
Gábor, Aranka György, Naláczy József, Kölcsey ben. Pulszky után Tlákovszky István lett nagy
Ferenc. Horvátország területén nagy virágzás mester (1888—1893), utána Ivánka Imre (1893—
nak indult egy külön magyar szabadkőműves 1896), akinek halála után Berecz Antal, majd
rendszer, amely alapítójáról (gr. Draskovich Já 1897—1909. Joannovics György, 1909—1918.
nos) Draskovich-rendszer néven ismeretes. A ma Bókay Árpád s utána Bau Gottlob (1919—1920)
gyar Sz.-nek ez a virágzása csak rövid életű volt nagymester. Ez egész idő alatt a magyar
volt; az I. Ferenc uralkodásával erőre jutott Sz. arra törekedett, hogy jótékony hatással le
reakció elfojtott minden szabadabb mozgást s egy gyen a kiegyezés után meginduló magyar köz
császári rendelet 1794. feloszlatta a páholyokat életre. Élénk érdeklődéssel kísérte a közéleti kér
déseket, társadalmi mozgalmakat, így a párbaj
a birodalom egész területén.
mozgalmat, a polgári házasság és állami
Európa déli részének latin eredetű országaiban ellenes
anyakönyvvezetés életbeléptetését. Sok jótékony
is angol szabadkőművesek alapították az első és
közhasznú intézményt létesítettek a páholyok;
páholyokat; azonban ezekben az országokban a többek
közt a Népoktatási Kört, a Gyermekbarát
Sz. nagy nehézségekkel küzdött, tagjai sok üldö Egyesületet,
Orsz. Gyermekvédő-egyesületet, a.
zésen, szenvedésen mentek keresztül. XII. Kele Mentő-egyesületet,
Szabad Lyeeumot, az Ingyen
men pápa 1737. kiadta bulláját a Sz. ellen (In tej ós Ing5'enkenyér
Egyesületet stb. A világ
eminenti), melyben halálbüntetés terhe alatt el háború idejében a páholyházak
nagyrészét kór
tiltja a Sz.-et s a katolikus egyház minden erejé házakká alakították át. A proletárdiktatúra
alatt
vel igyekezett elfojtani ezekben az országokban lefoglalták a nagypáholy vagyonát és házát
&
a fejlődésnek induló Sz.-et. Különösen Spanyol eltiltották működését. A román megszállás után
országban és Portugáliában volt erős a Sz. üldö a nagypáholy hozzá akart fogni a magyar Sz^
zése.
újjászervezéséhez, ezt azonban megakasztotta a
A francia forradalom egyidőre megakasztotta páholyház erőszakos elfoglalása 1920 máj. 14.,
Franciaországban s az európai kontinens többi ezt követte a belügyminiszternek máj. 18. kiadottállamaiban is a Sz. fejlődését. Később újra erő- rendelete, mellyel a nagypáholyt s az összes pá
eebb lendületet vett a Sz. mindenütt, ahol a kor holyokat feloszlatta. Ezóta szünetel Magyar
mányok nem vetettek gátat az intézmény fejlő országon a Sz.
dése elé, s a XIX. sz. folyamán alakult ki min
den egyes ország Sz.-e. Mindenütt külön nemzeti
A Sz. mai szervezete úgy alakult ki, hogy
jellegű Sz. alakult ki, nemcsak a dolgozásmód, minden nagypáholy vagy nagyoriens önálló sza
hanem a külső formák és szertartások tekinteté badkőműves főhatóság, amely határozatokat csak
ben is. A XIX. sz. folyamán is azt látjuk, hogy saját páholyai számára hozhat. A nagypáholyok
az északi országokban, Angliában és a skandináv tiszteletben tartják egymás területi határait sországokban a Sz. mint az uralkodóház védelme csakis saját országuk területén alapíthatnak pá
alatt álló társadalmi, jótékony intézmény él és holyokat, vagy pedig ott, ahol törvényes és sza
fejlődik tovább. Európa többi országaiban a Sz. bályos főhatóság még nincs. Szabályos nagysorsa mindig az uralkodó politikai irányoktól páholynak csak az olyan alakulatot ismerik el,
függött. Minél szabadabban működhetik a Sz., amelyet egy szabályos és törvényes nagypáholy
annál több tér jut a tisztán emberbaráti munkára, alapított s avatott fel; szabályos szabadkőműves
ahol azonban üldözik és elnyomják, ott többet páholy pedig csak az, amelyet egy ilyen törvé
foglalkoznak a páhotyok az aktuális társadalmi nyes és elismert nagypáholy alapított és avatott
és politikai kérdésekkel. Amerikában igen erős s fel. Szertartás és tanításmód tekintetében nagy
a társadalmi életre nagy befolyással bíró intéz különbségek vannak a nagypáholyok közöttménnyé fejlődött a_Sz., aminek bizonyítéka az is, A Sz. két fő rendszerét különböztetjük meg: az
hogy az Egyesült Államoknak eddigi 29 elnöke egyik a szimbolikus, mely csak három ú. n. szim
közül 16 volt szabadkőműves.
bolikus fokot (inas, legény, mester) ismer (ilyen
Magyarországon több sikertelen kísérletezés a magyar nagypáholy is) ós a filozofikus vagy
után az alkotmányos élet helyreálltával, 1868. magas fokokban is dolgozó Sz. Ennek a filozóflkus'éled fel újra a Sz. az «Egyesség a hazábanw nevű Sz.-nek legelterjedtebb formái az ú. n. skót ritus,
páholy megalakulásával; három hónap alatt még a svéd ritus, melyet a három skandináv állam
6 páholy keletkezik az országban s ezek 1870. meg nagypáholya fogadott el, az angol ritus, a fran
alakítják a «Magyarországi Jánosrendű Szimbo cia ritus, s a németországi porosz nagypáholyok
likus Nagypáholyt •, melynek első nagymestere mindegyikének szintén külön magasfokú rend
Pulszky Ferenc volt. Ezzel párhuzamosan Tiirr szere van. A magasfokok legfelső hatóságát fő
István nagyrészt hazatért emigránsok részvételé tanácsnak (Supreme Conseil) nevezik. A Sz. művel megalakítja 1869. a «Corvin Mátyása nevű II ködésót szokták a páholyok belső életében királyi
Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendői
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művészeinek is nevezni, mintegy célzással az
építőművészettel kapcsolatos eredetére.
Az egyes nemzetek Sz.-e csak oszmei egyesü
lésként alkotja a szabadkőműves világszövetsé
get, melynek alapja a Sz. közös eredetének tu
data, az erkölcsi alapelvek, szertartások, ismer
tetőjelek közössége. A valóságos kapcsolat csak
abban mutatkozik, hogy a nagypáholyok egy
mást elismerik, a barátságos érintkezést közve
títő képviselőket neveznek ki s egymás munkáit
látogatják. Csak a legutóbbi évek folyamán indult
meg a törekvés a nagypáholyok közötti szorosabb
érintkezés létesítésére. Előbb kongresszusokat
rendeztek ; 1902. alakították meg a nemzetközi
szabadkőműves irodát a svájci Alpina nagy
páholy vezetése alatt. Ez az iroda a háború alatt
sokat tett az internáltak és a hadifoglyok sorsá
nak enyhítése érdekében. Az iroda helyébe 1921.
alapították meg a Nemzetközi Szabadkőműves
Egyesületet (Association Magonnique Inter
nationale), melynek ma 27 nagypáholy a tagja.
Irodnlo-m. Gescírcbte der Fra'maurerei von der Zeit ihres
Entstehens bis auf die Gegemvart von I. G. Findel. t eipzig
187}, mely könyvben az egész Sz. i r o d á j á n a k összeállí
tása megvan; Ál'gemeines Handbnch der Freimanrerel.
Dritte Auf!a<re von Lenning's F.ncyklopadie der Freimanrerei. Max Hes=e. Leipzig 1900: az éremii£ryet tárgyalja: Merzdorf, Die Denkmünzen der Freimaurerbruderschaft, Oldenburg 1851: a könyvekről szól: Klosz. Bibliographie, M. m. Frankfurt 1844: Keller, Gesoliichta des
eklektischen Freimanrerbnndes, Giessen 1857 ; Wolfstieg,
Werden nnd Wesen der Freimanrei. Zwei Abteilungen,
5 Bde. Berlin, Unger 1918 ; W. Smith, Katecbismas der
Freimaurerei. l-eipzier. 8. S. Weber 1899: Keller, Die
Freimaurerei. (Ans Natnr und Geisteswelt) B. G. Teubner; Gould. The History of Freemasonry. I—VI. London,
The Caxton Publ'shing Company : Abafl Aignor Lajos, Geschichte der Freimaurerei in Oesterreich-Ungarn, négy
kötet befejezetlen; u. a., A magyar szabadkőművesség
története 1867-ig; Frank M.. Mi a szabadkőművesség és
mit aka*- ? Budapest 1880 : Gyurátz F., A szabadkőműve
sekről, Pápa 1886 : Kaltenerícer M., A szabadkőművesség
eredete. Budapest 1889; XIII. Leo pápa körlevele a sza
badkőművességről. Es7tergom 1884; Mitterdorfer G., Mo
zaik. SzabadkSmfivesi jelzések magyarázatai, különös figye
lemmel a Magyarország Na<ry-Oriense védelme alatt dol
gozott . • .-re. Budapest 1876- Segur, Hadd lássnk őket I
vagy a szabadkőművesek mifélék, mit művelnek és mire
törekszenek? Ford. Salgó J., n. o. 1871: Sullay I., Sza
badság, egyenlőség, testvériség. Vagy mi a szabadkőmű
vesség alapelve, célja, kiviteli eszközei, eredménye és
veszélye az /Uamra és egyházra ? Eger 1881; A szabad
kőművesség lénvege, alapelvei, tört. fejlődése, szervezete
és feladata. Budapest 188S (Aigner): Szigethy Ii., A sza
badkőművesség t".na a vallás, erkölcsiség és társadalom
ról, n. o. 1877 ; Hollós László, A szabadkőművesség tör
ténete, n. o. 1874; Poszvék Gusztáv, A szabadkőművesség
lényege és feladata, Sopron 1877 : A szabadkőművesség
rövid története, névtelenül megjelent 1896.; A szabad
kőművesség hazánkban, történelmi és tájékoztató ada
tok, Budapest 1896; Aczél Gáspár, A szabadkőművesség
titkai, u. o. 1912 ; Arató Frigyes, A szabadkőművesség, u. o.
1913; Wilczek G. és Singer A., Szabadkőműves Almanach
az 1918. esztendőre; Dr. Balassa József, A szabadkőműves
ség története, u. o. 1923.

Szabad közlekedésre bocsátás (ol. libera
pratica), 1. Pratica.
Szabad községek, 1. Világosság barátai.
Szabadlábra helyezés: a vizsgálati fogság
ban levő, v. odahelyezendő egyénnek e kényszer
letartóztatás alól való felmentése, mely többnyire
biztosíték (1. o.), v. kezesség mellett történik.
Szabad léggömb, 1. Léghajózás.
Szabad Lyceum, tudományt és ismeretet ter
jesztő társaság, 1893-ban alakult azzal a pro
grammal, hogy megadja minden felnőtt egyén
nek, nemre, korra vagy foglalkozásra való tekin

Szabad orvosválasztás

tet nélkül az alkalmat arra, hogy ismeretből!
hiányait pótolja, tudását mélyítse és bővítse vagy
érdeklődését a szellemiek iránt bármely irány
ban kielégítse. A Sz. ezzel hazánkban úttörője
lett a céltudatos és rendszeres iskolánklvüli nép
művelésnek. L. Szabadtanítás.
Szabad mérlegelése a bizonyítékoknak, 1.
Bizonyítás.
Szabad műhely, 1. Közmühely.
Szabad művészetek, 1. Artes liberales.
Szabadok. A római jogban s a középkorban,
nagy szerepet játszott az embereknek felosztása
Sz.-ra és nem Sz.-ra. A római jogban a jogképes
ségnek •— személyiségnek -— feltétele a szabad
ság volt. Csak szabad ember lehetett, jogképes
személy. A szabadság állapota (status libertatis)'
előföltétele mindon más, a jogalanyisággal össze
függő felosztásnak és status-beli állapotnak: így
a status civitatis és st. familiae-nak. A szabadság
elvesztése volt a capitis deminutio maxima. A Sz.
vagy szabadon szülöttek (ingenui) voltak, vagy
felszabadítottak (liberti). Aki nem volt szabad, az.
szolga (servus) volt, s nem személy, hanem dolog,
s mint ilyen, jogoknak csak tárgya lehetett, nem.
alanya is. A középkorban a tulajdonképeni szol
gákon kívül a nem Sz. más osztályait is találjuk,
kik a szolgáknál kedvezőbb, egymás-közt külön
böző sorsban részesültek; ilyenek pl. a földhözkötött jobbágyok (glebae adseripti, Leibeigene),
a németeknél a fegyveres ministeriálisok (Ministrels), kik fegyveres szolgálatok fejében uraiktól
bizonyos földbirtokot nyertek stb. L. még NépSzabadoktatás, 1. Szabadtanítás.
Szabadoktatási Tanács (Országos), 1911—
1922), a m. kir. vall.- és közokt. miniszternek
véleményező közege volt a felnőttek iskolánkivüll
művelése ügyeiben. Ezenkívül feladata volt a
szabadtanítás országos állapotát figyelemmel kí
sérni, a társadalom szabadtanítási munkásságát
irányítani, támogatni, ellenőrizni és a miniszterileg engedélyezett államsegélyeket kifizetni. Leg
főbb érdeme volt, hogy a társadalomnak eladdig
elszórt ötletszerű kísérletezéseit rendbe szedte, a
szabadtanítás különböző ágazatait kiegészítette és
adminisztrációját megszervezte. A miniszter az.
1922. év végén feloszlatta. Munkakörét a minisz
térium kebelében az illetékes ügyosztályban szer
vezett Népművelési Központra bízta. L. Szabadtanítás.
Szabad oltalom, 1. Salvns conductus.
Szabad orvosválasztás. A munkásbiztositás
egyik fontos kérdése, hogy a biztosított szabadon
váíaszthassa-o meg kezelőorvosát vagy pedigkénytelen legyen-e magát a szerződéses pénztárt
orvossal kezeltetni. A Sz. hívei arra hivatkoznak,,
hogy mindenkinek meg kell adni azt a jogot, hogy
azzal kezeltesse magát, kiben legnagyobb mér
tékben bízik és tanácsosnak is tartják az orvosi
kar függetlenítését a pénztáraktól. A Sz. ellenzői
azt vélik, hogy mindenütt nem áll elegendő orvos
rendelkezésre, másrészt a Sz. túlságosan meg
terheli a pénztárak költségvetését. A magyar
munkásbiztosító törvény szerint a kerületi munkásbizt. pénztárak és az orvosok közötti viszony sza
bad megegyezés tárgya. Abban a kérdésben, hogy
a pénztár a biztosított tagok kezelését orvosok
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alkalmazásával v. Sz. mellett teljesíti, az Orszá
gos, munkásbiztosító pénztár hozzájárulása és
az Állami munkásbiztosítási hivatal jóváhagyása
mellett a pénztár közgyűlése határoz. L. még
Munkásbiztosítás.
Szabados (Gemerská Cierna Lehota, előbb
Feketelehota), kisk. Göniör ós Kis-Hont vm. rozs
nyói j.-ban, (i9io) 959 szlovák és magyar lak.
(Tr. Cs.-Szl.)
Szabados, 1. Béla, zeneszerző, szül. Buda
pesten 1867 jún. 3. Az Országos Zeneakadémián
tanult, amelynek később tanára lett. Művei: Tragoedia-nyitány; Szimfónia; Négy király (operett,
Rákosi Jenő szövegére); Az első és a második
(operett, Rákosi Jenő szövegére); Három Kázmér
(énekesbohózat, Népszínház 1894); Alszik a nagy
néni (egyfelvonásos vígopera, 1895, Operaház);
Itika (operett, Népszínház, 1895); Kuktakis-asszony (operett, Népszínház 1897 és Bécs, Carltheater 1898); A bolond (zenés legenda, Rákosi
Jenő szövegére, Magyar Színház 1898), később
átdolgozta népies dalművé, így került színre az
Operaházban 1911; Karácsonyi álom kísérő
zenéje (Nemzeti Színház 1901); Felsőbb asszo
nyok (operett, Lövik Károly szövegére, Népszín
ház 19U4); A múmia (operett, Kaczér Vilmos
szövegére, Magyar Színház 1904); Mária (regé
nyes dalmű, szövegét Béri Géza írta, zenéjét Szendy
Árpáddal együtt, Operaház 1905); Szép Ilonka
<daljáték, Királyszinház 1906); Bolond Istók
(daljáték, Városi Színház 1922); MenyasszonyJiáború (daljáték, Városi Színház 1923). Ezenkívül
írt számos népszerű dalt, kart, vonósnégyest. Egy
vonósnégyessel 1896. megnyerte a Királydíjat.
1921-ben megnyerte az orsz. pályázaton a Hiszek
egy nemzeti énekké vált zenéjével a pályadíjat.
Pedagógiai müvei: Kariskolai kézikönyv (1910),
•Solfége, a zenei hallás kiművelése (1921).
2. Sz. János, költő, szül. Sikulán (Arad m.)
1839 szept. 29., megh. Szegeden 1891 okt. 27.
JVIint pesti jogász feltűnt dalaival s 1860. A haza
és szerelemről címmel megjelent költeményei
sok várakozást keltettek. Balogh Zoltánnal 1862ben megindította az Új nemzedék című lapot,
AB szerkesztő és kiadó haditörvényszék elé került
,s a lap megszűnt. 1863-ban a Szegedi Hiradó szer
kesztésére hívták meg; e lapot hetedfél évig
vezette Deák-párti szellemben. 1872-ben meg
választották Szeged városának közművelődési ta
nácsosává. Szeged fejlesztésére sok kulturális esz
mét pendített meg ós sok intézményt létesített.
Rendezte a város népoktatásügyét és tanyai mű
velődési központokat szervezett. A színház palo
tája, a szegények háza, az állandó híd, a főgim
názium épülete, a reáliskola kifejlesztése stb.
nagyrészt az ő tevékenységének érdeme. 1884-ben
helyettes polgármesterré választották, 1885. a
francia vendégek látogatása után a francia aka
démia tisztjévé nevezték ki. A Petőfi-Társaság
mindjárt megalakulásakor tagjául választotta.
Verseit a Dugonics-Társaság adta ki Sz. J. Iro
dalmi hagyatéka. Költemények címmel (Szeged
1894). Szerelmi, családi, hazafias költeményeket
írt, de hivatalba lépése óta már keveset. Fordí
tott is Goethe, Heine, Lonau, Shelley, Hugó Viclor verseiből.
I
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3. Sz. Károly, zongoraművész ós zeneszerző,
Sz. 1. testvérbátyja, szül. Budapesten 1860., megh.
u. o. 1891. Erkel, majd az Országos Zeneakadé
mián Liszt és Volkrnann voltak a mesterei. A
80-as évek derekán a Magyar Királyi Operánál
karmester volt. Ekkor írta a Vio'ra c. hároin fel
vonásos balletet Jókai Mór egyik novellája (A
tengerszem) után. írt még több operát, zenekari
művet, dalt, kórust.
4. Sz. (Freystadtl) Sándor, kommunista
népbiztos, szül. Komáromban 1874 jan. 14. Fő
iskolai tanulmányait Budapesten, Bécsben, Lip
csében és Kolozsvárott végezte; az utóbbi egye
temen államtudományi doktor lett. 1890 óta
hírlapíró, 1895. a Népszava munkatársa volt, 18b8.
Budapestről szocialista agitációk miatt kitiltot
ták. Visszatérhetvén, 1906. a Népszava politikai
rovatvezetője, 1908. a munkásbiztoítópónztár tiszt
viselője lett, 1919. a proletáruralom alatt köz
oktatási népbiztos és a szellemi termékek orsz.
tanácsának vezetője volt. 1920 dec. 28. a kom
munisták ellen indított bűnperben életfogytiglani
fegyházra ítélték, de az orosz hadifoglyokért cse
rében őt is kiszolgáltatták Oroszországnak. Ere
deti müvei: A magyar nép kátéja (Komárom
1899); Szocializmus—védővár? (Budapest 190a).
Több szocialista ós kommunista munkát is for
dított.
Szabadosok, nem rendes magyar gyalogcsapa
tok a XVII. sz.-ban, melyek szabadonbocsátott
jobbágyokból állottak.
Szabad párkány, a tengeri kereskedelmi hajó
külső falazatának az a része, mely a vízvonal
fölött van.
Szabad raktár (ném. Freilager, ang. Bond),
az az állam, község v. magánosok által a külföldi
árúforgalom részére rendelkesésre bocsátott rak
tár, amelybe az árúk a külföldről szabadon, azaz
vámfizetés nélkül hetyezhetők el. A Sz.-ban elhelye
zett árúkat a pénzügyi hatóságok ellenőrzik. Ha
az árú Sz.-ból külföldre megy tovább, vámmen
tesen vihető ki a raktárból, ha azonban belföldre
hozzák forgalomba, úgy a vám akkor rovandó
le, amikor az árú a Sz.-t elhagyja. Hasonló mó
don kezeltetnek az árúk a szabad kikötőkben,
ahová a hajók minden vámvizsgálat nélkül fut
hatnak be és csakis a belföldi vevőnek történő
átadáskor fizetendő a vám a behajózott árúk után.
Sokszor a szabad kikötő partjain nagyobb terü
letek is szabaddá tétetnek a vámkezelés alól, ezek
az ú. n. szabad területek. A Sz.-t, szabad kikötőt
v. szabad területet mindig a megfelelő pénzügyi
hatóság engedélyezi és tartja ellenőrzése alatt,
még akkor is, ha a terület vagy raktár nem az
államé, hanem a községé, v. magánosoké. Nagy
forgalmú kikötővárosokban az egyes jelentősebb
export-import ügynökségeknek saját Sz.-a szokott
lenni, olykép, hogy magán az üzlettelepen van
elhelyezve a vámsorompó.
Szabadság általában a függetlenséget, a kény
szertől való mentességet jelenti, de különböző vo
natkozásaiban különbözőt jelent. így a politikai
Sz. nem jelentheti az egyén akaratának kor
látlanságát, mert ez fölbontaná az államot; itt
az egészre való tekintet szab határt az egyéni
akaratnak, de ezeket a határokat maga az egész
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valamilyen formában állapltja meg a jogegyen
lőség alapján. Az egyén mint olyan szabad, ha
nem másnak az eszköze; szolgálhat ugyan mást,
engedelmeskedniük más ember akaratának, de
emberi méltósága határain belül. Szellemileg sza
bad, akit oktalan előítéletek meg nem akadályoz
nak az igazság fölismerésében, a helyesnek cse
lekvésében. Az akarat szabadsága többféle értelmű.
AMt a szenvedély elvakít, aki az észre nem hall
gat, a részeg, beteg, őrült ember, lelki okok hatása
alatt cselekszik ugyan, de nem bírja mérlegelni
az okok erejét, nem szabad. Aki megfontolja cse
lekvését, de külső kényszer miatt nem bír csele
kedni, az nem szabad, a cselekvés szabadságának
híjával van. Hogy vájjon az akarat föltétlenül
szabad-e, azaz, akarhatta volna-e ellenkezőjét is
annak, amit akar (indeterminizmus), sokat vita
tott kérdése a filozófiának, (L. Szabadakarat,
Spinoza, Kant).
Jogi Sz., kiterjed mindarra, amit a jog szerint
tenni lehet. Személyes Sz., a szabad mozgás, a
test szabad használata, mely büntetőjogi védelem
alatt áll, s csak a törvényben meghatározott ese
tekben és formák között szorítható meg. El nem
ismerésén alapultak a rabszolgaság, a földhöz
kötöttség.
Köz- és magánhivatalnoknak évenkint üdü
lésre engedélyeztetni szokott időt is Sz.-nak neve
zik. (IÍ. Szabadságidő.) L. még Költői szabad
ság és Politikai szabadság.
Szabadságbüntetés az a jogkorlátozás, mely
a személyes szabadság érintésével nehezedik vala
mely bűncselekmény címén annak elkövetőjére.
Alapgondolata, hogy a bűntevőt ama jogában kell
büntetni, amellyel a társadalom kárára visszaélt.
A Sz. aszerint, amint a szabadságot csupán kor
látozza vagy elvonja: szabadságkorlátozás (ne
mei : deportáció, transzportáció, kiutasítás, kitil
tás stb.) és szabadságvesztésbüntetés (1. o.).
Szabadság, egyenlőség, testvériség, 1. Liberté, égalité, fraternité.
Szabadság elleni bűncselekmények azok,
melyek a személyes szabadság joga ellen irá
nyulnak s mint az egyén szabad érvényesülé
sének súlyos Bérelmei jelentkeznek. A magyar
Btk. csak a külső szabadságot védi; * belső sza
badság, azaz az akarati elhatározás csupán köz
vetve részesül védelemben (1. Kényszerítés). A
Sz. sorában a tipikus személyes szabadság meg
sértésének bűncselekményén kívül hazai btkvünk
ismeri a gvermekrablást, leányszöktetést és nőrablást (1. o.).
Szabadság és egyenlőség társasága, 1. Mar
tinovics.
Szabadságév, 1. Jóbel-év.
Szabadságía (franc, arbre de la liberté) a
szabadságot jelképező fa, melyet az Angliától el
szakadt északamerikai gyarmatok példájára 1790
•óta Franciaország minden községében, rendesen
annak főterén ültettek. Rendesen nyárfák vagy
tölgyfák voltak, melyek növekedésükkel a szabad
ság feltörekvését jelképezték. Körülöttük folytak
le a szabadságiimiepek. A Sz.-k ültetése a májusi
fák állításával egy eredetű. Az 1848-iki forrada
lom után Németországban, Itáliában és Svájcban
8 állítottak Sz.-kat.

Szabadságharc

Szabadságharc, a magyar nemzet önvédelmi
harca 1848—49-ben a felkelt nemzetiségek (szer
bek, horvátok, oláhok), majd Ausztria s annak
szövetségese, Oroszország ellen. Politikai előz
ményeit és vonatkozásait 1. Magyarország tör
ténete. (XIII. köt. 243—246 1.)
A szerbek félkelése. A tulajdonképeni Sz.-ot
az 1848-i törvényekkel elégedetlen s a bécsi reak
ciós köröktől bátorított nemzetiségek felkelése
vezette be. A délmagyarországi szerbek 1848 máj.
13. Karlóczán tartott «nemzet{ryülésükön» azt
határozták, hogy hazánk szerblakta vidékeit
«Szerb Vajdaság* néven elszakítják Magyar
országtól. Rajacsics (1. o.) érseket ccpatriarchává», Suplyikác (1. o.) cs.ezredest pedis «vajdává» választották. A felkelés szervezésére nem
zeti bizottságot (odbor) választottak, melynek el
nöke Sztratimirovics ezredes lett. Ez csak
hamar 20—30 ezernyi főnyi sereget szervezett. A
felkelők erejét a határőrvidókl ezredek elpártolt
katonái és szerbiai önkéntesek, az ú. n. ccszerviánok» növelték Knityanin (1. o.) vezetése alatt.
A magyar kormány eleinte csak néhány császári
sorezredbeli és önkéntes honvédzászlóaljat küld
hetett. E csapatokat még ekkor császári tisztek
vezették, a fővezér Bechtold volt. 1848 júl. 11.
Yerseczet támadták meg a szerbek, de vereséget
szenvedtek. Júl. 14. Bechtold fővezér SzentTamás ellen intézett sikertelen támadást. Ezután
egymást érték az écskai (júl. 15), a fiit aki (júl.
16) és földvári csaták, melyekben a felkelők min
denütt vereséget szenvedtek. Aug. 2. Neuzina
mellett mért a szerbekre csapást Kiss Ernő (1.
Kiss-csálád) ezredes; aug. 18. Fehértemplomot
rohanták meg a felkelők, de a várost Maderspach (1. o.) vitézsége megmentette. Aug. 19.
Szent-Tamásnál a magyar csapatok megtámad
ták a fölkelőket, de kudarcot szenvedtek s ezt a
magyar közvélemény Bechtold árulásának tulaj
donította, mire maga Mészáros hadügyminiszter
vette át a megerősített délvidéki magyar sereg
vezérletét, azonban szept. 21. ő is kudarcot val
lott Szent-Tamás harmadik megrohanásával.
V. Ferdinánd 1848 okt. 3-i manifesztuma után
Temesvár és Arad-v&r parancsnokai (Bukavina
és Berger) is nyíltan a magyar kormány elleu
fordultak és támogatták a szerbek felkelését. Ezek
okt. 13. Ó-Becsét ós Török-Becsét rohanták meg,
de mindkét helyen visszaverték őket. Arad-várá
nak körülzárását a magyar kormány Máriássy
(1. o.) alezredesre bizta; de a dec. 3—4. éjjelén a
vár ellen intézett megrohanás nem sikerült neki,
sőt dec. 14. vereség érte a felmentő osztrák sereg
től Űj-Arad mellett. Erre Gál Miklós ezredes lett
az aradi ostrom-sereg parancsnoka, ki azonban
csak a vár megfigyelésére szorítkozott.
A szerbek ellen JTmErnő, a bánsági főparancs
nok előbb Damjanich ezredest küldte. Ez nov. 9.
Strázsa (Lagerdorf) mellett mért nagy csapást a
szerbekre, nov. 30. pedig Maderspach foglalta
el a szerbek táborát a Karas jobb partján. Dec. 4.
maga Kiss Ernő indított támadást a tomaseváci
megerősített hídfő ellen, de eredménytelenül, el
lenben Damjanich d3c. 12. kemény harc után el
foglalta az alibunári tábort, dec. 14—15. vissza
verte a szerbak egy éjjeli támadását Jarkovácon.
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E győzelmek hatása alatt a szerbek önként vonul
tak ki toniaseváci állásaikból.
Jellachich betörése. Horvátországban a ma
gyarellenes Jellachich (1. o.) bán vezetése alatt a
zágrábi tartománygyűlés 1648 jún. 5. nyiltan sza
kított a magyar kormánnyal s a felkelő szerbek
kel szövetkezett. A magyar kormány közbenjárá
sára jún. 10. V. Ferdinánd a bánt letette s felség
eértőnek nyilvánította, de a reakció fölülkereke
dése után szept. 4. újból visszahelyezték állásába.
Jellachich nagyobbrészt határórvidéki ezredekből
álló rendes seregével (20—22,000 ember), melyhez
még 10—15,000 főnyi népfölkelő csapat is csatla
kozott, 1848 szept. 11. Légrád mellett átkelt a Drá
ván. A Dráva mellett előbb az Ottinyer (1. o.),
majd Teleki Ádám vezérőrnagy alatt álló alig 60o0
főnyi magyar dandár visszavonult. Jellachich
Nagykanizsán át a .Balaton mellett vezette serege
zömét. A magyar sereg Velencze (Fejér m.) mellett
ütött tábort s új honvéd ós nemzetőr csapatokkal
erősbödve kb. 20,000 főre emelkedett. A fővezér
séget ekkor Móga (1. o.) altábornagy vette át, ki
szept. 29. Pákozd és Sukoró közt vette föl a uarcot a horvát sereggel. Jellachich 4 órai harc után
Székesfehérvárra hátrált. Nyomban ezután 3 napi
fegyverszünetet kórt Mógától s ezt az időt arra
használta fel, hogy sietve visszavonult Komárom—
Győr irányában. Latour hadügyminiszter okt. 6-án
néhány zászlóaljat akart Jellachich segítségére
küldeni, de erre kitört a véres bécsi forradalom,
melynek a hadügyminiszter és néiiány főtiszt is
áldozatul esett. Jellachich okt. 7. lépett át Ausztria
határán. Tartalékserege, mely lioth és Philippovich (1. Philippovich 2.) tábornokok vezetése alatt
Tolnamegyén át Székesfehérvárig nyomult előre,
Jellachich vereségének hírére vissza akart vo
nulni, do nyomon követte őt Perczel Mór (1. o.)
egy számra kisebb (3200 főnyi) csapattal, melynek
elővédét Görgey (1. o.) őrnagy vezette. Miután a
visszavonulás útját a tolnai népfölkelők elzárták,
a két tábornok 7500 emberrel és 12 ágyúval Üzora
mellett 1848 okt. 7. megadta magát. Perczel ez
után Kanizsa felé vonulván, okt. 17-én Kotort
mellett kierőszakolta a Murán való átkelést s
megszállotta a Muraközt.
A magyar fősereg Móga vezetése alatt Pándorfig nyomult előre s ott megállapodott (okt. 10.).
Nemsokára Kossuth is megjelent a táborban és
12,000 főnyi erősítést hozott. Ezalatt Jellachich,
Auersperg és a fővezérré kinevezett Windischgraetz herceg seregei minden oldalról körülvették
Bécset, melyet a forradalom vezérei makacsul
védtek. Hosszas fontolgatás után végre a szoron
gatott bécsiek segítségére indult Móga. Okt. 30-án
Schwechat és Mannswörth mellett ütközött meg
Jellaelúch hadtestével, melynek tüzérsége rendet
lenségbe hozta a nagyobb részt nemzetőrökből álló
magyar sereget s visszavonulásra kényszeritette.
B kudarc után okt. 31-én Bécs is kapitulált.
Az erdélyi harcok 1848 őszén, A szerbekkel
egy időben az erdélyi oláhok is, akik május 15-én
Balázsfalván Sagima püspök vezetésével gyűlést
tartottak (1. Magyarország története), mozgalmat
indították az Unió ellen, s a szászok is csatlakoz
tak a mozgalomhoz. Mikor Puchner (1. o.), Erdély
katonai főparancsnoka szintén a magyar kormány.
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ellen foglalt állást, a felbátorodott oláhok meg
kezdték kegyetlen harcukat a közöttük élő ma
gyarság ellen (Kisenyed okt. 15., Zalatna okt. 25.).
Ezeknek megtorlására az agyag-falvi gyűlésen
(okt. 16.) szervezkedett székely tábor boszuló had
járatra indult. Ugyanekkor Úrban cs. alezredes
Naszódon szervezte az oláh felkelést; de a széke
lyektől Sál-patak (okt. 29.) és Vajdaszentiván (okt31.) mellett vereséget szenvedett. Ezalatt Bukovi
nából Wardener altábornagy uj segítséget hozott
Urbannak s Beszterczén át Kolozsvár ellen indultMiután Baldácsi honvédezredes Szamosújvár
nál nov. 13. vereséget szenvedett, Kolozsvár nov.
17. kapitulációs egyezséget kötött Wardenerrel, a,
kicsiny magyar sereg pedig Czetz (1. o.) őrnagy
vezetése alatt Csúcsára vonult vissza. Erdély leg
nagyobb része a császári hadak hatalmába került
s az udvarhelyi és csiki székelyek is meghódoltak.
Csak a háromszékiek vették fel a küzdelmet a
császári sereggel s lelkesülésük fölkeltésóbcn nagy
része volt Gábor Áron (1. o.) ágyúöntő fellépésé
nek. De elszigetelten az 1849 jan. 2-án kötött
árapataki szerződésben ők is maghódoltak feltéte
lesen Gedeon osztrák tábornok előtt.
Windischgraetz hadjárata. Radetzky itáliai
győzelmei ós a bécsi forradalom leverése felbáto
rították az Olmutzbe menekült udvart, hogy Ma
gyarország ellen nyilt támadást intézzen. Több
mint 100,000 embert mozgósított. A főseregnek
Windischgraetz herceg vezetése alatt az ország
nyugati határán a Duna mindkét partján, Simunich (1. o.) hadosztályának a Kis-Kárpátok irányá
ban, Schlik (1. o.) hadtestének a duklai szoros
környékén kellett előnyomulnia. Kiegészítette a
támadási gyűrűt Puchner erdélyi hadteste, kinek
Nagy-Várad felé kellett támadnia s az Arad.
és Temesvár őrségeitől támogatott szerb felkelők
a délvidéken. Még egy tortalék hadosztály állott
Nugeut vezetése alatt a Muraköz határán. Ez
osztrák erőkkel szemben sokkal kisebb és gyakor
latlanabb magyar csapatok állottak szemben. Leg
több katonai értéke volt a Görgey vezetése alatt
álló u. n. fel-dunai seregnek (30,000 ember, 100
ágyú).
A hadi készületek között történt 1848 dec. 2. a
trónváltozás. V. Ferdinánd lemondásával I. Fe
renc József foglalta el a trónt, aki megerősítette
Windischgraetzet fővezéri tisztében ós őt a táma
dás megkezdésére utasította. A támadást Siinunich vezette be a Kas-Kárpátokban a nádasi szo
ros ellen (dec. 14), honnan Ordódy dandárát Nagy
szombat felé szorította vissza. Ordódy Lipótvárba
vonult, a segítségére küldött Guyon (1. o.) ezre
des Nagyszombat mellett dec. 16. vitéz küzde
lem után vereséget szenvedett és Komáromba hú
zódott. Ugyanezen a napon indult meg az osztrák
fősereg is egyelőre két hadtestben (I. Jellachich,
II. Wrbna). Az I. hadtest a Duna jobb partján
dec. 16. Parndorf mellett visszaszorította a Zichydandárt, mire az egész magyar sereg Győrig hát
rált. Az osztrák II. hadtest dec. 18. Pozsonyt szál
lotta meg s innen ez is a Duna jobb partjára kelt
át. Görgey a Vértes-hegységig hátrált. Windisch
graetz az Ottinger-lovasdandárt küldötte üldözéséra, mely Bábolna njpllett dec. 28. Görgey Kor
nél utóvéd dandárát szétszórta. Győrnél az osztrák
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«ereg kettévált. JellacMch Mór felé menetelt.
Itt ütközött meg dec. 30. Perczel Mórnak a Mura
közből felsiető 6000 főnyi hadtestével s azt sú
lyosan megverte. E csatavesztés hatása alatt Gör
gey a Vértes-vonalat is elhagyta s (1849 jan. 3.)
Buda és Pest fővárosokat is feladta, honnan a kor
mány és országgyűlés már előbb Debreezenbe me
nekült. Görgey Váczra vonult seregével s itt adta
ki jan. 5. hires kiáltványát, melyben a ccfeldunai
hadtest» az V. Ferdinándtól szentesített törvények
Tédelmére kel, de ellene fordul minden republi
kánus törekvésnek.
Schlik betörése. Az osztrák fősereg támadását
megelőzve, Schlik hadteste a duklai szoros körül
már 1818 dec. 5. átlépte az országhatárt.Vele szem
ben Pulszky Sándor alezredes jóval kisebb csapata
állott, de a budaméri csatában dec. 11. vereséget
szenvedett, mire Kassa is az osztrákok kezébe ke
rült. Schlik csak dec. ?6. indult meg Miskolcz felé,
hol az újjászervezett és megerősített magyar se
reg felett Mészáros, volt hadügyminiszter vette
át a vezérletet. Szikszó mellett dec. 28. az osztrá
kok győztek ugyan, de Schlik mégis visszavonult
Kassára. Mészáros ekkor 8500 főnyi hadtestével
Kassa megtámadására indult, de az 1849 jan. 4.
vívott csatában Kassától délre súlyos vereséget
szenvedett s majdnem összes ágyúit elveszítette.
Tüzután a magyar sereg Tokajig vonult vissza, hol
Klapka György (1. o.) újjászervezte.
Görge7/ visszavonulása a bányavárosokon át.
Görgey 1849 jan. 6. hagyta el hadtestével (16,000
ember, 73 ágyú) Váczot és Selmeczbánya felé
indult. Üldözését "Windischgraetz Wrbna, majd
Csorich altábornagyra bizta. Ugyanekkor a jab1 unkái hágón át benyomuló Gö'tz tábornok, miután
Budatin mellett Beniczky (1. o.) és Querlonde
(1. o.) nemzetőrcsapatait megverte, a Turócz völ
gyében nyomult előre. Görgey, mialatt Szélakna
és Hcdrusbánya mellett az üldöző osztrákok sú
lyos veszteséget okoztak ahátvédet képező Guyonés Pi7?er-hadcsztálynak, egész haderejét Beszterczebányán összpontosította és a Szepességen át
folytatta a visszavonulást óriási nehézségek közt,
de nagy ügyességgel. Görgey közeledésének hírére
Schlik a Szepesből Sárosba vezető branyiszko'i
siorost megerősítette, sőt innen Kiesewetter őr
nagy egy különítménnyel febr. 2. Iglón éjjeli tá
madással meglepte Guyont, de visszaverték. Gör
gey ezután Guyont küldötte a branyiszkói szoros
megvételére, ki e feladatának febr. 5. vitézül meg
felelt. E győzelem következménye volt, hogy Gör
gey febr. 6. megszállotta Eperjest és komolyan
veszélyeztette Schlik helyzetét, kit Klapka tiszai
hadtestével jan. 22. Tarczal és Bodrogkeresztúr
mellett, jan. 31. pedig Tokaj mellett megvervén,
Kassa felé szorított vissza. Schlik, hogy a be
kerítést elkerülje, Rimaszombat felé elvonult.
1849 elején a bánsági (Damjanich) hadtesttel
«gyütt a bácskai magyar serog is (Vécsey) északra
vonult a Tiszához, hogy a magyar fősereggel
egyesüljön. Az elszigetelten maradt magyar várak
közül Eszék 1849 febr. 13. kapitulált Nugent
körülzáró csapatai előtt, míg Pétervárad továbbra
is magyar kézen mnradt. Áz aradi és temesvári
császári őrségektől támogatott szerb felkelők 1849
febr. 8. Arad várost rohanták meg s innen kiszo-

rították Gál Miklós ezredes seregót, de Asztalos
százados egy merész ellentámadással kiverte őket
onnan. Pár nap múlva (febr. 12.) a Szeged ellen
támadó TJieoáorovich tábornok seregét verte
vissza Hadik Új-Szeged és Szőreg közt.
Bem téli hadjárata Erdélyben. Az Erdélyből
kiszorult magyar haderő (15,000 ember, 24 ágyú)
három kis csoportban foglalt állást Csúcsa, Zsibó
ós Nagybánya körül, mikor a honvédelmi bizott
mánytól kinevezett Bem (1. o.) tábornok átvette
annak fővezérletót 1848 dec. 16. Az új fővezér e
három csoportot nyomban koncentrikus támadás
sal Kolozsvár visszafoglalására irányította. Mi
után Tticzkó ezredes Csúcsánál (dec. 19.), Czetz
ezredes pedig Zsibónál (dec. 20.) visszaverte az
osztrák csapatokat és oláh felkelőket, Bem a har
madik oszloppal a Szamos völgyén egész Désig
nyomult, hol dec. 23. megvert egy osztrák dandárt.
E győzelmek hatása alatt rz osztrákok feladták
Kolozsvárt, hová Bem dec. 25. vonult be. Bethlen
nél dec. 29. Urbant meq-verte és Bukovinába szo
rította. Ezután Bem délre fordult, hogy Puchner főparancsnok székhelyét, Nagyszebeni támadja
meg. Medgyesen át gyors menetben Nagyszeben
előtt termett s félannyi (4000 ember) seregével
jan. 21. merészen megtámadta Puchnert. Bár a
harcba a Vízakna felől jövő Czetz ezrades is be
avatkozott, Bem mégis kénytelen volt veszteség
gel Szelindekre visszavonulni, hol azonban jan.
24. vitézül visszaverte az osztrákok ellentáma
dását. Ezalatt orosz segélycsapatok szállották meg
Nagyszebeni s Puclmer teljes erejével megtámad
hatta a kis masryar sereget Vízakna mellett febr.
4-én. Bem 1000 embert és 16ágyut veszítve, SzászSebesen át a Sztrigy balpartjáig hátrált. A víz
aknai vereség nem csüggesztette el Bemet, ha
nem mintán magához vette a Déváról beérkezett
segélyhadat, megerősödött seregével (8000 em
ber, 28 ágyú) újra támadásba ment át. Piski
mellett febr. 9. makacs harc után elfoglalta a
Sztrigy-folyó hídj'it. Az osztrákok Nagyszebenig
hátráltak, Bem pedig Szászsebesen át Medgyesig
nyomult. Úrban betörésének hírére, ki Bukoviná
ból új csapatokkal egész Besztorczéig hatolt, sere
gének felével gyorsan északnak fordult s febr.
21—23. több kisebb győzelem után Urbant újra
Bukovinába szorította. Ezután visszatért Medgyesre, hol márc. 2. és 3. kemény harcot vívott
Puchner ogész haderejével és Segesvárig volt
kénytelen hátrálni. Itt egy tekintélyes székely
seregsel egyesülvén, villámgyorsan Nagyszeben
előtt termett s onnan márc. 11. véres küzdelem
ut'm az orosz segélycsapatot kiűzte. Nagyszeben
elfoglalásával nagy fegyverkészlet jutott Bem
birtokába, ki előbb az oroszokat szorította ki a
vöröstoronyi szoroson, majd az osztrák sereg el
len fordult, melynek vezérletét Puchner helyett
Kalliany tábornok vette át. Ez Brassó felé vo
nult vissza, de Bem nyomon követte s a Peketehnlom mellett vívott győzelmes harc után márc.
20. bevonult Brassóba. Az osztrák-orosz seregek
Ol'.hországba szorultak s így Bem három hónap
alatt esész Erdélyt megtisztította az ellenségtől.
Csak Déva és Gyulafehérvár vára maradt az
osztrákok kezén; ez utóbbinak ostromát Bein
Kemény ezredesre bízta.
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A tavaszi győzelmes hadjárat. Görgey és
Klapka seregeinek egyesülése után Kossuth a len
gyel Dembinszkyt (1. o.) állította az egész honvéd
sereg élére, melyhez a volt Perczel-féle hadtest s a
délvidékről felrendelt Vécsey é3 Damjanich had
osztályok is csatlakozóban voltak. E tekintélyes
haderők együttműködését nagyban megbénította
az új fővezér tájékozatlansága és a mellőzött ma
gyar alvezérek (Görgey, Klapka) engedetlensége.
Windischgraetz arra a hírre, hogy a Miskoleznál
egyesitett magyar sereg Mezőkövesd felé tart,
miután Jellaelúeh hadtestét Szolnok irányába
küldte a Közép-Tisza szemmel tartására, másik
(Wrbna) hadtestével elindult a fővárosból Gyön
gyösnek. A két fősereg a Tarna-vonalon Kápolná
nál találkozott. A febr. 26—27. vívott csatát (1.
Kápolna) Schlik beavatkozása döntötte el az osz
trákok javára. A magyar sereg nagyobb veszteség
nélkül elég rendben vonult Tiszafürednél a Tisza
bal partjára, A magyar sereg Vetter (1. o.) személyé
ben új fővezért kapott. A bácskai és bánsági csapa
tok JJamjanich és Vécsey alatt rnárc. 5. Szolnok
mellett fényes győzelmet vívtak ki a Jellachich
hadtestéhez tartozó Karger és Ottinger dandárok
felett.
A Tisza balpartján egyesített magyar főhadsereg Vetter fővezérlete alatt a következő had
testekből állott: A VII. (Görgey) hadtest Tisza
fürednél (19,000 ember, 68 ágyú); az I. (Klapka)
hadtest (lá,0ÜU ember, 40 ágyú), a II. (Aulich)
hadtest (10,000 ember, 36 ágyú), a III. (Dam
janich) hadtest (12,000 ember, -£0 ágyú). A magyar haditerv szerint Görgey Tiszafüredről To
kajra indult s ott kelt át márc. 14. a Tisza jobb
partjára, s onnan Miskolcz felé fordult. A többi
három hadtest Czibakházánál tervezte az átkelést
a Tiszán, mihelyt Görgey tért nyer Gyöngyös
felé. Görgey elérvén Miskolczot, innen Beniczkyt
egy kis különítménnyel Kassa felé irányította,
ki innen Rimaszombatra visszafordulva, márc.
25. Losonczon rajta ütött egy kisebb osztrák
csapaton (Almásy) s annak érzékeny vesztesé
get okozott, Ez a sikerült rajtaütés Windischgraetzben azt a hitet keltette, hogy a magyar
fősereg az Ipoly völgyén nagy kerülővel Pest
mögé igyekszik és Komárom felmentését tervezi,
mely erős várat még 1848 szeptemberben sike
rült a magyar kormánynak megtartania. Azért
Váczra és Balassagyarmatra új csapatokat külö
nített ki s Jellachichnak meghagyta, hogy Kecs
kemétről Gödöllő felé vonuljon. Eközben az L,
II., III. magyar hadtest 1849 márc. 27-én Tisza
fürednél átkelt a Tiszán s Kápolna táján egyesült
Görgey (VII.) hadtestével, ki Vetter lemondása
után, mint helyettes fővezér, az egész magyar
sereget Gyöngyösig vezette előre. Itt Klapka terve
szerint a magyar sereg megint kettévált. Az L,
II., III. hadtest délnek kanyarodott Jászberény
irányában, hogy Jellachich felvonuló hadtestét
túlerővel oldalba támadja, míg a VII. hadtest
Gáspár vezetése alatt Hatvan felé nyomult, hol
Schlik hadtestét makacs küzdelem után a Zagyva
jobb partjára vetette vissza (ápr. 2). A délre irá
nyított magyar hadtestek közül az I. (Klapka)
Tápióbicske mellett akadt Jellachich két utóvéd
dandárára, s azokat megverte (ápr. 4). Ezután
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Jellachich egész hadteste Isaszegnél foglalt állást,
hol április 6. új csata folyt le. (L. Isaszeg). A
csata a magyar sereg javára dőlt el. Windisch
graetz ekkor mindkét hadtestét Pest előtt kon
centrálta a döntő küzdelemre. Görgey azonban
csak a II. (Aulich) hadtestet hagyta Pest előtt,
hogy tüntető mozdulataival Windischgraetzet le
köss^ a többi hadtestet pedig Váczra irányította
végső céljának, Komárom felmentésének eléré
sére. Vácznál Götz (azelőtt Eamberg) hadosztálya
állott s ezt Damjanich ápr. 10 merész támadás
sal az Ipoly és a Garam mögé vetette vissza. A
csatában maga Götz is elesett. E kudarcok hírére
Windischgraetzet a császár felmentette a fővezérlettől (ápr. 14) s Welden (1. o.) lett az ideiglenes
főparancsnok. Ez rögtön útnak indította Wohlgemuth tábornokot egy tartalék hadtesttel a ma
gyar sereg feltartóztatására, mely időközben ápr.
18-án átkelt a Garamon. Nagysarlónál (ápr. 19) ta
lálkozott az I. és III. hadtest Wohlgüiimth hadtes
tével. Most is Damjanich határozott és bátor visel
kedése döntötte el a győzelmet a magyar sereg
javára. Wohlgemuth vert hadai a Vág folyóig
húzódtak vissza, a magyar sereg pedig bevonult
az ostrom alól felmentett Komáromba (ápr. 21).
Komárom ostroma és felmentése. Komárom
várát még 1848 dec. közepe óta ügyelte két osz
trák dandár. Ebben az időben a vár őrsége 10,000
emberből állott. Várparancsnok Majthényi tábor
nok, a tüzérség vezetője Mack alezredes volt.
1849 jan. 5 a gyanúsan viselkedő Majthényi he
lyébe a haditanács Török Ignácot választotta vár
parancsnoknak. Lipótvár kapitulációja (1849 febr.
2.) után Windischgraetz Simunich altábornagyot
bízta meg Komárom teljes körülzárolásával és
rendszeres ostromával. A vár bombázása márc.
20-án kezdődött. Tíz nap múlva Welden tábor
szernagy Bécsből újabb ostromszereket hozott s
márc. 31-én általános támadást rendelt a vár
ellen. De ezt a vitéz védők minden oldalon vissza
verték. Minthogy Mack tüzérparancsnok e vesze
delmes napokban gyanúsan viselkedett, az erélyes
Puky (1. o.) kormánybiztos letartóztatta s új lel
ket öntött a csüggedő őrségbe. A honv. bizott
mány Lenkey és Guyon tábornokokat nevezte
ki várparancsnokokká, kik közül Lenkey ápr.
10-én be is jutott a várba és átvette annak védel
mét. Ápr. 21-én sikerült Guyon tábornoknak is
bejutnia a várba, melynek parancsnokságát rög
tön átvette Lenkeytől. Ápr. 22-én a magyar I. és
III. hadtest is bevonult a várba.
Az osztrák fősereg visszavonulása. Budavár
ostroma. A nagysarlói csata után Welden helyet
tes főparancsnok az osztrák főhaderő vissza
vonását határozta el. Jellachich hadtestét Péter
várad ellen küldte. H&utzi tábornokot egy 5000
főnyi dandár ólén az időközben megerősített
Budavár védelmére hagyta. Az osztrák hadtestek
elvonulása után a Pest előtt tüntető II. (Aulich)
magyar hadtest bevonult a szabaddá lett fő
városba (ápr. 25.)
Görgey az ellenségnek üldözése helyett, sere
gének javarészét: az I. és II. hadtestet Buda
ostromára rendelte vissza. E végzetes elhatáro
zását majd a lőszerhiánnyal, majd politikai okok
kal igyekezett igazolni. Az ország fővárosának^
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teljes felszabadítása azonban, bármennyire emelte
a közlelkesedést, nem ért fel azzal a helyre nem
hozható hadműveleti időveszteséggel, melyet
Budavárnak máj. 4.—máj. 21. tartó ostroma oko
zott. Az ostrom leírását 1. Budavár alatt.
Perczel hadjárata a szerbek ellen. 1849 ápr.—
máj. A IV. hadtest élén Perczel Mór t.'sbornok a
délvidéki szerb fölkelés ellen márc. 22. indította
meg az általinos támadást. Csapatai kiverték a
szerbeket Szőregről, azonkívül megszállották
Zentit és Ókanizsit, majd Újvidékig nyomult és
helyreállította az érintkezést Péterváraddal (márc.
27.). Ezutáii megtámadta a bevehetetlennek tar
tott Szenttamást s azt ápr. 3. elkeseredett küzde
lem után elfoglalta. A menekülő szerbeket a római
s'wc mellett fekvő Goszpodince mellett ápr. 7.
újból megverte és a titeli fenslkra vetette vissza.
Ezután átkelt a Tisza balpartjára, hogy a Bánsá
got is megtisztítsa a felkelőktől.
A hátráló szerb sereg Theodorovich tábornok
alatt Molenczo mellett ápr. 29. megkísérelte az
ellenállást, de vereséget szenvedett, mire Perczel
ápr. 30. megszállotta Nagybecskereket. Ezután a
szerb sereg ellenálló ereje egyre csökkent s a
tomaseváci és uzdini vereségek után teljesen fel
bomolva s hadiszereit elhagyva menekülta Dunán
át Szerbiába, Perczel pedig máj. 10. bevonult
Pancsovára.
Bem hadjárata a Bánságban. Perczel támo
gatására Bem az Erdélyben felszabadult csapato
kat Déván összpontosította s innen két oszlopban
Facset és Hátszeg irányában nyomult előre. Ápr.
17. Karánsebest, ápr. 19. pedig Lúgost megszál
lotta. A császári hadak visszavonulhattak Temes
várra, Ezalatt az Erdélyből kivert osztrák sereg
Ol'ihországon keresztül Orsovánál visszatért.Bem
ezek hirére Fehértemplomba vonult s miután
Potrilova mellett az osztrákok utóvédjét vissza
verte, máj. 16. megszállotta Orsovát. Az osztrák
sereg ezután megint Oláhországba szorult s ott
maradt a nyári hadj'irat megkezdéséig.
A Délvidéken ezután még Arad és Temesvár
erősségek maradtak az osztrákok kezében. Arad
vára 18Í9 júl. 1. szabad elvonulás feltétele mellett
kapitulált Vécsey ostromló serege előtt. Temesvár
őrsége azonban szilárdan ellen'úlott.
Az orosz beavatkozás. A Vág és Mába mel
lett vívott harcok. Miután a császári hadsereg
nem birt győzni a honvédseregen, Oroszország
segítségéhez folyamodtak. (L. Magyarország tör
ténete). 1849 máj. 21—23. Ferenc József császár
Varsóban személyesen állapodott meg I. Miklós
cárral a segítségadás feltételeiben. Ezek szerint
az orosz sereg teljesen önállóan fog működni,
élelmezéséről az osztrák kormány gondoskodik,
de h:idiköltségeit maga fedezi. A megállapított
torv szerint az orosz fősereg Paszkjevics (1. o.)
herceg vezérlete alatt északról fog előnyomulni,
míg kisebb orosz seregek Erdély szorosain át
(Borgó, Radna, Tömös, Törcsvár) fognak támadni.
Az orosz segítő sereg felvonulása június közepéig
befejeződött. A legszélső jobb szárnyon a II. had
testhez tartozó Gra&Je-különítmény (17,000 ernher, 56 ágyú) Neuniarktnál, Rüdiger (1. o.) a
Poprád és Dunajec szögében foglalt helyet (38,000
ctnber, 120 ágyú). A centrumot Kuprianov al-
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tábor^gy hadteste alkotta (36,000 ember, 112"
ágyú) Grybov és Gorlice közt. A balszárnyon
végül Zmigrod és Dukla körül Cseodajev tábor
nok hadteste (40,000 ember, 128 ágyú) csoporto
suld Hozzá tartozott Sacken tábornok hadoszlopa
(9000 ember, 32 ágyú). Az Erdély ellen indított
seregek közül Grotenhjelm altábornagy had
osztálya (9000 ember, 32 ágyú)aradnai és borgói
szorosokkal szemben állott Bukovinában. Ehhez
volt beosztva Springinsfeld ezredes osztrák had
oszlopa. A tömösi és törcsvári szorosok ellen
Lüders altábornagy V. hadteste fejlődött fel
(28,000 ember, 56 ágyú). Ezen csapatokhoz hozzá
számítva még a június elején az osztrák fővezér
let alá helyezett Pam'ttíw-hadosztályt (12,000
ember, 48 ágyú), az orosz sereg teljes száma
193,000 ember, 584 ágyúval.
Görgey június első felében a Vág és Rába
vonalát foglalta el s a Haynau vezetése alá adott
osztrák fősereg megtámadását határozta el. Az
ellenfelek hadállása és számbeli hadereje e harc
vonalon a következő volt. Az osztrákok jobbszár
nyán az I. Schlik hadtest állott a Rábcza mindkét
partján s a Szigetközben (22,000 ember, 60 ágyú)E mögött mint tartalék állott a III. Schivarzenberg, később R.amberg-hadteat Sopron körül
(15,000 ember, 48 ágyú). A Csallóközben és a Vág
jobb partján a II. Cfroro'c/í-hadtest dandárai állot
tak (13,000 ember, 42 ágyú). Északabbra a Vágjobb partján a IV. Wohlgemuth-hadtest helyez
kedett eí (13,000 ember, 60 ás-yii). Az osztrák
fővezérlet alá helyezett Paniutin orosz hadosz
tály Nagyszombat körül volt elhelyezve. E csa
patokkal szemben a magyar sereg legszélső bal
szárnyán Kmety önálló hadosztálya (5700 ember,
17 ágyú) állott á Rába könyökénél. Vele kapcso
latban a Rába vonalán Győrig a VII. Pöltenberghadtest (12,000 ember, 44 ágyú). A Csallóközbén
a Komárom őrségét alkotó VIII. Klapka-hadtest
egyik hadosztálya állott Nagymagyar körül. A
Vág balpartján Gutától—Semntéiar a II. Asbo'th(10,000 ember, 45 ágyú), a III. Knézich- (9800~
ember, 40 ágyú) és az I. Nagy SáwcZor-hadtestek
(9500 ember, 31 ágyú) helyezkedtek el. E fel
állításból látható, hogy Görgey a Vág mellett
egyesítette haderejének javát, hogy itt mérjen
döntő csapást az osztrákokra. A Vág-vonal meg-r
támadására Görgey az I., II. és III. hadtesteket
indította. Az együttműködés hiánya miatt aztán
a II. hadtest támadása Zsigárdnál, az I. hadtestópedig Sempte mellett vereséggel végződött (jún16), a III. hadtest pedig tétlenül vesztegelt a kettő
között. Néhány nap múlva (jún. 20) a II. hadtest
Pered mellett új támadásba ment át, de a két
napos peredi csata is a magyar hadtestek vereséi
gével végződött. E kudarcok után Görgey vissza
vontáé hadtesteket Komárom felé. Ezután Haynau
az egész osztrák haderőt a Duna jobb partjára
összpontosította s nagy túlerővel támadt a Rába
vonalát védő magyar csapatokra. Jún. 27. a
-ZT?Meí?/-hadosztály szenvedett vereséget Ihászi
mellett s ezáltal elvesztette összeköttetését a VII.
(Pöltenberg) hadtesttel. Ezt jún. 28. támadta meg'
Haynau ós makacs harc után Komárom felé
nyomta vissza, melynek sáncai közt most már
az egész magyar fősereg egyesült.
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E vereségek hatása alatt a Pesten tartott hadi
tanács azt határozta, hogy Görgey dél felé \ onuljon a Duna bal partján s a Szeged táján össz
pontosított másik fősereggel, melynek vezérévé
Dembinszkyt nevezték ki, keresse az egyesülést.
Görgey azonban nem engedelmeskedett e parancs
nak s a Duna jobbpartján akart az osztrák fő
seregen áttömi. A júl. 2. megkisérlett áttörés
-azonban nem sikerült s az ütközetben Görgey
maga is súlyosan megsebesült (L. Komáromi
csata). Miután júl. 11-én Klapka kitörése is a
magyar sereg visszaveretesével végződött, Görgey
végre a balparton júl. 12. elindult az I. (Nagy
Sándor), a III. (Leiningen) és a VII. (Pólteuberg) hadtestekkel Vácz irányában. Komárom őr
ségéül Klapka főparancsnoksága alatt a II.
(Kászonyi) és a VIII. (Aschermann) hadtest
maradt.
Az orosz fősereg előnyomulása a váczi csa
táig (júl. 15 és 17). Az ország északi határainak
védelmére a magyar kormány a IX. (Visocki)
hadtestet állította Kisszeben—Bártfa és Eperjes
szögében (9600 ember, 34 ágyú). Ezzel csak laza
•összeköttetésben állott Kazinczy önálló had
osztálya (7UU0 ember, 27 ágyú) Huszt és Máraanarossziget közt. Paszkjevics orosz fővezér na
gyobb számúra becsülvén a magyar sereget, csak
•óvatosan nyomult elő Eperjes irányában, melyet
jún. 23. ért el. Paszkjevics jún. 24. vonult be
Kassára s csak jún. 30. érte el Miskolczot. Az
orosz fősereg júl. 11. ért Gyöngyösre s innen
Vácz felé fordult, hogy Görgey elvonulását meg
akadályozza. Júl. 15. szállották meg az orosz
elöcsapatok Váczot, de a magyar I. és III. had
test támadása elöl kénytelenek voltak meghát
rálni. Júl. 17. Paszkjevics teljes erejével megújí
totta a támadást, de most sem sikerült a sokkal
gyengébb magyar hadsereget döntőleg megvernie,
•de Görgey északra volt kénytelen kanyarodni.
A délvidéki harcok 18éi) nyarán. Az osztrák
sereg általános visszavonuláséi alkalmával Jel
lachich a maga hadtestét a Duna mentén délre
vezette s 1849 máj. 10. elérte Eszéket. Itt új
csapatokkal erősítette meg seregét, mely ezután
mint az osztrák déli hadsereg folytatta had
műveleteit (34,000 ember, 137 ágyú). Perczel, ki
Pancsova megszállása után újból a Tisza jobbpartjára kelt át, máj. 22. megtámadta a titeli
fensíkot, a szerbek utolsó erősségét, de eredmény
telenül. Eközben Jellachich Szalankeménnél át
kelt a Dunán. Perczel ütközetbe bocsátkozott a
sokkal nagyobb osztrák sereggel, de Káty mel
lett jún. 7. nagy vereséget szenvedett. Ezután a
Perenc-csatorna mögé vonult vissza, Jellachich
pedig jún. 11. elfoglalta Újvidéket. Perczel távo
zása után Tóth Ágoston (1. o.) ezredes vette át a
déli magyar sereg vezérletét s azt Óbecse körül
összpontosította, de jún. 25. az osztrákok heves
harc után kiszorították. Minthogy Jellachich nem
tudta győzelmeit kihasználni, Vetter fővezér
parancsára Guyon, a IV. (déli) hadtest új parancs
noka átkelt a Tisza jobbpartjára s júl. elején
ismét Óbecsénél állott. E hadtest erősítésére szol
gált Kmetty hadosztálya, mely a jún. 27-i ihászi
<ssata után Görgey seregétől elvágatva, Székes
fehérváron és Pakson át a Bácskába érkezett
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s júl. 13. elérte a Ferenc-csatornát. Jellachich,
hogy a magyar csapatok egyesülését megaka
dályozza, júl. 14. a Hegyesnél álló Guyon-hadtest
megtámad:isát határozta el. De itt oly elhatározó
vereséget szenvedett, hogy sietve visszavonult
egész a Duna jobbpartjára.
Az erdélyi harcok 1849 nyarán. A főseregek
támadásaival egy időben indultak meg az orosz
osztrák seregek Erdély ellen is. Grotenhjelm
hadosztálya jún. 17. két oszlopban nyomult előre
a radnai es borgói szorosokon. E vonalat az er
délyi hadsereg javarésze (8000 ember, 12 ágyú)
védte Tóth Ágoston ezredes, később Bem sze
mélyes vezetése alatt. A marossényi (jún. 21),
borgóprundi (jún. 22), jaádi (jún. 27) és olaszfalui
(jún. 28) vesztett csaták után a magyar sereg
Beszterczéig hátrált. Az oroszok itt csak júl. 10.
támadták meg Bemet, ki vereséget szenvedve se
regének egy részével a Székelyföldre sietett; a
Damaszkin alezredes alatt hagyott seregrész pe
dig Marosvásárhelyig volt kénytelen hátrálni.
A déli orosz sereg JJXders vezérlete alatt főerejével a tömösi, egy mellékoszlopával a törcsvári szoros felé tört előre. Kiss Sándor ezredes
és Szabó Nándor alezredes kis honvédcsapata (2—
3000 ember, 12 ágyú) két napi hősies küzdelem
után a túlerőtől legyőzetve Brassót is feladta.
Lüders a Székelyföld ellen indult, melyet Gaál
Sándor ezredes hadosztálya (6000 ember, 26 ágyú)
védelmezett. Hasford orosz tábornok jún. 24.
Kókiis mellett elfoglalta a Feketeügyön átvezető
hidat, s miután Kezdivásárhelyen szétrombolta
az ágyúöntő műhelyt, visszatért Brassóba. Ez
után Gaál újból megszállotta a kökösi hidat s
azt júl. 2. sikeresen védte az orosz támadás ellen.
Erre Lüders teljes erejével vonult fel s átkelve
a Feketeügyön, júl. 5. Sepsiszentgyörgy mellett
érzékeny csapást mért Gaál seregére, mely Csikba
vonult vissza. A Székelyföld további lecsendesltését Lüders Glam-Gallas osztrák hadtestére
bízta, mig ő seregének zömével Fogaras felé
vonult, melynek őrségét júl. 13. foglyul ejtette.
A Vöröstoronyi szorost megszállva tartó Ihász
alezredes kicsiny seregét (2000 ember, 6 ágyú)
Oláhországba szorította (júl. 21), hol a törökök
lefegyverezték.
Bem ezalatt új erőket gyűjtött össze s júl. 20—
21. sikeresen harcolt Clam-Gallas csapataival a
Feketeügy vonalán, júl. s2. egy 3000 főnyi csa
pattal az ojtozi szoroson át Moldvába tört. Itt a
kisebb orosz csapatokat egész Bacauig nyomta
vissza, de aztán túlerővel találkozván, júl. 25.
már visszatért Erdélybe.
Lüders Nagyszeben megszállása után ismét a
Székelyföld felé irányította főérejét, honnan Bem
új sereggel Segesvár felé nyomult előre. E vá
rostól keletre Fehéregyháza mellett júl. 31. négy
szer akkora seregével Bom kicsiny seregét majd
nem megsemmisítette. A következő napon (aug.
1.) Clam osztrák hadteste a bükszádi és kászonujfalusi állásokból szorította ki Gaál seregeit, a
Nagyszebenből előtörő Hasford orosz tábornok
pedig Szerdahely mellett verte szét Stein tábor
nok seregét, mely hetek óta hasztalanul ostro
molta Gyulafehérvár erősségét. Ezalatt Bem bá
mulatos gyorsasággal új csapatokat vont össze
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s Lüders háta mögött Nagyszebenre csapott, hon sereg érzékeny vereséget szenvedett s Dembinszky
nan aug. 5. véres harc után kiverte Hasford csa a kormánytól kapott parancs ellenére nem Arad,
patait. Lüders azonban rnár aug. 6. megjelent hanem Temesvár felé vonult vissza. Közben (aug.
Nagyszeben előtt és Nagycsür mellett döntő győ 7.) az I. (Schlik) hadtest legnagyobb része is Makó
zelmet aratott az utolsó erdélyi magyar seregen. mellett átkelt a Maros balpartjára és Vinga irá
Bem e veresége után seregének roncsait Stein nyában nyomult előre, hogy a Görgey és Dem
ezredesre bízta s maga Temesvár felé sietett a binszky serege közé éket verjen. Dembinszky
déli magyar sereg fővezérletónek átvételére.
Temesvártól nyugatra foglalt állást. Haynau aug.
Görgey visszavonulása Vácztól Aradig. A 9. teljes haderejével megtámadta. A csata elején
váczi csata után Görgey MiBkolczra vonult. Pasz- Demuinszkytől az Erdélyből jövő Bem vette át a
Ujevies kezdetben a III. (Rüdiger) hadtestet indí fővezérletet, de ő sem tudta a hosszas ágyúharc
totta üldözésére, de mivel arról értesült, hogy tól megrendített magyar csapatok ellenálló erejét
Szolnok táján új magyar sereg (Visocki és Des- fentartani s a megvert magyar sereg Lúgosig
sewffy hadteste) gyülekezik, a III. hadtestet vissza- hátrált.
szarendelte Balassagyarmatról s Görgey üldözését
A magyar seregek felbomlása és fegyver
Gr abbé különítményére bízta. A Szolnokról előre letétele. A temesvári csatavesztés hírére az Aradra
nyomuló magyar sereg ekkor már Perczel veze menekült magyar kormány lemondott Kossuth
tése alatt Túráig nyomult előre, hol nagyobb kormányzóval együtt s Görgeyt diktátori hata
lovas csata fejlődött ki, mely az oroszok győzel lommal ruházta fel a további teendőkre (aug. 11).
mével végződött. Csak most határozta el magát Görgey a további vérontást hasztalannak látta,
Paszkjevics, hogy főerejóvel (a II. és III. hadtest) Aradról észak felé vonult s az orosz fővezérlettel
átkel a Tiszán és Görgey seregót oldalban támadja történt megállapodás szerint aug. 13. Világos
meg. Görgey eközben sikeresen harcolt Cseoda- mellett seregével együtt (30,000 ember, 144 ágyú)
jevvel s júl. 29. Tokaj mellett egész seregót át letette a fegyvert Rüdiger hadtestparancsnok
vezette a Tiszán. Az orosz fősereg pár nappal előtt. A fősereg példáját csakhamar követték a
•előbb (júl. 25—26) kelt át a Tiszán Tiszafüred kisebb csapattestek. A déli magyar seregtől Pacsetmellett s Bgyekig vonult, hol a IV. hadtest csat nál elvált Vécsey hadteste s a Maros felé utat törve
lakozott hozzá. Görgey Nyíregyházán júl. 30. az Soborsin mellett kelt át a folyón és aug. 21. BorosI. (Nagy-Sándor) hadtestet oldalvédül Hadház— jenö niellott rakta le a fegyvert az oroszok előtt
Debreczen irányában különítette ki, míg ő a má (8000 ember, 3 ágyú, miután 76 ágyút a hegyszaka
sik két hadtesttel Nagyváradra menetelt. A ki dókba dobott). A IX. hadtest roncsai Desseicffy
különített I. hadtest Debreczen nyugati határá vezetése alatt Karánsebesig menekültek s itt ad
ban ütközött meg (aug. 2) a túlnyomó orosz erő ták meg magukat aug. 19. Liechtenstein osztrák
vel és oly súlyos vereséget szenvedett, hogy csak hadtestparancsnoknak (5000 ember, 42 ágyú). Csak
lomjai egyesültek a Nagy-Váradra jutott magyar egy 2000 főnyi kis csapat érte el aug. 24. Orsovát
fősereggel (aug. 5). Az orosz lassú előnyomu s innen terök területre menekült. A déli seregnek
lása időt engedett Görgeynek, hogy aug. 9. egész egy másik oszlopa Bem és Guyon vezetése alatt
seregével elérje Aradot.
Facsetról Dobráig jutott. Itt találta Stein tábornok
Haynau előnyomulása Komáromtól Temes seregének romjait. Bem lemondva a további harc
várig. A második komáromi csata (júl. 11.) után ról, Guyonnal együtt elhagyta a sereget, melyet
Haynau a II. és I. hadtest hátrahagyásával Buda Beké ezredesre bizott. Ez aztán Déván aug. 19.
felé vonult, amelyet a III. hadtest júl. 14., a IV. Lüders előtt tette le a fegyvert (8000 ember, 64
hadtest és Paniutin orosz hadosztálya a fővezér ágyú). Az erdélyi északi hadsereg Gaál Sándor
rel együtt júl. 22. ért el. A magyar kormány már vezetése alatt Csíkszeredáról Szászrégenen át
júl. 12. Szegedre tette át székhelyét s itt egy meg Kolozsvárra vágta át magát Grotenhjelm üldöző
erősített tábort készíttetett az újonnan szervezett serege elől. Itt egyesült Kemény Farkas seregé
déli magyar hadsereg számára, melynek élére vel s ezzel együtt Csúcsáig hátrált. Innen Zsibóra
ismét Dembinszkyt állította. E táborba rendelte a ment, hová Kazinczy Lajos hadosztálya is meg
Közép-Tiszáról a Perczel-féle hadsereget s a Dél érkezett Désről. A sereg teljesen felbomlott és el
vidékről Vetter hadseregét a Kmetty-hadosztály- széledt s aug. 24. körülijeiül csak 100 tiszt került
lyal együtt. Haynau e déli hadsereg ellen koncen az oroszok kezébe.
trikus támadást tervezett három főoszlopban.
A honvédsereg kezében levő várak közül Déva
A középoszlopot ő maga Pélegyházán át egyéne aug. 14. véletlen szerencsétlenség következtében
in Szegednek vezette, Eamberghadteste Szabadka kicsiny (114 főnyi) őrségével együtt légbe röpült.
irányában nyomult; Schlik hadteste a balszárnyon Munkácsot aug. 26. adta fel Mezössy Pál vár
pedig átkelt a Tiszán és Makó felé vonult. Dem- parancsnok Karlovics orosz tábornoknak. Aradbinszkyarnaga haderejét (38,000 ember, lOiágyu), vár parancsnoka, Damjanich, miután visszauta
melynek kétharmad része gyakorlatlan újoncok sította Schlik hadtestparancsnoknak hódolatra
ból állott, nem tartotta elegendőnek a szegedi való felszólítását, aug. 17. Buiurlin orosz tábor
sáncok védelmére, az átkaroló támadás elől ki nok előtt kapitulált (3800 ember, 143 ágyú). Pévonult Szegedről s a Tisza balpartján Újszeged terváradot Kiss Pál ezredes szept. 7. adta át az
nél foglalt állást. Haynau előcsapatai erre aug. 2. osztrákoknak.
megszállották Szegedet, aug. 3. pedig kierőszakol
Komárom kapitulációja. Görgey seregének
ták a Tiszán való átkelést is. Haynau III. hadteste távozása után Klapka maradt a II. (Kászonyi) és
is átkelt a Tiszán Ükanizsa melletta magyar sereg VIII. (Aschermann) hadtestekkel a fontos vár vé
hátába. Szőregnél az elvonulófélben lévő magyar | delmére, mely több hónapra el volt látva élelmiHévai Nagy Lexikona. XVII. töí.
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szerekkel és sáncait 310 nehéz ágyú védte. A vár
megfigyelésére Haynau a Duna bal partján a II.
(Csőrien), a jobb parton pedig az I. (Schlik) had
testet hagyta. Júl. 23. azonban az I. hadtestet is
magához rendelte s így a nagykiterjedésű vár
körülzárolása a II. hadtest feladata lett. Klapka
értesülvén az osztrák csapatok erejéről és el
helyezkedéséről, nagyobbszabású kitörésre hatá
rozta el magát. Júl. 30. a Pott-dandárt szorította
vissza Érsekújvárig, aug. 3. pedig a Duna jobb
partján intézett több oszlopban támadást a Barcodandár ellen, mely rendkívül súlyos veszteségek
után menekülhetett csak a Csallóközbe. Klapka
győzelme után aug. 6. megszállotta Győrt s itt
nagymennyiségű élelmiszert zsákmányolt. Más
hadoszlopok Tatáig és Veszprémig portyáztak s
5—6000 újoncot vittek a várba. Győr megszál
lásával komoly veszedelem fenyegette az osztrák
főseregnek Bécscsel való összeköttetését, azért
Gyulay gróf hadügyminiszter sietve a Nobili
tartalékhadtestet küldötte Magyaróvár felé, Nugent hadtestét pedig Székesfehérvárról szintén
Komárom felé irányította. Klapkát azonban a déli
hadsereg vereségeiről, majd a világosi fegyver
letételről érkező lesújtó hírek arra bírták, hogy
aug. 18. egész seregét megint Komárom sáncai
mögé visszavonja. Aug. 19.1/iebler osztrák tá
bornok hódolatra szólító felhívását a várbeli hadi
tanács egyhangúlag visszautasította, de a követ
kező napon Alcaini osztrák ezredes és Iszakov
orosz alezredes, mint Miklós cár megbizottja je
lentek meg a várban, kiknek rábeszélésére aug.
21. két heti fegyverszünet köttetett az ostromló
sereggel. Ezen idő alatt 4 várbeli kiküldött meg
győződött a magyar seregek teljes vereségéről és
felbomlásáról. A szept. 1-én tartott haditanács
bizonyos feltételekhez kötötte a vár átadását, de
mivel Haynau feltétlen hódolást kivánt, szept. 4.
a fegyverszünet lejártával az ellenségeskedések
újból megkezdődtek. Ekkor már Nugent is oda
érkezett hadtestével s átvette a tekintélyes számú
ostromló sereg (44,000 ember, 154 ágyú) fő
parancsnokságát. Ez a sereg szept. 5. teljesen
körülkerítette a várost s az ostromzárt még erő
sebbé tette a "Vág—Duna vonalára beérkezett
Grábbe orosz különítmény (16,000 ember, 56
ágyú). Szept. 11. Haynau újabb felszólítást inté
zett Klapkához, de ez ismét visszautasította a
feltétlen megadást, szept. 14. azonban közölte
Nugent-el a feltételeket, amelyek mellett haj
landó az őrség kapitulálni. Eme feltételeket a
várőrség Ferenc József császárhoz kérvény for
májában is felterjesztette. Klapka szept. 19. kapta
meg a császár döntését, mely a kérvény politikai
kívánságait teljesen mellőzte és csak az őrség
számára engedélyezett amnesztiát. Ily körülmé
nyek közt a megegyezés nem jöhetett létre s a
szept. 23. tartott haditanács a végsőkig való ellen
állás mellett döntött. Szept. 26. újból megkezdőd
tek az ellenségeskedések s az osztrákoknak egy
Ószőny ellen indított sikertelen támadása volt a
Sz. utolsó ütközete. Ugyanezen napon érkezett
Haynau is Komárom elé s mivel a fáradságos és
hosszúnak ígérkező ostromot már csak az oro
szokra való tekintetből is el akarta kerülni, Klap
kát új alkudozásra szólította fel. Szept. 27. volt
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a találkozás Puszta-Herkályon a várőrség meg
bízottjai és Haynau közt s két órai tanácskozás
után létre jött a megegyezés, melyet még aznap
Klapka is aláírt. A kapituláció főbb pontjai ezek
voltak: A várőrség fegyver nélkül, a tisztek fegyverük megtartásával hagyhatják el a várat és
minden törvényes üldözés alól felmentetnek. A
külföldre utazni szándékozók részére 30 nap alatt
útlevelek adatnak ki. A tisztek egy havi fizetést,
a közlegények 10 napi zsoldot kapnak osztrák
bankjegyekben. A várőrség kötelezettségeinek ki
egyenlítésére 500.000 forint engedélyeztetik. A
vár forma szerinti átadása okt. 2., 3. és 4. folyt
le. Klapka okt. 4. hagyta el a várat, melynek
parancsnokságát okt. 5. már Nobili altábornagy
vette át.
Irodalom. A) A Sz. szereplőmele emlékiratai és feljegy
zései: Klapka Georg. Memoiren, Leipzig 18o0 és Der
Nationalkrieg in Ungam und Siebenbürgen, u. 0. 1851.
2 kőt. ; Lapinski Theophil, Der Feldzug der ungarischen
Hauptarmee im Jahre 1849, Hamburg 1850; Czetz Johann.
Bem's Feldzug in Siebenbürgen in den Jahren 1848 und
1849, u. o. 1850; Pataky, Bem ín 8iebenbürgen, Leipzig
1850; Aufzeichnungen eines Honvéd e t c , u. 0. 1850,2 köt. ;
Szillányi Péter, Komorn im Jahre 1849, u. 0. 1851; Görgey
Arthur, Mein Lében und Wirken in Ungam in den Jahreu
1848 und 1849, u. 0. 1852, 2 kőt., magyarra fordította
Görgey István, Budapest 1911; Thaly Sigmund, The
fortress of Komárom, London 1852 ; Irányi Dániel—Chassin
Charles Louis, Histoire politique de la révolution de Hongrie, Paris 1854—60, a köt.; Asbótk Lajos, Emlékiratok
az 1848 és 1849-iki magyarországi hadjáratból, Pest 1862,
2 köt.; Mészáros Lázár Emlékiratai, közrebocsátja Szokoly
Viktor, u. 0. 1866 ; Potemkin Ödön, Az 1848—49-iki ma
gyar hadsereg feloszlásának okai, u. 0. 1867; Hamary
Dániel, Komáromi napok ; 1849 Klapka György honvéd
tábornok alatt, u. 0. 1869 ; Bátori Schulcz Bódog Emlék
iratai az 1848-49-iki szabadságharcról, kiadta Egervári
Ödön, u. 0. 1870; Bauer őrnagy, Bem tábornok főhadsegédánek hagyományai 1848—49-ből, közli Makray László,
u. 0.1871; Dembinski in Ungarn. Nach den hinterlassenen
Papieren das Generals, von Alfons Danzer, Wien 1873,
magyarul: Dembinski Magyarországon, B adapest 1,874 :
Teleki Sándor gróf, Emlékeim, u. 0. 1879, 2 köt. és Ujabb
emlékeim, u. o. 1882; Kossuth Lajos, Irataim az emigrá
cióból, u. o. 1881—98, 6 köt. ; Pegré Alajos, Visszaemlé
kezéseim, u. 0. 1883 ; Egressy Ákos, Emlékeim az 1848—
1849-ik évi szabadságharc idejéből, u. 0. 1883 ; Madarász
József, Emlékirataim 1831—81, u. 0. 1883 ; Matolay Etele,
Visszaemlékezéseim honvédéletemre. Lázár Vilmos Emlék
irataival, Sátoralja-üjhely 1883; P. Bzathmáry Károly,
Emlékeim, Szilágy-Somlyó 1884; Vadnál Károly, Elmúlt
idők, Budapest 1886 ; Görgey István, 1848—49-ből, u. 0.
1886—88, 3 köt.; Klapka György, Emlékeimből, u. 0.
1886, németül: Aus meinen Erinnerungen, u. 0. 1887:
Szinnyei József, Komárom 1848—49-ben, u. 0. 1887;
Podmaniczky Frigyes báró, Naplójegyzetek, II. köt. 1844—
1850, u. 0. 1887 ; Margitay Gábor, Aradi vésznapok, kiadta
Nagy Izsó, u. o. 1890; Vukovics Sebő Emlékiratai, sajtó
alá rendezte Bessenyei Ferenc, u. o. 1894; Várady Gábor.
Hulló levelek, u. 0. 1896, 3 köt.; Busbach Péter, Egy
viharos emberöltő, u. 0. 1898, 2 kőt.; Leiningen-Westerburg Károly gróf honvédtábornok Levelei és Naplója,
fordította és bevezeti Marczali Henrik, u. 0. 1900 ; Dercsényi Kálmán, Bem tábornok téli hadjárata 1848—49-ben
Erdélyben, kiadta Kozma Zsombor, u. 0., évszám nélkül.
B) Összefoglaló művek és vionográJiáJc: Szilágyi Sándor,
A magyar forradalom története, Pest 1850, A magyar
forradalom fárfiai 1848—49-ben, u. 0. 1850, A magyar
forradalom napjai 1849 július elsője után, u. o. 1850,
németül: Die letzten Tagé der magyarischen Révolution,
u. o. 1850 ; Görgey és fegyverletétele, u. 0. 1850; Rüstow
Wilhelm, Geschichte des ungarischen Insurrectionskrieges
in den Jahren 1848—49, Zürich 1800—61, 2 köt., magyarra
fordították Vértesi Arnold és Aldor Imre, Pest 1866, 2 köt.:
Kővári László, Erdély története 1848—49-ben, u. o. 1861
és Okmánytár az 1848—49-iki erdélyi történethez, Kolozs
vár 1861; B. Kemény Gábor, Nagy-Enyed és vidékének
veszedelme, Pest 1863; Horváth Mihály, Magyarország
függetlenségi harcának története 1848—49-ben, Genf 186;,
3 kőt., azóta több kiadásban; Pap Dénes, A pesti nemzet
gyűlés 1848-ban, Pest 1866, 5 füzet, 2. kiadása 1881 és
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Okmánytár Magyarország függetlenségi harcának törté
netéhez, n. o. 1869, 2 köt. és A parlament Debreczenben,
lipcse 1870. 2 t ö t . : Szeremlel Samu, Magyarország kró
nikája az 1848. és 1849 évi forradalom Idejéről, Pest 1867,
2 kőt. és A honvédelmi bizottmány keletkezése s a for
radalom kitörése 1848-bnn, u. o. 1867; Kunsági ésPotemkin,
Honvédvilág, n. o. 1868. 2 köt. ; Vahot Imre, Honvédek
könyve, u. o, 1868; Szokoly Viktor, Honvédalbum, u. o.
1868; Szentkatolnai Bakk Endre, Az 1848—49-1 szabadságkarc alatti események Vízaknán, Budapest 1880 ; Gellch
Richárd. Magyarország függetlenségi harca 1848—49-ben,
a. o. 1882—89, 8 kőt.; Eeizner János, A régi Szeged.
A negyvenes évek és a forradalom napjai Szegeden,
Szeged 1884; Hegyesi Márton, Bihar vármegye 1848—
1849-hen, Nagy-Várad 1885 és Az 1848-49-i harmadik
honvédzászlóalj története, Budapest 1898 ; Thim József,
Dél-Magyarország önvédelmi harca 1848—49-ben, Zombor—
Budapest 1S87,1. köt.: Ivánvi István, Szabadka és vidéke
1848—49-ben, Szabadka 1888; Oláh György, Békés vár
megye 1848—49-ben, Gyula 1889, 2 köt. ; Varga Ottó,
Aradi vértanuk albuma. Budapest 1890; Szilágyi Farkas,
Nagy-Enyed pusztulása 1849-ben, Nagy-Enyed 1891; Ambrus
József, Az 1848—49-i szabadságharcban részt vett r. kath.
és gőr. kath. paphonvédek albuma, Nagy-Kikinda 1892;
Jancsó Benedek, Szabadságharcunk és a dákó-román törek
vések. Budapest 1895 ; Nagy Sándor, Háromszék önvédelmi
harca 1848—49.. Kolozsvár 1896; Gracza György. Az 1848—
1849-iki szabadságharc története, Budapest 1896—98, 5
kőt.; B.(reit) J.(ózsef), Magyarország 1848—49. évi függet
lenségi harcának katonai története, u. o. 1897—98, S köt.;
-Márki S. a Szilágyi-féle Mill. Tőrt. X. köt. I. felében, 1898;
Kéry Gyula, A magyar szabadságharc története napi
krónikákban, u. o. 1899, I. köt.; Lehoczky Tivadar,
Beregmegve és a munkácsi vár 1848—49-ben, Munkács
1899; Móricz Pál, 1848—49-iki csatatőrténetek, Szeged
1900; Wacquant Anatole (StróblFerdinánd), Die ungarische
Donau-Armee 1848—49, Breslau 1900, bő repertóriummal;
E mű később a szerző saját neve alatt jelent meg, Wien—
Leipzig 1908; Herendi József, A jász-kun kerületek a
függetlenségi harc alatt 1848—49-ben, Czegléd 1901;
Pszotka Ferenc, Körmöczbánya ^szomorú napjai 1849-ben,
Körmőczbánya 1905; Olchváry Ödön, A magyar függet
lenségi harc 1848—49-ben a délvidéken, Szabadka 1905,
2. kiad.;' Kumlik'Emil, A szabadság pozsonyi vértanúi, 1905 ;
Kacziány Géza, Magyar vértanuk könyve, Budapest 1905 ;
Tragor Ignác, Vácz története 1848—Í9-ben. Vácz 1908:
Petoő Sándor, A szabadságharc eszméi, Budapest 1916.
A Sz.-ra vonatkozó sok feljegyzést közölt a Hazánk tőrt.
folyóirat s a Kolozsvárott meg'jelenő Történelmi Lapok.
C) Oszirők forrásművek és feldolgozások:
Der
Winterfeldzug 1848—49 in ü n g a r n , Wien 1851, Nobill altábor
nagy, W i n d i s c h g r a e t z v e z é r k a r i főnőkének m ű v e ; S t r a c k ,
Beitrag zur Geschichte des W i n t e r f e l d z u g e s i n ü n g a r n
1848—49, u. o. 1859 ; Kocziczka F r a n z , Die W i n t e r c a m pagne des Gráf Schlik'schen A r m e e c o r p s 1848—49, Olmütz
1850; R a m m i n g Wilh., Der F e l d z u g i n ü n g a r n u n d Siebenbürgen im Sommer 1849, Pest_ 1850 és Ein österreiehischer
Commentar zn der russischen D a r s t e l i u n g des u n g a r i s c h e n
Revolutions-Krieges, u . o . 1 8 5 1 ; W e l d e r , E p i s o d e n a u s
meinem Lében. Graz, 1855, 3. k i a d . és Geschichte d e r
Feldzüge d e r österr. Á r m e e 1848 u n d 1849, W i e n 1875,
2 . k i a d . ; Schönhals Carl, B i o g r a p h i e des k . k . F e l d z e u g meisters Július F r e i h e r r n v o n H a y n a u , Graz 1858, 3. k i a d .
Wien 1875; Militar-Schematismus des österreichiscben
Kaiserthumes, 1848 és 1850; A d l e r s t e i n J a n o t y c k h J o b . v . ,
Chronologisches T a g e b u c h der m a g y a r . R e v o l u t i o n , W i e n
1851, 3 k ő t . ; I n k e y E d u á r d , Historische S k i t z e n ü b e r
Üngarn, Leipzig 1 8 6 4 ; M e y n e r t H e i n r i c b , Geschichte d e r
Ereignisse in der österreichischen Monarchie 1848—49,
Wien 1 8 5 3 ; Die B e l a g e r u n g von T e m e s v á r 1849, T e m e s f

vár 1 8 5 0 ; Erlebnisse eines k. k. Offiziers im ö s t e r r .
serbischen Armeecorps, W i e n 1 8 6 1 ; Skízze d e r E r e i g n i s s e
an d e r u n t e r e n Donau in den J a h r e n l 8 4 S — 4 9 , W i e n 1852 ;
Helfert A l e x a n d e r , Der u n g a r i s c h e W i n t e r f e l d z u g u n d die
octroyirte Verfassung, P r a g 1880—86, 3 k ő t . ; Vertheidig u n g der F e s t u n g Ofen v o n e i n e m A u g e n z e i g e n , W i e n 1893.

D) Orosz munkák: Tolstoi J., Rélations des opérations
de l'armée Russe en Hongrie e t c , Paris 1850; Neidhardt
H., Bericbt über die Kriegsoperationen der russischen
Truppén gegen die ungarischen Rebellen, Berlin 1851,
válasz Ramming művére. Orosz nyelven: Oreusz Iván,
Az 1849. évi magyar hadjárat leírása, Szent-Pétervár 1880:
Frolov, Emlékezések, n. o. 1888; Scserbatov hg., Paszkjevics herceg tábornagy élete és működése, u. o. 1899;
Grigorov, Emlékezések az 1849-iki hadjáratból, u. 0.1899;
Iszakov ezredes, Miklós cár hadsegédének Emlékiratait
magyarra fordította Szknnczevies Kornél, Tört. Szemle
1914—15. évf.
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Szabadságharcok, az egyes népeknek az ide
gen uralom lerázása végett folytatott küzdelmei.
A legnevezetesebb Sz. voltak az Uj-kor óta: a né
metalföldiek harca a spanyolok ellen (1567—
1609), a portugáloké a spanyolok ellen (1640—68),
a spanyoloké Napóleon ellen (1808—14), a német
szabadságharc (1813—14), a magyar szabadság
harc (1848—49,1. Szabadságharc), a lengyel Sz.
(1794—95, 1830—31 és 1863) az orosz uralom
ellen.
Szabadságidő. A köztisztviselők felsőbbségük
engedélyével hivataluktól bizonyos ideig távol
maradhatnak. Ez a Sz. rendes, ha a szolgálati sza
bályok v. a követett gyakorlat alapján évenkint
rendszerint jár, és rendkívüli, csak halasztást nem
engedő és kellően igazolt szükség indokolta eset
ben adható. Törvényben csupán a bírák és ügyé
szek Sz.-je van biztosítva és pedig a kúrián és az
Ítélőtáblán működő bíró kap évi 8 heti, a többi
bíró évenkint 6 heti, a fogalmazó és a segédhiva
tali személyzet pedig évi 4 heti Sz.-t.
Szabadságjogok, 1. 'Egyéni szabadságjogok.
Sz&ba,&s&Qkm&zak.(Frihetstiden), Svédország
történetének 1718—72-ig terjedő korszaka, mely
ben a nemesi országgyűlés és országtanács a ki
rályi hatalmat teljesen függővé tette a maga aka
ratától. A Sz.-nak III. Gusztáv király 1772-i ál
lamcsínye vetett véget. V. ö. Malmström, Sveriges politiska história 1718 till 1772 (Stock
holm 1893—1901, 6 köt., 2. kiad.); Stavenow,
Prihetstiden, dess epoker och kulturlif (Gotenburg, 1898).
Szabadságolás. A katonaságnál a tettleges
állományban levő legénység vagy ideiglenesen
vagy pedig tartósan szabadságolható. Ideiglenes
szabadság engedélyezhető: a) különös indokolás
nélkül; b) személyi ügyekben; c) egészségi tekin
tetből. A két első háborúban nem adható meg.
A havidíj élvezetében álló tényleges állományú
személyek részére a Sz. engedélyezhető: a) teljes
illetékkel (nyolc hétre minden évben, egészségi
tekintetből három hónapra); b) várakozási ille
tékkel (egy év tartamára vagy határozatlan időre
betegség által előidézett szolgálatképtelenség ese
tén) ; c) a Sz.-i díj fizetése mellett (a három havi
szabadság meghosszabbításának esetén); d) illeték
nélkül (rendesen egy évre).
Szabadságolási rendszer a szabadságvesztés
büntetések végrehajtásánál alkalmaztatik; lé
nyege, hogy jó viselet és munkaszorgalom alap
ján a letartóztatott rövidebb-hosszabb időre visszabocsáttatik a szabad életbe. Ujabban mint felté
teles szabadságrabocsátásfejlődött ki.
Szabadságsüveg, 1. Jakobinus-sapka.
Szabadságvesztés-büntetés, a büntetendő cse
lekmény elkövetőjére kiszabott oly joghátrány,
mely abban áll, hogy az rövidebb-hosszabb időro
szabadságától megfosztva vagy otthonmaradásra
kényszeríttetik vagy valamely e célra szolgáló
intézetbe szállíttatik.
I. A Sz. az újkor találmánya. A római jog carcerja,agermánnépjogokfogsága,aközépkorTurmjai, Spinn- és Raspelhausa a vizsgálati fogság cél
jait szolgálták. A Sz. csak a XVI. és XVII. szá
zadban kezd mint büntetés alkalmazásba jönni. Az
első letartóztatási intézetet Eduárd angol király
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építtette 1555. London mellett Bridewell-ben. Ettől
az időtől kezdve a kontinensen is sorra épülnek
hasonló intézetek. Hazánkban 1773. a pozsonymegyei Szenczen épül az első fegyház, melyet
utóbb Tallósra, majd Szegedre helyeztek át. B letartóztatási intézetekben, de még inkább egyéb e
célt szolgáló helyiségekben igen rendszertelenül
történt a végrehajtás. Minden megkülönböztetés
nélkül zártak egybe fiatalokat, idősebbeket, nőt,
férfit, első bűnözőt és visszaesőt. Az intézmény
megérett a reformra, melyet John Haward angol
filantróp készített elő. John Haward bejárta, egész
Európát s egy 1777-ben megjelent müvében utat
tört a fokozatosan be is következett reformok
nak. Fellépésének legjelentősebb eredménye, hogy
mindinkább visszaszorul a közös rendszer s helyt
enged a Sz. célját megvalósítani törekvő mind tö
kéletesebb börtönrendszereknek.
II. Az idők folyamán kialakult nevezetesebb börtönrendszerek:\.kmagánelzárásrendszere{m{\&ként pennsylvaniai, flladelflai, vagy penitenciárius
rendszer; solitary system); lényege : éjjel-nappal
magánzárka; séta az elkülönített sétaudvarokban;
istentisztelet és iskolai tanítás hallgatása külön
fülkékből; munkatilalom, szóval a teljes magány.
2. A hallgató rendszer (másként auburni vagy silent system): jellegzetes ismérvei: éjjel magán
zárka, nappal a hallgatás szigorú kötelezettségé
vel munka a közös munkatermekben. 3. Müncheni
rendszer, mely az előbbitől abban különbözik,
hogy a hallgatás tilalmának és a fegyelemnek
megtartására maguk a letartóztatottak ügyelnek
(ezért társadalmi vagy alapitója után Obermeyerrendszernek is nevezik). 4. Genfi osztályrend
szer, mely a letartóztatottakat osztályokba vá
lasztja szét s lehetővé teszi fokonként a több ké
nyelmet és magasabb munkabért biztosító osz
tályba való átmenetet. 5. Jegyrendszer, melynél
a fogoly nem bizonyos időre utaltatik a letartóz
tató intézetbe, hanem előre meghatározott munka
mennyiség elvégzésére köteleztetik; a végzett
munka fejében jegyeket kap és a jegyek számihoz
képest mind több kedvezményben részesül. 6. Elkü
lönítési rendszer (systéme de la séparation), a ma
gánzárka-rendszer tökéletesebb kiadása. Lényege:
éjjel-nappal magánzárka; munkáltatás: sűrű láto
gatás az intézeti tisztviselők, lelkészek, patronusok részéről. 7. Fokozatos rendszer (progresszívrendszer), mely Angliában fejlődött ki. A büntetés
idejét három részre osztja; első rész kilenc hónap
magánzárka, második szak éjjeli elkülönítés, nap
pal együtt munkálkodás kombinálva az osztály
rendszer s jegyrendszer előnyeivel; harmadik szak:
a büntetési idő háromnegyed része után feltételes
szabadságra bocsátás. 8. Ir-rendszer, mely az an
gol fokozatos rendszer továbbfejlesztése olykép
pen, hogy a közös munka és a feltételes szabad
ság stádiumai közé beékelődik az u. n. közvetítő
intézet (intermediate prison), melynek célja a sza
bad életre való előkészítés. 9.Javitó-rendszer(T&f ormatory system); amerikai találmány; Brockway
alkotása, ki ennek eszmevilágában rendezte be
1876-ban az Elmira-intózetet. Ez a rendszer a ja
vításra s nem a megtorlásra helyezi a súlyt. A fo
goly a beutalást követő 2—3 napra magánzárkába
utaltatik, majd négy osztályon keresztül haladva I
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mind nagyobb kényelemben részesül. A súly a
munkáltatáson s tanításon nyugszik. Az elítéltek
naponként négy órát katonai gyakorlatokkal töl
tenek el, öt órán át dolgoznak; a nap többi része
pihenésre, alvásra s szórakozásra jut (hangver
seny, klub-élet, meetingekben részvétel stb.) A ja
vító-rendszer kapcsolatban van az n. n. határozat
lan tartamú elítélés (indeflnite, indeterminate sentence) rendszerével (1. o.)
III. A Sz. végrehajtása körül rendkívül jelentős
kérdés a rabmunka szervezése. Irányadó szem
pontok, hogy a munka lehetőleg feleljen meg az
elítélt előbbi foglalkozásának, képességeinek, haj
lamainak; legyen fárasztó, de azért testedző, s ha
oly munkaágról van szó, amelyet az illető nem
ismer, legyen az olyan, hogy azt a letartóztatott
teljesen megtanulja s azzal a szabad életben na
gyobb nehézség nélkül kenyerét megkereshesse.
A rabmunkaüzemnek három módja ismeretes :
1. a házi kezelés, melynél az állam szerzi be a
munkaeszközöket s a nyersanyagot és a saját
hasznára dolgoztat; 2. a bérbeadási rendszer; en
nél bérlőnek adja ki az állam a munkaerőt; a bérlő
szerez be mindent, de az övé is a munkatermék:
3. a vállalkozási rendszer, mely abban áll, hogy a
vállalkozó szerzi be az anyagot s a munkaeszközö
ket, de a munkát az állam vezeti saját személy
zetével s a vállalkozó a kész munkatermék után
fizet. Hazánkban mindinkább a házi kezelés rend
szerehonosodik meg. A munkajövedelem egy része
a letartóztatottat illeti.
IV. A börtönegészségügy rendezése szintén első
rendű követelményea modern börtönügynek. A Sz.
sem testi, sem az egészséget elvonó vagy megza
varó büntetéssé nem fajulhat. Erészl)on szem előtt
tartandó, hogy a magánzárkák az egészségügyi
követelményeknek megfeleljenek, a közös munka
termekben ne legyen túlzsúfoltság, a naponkénti
séta biztosíttassák stb. Ami a rabélelmezést illeti,
az olyan legyen, mely a letartóztatott fizikai ere
jét fentartja, tehát legyen eléggé tápláló, de ne
fényűző s ne a bérleti rendszeren alapuljon, hanem
házilag kezeltessék.
V. A vallási és erkölcsi oktatásra, valamint
az iskolai tanításra is súlyt kell helyezni. A bűn
tevő nemcsak bűncselekményt, de bűnt is köve
tett el, lehetővé kell tehát tenni, hogy Istenével
kibéküljön s vallásának tán már elfelejtett igaz
ságait elsajátítsa s hogy — amennyire lehet — er
kölcsileg is megjavuljon, hogy megszerezze az ál
talános és mindenkinek szükséges ismereteket,
hogy megismerje a polgári jogokat és kötelessége
kéit. Istentiszteleteken, prédikációkon, s az iskolai
tanításban való részvétel kötelezővé teendő, ami
mindenütt meg is történik. Az iskolai tanításban
az individualizációra kell törekedni.
VI. A börtönépttészet terén még ma is az Angliá
ban kezdeményezett minták szolgálnak irányadóul,
hol eredetileg kétféle módszer dívott. Az egyik
szerint a börtönhiva.talnokoknak lakásokul szol
gáló épület egy körnek vagy félkörnek teszi a kö
zéppontját, amelynek szélein az egyes börtönépü
letek emeltetnek : a közbeneső nagy udvar a börtönépttletoktől a központi épületig sugárszerűen
futó falak által annyi kisebb elzárt udvarra oszlik,
ahány osztálynak egy-ogy elzárt körszelvénve as
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kör szélén emelt épülete van. A másik módszer a
szükséges számú böitönépületoket sugárformában
a központi épület körül helyezte el akként, hogy
az épületek maguk képezték az udvaroknak hatá
rait. Kevéssé talált utánzásra az amerikai, u. n.
skatuly(trendszer, amelynél csak a hálótermeket
helyezik el szilárd épületben, és pedig akként,
hogy egy nagy szekrényszerü épületben egy má
sik minden oldalról szabadon álló épületet emel
nek, amely többemeletben a hátfalaikkal egymásra
támaszkodó hálózárkákat tartalmazza. Egyéb cé
lokra (munkatermek, háztartási helyiségek, ká
polna) fallal kerített udvarban emelt könnyű épü
letek szolgálnak.
Az u. n. panoptikus rendszer szerint keresztül
vitt építkezésnél követett f őelvek, hogy a terület
nek emelkedett helyen kell feküdnie, hogy a
szomszéd területekről beléje tekinteni ne lehessen;
a. körfal oly magas legyen, hogy a szökés ellen
biztosítson ; a fogházi helyiségeknek az igazga
tási, háztartási épületektől teljesen különválasztva
kell lenniök; a zárkáknak egymás fölött, egy közp.
csarnok körül akként csoportosított szárnyakban
kell elhelyezve lenniök, hogy egy pontból vala
mennyien kényelmesen áttekinthetők legyenek
(a Panoptikon). A progresszív rendszer szerint
épült börtönöknél a magán és a közös elzárásnak
végrehajtására többnyire külön intézetek állítandók fel.
VII. Hazai büntetőjogunk a következő Sz.-eket
ismeri:
1. A fegyház, amelynek tartama vagy élet
fogytig, vagy határozott ideig (2 évtől 15 évig)
tart. Végrehajtásit a legalább 3 évre itélt u. n.
fegyenceknél az ir rendszer szellemében történik
(a büntetési idő V8 része, de legfölebb
egy év
magánzárkára esik; az '/„-tói a a/8 végéig közös
munkáltatás éjjeli elkülönítéssel; a két rész a kir.
országos fegyintézetekben hajtatik végre; a máso
dik harmad után — az életfogytiglani fegyházra
ítéltek pedig 10 év után a felügyelő bizottság
meghallgatása s az igazságügyminiszter rendelete
alapján közvetítő üitézetbe kerülnek, hóimét bün
tetési idejük harmadik negyede után feltételesen
szabadságra bocsáttatnak), a 3 évnél rövidebb időre
ítélteknél a végrehajtás az angol fokozatos rend
szer szerint megy végbe (első harmad magánzárka,
ettől kezdve a harmadik negyedig éjjeli elkülöní
tés, nappali közös munkáltatás, utolsó negyed fel
tételes szabadságra helyezés).
2. A börtön tartama 6 hónaptól 10 évig terjed
het (ha azonban fegyház helyett állapíttatik meg,
mi a bűntettes agg korára vagy testi gyengesé
gére tekintettel történhetik, úgy a maximum 16
évre emelkedhetik). Végrehajtása a legalább 3
évre Ítélteknél az ír, a három évnél rövidebb, de
egy évet felülhaladó tartamú börtönre Ítélteknél
»z angol rendszer szerint történik. Az első két
fokozat kerületi börtönben (Szeged) vagy az igaz
ságügyminiszter által e célra kijelölt fogházakban
történik. Tekintettel arra, hogy a fegyház- és
börtönbüntetés között alig van különbség, általá
nos kívánalom, hogy a börtönbüntetés az alkofcuidó új kódexből kihagyassék (ezt az álláspontot
teszik magukévá az 1901. év óta készült összes
javaslatok, így az Angyal—Pinkey javaslat is).
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8. Az államfogház, amely többnyire politikai
jellegű és társadalmilag menthető bűncselekmé
nyekre szabható ki, 1 napi minimum ós 15 évi
maximum közötti időtartamban alkalmazható.
Valódi custodia honesta, amennyiben alig áll más
ból, mint a szabadságnak kíméletes elvonásából.
Határozott rendszere nincs; két fokozatban haj
tatik végre, — az első a nappali közös elzárás
éjjeli elkülönítéssel, a második a feltételes sza
badságra bocsátás. Végrehajtása az államfogbázakban (Szeged, Vácz), illetőleg kérelemre tör
vényszéki fogházakban történik.
4. A fogház, melynek legkisebb mértéke 1 nap,
legmagasabb mértéke 5 év (mely azonban halma
zat esetére felemelhető 6 évre), a vétségek szabály
szerű büntetése. Az egy évi vagy ennél rövidebb
időre Ítéltek az egész büntetési időt közös elzárás
ban töltik, — a hosszabb időre ítéltek három foko
zaton (magánelzárás, éjjeli elkülönítés nappali
közös munkáltatás, feltételes szabadságra bocsá
tás) mennek keresztül.
5. Az elzárás a kihágások Sz.-e; legrövidebb
tartama 3 óra, legmagasabb mértéke attól függőleg, hogy a kihágást törvény, miniszteri, törvény
hatósági rendelet vagy városi szabályrendelet
állapítja meg: 2 hónap (egyes törvények szerint
több is), 15 nap, 5 nap vagy 3 nap. Végrehajtása
bírósági fogházakban történik még akkor is, ha
a büntetést közigazgatási hatóság állapította meg.
6. A fiatalkorúak fogházbüntetése; csak fiatal
korú bűntettesekkel szemben állapítható meg,
amennyiben szigorúbb intézkedésre van szükség
s a fiatalkorú halállal, fegyházzal, börtönnel vagy
fogházzal büntetendő cselekményben mondatik ki
bűnösnek. Legkisebb tartama 15 nap, leghosszabb
tartama, ha a fiatalkorú a cselekmény elkövetése
kor tizenötödik évét betöltötte és cselekményére
a törvény halálbüntetést vagy életfogytig tartó
fegyházbüntetést állapít meg, tizenöt év; ha a
fiatalkorú a cselekmény elkövetésekor tizenötödik
évét betöltötte és cselekményére a törvény hatá
rozott tartamú fegyházbüntetést állapít meg : tíz
óv; más esetekben öt óv. A flatalkorúakra kisza
bott fogházbüntetés a fiatalkorúak részére felállí
tott külön fogházban hajtandó végre. Egy hónapot
meg nem haladó fogházbüntetés más letartóztató
intézet magánzárkájában is végrehajtható. — A
bíróság Ítéletében elrendelheti, hogy a fiatal
korúak fogházában állja ki kiszabott fogházbün
tetését az oly elitélt is, aki 18-ik óvót meghaladta,
de 21-ik évét még nem töltötte be. Aki életének
21-ik évét betöltötte, a fiatalkorúak fogházába föl
nem vehető. A fogházra itélt fiatalkorút, ha szor
galmat tanúsított és javulásának jelét adta, a bün
tetés kétharmad részének kitöltése után az igaz
ságügyminiszter a felügyelő hatóság meghallga
tása után feltételes szabadságra bocsáthatja.
7. A Sz. egy különleges neme a dologház, amely
a közveszélyes munkakerülőkről szóló 1913: XXI.
t.-C. alapján lesz alkalmazható az e törvényben
meghatározott egyének ellenében (életbelépése
1916. évi jan. 1. volt tervbe véve, de a háborús
viszonyok miatt egyelőre felfüggesztették). A do
logházba utalás határozatlan időre szól, de tartama
egy évnél rövidebb és öt évnél hosszabb nem lehet.
A dologházba utáltakat munkával kell foglalkoz-
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tatni és rendes életmódhoz kell szoktatni. Egy óv
után lehet, öt óv után kell íeltételes szabadságra
bocsátani a beutaltakat. Ha a szabadságolt egy év
alatt munkás és rendes életmódot folytat, a sza
badonbocsátás végleges lesz, ellenkező esetben
visszaszállíttatik az intézetbe.
A Sz. végrehajtása körül a felügyelő bizottság
nak (börtönfelügyelő bizottság) is szerepe van,
amelynek tagjai a törvényszók elnöke, a kir.
ügyész, az igazgató, lelkész, tanító s a törvény
hatósági közigazgatási bizottságból választott két
egyén.
Szabad sérv (hemia libera) ellentétben a le
nőtt sérvvel az olyan sérv, melynek tartalma a
hasüregbe visszanyomható.
Szabadsúly. A vasúti podgyászszállításnál
egyes vasutak a feladott podgyász szállítási díja
kiszámításánál egy-egy utazó személy után, ille
tőleg menetjegy után bizonyos súlyt, rendesen 25
kg.-ot levonnak a tényleges súlyból és a marad
vány után számítják ki a fizetendő szállítási díjat.
Ezt a leszámítandó súlyt nevezik Sz.-nak. Ma már
ezt a díjszámítási módot a vasutak alig, leg
inkább csak hivatalos vasúti évi vagy szabadjegyekkel utazók podgyászának díjszámításánál
alkalmazzák.
Szabadszállás, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun
vm. kunszentmiklósi j.-ban, (1920) 8,033 magyar
lakossal.
Szabadszék vagy hatósági hússzék, elárusító
hely, melyben csekélyebb értékű, de egészséges,
valamint olyan húst mérnek ki, mely nyersen
élvezve veszedelmes lehet, de főzés által netaláni
ártalmas tulajdonságaitól megfosztható. A Sz.
intézménye tehát lehetővé teszi, hogy olyan hús
is, melyet különben meg kellene semmisíteni,
közfogyasztás céljaira értékesíttessék, másfelől
pedig útját állja annak, hogy nem teljes értékű
hús a rendes piaci áron árusíttassék. A Sz. köz
intézmény s mint ilyen a húslátó állatorvos
állandó felügyelete alatt kell hogy álljon és a
hús elárúsítása azon ok közlése mellett történik,
mely miatt az a Sz.-be utaltatott. (L. 53.400/1908.
sz. földm. min. rend.)
Szabadszentkirály, nagyk. Baranya vm. szentlőrinczi j.-ban, (1920) 827 magyar lakossal.
Szabad szellem testvérei, vallásfelekezet,
amely a XIII. és XIV. sz.-ban a Rajna vidékén,
Francia- és Olaszországban keletkezett ós pan
teista alapon a szellem és test teljes emancipá
cióját hirdette. Megszűnt a XV. sz.-ban.
Szabad szerelem a nemi viszony, mely minden
(világi vagy egyházi) kötelező jogi szabály nél
kül, pusztán a férfi és nő közötti teljesen szabad
megegyezésen alapul. Ez az eszme a jelenkori
szocializmus és anarchizmus mozgalmával nyert
lendületet, mert az anarchizmus csak a szabad el
határozásból, minden külső kényszer nélkül folyó
cselekményt tekinti erkölcsinek, a szocializmus
programmja szerint pedig jövőben a vagyonközös
ség mellett a gyermekekről gondoskodva van.
Szabad szerelem prédikátorai, 1. Perfekcionisták.
Szabad szervezet, 1. Szakszervezet.
Szabad színpad, a modern időkben keletkezett
szinfítrsulatok elnevezése, amelyek az anyagi célt
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mellőzve, megnyitják színpadukat minden értékea
mű előtt, mely formájánál vagy tárgyánál fogva
nem kerül máshol sziure. Az első Sz.-ot Parisban
szervezte Antoine André 1837-ben, mely 1894-ig
állott fenn Théatre libre név alatt. Irodalmilag
fontos események fűződnek hozzá, de általános
érdeklődést nem bírt kelteni. A német Sz.-ok job
ban sikerültek. Az elsőt Brahm Ottó szervezte
Berlinben 1889. Freie Bühne néven. Ezt követte
1890. a Deutsche Büline, majd a Preie Volksbühne s több mások. Sz.-ot szerveztek Kopenhágában ós Bécsben is, de itt nem tartotta magát, épen
úgy, mint nálunk a Thalia-társaság elszigetelt
kísérlet maradt. A német Sz.-ok egyik célja a
munkásosztály nevelése. Bizonyos, hogy vannak
irodalmi, sőt némi anyagi eredményeik is, bár
rendesen nem hosszú életűek.
Szabadszirmuak (növ.), 1. Archichlamydeae.
Szabadtanítás a felnőtteknek ad alkalmat ti
művelődésre. A felnőttek müvelését célzó taní
tás szabad olyan értelemben, hogy nincs előre
megállapított tantervhez kötve s nem köti a rész
vételt semmiféle minősítéshez. Amilyen szabadon
alkalmazkodhatónak és a mindenkori szellemi
szükségletekhez ós igényekhez simulónak kell a
Sz.-nak lennie, annyira kötve van egyetlen célja
tekintetében, ami csakis az általános műveltség
terjesztése és fejlesztése lehet ós ezzel a társada
lom különböző körei és rétegei műveltségbeli kü
lönbségeinek kiegyenlítése. Különösen pedig a
kevésbé iskolázott nagy néptömegek szellemi szín
vonalának emelése. Ez az általános műveltség
csak nemzeti műveltség lehet. A Sz.-nak ezért az
első és legfőbb feladata, hogy hallgatóságát a
nagy nemzeti értékekkel megismertesse, azok
megbecsülésére lelkesítse és ezen az úton bennük
nemzeti öntudatot és önérzetet ébresszen és ab
ban őket megerősítse. A Sz. nem állhat tisztán
ismeretek közléséből, hanem ki kell terjeszkednie
az értelmi, érzelmi és erkölcsi nevelésre, az igaz
nak, szépnek ós jónak átéreztetésére. A Sz. jelen
tőségét kezdetben abban látták, sót még ma is
elterjedt az a felfogás, hogy elsősorban azoknak
van hivatva alkalmat adni képzettségbeli hiá
nyaik pótlására, akiknek bármely okból nem volt
alkalmuk annak idején magukat rendes iskoláz
tatás útján kiképezni. Ebből a szempontból a
Sz.-nak csak relatív értéke volna, amely értélt
egyenes arányban csökkenne az elemi és közép
fokú oktatás terjedésével és fejlődésével.
Grundtvig N. F. S.-nek, a dán népmívelés apos
tolának érdeme annak kimondása, hogy a nép
műveltség kérdése egyedül az elemi népoktatással
a gyermek fejletlen értelménél fogva meg nent
oldható. Az elemi népiskola csak művelődési esz
közökkel láthatja el a gyermeket, amelyekkel
később, érettebb korban megszerezheti életisme
reteit. Csak az érettelméjű felnőtt emberek cél
tudatos és rendszeres művelésében látja Grundtvig
biztosítva az intenzív általános népműveltséget.
Ez teszi a Sz.-t a többi oktatási ágakkal egyénié
rangú abszolút értékű népművelési tényezővé.
A Sz.-nak kétségtelenül egyik nagy nemzet
nevelő feladata az átlagosan csak az elemi iskolai
képzettség színvonaláig emelkedett nagy nép
tömegek továbbművelése. De a középfokú okta-
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táson átment képzettebb egyének műveltségi szín
vonalának megtartása és emelése is kivánatossá
teszi a Sz.-t. Sőt még a legmagasabb kiképzésen
•átesett, főiskolát végzett egyén általános müveitségének fejlesztését is szolgálhatja, mert a fő
iskola mint szakiskola csak egyoldalú képzett
séget ad.
Jelentős szociális munkát végez a Sz. a külön
böző társadalmi rétegek közötti különbségek és
ellentétek elsimításában már azzal is, hogy a
legkülönbözőbb társadalmi állású egyéneket egye
síti közös szellemi munkára. Természetesen kü
lönböző szükségletekkel szemben a Sz. feladata
is különböző. Ebből következik a Sz. tagozódása.
A szerzett tapasztalatok alapján legcélszerűbb
hazai Sz.-unkat: 1. falusi, 2. városi Sz.-ra
tagolni. A falusi Sz. intézményei ma a dán min
tára kialakuló népfőiskolában csúcsosodnak ki.
A városi Sz. céltudatosabb és rendszeresebb törek
vései szeme előtt a tudományok népszerűsítésé
vel az angol Úniversity Extension (egyetemek
kiterjesztése) lebeg mintaképül. Nálunk a Szabad
Egyetemben találhatja meg végleges kialakulását.
Áz alacsonyabb iskolai képzettség színvonalán
álló városi társadalmi rétegek művelésében szin
tén legcélszerűbb a népfőiskolai nevelés útjait
követni, alkalmazkodva a városi foglalkozással
járó körülményekhez és különösen az ipari mun
kások különleges igényeihez.
A Sz. története a francia forradalomig vezet
hető vissza. A demokratikus államformák kiala
kulása és a nagy társadalmi evolúció megszülik a
műveltség általánosításának eszméjét is. Francia
országban az iskolai képzettség hiányainak pót
lására felnőttoktatási mozgalom indul meg. 1866ban létrejön a IAgue frangaise de l'Enseigne•ment (az oktatás francia ligája), amely áliami
támogatással megszervezi az egész francia tár
sadalmat és 1867-ben már 32,000 tanfolyamon
829,555 felnőtt egyén tanul. Amíg Franciaország
ban a mozgalom állami érdekből főképen az elemi
oktatás hiányainak pótlására, különösen pedig az
analfabetizmus kiküszöbölésére törekszik, addig
Angliában a gazdasági élet fejlődésével keletkező
társadalmi okok szülik a Sz.-i törekvéseket és a
vezérlő eszms a nagy munkástömegeknek beveze
tése a szellemi életbe. Ugyanis kialakul az a meg
győződés, hogy nem elegendő a munkástömegek
anyagi helyzetét megjavítani, hanem erkölcsi és
szellemi javakban is részesíteni kell őket. E meg
győződésnek folyománya az Úniversity Exten
sion (egyetemek kiterjesztése) néven ismert Sz.-i
mozgalom, amely utat kíván nyitni mindenkinek
a tudományos műveltséghez. A Cambridgei egye
tem kezdi meg 1873-ban az egyetemi tanítás ki
terjesztését. Csatlakoznak később Oxford és a
többi angol egyetemek. Csakhamar átcsap az
Kszakamerikai Egyesült Államokba. Amerikai hat'isra a nyári egyetemi tanfolyamok (Summer
Meeting) intézményével egészül ki. A nyári egye
temi tanfolyamok alkalmat adnak a téli előadá
sok hallgatóinak, hogy nyári szabadságuk ide
jét az egyetem épületeiben tölthessék, hosszabb
időre állandó közvetlen érintkezésben lehessenek
tanáraikkal, dolgozhassanak a laboratóriumokban,
könyvtárban, stb.
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Az angol Úniversity Extension tanítási eljárása
röviden a következő: A helyi bizottság meghívá
sára az egyetem kiküldött előadója a kért tárgyból
hat vagy több előadásból álló tanfolyamot (kurzust)
tart. A hallgatók előre kézhez kapjak az előadások
vázlatát (Syllabus). Az előadó előadása végén a
hallgatókkal megbeszélést (class) folytat. A hall
gatók írásbeli dolgozatokat is készítenek, sőt vizs
gát is tehetnek és nagyobb Univeisity Extension
tanulmányok rendes egyetemi tanulmányoknak is
beszámíttatnak.
Az angol Úniversity Extension munkája mellett
lényeges intézmények a Settlementek. (L-. Settlement, 2.)
A kontinensen főképen Ausztriában és Német
országban érvényesült az Úniversity Extension
eszméje. A kezdeményező a bécsi egyetem volt
1896-ban. A bécsi Úniversity Extension kiegészült
az egyesületi alapon keletkezett Volksheim-mai,
amely megteremtette a Sz. kellő berendezésű haj
lékát.
A németajkú egyetemek Úniversity Extension
intézményei az angol Úniversity Extensiontől csak
a tudományos műveltség terjesztésének feladatát
vették át, de nem kívánnak egyetemi tanulmá
nyokba bevezetni.
A francia és angol Sz.-i törekvések mellett a
harmadik nagy népmívelési akció a skandináv
népek népfőiskolai mozgalma, amelynek a nem
zeti gondolat a vezérlő eszméje. E népművelési
mozgalom megindítója és apostola Grundtvig
Nikolai Frederik Severin volt. A XIX. század
első felében nagy aggodalommal töltötte őt el
hanyatló dán nemzetének sorsa, amelyet a német
áradat elnyeléssel fenyegetett. A fenyegető vesze
delmet csak nemzeti alapra fektetett mély (inten
zív) népműveltséggel vélte elháríthatni. A tanítás
középpontjába az anyanyelvet, annak irodalmát,
hazája történelmét és természeti leírását állította
és nagy súlyt helyezett a skandináv népek mitoló
giájára, mint az Észak őstörténetére. Nagy súlyt
helyezett az énekre, testgyakorlásra és a játékra
is. A történelmitanításhoz csatlakozik az alkot
mánynak, állami és községi közigazgatásnak és
a legfontosabb törvényeknek ismertetésével az
állampolgári nevelés és végül a gyakorlati élet
igényeinek kielégítésére bizonyosfokú gyakorlati
(számtan, fogalmazás stb.) és mezőgazdasági ki
képzés. Grundtvig iskolájának kimagasló főjel
lemvonása éppen a nevelés, célja az értelem, érze
lem és akarat harmonikus nevelésével nemzeti
alapon álló erős jellemek kifejlesztése. Ezért isko
lájában teljes szabadság uralkodik és az önfegyel
mezés a rend fentartója. Az előadások hallgatása
nem kötelező. Nincsenek előképzettségben felvé
teli feltételek és nincsenek vizsgálati számonkéré
sek. Grundtvig iskoláját a 18 évesnél idősebb fel
nőtt ifjúságnak tervezte és ma is a 18—30 éves
egyének képezik hallgatóságát.
A skandináv népfőiskola a gyakorlati élettol
szerves kapcsolatban, mezőgazdasági felszerelés
sel ellátott, bennlakásra berendezett nevelőintézet,
amelyben a tanulók egészen családiasán élnek
együtt az intézet vezetőjével és annak családjával.
Grundtvig népfőiskolája a világháború előtt
csak az északi népeknél vert mélyebb gyökeret,
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de a világháború romjait eltakarítani igyekvő
nagy újraépítési törekvések az intenzív népiníve
lésben keresvén a nemzetek talpraállításának
egyik eszközét, az általános figyelmet a skandi
náv népmívelésre terelték és ma Európaszerte
nagy népfőiskolai mozgalom észlelhető.
Hazai Sz.-unk története az 1867-1 kiegyezésig
vezethető vissza. Kezdeményezésnek báró Eötvös
József m. kir. vall. és közokt. miniszternek a népmívelési egyletek alapítása érdekében 1867 júl.
9. kiadott rendelete tekinthető. A tanítás maga
francia hatás alatt indul meg. Ugyanis Türr
István mint emigráns megismerkedvén a francia
felnőttoktatási akcióval, hazatérte után báró
Eötvös József azon álláspontjára helyezkedve,
hogy a népmívelés társadalmi feladat, 1863
szept. 30. szülővárosából, Bajáról felhívást inté
zett a magyar értelmiséghez, hogy a „Ligue
francaise de l'Enseignement" mintájára az isko
lázatlan tömegek nevelésére népnevelési szövet
séget alakítson községenkénti fiók népoktatási
körökkel. Eötvös báró azonnal felkarolta a moz
galmat. TUrrt a fővárosba hívta és felkérte az
országos szervezésre. Meg is alakulta «Központi
Népoktatási Kör* és megindult a vidéki váro
sokban is a népoktatási körük megszervezése.
Türr törekvéseit lelkesen felkarolja Irányi Dá
niel, aki a felnőttek tanítását állami feladatnak
tartja és ismételten törvényjavaslatot terjeszt a
parlament elé. De nem lesz törvény sem az ő javas
lataiból, sem később Pauler miniszteréből, mert Trefort nem teszi magáévá, sőt az azalatt továbbfolyó
társadalmi munkát is megakasztja azzal, hogy
1875. beszünteti az analfabéta tanfolyamok állami
támogatását a kellő rendezés hiánya miatt fel
merülő panaszok és a költségvetési tétel áthágása
miatt. A költségvetési tételből fennmaradt 5000
forintot a Pesti Népmívelési Körnek adomá
nyozta, mert abban legsikeresebb volt a felnőttek
tanítása. Ettől fogva csak ez a kör folytatta a
munkát írás, olvasás, egyéb elemi és gyakorlati
ismeretek tanításával és a művelt közönségnek
rendezett népszerű, előadások tartásával.
Tref ort miniszter beszüntető rendelete a francia
hatás alatt megindult felnőttek tanításának végét
vetette a falun.'A városban továbbél és & pesti nép
oktatási kör mellett 1874. megalakul a budai
népszerű felolvasásokat rendező társulat. Ezek
és a fővárosi iparosok köre, valamint a term.
tud. társulat évtizedeken át látták el a főváros
közönségét népszerű tudományos előadásokkal.
A vidéki városokban pedig az egymásután alakuló
irodalmi társaságok vették át ezt a szerepet. Ez
a városi Sz. tisztán a középosztály szellemi szük
ségleteit elégíti ki. A múlt század végi nemzeti
ségi mozgalmak terelik a figyelmet ismét a népre.
Körmöczbánya városa kezdte meg 1880. a ma
gyar közművelődési egyesületek alakítását. Ezek
a közművelődési egyesületek később az Országos
Közművelődési Tanáccsal az élükön nem szoro
san vett Sz.-i szervezetek ugyan, de sokoldalú mű
velődéspolitikai akcióikkal a felnőttek tanításának
ügyét is szolgálják.
Az ipari munkások művelésére alakította meg
a keresk. miniszter a « Vasárnapi Munkásképző
Országos Bizottságobi, hogy az ipari munkások
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nak vasárnapi nemes szórakozásáról gondoskod
jék. Ez a bizottság a világháború kitöréséig foly
tatta eredményes munkáját. A népművelés szol
gálatában álló szervezetek között fel kell említe
nünk a r. k. és prot. felekezetű szervezetek Sz.-i
tevékenységét. Különösen a kat. legónyegyesületek sokoldalú Sz.-i munkája érdemel kellő figyel
met. Az ipari munkások müvelésére jelentékeny
Sz.-i munkát végeznek a munkásszervezetek. A
szocziáldeinokrata szakszervezetek a Szakszer
vezeti Tanács irányítása mellett tartanak fenn
állandóan tanfolyamokat és rendeznek előadáso
kat részint a szakképzés, részint az általános mű
veltség érdekében. A szociáldemokrata munkások
művelődése szolgálatában állott a világháború
előtt a Társadalomtudományi Társulat szabadiskolája is. A forradalmak után a keresztény
nemzeti irányzat fejlődésével megerősödött ke
resztény szocialista szervezetekben is örvende
tesen tért hódit a Sz., a polgári társadalommal
szemben megnyilvánuló nagyobb bizalommal és a
nemzeti célokat szolgáló népművelési törekvések
megértésével, ami a népfőiskolai eszme felkaro
lásával jutott kifejezésre.
Fel kell itt említenünk a székesfőváros ellen
őrzése alatt álló Budapest székesfővárosi V. ker.
Népházat is, amely népjóléti intézményei között
kellő súlyt helyez a népművelési intézményekre
is. Tanfolyamai, előadásai és könyvtára mellett
kiemelendők munkásszinháza ós ifjúsági klubjai.
Hazai Sz.-unk irányelveiben fordulópontot ké
pez a Szabad Injceum tudományt és ismeretet
terjesztő társaság megalakulása 1893-ban. Ennek
programmja ad először céltudatos kifejezést
annak, hogy a felnőttek művelése öncél és époly
rendszeres és következetes kivitelt kíván, mint
minden tanítás.
Programmjában a szellemi munka iránti érdek
lődés felkeltésére megtartja ugyan az egyes elő
adásokat is, sőt azokat hangversenyjellegű estélyekké is fejleszti, a fősúlyt azonban az előadási
sorozatokra (kurzusokra) és tanfolyamokra he
lyezi, amelyekkel a tudományok és művészetek
népszerűsítése útján az általános műveltséget
igyekezik terjeszteni és fejleszteni, de számol a
mindennapi élet szükségleteivel is és tanfolya
main gyakorlati ismereteket (gyorsírás, könyv
vitel stb.) is nyújt. Minden szabadtanítási telepén
könyvtárt boesájt a hallgatók rendelkezésére.
Végül az előadásokon szerzett ismeretek bővíté
sére és mélyítésére tanulmányi kirándulásokat is
rendez.
A Szabad Lyeeum osztályai így minden nép
művelési igény kielégítésére alkalmas Sz.-i tele
pekké fejlődtek.
Népszerű tudományos tanfolyamait a mai kö
vetelményeknek megfelelően kifejlesztette Sza
bad Egyetemmé, amely 1920 május 2. megindí
totta szabadegyetemi tanfolyamait, hogy azokon
mindenki, aki gyakorlati életpályája mellett sza
bad idejében tudományos kiképzést keres, magát
hajlama szerint humanisztikus, természettudo
mányi vagy közgazdasági irányban egyetemi
színvonalon kiművelhesse.
A Szabad Egyetemmel hazai Sz.-unk épületa
betetőzéshez jutott.
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A Szabad Lyceum fokozatosan fejlődő tevé reinek hatása alatt jött létre. A színház mint
kenységében mindinkább érezhetőbbé váltak a külön részvénytársaság később teljesen elvált az
hajléktalanság hátrányai. Mozgalom indult ineg Uránia magy. tud. egyesülettől és módosított pro
olyan egyesület alapítására, amely hajlékot te grammal ma csak mozgókép-színház. Nem hagy
remt a Szabad Lyceum és egyáltalában a Sz. szol hatjuk figyelmen kívül azt a népmívelési munkát,
gálatában álló intézmények befogadására és 1902. amit a kereskedelmi minisztérium szaktanfolya
megalakult az Erzsébet Népakadémia mint a maival és a földmívelésügyi minisztérium mező
Szabad Lyceum testvéregyesülete.
gazdasági előadásaival végez a népműveltség szín
Az Erzsébet Népakadémia célul tűzte ki maga vonalának emelése dolgában.
elé a Sz. oly hajlékának megteremtését, amely
A,szakképzés körébe esik a Magyar Mérnökegyaránt alkalmat ad a tanításra és tanulásra. és Építész-Egylet Munkástovábbképző Bizott
Azaz amelyben nocsak előadótermek, hanem sze ságának az ipari és közlekedési munkások köré
mináriumi helyiségek, laboratóriumok, gyűjtemé ben kifejtett tevékenysége, de a kezdők tanfolya
nyek, könyvtár és minden egyéb szükséges beren maiban elemi általános ismereteket is közöl és
dezés álljon a Sz. rendelkezésére. Az Erzsébet Nép csak folytatólagos tanfolyamaiban tér át fokoza
akadémia e tervét nem tudta ugyan még keresztül tosan egészen a szakképzésre.
vinni, jóllehet megkapta a nőipariskola régi épü
A világháború kitörése előtt a Sz.-nak két fontos
letét, mert a világháború és következményei ebben tényezője volt a Társadalomtudományi Társulat
megakasztották. Mindamellett nagy előmunkálatot és a Magyar Társadálomtudományi Egyesület,
végzett. Van ma már 15.000 kötetből álló könyv mind kiadványaikkal, mind előadásaikkal.
tára. Kifejlesztette az Erzsébet Népakadémia a
Trefort miniszternek 1875. évi beszüntető ren
gyakorlati tanfolyamok egész rendszerét és ezzel delete óta a Sz.-i törekvések nagyon kevéssé érin
is mintául szolgál a hasonló törekvéseknek. Eme tették a falut. A közművelődési egyesületek sokat
két főtevékenységi köre mellett részt vesz a nép tettek ugyan a falu kultúrájáért, de a tulajdonszerű tudományos előadások rendezésében is és képeni Sz.-ra nem igen terjedt ki tevékenységük.
különösen kiemelendők tudományos estélyei, nép
Csak a XX. század elején kezd szerveződni
hangversenyei és tanulmányi kirándulásai.
tulajdonképeni falusi Sz.-unk, egyrészt társadalmi
1902-ben kormányrendelet megszervezteabuda- úton, másrészt kormányintézkedésből kifolyólag.
Társadalmi téren a Magyar Gazdaszövetség
pesti és kolozsvári egyeteminél kapcsolatosan a
magyar «University Extension»-t: a «Népszerű veszi a kezébe a falu művelődésének ügyét. Hiva
Főiskolai Tanfolyamobi. Az élére központi bi tott előadókkal az ország legkülönbözőbb részeiben
zottságot állított, amelynek feladata volt az egye faluszerte tartatott egyes előadásain kívül meg
tem székhelyén és a vidéki városokban népszerű felelő előadók képzése végett 1904. szociális kur
főiskolai előadások rendezéséről gondoskodni. Mű zusok rendezését kezdte meg a főiskolai ifjúság és
ködést csak a budapesti központi bizottság fejtett mindazok részére, akik az ügy iránt érdeklődnek.
A kurzusok hallgatósága az 1905. megalakult
ki. Munkájába szervezetileg belekapcsolódott a
Szabad Lyceum, mint a bizottság végrehajtó kö Országos Széchényi Szövetségben tömörült. En
zege. A budapesti Népszerű Főiskolai Tanfolyam nek eredményes munkája vidéki Széchényi Szö
központi bizottságának egy-két helyen, nevezete vetségek alakulására vezetett, amelyek a maguk
sen Pozsonyban és Miskolczon, vidéken is sikerült vidékén átvették az országos szövetség munkáját
népszerű főiskolai sorozatos előadásokat rendez és 1916. már több mint ezer faluban folynak az
nie, de az angol University Extension problémái előadások.
nak megoldásáig nem jutott el. 10 év leteltével a
Több évi tapasztalat után a Magyar Gazda
minisztérium egyelőre beszüntette, hogy újonnan szövetség is rájön arra, hogy egyes előadások
szervezze, de a közbejött világháború folytán át kal nem lehet intenzivebb népmívelést elérni és
szervezése elmaradt. A folytonosság fenntartása kísérletet tett sorozatos előadásokkal, amelyek
érdekében a Szabad Lyceum gondoskodott ismét a nek programmja a skandináv népfőiskolák tan
maga hatáskörében a népszerű tudományos tan tervének hatása alatt felöleli mindazokat a kér
folyamok rendezéséről és kifejlesztette belőlük a déseket, amelyekről a falusi embert fel kell vilá
Szabad Egyetemet. Hazánkban jelenleg a debre- gositanunk.
czeni egyetem University Extension bizottsága
Az első ilyen előadási sorozatot a Bajai Szé
rendez népszerű főiskolai előadásokat.
chényi Szövetséggel 1914. BajaszentiitvánonrenSzabad tanításunknak hathatós tényezője lett az dezte és elnevezte gazdagimnáziumn ak. A Magyar
1897-ben keletkezett Uránia magyar tudomá Gazdaszövetség a gazdágimnáziumot több helyen
nyos egyesület és a vele kapcsolatosan alakult megismételte és újabban népfőiskolai tanfolyam
Uránia tudományos színház is.
nak nevezte el.
Olyan helyeken, ahol teljes népfőiskolai tan
Az Uránia magyar tudományos egyesület első
sorban diapozitív képsorozatokat kikiilcsönző in folyam nem szervezhető, a gazdagimnázium tan
tézményével vitt bele nagyon fontos elemet Sz.-i terve ma is követendő mintául szolgálhat nép
szervezetünkbe. A képsorozatokhoz kinyomatott főiskolai célokat szolgáló előadási sorozatok
előadási szövegeket is adott. Kiadta az Uránia programmjához.
című népszerű tudományos havi folyóiratot. Szer
Falusi és egyáltalában egész Sz.-unknak hat
vezte a munkásgimnáziumi tanfolyamokat.
hatósabb állami felkarolását a m. kir. vallás- és
Az Uránia magy. tud. egyesülettel kapcsolato közoktatásügyi miniszter az 1911. megalakított
san keletkezett Uránia tudományos szinliáz a Országos Szabadoktatási Tanács útján kezdi
berlini és bécsi Uránia tudományos színházak sike meg. Különösen jelentős volt az Országos SzabadAmely szó Sae alatt nincs meg, S alatt keresendői
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oktatási Tanácsnak a falusi Sz. terén elért ered
ménye. Jóllehet az e célra rendelkezésre álló ál
lami költségvetési tétel korlátolt voltánál fogva
nem annyira az extenzív terjeszkedésre való ser
kentés, mint inkább az intenzív munkáraszorítás
lehetett a feladata, mégis a világháborút megelőző
1913—14. évben már 50 vármegyéből 7478 meg
tartott falusi népies ismeretterjesztő előadásról
számoltak be az Országos Szabadoktatási Tanács
előtt.
A világháború alatt természetesen megcsappant
oz a Sz.-i munka is. A proletárdiktatúra bukása
után az Országos Szabadoktatási Tanács ismét
.azonnal munkába fogott, még pedig az egész Sz.
átref ormálásával. Az első teendő volt minden tör
vényhatóság területén külön Szabadoktatási Bi
zottság megszervezése, amely az Országos Szabad
oktatási Tanács irányítása mellett a maga terüle
tén a Sz.-ról gondoskodjék.
Az új szervezkedésben előtérbe nyomult a skan
dináv népmívelé8 követendő példája és hatására
napirendre került a népfőiskola problémája. A m.
kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium kez
deményezésére az Országos Szabadoktatási Tanács
irányítása mellett állami támogatással népfőisko
láknak és népfőiskolai tanfolyamoknak elneve
zett, a téli hónapokra kiterjedő tanfolyamok kelet
keztek, amelyek ha főképen csak ismeretközlésre
kénytelenek is szorítkozni és nincs módjukban a
skandináv népfőiskolák nevelői munkáját teljes
mértékben kifejteni, mégis szem előtt tartják a
<sélt és az előadók a hallgatósággal való bensőbb
érintkezéssel és tárgyuk feldolgozásában nevelői
hatást is fejtenek ki.
Első hazai népfőiskolánk az állam és Szeged
városának hathatós anyagi támogatásával 1920
december 8. Szegeden nyilt meg. Ma már 70 nép
főiskolánk és népiskolai tanfolyam gondoskodhatik népünk állampolgári neveléséről és több
helyen az érdekeltek támogatásával megvalósulás
•előtt áll a teljes magyar népfőiskola kiépítése is.
Úttörő munka e téren a pápateszéri kisgazda
iskola.
Az Országos Szabadoktatási Tanácsot a m. kir.
"vall. és közoktatási miniszter az 1922. év végével
feloszlatta és a Sz. ügyeinek állami intézésére a ve
zetése alatt álló minisztérium illetékes ügyosztá
lyában iskolánkívüli népművelési központot lé
tesített. Egyben a vidéki szabadoktatási bizottsá
gokat átszervezte iskolánkívüli népművelési bi
zottságokká.
Falusi Sz.-unk előmozdításába új tényezőként
•kapcsolódott be A Falu, Országos Szövetség.
Célja: a falu erkölcsi, anyagi és művelődési jó
létének gondozása és fejlesztése, a falusi tűzhely
nek vonzóvá tétele.
Sokoldalú tevékenységében a Sz. ügyét első
sorban a népakadémiáknak elnevezett azon helyi
szervezeteivel igyekezik szolgálni, amelyek a falu
felnőtt közönsége részére ismeretterjesztő előadá
sokról hivatottak gondoskodni. Ezek munkáját a
Falu Szövetség Központi Nép akadémiája tá
mogatja, amely a helyi szervezeteket irányítja
•és kinyomatott előadásokkal ellátja. A Sz. ügyét
szolgálják a Falu Szövetség kiállításai és egyéb
népművelési törekvései is.
I
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A magyar Sz. megszervezése érdekében a kul
tuszminiszter az 1924. év folvarnán törvényjavas
latot készített.
Irodalom. Jancsó Benedek. A szabadoktatás orsz. szer
vezete, kiadta az Orsz. Kó'zokt. Tanács 1909; Gyulai
Béla, A felnőttek oktatása és a budapesti Népoktatási
Kör története, kiadta a bndapesti Népokt. Kör ; A Bz.
1907. Pécsett tartott magyar országos kongresszusának
naplója, 1908. szerkesztette Pályi Sándor közreműködé
sével Vörősváry Ferenc ; A „Néptanítók Lapja" 1919 —
1923. évi folyamainak idevágó cikkei ; Gaal Jenó. Az Dniversity Extension hazánkban. Budapesti Szemle 1896;
Grósz'Emil, University Extension, Bndapesti Szemle 1901;
Boróczy Kálmán dr., A falusi Sz. 1917.

Szabad telek, heraldikai mesteralak, mely a
teleknél nagyobb. Utóbbi alatt egy négyszöget
értünk, melynek oldalai valamivel nagyobbak,
mint a pajzs szélességének egyharmada. Ha a
pajzs felső jobb sarkában álló telek ennél nagyobb,
akkor Sz.-nek nevezik.
Szabad tengely, 1. Pergő mozgás.
Szabad terület (bány.), mely sem kutatással,
sem bányamíveléssel elfoglalva nincs.
Szabad, ügyvédség, az a hazánkban is elfoga
dottrendszer, amelyben az ügyvédek száma kor
látozva nincs, nem függ kinevezéstől, működése
helyhez vagy bírósághoz kötve nincsen.
Szabad vagyon, házassági vagyonjogunkban
a nőnek az a vagyona, amely hozományul le
kötve nincsen, amellyel tehát a nő férjétől telje
sen függetlenül rendelkezhetik.
Szabad városok (Frtie Stadte), a három né
met szövetségi város: Lübeck, Bréma és Ham
burg. Csak ezek őrizték meg a nagyszámú sza
bad birodalmi város közül mai napig ezt a címet
és autonómiájukat. L. Birodalmi városok.
Szabad védjegyek, oly védjegyek, amelyek
senkinek kizárólagos használati jogát nem alkot
ják, amelyeket azért áruinak megjelölésére bárki
szabadon használhat. L. Védjegy.
Szabad zúgó v. árapasztó (ném. Freiarche,
franc, déversoir), csatornákon vagy csatornázott
folyókon a vízlépcsőkbe (kamarazsilipek és duz
zasztógátak) beépített nyílás, mely az árvíznek,
egyáltalában a fölösleges víznek levezetését lehe
tővé teszi.
Szabajkálszkajaoblasztj, 1. Transzbajkália.
Szabako (Sabako), ethiópiai király, a bibliai
Szo vagy Szeve, meghódította Kr. e. 728 Egyipto
mot ; 720. szövetségre lépett a gázai Hannával a
hatalmas Asszir-birodalom ellen, de az asszír had
sereg diadalt aratott a szövetségeseken Eafla
mellett. A görög hagyomány szerint eltörölte a
halálbüntetést.
Szabálcs (Zabalt), kisk. Krassó-Szörény vm.
marosi j.-ban, (i9io)'746 román lak. (Tr. R.)
Szabály, az emberi cselekvés normativuma,
mely e cselekvénynek valamely elérendő cél szem
pontjából való módját állapítja meg. A Sz. tűri a
kivételt, a törvény nem. A cselekvések külön
böző fajtái szerint vannak erkölcsi, művészeti
Sz.-ok, élet-Sz.-ok stb. A grammatikai Sz. is id«
tartozik; a helyes nyelvhasználat módját fejezi ki.
A Sz. a művészi gyakorlatban követendő el
járásnak is megállapított módja. A régebbi köl
tészettanok s a többi művészetek hasonló elmé
letei jórészt ilyen technikai Sz.-ok gyűjteményei
voltak. Ezeket vagy a már létező és jeleseknek
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ismert műalkotásokból vonták el, vagy a mű
fajok természetéből vezették le, vagy az emberi
lélek szükségletei szempontjából állapították meg.
Egy részük esetleges és önkényes jellegű volt s
a szabad mozgást megbénítva, a művészetet le
igázta. Kivált a klasszicizmus állított fel sok
Sz.-t (pl. a drámai hármas egységeket). A Sz.-ok
alól valóságos felszabadító hadjárat folyt a XVIII.
században, mikor a lángelme teremtő erejét s
függetlenségét hangoztatták s nemcsak a fölös
leges Sz.-okat, hanem valamennyit elvetették s az
önkényes korlátozottság helyébe féktelenség lépett.
Egyik irány ép olyan végletes, mint a másik.
Szabályos. Valamely sokszöget akkor mondunk
Sz.-nak, ha mind oldalai, mind szögei egymással
egyenlők. Valamely testszögletet akkor mondunk
Sz.-nak, ha úgy élszögei, mint lapszögei egyenlők
egymással. Valamely poliédert (1. o.) akkor mon
dunk Sz.-nak, ha oldallapjai kongruens Sz. sok
szögek és testszögletei kongruens Sz. testszögle
tek. — Sz. számsorozat, 1. Határérték.
Szabályos asztigmatizmus, 1. Asztigmatiz
mus.
Szabályos fakészlet (erd.). Az erdőgazdaság
folytonos üzemének feltétele nem csupán az erdő
talaj, hanem bizonyos fakészlet is, amely a fák
lassú növekedése mellett lehetővé teszi, hogy évrőlévre az évi hozadék vágásra érett fában kitermel
tessék. Ha ez a fakészlet pl. 100 hold erdőn, 100
éves vágásforduló mellett 1—1 hold 1—100 éves
teljes sűrűségű, a, termőhelynek megfelelő fa
állományokból áll, akkor az ekként meglévő fatömeget &;.-nek nevezzük. Ebben az esetben évrőlévre 1 hold 100 éves faállomány használható ki,
mely ebben az esetben a szabályos hozadék; az
ily erdő növedéke évről-évre a kihasznált fatömeget éppen pótolja (szabályos növedék) ; a faállo
mányoknak ezt a leírt korbeli eloszlását szabályos
korfokozatnak, az erdőt pedig szabályos állapot
ban lévőnek nevezzük. A Sz. előállhat akkor is,
ha pl. csupa közepes korú faállományunk van.
Ekkor azonban vágásra érett faállományok hiá
nyában a szabályos hozadék nem termelhető ki.
A valóságban ritkán van valamely erdőbirtok
szabályos állapotban. A jelenlegi állapotból a sza
bályosba való átmenetet körültekintően előidézni
az erdörendezés (1. o.) feladata.
Szabályos hozadék (era.), az a fatömeg, amelyet
•a szabályos állapotú erdő évenkint adni képes.
L. Szabályos fakészletSzabályos korfokozat (erd.), 1. Szabályos fa
készlet.
Szabályos kristályrendszer (tesszerális, izometrikus, egyforma tengelyű, oktaédrikus, szferoédrikus kristályrendszer) jellemző vonásai: a
holoédi'ikus osztályban 9 szimmetriasík, ebből 3
egymásra merőleges fő- és 6 átlósan elhelyezhető
mellékszimmetriasik. A 3 előbbi elmetsződósei
adják a 3 kristálytani tengelyt, amelyek egyenlő
hosszúak és egyenértékűek. A holoédrikus osz
tályba 7 forma tartozik: az oktaéder, a kocka v.
hexaéder, a rombdodekaéder, a triakiszoktaéder,
a deltoidikozitetraóder, a tetrakiszhexaéder és a
hexakiszoktaéder. A szimmetriasíkokon kívül van
nak még négy-, három- és kétértékű szimmetria
tengelyek is. A szimmetria csökkentésével kapjuk
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a feles (hemiéderes) és negyedes (tetartoéderes)
formákat. Feles formák : tetraéder, deltoiddodeka
éder, triakisztetraéder, hexakisztetraéder, giroéder.
pentagondodekaéder, diakiszdodekaéder; negyedesforma : a tetraéderes pentagondodekaéder.
Szabályos növedék (erd.), a szabályos állapot
ban lévő erdő évi növekedése. L. Szabályos fa
készlet.
Szabályos oldat, 1. Normális oldat.
Szabályos só, 1. Sók.
Szabályos szalicilsavas higany, 1. Merkuriszalicilát.
Szabályos számsorozat, 1. Határérték.
Szabályos szénsavas ammónium, 1. Ammoniumkarbonát.
Szabályozás, folyóké, 1. Folyók szabályozása.
Földbirtoké, 1. Határrendezés és Tagosítás.
Szabályozható kályha. A kályha tüzének
ólesztésére szükséges levegőt rendszerint a tüziajtón elrendezett szelep vagy tolóka nyilasán át
eresztik be. Eféle készséggel a töltőkályhákat
szerelik fel, hogy a tüzelőszer égését szabályoz
hassák. Vannak önműködő szerkezetek is. Ezek
az ú. n. szabályozható kályhák.
Szabályozó, 1. Regulátor.
Szabályozott kasonokok a Szent-Agostoniak
ós premontreiek, 1. Szerzetesek.
Szabályozott papok a piaristák, trinitáriusok,
szerviták, az irgalmasok stb. L. Szerzetesek.
Szabályozott társaságok, így nevezték a XVI—
XVII. sz.-ban azokat a kereskedelmi társaságokat,
melyek tengerentúli kereskedelmi vállalatok cél
jából keletkeztek olykép, hogy a társaság tagjai
közös védelemre egyesültek, s ennek érdekébea
magukat önként bizonyos közösen megállapított
rendőri szabályzatnak vetették alá, jelesül a köz
védelem költségeihez is hozzájárultak, egyebekben
azonban a társaság minden tagja üzletét önállóaii
és saját számlájára folytatta.
Szabályrendelet, 1. Rendelet, Helyhatósági
szabályrendelet.
Szabálytalan (irreguláris), mindaz, ami a sza
bálytól eltér v. vele szemben áll.
Szabálytalan asztigmatizmus, 1. Asztigma
tizmus.
Szabálytalanság (egyu. jog), 1. Irregularitas.
Szabandzsa, tó ÉNy .-i Kisázsiában, a Marmara
tenger Izmid-öblének folytatásában levő hosszanti
völgyben. A S. partján van S. falu.
Szabar (Zuberbach), kisk. Vas vm. kőszegi
j.-ban, (1920) 395 horvát lak. (Tr. A.)
Szabás, kisk. Somogy vm. nagyatádi j.-ban,
(1920) 909 magyar lak.
Szabatka, puszta Gömör megyében, a Rima fo
lyó jobb partján. Hajdan erősség volt, melyet a cse
hek építettek. Mátyás király 1460-ban elfoglalta.
1553-ban Méhemet füleki bég újra felépíttette. Bttől fogva négy évtizeden át a törökök birtokában
maradt; csak 1562-ben vette vissza kis időre Svendi
Lázár és Forgáeh Simon. 1593 nov. 20. Teuffenbach felsőmagyarországi kapitány Rákóczi Zsigmond,Dobó Ferenc, Báthory István, Drugeth Istváa
segítségével visszavette; a török őrséget kardélr*
hányta. A vár elpusztult. V. ö. Findura Imre,
Rimaszombat szab. város története (1894). (Tr.
Cs.-Szl.)
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Szabatkay Mihály, históriás énekszerző a XVI.
ez.-ban, kitől a Beriszló Péter vitézségét dicsőítő
ének maradt ránk: Cantio Petri Berislo.
Szabatosság, az előadásnak az a kelléke, hogy
akifejezéspontosanmegfeleijenatárgynak, vagyis
éppen azt mondja, ami szükséges, se mást, se töb
bet, se kevesebbet. Sz. grammatikai értelemben
a. m. nyelvi helyesség (korrektség). Sz.-nak neve
zik a zenében is az előadás pontosságát. L. még
Praecisio.
Szabbatáj Cvi, L Sabbatáj Cv%.
Szabbatjon^am&a!^'oK>, regebeli átjárhatatlanf olyó, mely egy zsidó népmonda szerint az egész
héten át sebesen folyik és köveket hajigál, de szom
baton nyugszik. Mögötte lakik a Szalmanassz-ar
által fogságba hurcolt 10 zsidó törzs, vagy más
felfogás szerint a Mózestól eredő leviták népe.
Szabéd (Sabed), kisk. Maros-Torda vm. mezőbándi j.-ban, (1910) 987 magyar lak. (Tr. R.)
Szabeizmus, 1. Csillagimádás.
Szabell népek, 1. Szabinok.
Szs?oeasQ)s.(Sábanépe), az ókorban Dél-Arábiá
ban lakó néptörzs, mely Jemenben uralkodott és
melynek hatalmáról és műveltségéről a biblia és a
görög s római írók is beszélnek. Fővárosuk Márib
(a klasszikus íróknál Mariába) volt, ma egy kis falu.
A Sz. országa termékeivel nagy kereskedést űzött
Sziria és Egyiptom felé; kereskedelmi összekötte
tései Indiáig terjedtek. Kr. e. a VII. sz.-ban Szargon
assziriai király Jatamarát, a Sz. királyát legyőzte
és országára nagy sarcot rótt. Augustus római csá
szár alatt (Kr. e. 24.) Aelius Gallus tör be a Sz.
országába. A Sz.-kal Dél-Arábia keleti részén
uralkodó mineusok (Minaioi, Minaei) vetélkedtek
a délarábiai kis fejedelmek fölötti uralomban. Idő
számításunk kezdete körül a Sz.-at a himjárita
(helytelenül homérita) törzs váltja föl, mely ere
detileg a Sz. fenhatósága alatt Dél-Arábia dél
nyugati részében uralkodott; fővárosuk Zafár
volt. Uralkodásuk alatt, a III. és IV. sz.-ban, a
zsidó és keresztény vallás jut nagy befolyásra
Dél-Arábiában. A III. század óta uralkodó zsidó
dinasztiából való utolsó himjárita király, Dzu
Nuvász (490—525), az etiópoktól legyőzetett, kik
525—575. uralkodtak Dél-Arábiában, 575—634.
a perzsák szorították ki ezeket, míg 634-ben az arab
félsziget e része is az iszlám hatalmába került.
A Sz. régi történetének adatait a nagyszámú,
feliratos emlékekből merítjük, melyeknek felfede
zését Arnaudnak (1843), Halévynak (1870) és Glasernak (1885 óta) köszönjük. Nyelvük a déli sémita
nyelvek osztályába tartozik és legközelebbi rokon
ságban az arab nyelvvel áll. Megfejtésük körül
újabban leginkább Müller Dávid Henrik, Mordtmann J. H., Praetorius Ferenc, Glaser Ede és
Derenbourg Hartwig foglalkoztak. Nyelvtant és
chrestomathiát Hőmmel szerkesztett (München
1893), ki a dél-arab tanulmányok teljes bibliográ
fiáját is adja. A feliratok teljes készletét a Corpus
Inseriptionum Serniticarum IV. sorozata (Paris
1881 óta) foglalja magában. V. ö. Goldziher,
Arábia régi történetéről (Budapesti Szemle 66. köt.
65—104. old.).
Szabiizmus, szábiusok, 1. Mandeusok.
Szabiniánusok, jogi iskolai irány Augustus
esászár korában. Megalapítója Galus Ateius Capito,
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de nevét ennek tanítványától, Massurius Sabinustói kapta. Egy másik tanítványa, Cassius Longinus után a szabiniánusokat Gassiamisoknak is
hívták.
Szabiuo (növ.), 1. Taxodium.
Szabinok (Sábini), Itália régi lakossága, mely
nek indogermán az eredete. Legősibb telepeik az
Apenninek főláncának alján, Arniternum táján
voltak, innen vonultak előbb Reate (Eieti) völ
gyébe, később délnyugat felé Róma környékéig.
A Cures város völgyében letelepült Sz. nagyon
korán összeolvadtak a rómaiakkal (1. Romulus);
a szabin nők rablásának mondája előadja, hogy«
király játékokra hívta meg a Sz.-at, s így szerzett
alattvalóinak asszonyokat. A távolabb lakókat
Kr. e. 290. Marcus Curius Dentatus hódította meg,
de 268-ban ezek is római polgárjogot kaptak. Föld
jük főleg állattenyésztésre alkalmas, erdős hegy
vidék volt, néhol gabonát is termeszthettek rajta.
A lakosok hívek maradtak régi szokásaikhoz, de a
latin nyelvet hamar átvették. Tovább őrizték meg
önállóságukat a tőlük származó szabell törzsek,
kik «a szent tavasza (ver sacrum 1. o.) szokásának
köszönik eredetüket. A Sz. u. i. úgy szabadultak
meg fölösleges fiatalságuktól, hogy az isteneknek
ajánlották fel őket és kivándorlásra kényszerítet
ték. E fiatalság lett közép- és déli Itália legkivá
lóbb népeinek törzsatyja. A marsusok, rnarrucinusok.mamertinusok, picentinusok, pelignusok, heinikusok, szintúgy a szamnitok így származtak;
mindnyájan tiltakoztak a római uralom ellen, de
egymástól elválva vitézségük ellenére meghódolni
voltak kénytelenek (266). Utoljára a szövetséges
háborúban (91—88) támadtak Róma ellen, de ez
után mindnyájan elnyerték a római polgárjogot.
A Sz. városai közül említésre méltók: Amitonmm,
Reate, Cures, Nursia, folyói közül: a Himella,
Tolenus, Aternus.
Szabirok, hunn-szarmata nép; a X. század
dereka táján élt Konstantinos Porphyrogennetos
szerint magukat a magyarokat is avalami okból»
Sz.-nak (1. Sábartoiasfaloi) nevezték. L. Sába
magyarok.
Szabiik István, fizikus, szül. Szegeden 1746.,
megh. Kalocsán 1816 máj. 12. Kegyesrendi tanár
volt. Sok eredeti kísérleti készüleket talált fel,
de szegénysége miatt nem értékesíthette azokat.
1783-ban saját költségén kis Montgolfler-féle lég
hajót készített és bocsátott föl.
Szablya, egyélű s kisebb-nagyobb mértékbea
görbe kard, melynek külső széle van kiélesítve.
A Sz. elnevezés már a népvándorlás korában meg
honosodott a szlávoknál s az őket környező népek
nél. Később a nyugati nyelvekben is mindenfelé
elterjedt a szó a görbe kard megjelölésére. A Sz.
Magyarország területén legelőbb a népvándorlás
korában tűnik föl s két változatban fordul elő,
egyik a szarmata-hunn, másik az avar Sz. Ezek
től különbözik a honfoglaláskori magyar Sz.,
melyből ez idő szerint Magyarország területéről
hat példány ismeretes, u. m.: a nemesócsai,
székesfehérvári, tarczali, bezdédi, egyik szolyvai
(a másik avar jellegű) s agombási. Sokkal ritkáb
bak a középkori magyar Sz.-k. Ezidőszerint ere
detiben csupán egy XIV. sz.-beli példányt isme
rünk a drezdai kir. Gewehrgalerie keleti fegyver-
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gyűjteményében. A XVI. sz. elejétől a Sz.-k leg
inkább Olaszországban, különösen Genovában és
Velencében s talán még Milanóban készültek, mely
városok a XVI. sz.-ban is ellátták úgy Magyar
országot, mint a Keletet Sz.-pengékkel, u. n. frin
giákkal (1. o.); a török uralommal azonban a
damaszkusi és más keleti Sz.-k is nagyon elterjed
tek nálunk, amelyeknek különösen a magyar Sz.idom további fejlődésére volt nagy befolyásuk.
A XVIII. sz. óta az addig egyenes keresztvasat
— nyugati behatás alatt —• elől mindinkább felliajtottákamarkolatgoinbhoz,úgyhogyazl848-iki
huszárkardok már teljesen azonosak a nyugati
markolatkosaras lovassági kardokkal. L. még
Magyar fegyverek.
Szablya János, képzőművészeti író, szül. Buda
pesten 1880 aug. 29. Eleinte jogász volt, majd a
Ganz-Danubius vállalat kötelékébe lépett s mű
vészeti kérdések tanulmányozásával kezdett fog
lalkozni. 1906-ban résztvett a Szerda folyóirat,
aztán fivérének, Sz. Ferencnek felszólítására a
Kéve művészegyesület megalapításában, melynek
ügyvezető igazgatója. Az egyesületnek A Kéve
Könyve c. negyedévi könyvalakú folyóiratát meg
alapítása (1912) óta szerkeszti, művészeti tanul
mányai itt és A Ház c. folyóiratban jelentek meg.
Szablya-Frischauf Ferenc, festőművész, szül.
Budapesten 1876 ápr. 9. Művészeti tanulmányait
Nagybányán és Münchenben végezte Hollósy
Simonnái. Budapesten 1903. festőiskolát nyitott,
1906. pedig néhány társával megalapította a
Kéve milvészegyesületet, amelynek alapítása óta
elnöke. Csak ennek kiállításain szerepelt festmé
nyeivel, többnyire arcképekkel Budapesten, Bécs
ben és Németországban, ahol több mflvészegyeslllet választotta tagjává. Tanára az Iparművé
szeti Iskolának, ahol a belső berendezés a szak
mája. Mint modern bútortervező is jó nevet vívott
ki magának. — Felesége, szül. Lohwag Ernesztin,
szintén festő, s egyebek közt mint arcképminiatürök festője vált ismertté.
Szabó, a ruházati iparcsoport körébe tartozó
iparos. Rendszerint kétféle Sz.-t különböztetnek
meg: férfi- ós női Sz.-t; ezenkívül van férfi- és
női Sz., olyan t. i., aki mindkétféle ruhát készít ;
továbbá szűr-Sz.-t, és aszerint, amint az illető
katonai, illetve egyenruházati vagy polgári ruhá
kat készít inkább, katonai ós polgári Sz.-t. E két
utóbbi azonban nem külön faja a Sz .-iparnak és
csak inkább az üzletkör megjelölésére szolgál.
A Sz.-ipar általában kisipari jellegű; túlnyomó
azok száma, kik 2—3 segéddel és tanonccal v. azok
nélkül dolgoznak; vannak nagyipari Sz.-üzemek,
melyeket a konfekció fogalma alá szokás foglalni.
Szabó, 1. Aladár, ref. lelkész, szül. Táczon
(Fejérm.) 1860 dec. 12. A teológiai tanfolyamot
Budapesten végezte, 1884. Edinburgból, hol fél
évig tartózkodott, haza jőve, előbb lelkészkedett;
1888. a budapesti ref. gimnáziumban s teol. aka
démián tanár lett, 1905 óta budapesti józsefvárosi
lelkész. Kora ifjúsága óta nagy egyháztársadalmi
és irodalmi tevékenységet fejt ki; ő alapította a
Bethánia-egyletet, melynek munkája ma már az
egész országra kiterjed. Nagyobb művei: Locke;
lelki harmat: Múlt és jelen; TJj óramutató;
Jézus élete; Külmissziói kalauz.
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2. Sz. Artúr, festő, 1. Ferraris Artúr.
3. Sz. Dávid, műfordító és hires nyelvújító",
1. Barcafalvi Szabó.
4. Sz. Dávid, költő, 1. Baráti Szabó.
6. Sz. Dezső, író, szül. Kolozsvárt 1879 júl. 6.
Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte; itt
nyert tanári oklevelet, majd állami ösztöndíjjal
Parisban volt tanulmányúton. Előbb vidéken
(Ungvárt, Nagyváradon, Székesfehérvárt), majd
a fővárosban volt tanár 1919-ig. Már előbb is írt
tanulmányokat (Nyelvjárástanulmányok, 1903;
A vogul szóképzés, 1904) és elbeszélő műveket,
de feltűnést a proletáruralom alatt 1919. meg
jelent két kötetes regénye, Az elsodort falu kel
tett, mely Sz.-t egy csapásra legjelentékenyebb
regényíróink közé emelte. A regény nem egységes
hatású, de laza kompozíciója, szertelenségei,
rikító túlzásai és hihetetlenül merész stílusa és
képei ellenére is nagyszabású alkotás, nagy jel
lemző és megjelenítő erővel, kitűnően éreztetve
a világháború hangulatát a falun. A korviszonyok
és szenvedélyes érzései Sz.-t az irodalom teréről
a politikába is belesodorták; lobogó temperamen
tumával sem itt, sem ott nem tudott beleillesz
kedni a megadott keretekbe, összeütközésbe került
az emberekkel és irányokkal s a szélsőségek között
hánykódva, tollal és szóval kíméletlenül csatá
zott, majd jobbra, majd balra kilengve. Ez az erős
szubjektivizmus járja át irodalmi, társadalmi és
politikai tanulmányait is: A forradalmas Ady,
Egyenes úton (1920), Panasz (1923). Szépirodalmi
művei, melyek sem népszerűségben, sem értékben
nem mérkőzhetnek az Elsodort falu-v&l: Nincs
menekvés (regény, 1917), Napló és elbeszélések
(1918), Mesék a kacagó emberről (elbeszélések,
1919), Ölj!(elbeszélések, 1921), Csodálatos élet
(regény, Í921), Jaj.' (elbeszélések, 1923). Sajátos
egyéniségének hű tükre a 20-as évek elején szer
kesztett folyóirata : Élet és irodalom.
6. Sz. Dezső, tanár, tört. író, szül. Makón 1882
dec. 3. Előbb a budapesti V. ker. főreáliskola,
1911. a tanárképzőintézeti gyakorló főgimnázium
tanára, 1912. egyetemi magántanár, 1924. a debreczeni egyetem tanára. Önállóan megjelent mű
vei: A magyar országayülések története II.
Lajos korában (1909); Az állandó hadsereg be
cikkelyezése (1911); Küzdelmeink a nemzeti
királyságért (1917).
7. Sz. Endre, író és hírlapíró, szül. Nagytoronyán (Zemplén vm.) 1849 június 3., megh.
Budapesten 1924 febr. 4. Mint sárospataki jogász
már ismertté tette nevét Három szatírájával
(1872). 1874-ben a fővárosba jött s hírlapíró
lett. Költeményeit (1876) a közönség és kritika
tetszéssel fogadta, a Petófl-Társaság tagja s az
Üstökös c. élclap szerkesztője lett. Nagyszámú
tárcán és versen kívül, melyek a 70-es évek
kozmopolitizmusóval szemben erős magyar érzést
szólaltatnak meg nemzeti formában, hol komo
lyan, hol maró szatírával, irt regényeket a magyar
középosztály életéből, többnyire a társadalom apró
fonákságait festve. Többi eredeti műve közül
nevezetesebbek: Ujabb költemények(1880); Há
rom víg beszély (versben, év n.); A kardos
menyecske. Hétszilvafaíresiények, Í887); Aszu.tz
(humorisztikus regény, 1888); Girigáré (humo-
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9. Sz. Ferenc (Jiunyadi), ref. püspök, szül.
Mezőtelegden 1743 júl. 23., megh. Sárospatakon
1795 júl. 7. 1765-ben diószegi akadémikus rektor
lett. Két év múlva külföldre ment s a svájci egye
temeket, főleg a baselit látogatta. Innen 1768. tért
vissza hazájába, amikor Debreczenben lelkész lett.
1791-ben püspökké választotta a tiszántúli egyház
kerület. Munkái: Diaetai prédikációk{Peet 1791);
Keresztyén arkhivárius (2 kötet, Vácz 1794);
József eladatása versekben (Pozsony 1795);
Tizenhét prédikációk (Diószeg 1795); Közönsé
gesprédikációk (5 köt, Vácz 1797—1802); Ha
lotti prédikációk (2 köt., u. o. 1805); A heidelbergi katechismusnak űrnapok szerint váló ma
gyarázatja (u. o. 1808). Részt vett a debreczeni
grammatika szerzésében. Sok munkája maradt kéz
iratban is, melyek többnyire tudományos irányúak.
10. Sz. Ferenc, szerkesztő, kat. áldozópap, orsz.
képviselő, szül. Nagybecskereken 1843 nov. 12.,
megh. u. o. 1905 ápr. Pappá szentelték 1866.
Segédlelkész volt Zichyfalván, Nagybocskereken
és Makón; helyettes lelkész Buziáson és Moldován; lelkész Lázárföldjén, Németeleméren, 1897
óta Nagybecskereken, 1898. c. apát, 1901. orsz.
képviselő. Az általa kiadott történelmi munkák
száma 74 kötetet tesz ki. Nevezetesebbek: Holzwarth, Világtörténet (9 köt., Temesvár 1887—92):
Európa története 1789—1815 (2 köt., Nagybecs
kerek 1888); A legújabb kor története 1815—85
(4 köt, u. o. 1888—90); Ausztria története (3 köt.,
u. o. 1891—92); Az orosz birodalom története
(4 köt., Temesvár 1890—91); Angolország törté
nete (4 köt, u. o. 1892—93); Weisz János dr.
22 kötetből álló nagy világtörténelme magyar
nyelven. Sz. összes kiadványaiból több mint
75 ezer kötetet ajándékozott szét az országban
lévő különféle rangú iskolák között.
11. Sz. Gusztáv, műegyetemi tanár, műszaki
doktor, szül. Győrött 1879 febr. 5. Műegyetemi
tanulmányait Budapesten végezvén, a kir. Józsefműegyetemen tanársegéd, majd adjunktus lett;
azután az államvasutak szolgálatába lépett.
1911-ben meghívták előadóul a műegyetemre,
1918. u. o. a mezőgazdasági tanszék ny. r. tanára
és a tanszékkel kapcsolatos gépkisérleti állomás
vezetője lett, 1922—23. és 1924—25. a gépész
mérnöki osztály dékánja. 1905—6. szerkesztette
a Technológiai Lapokat, 1916—18. mint aMórnökés Építész-egylet főtitkára, az egyesület közlö
nyének hivatalos részét szerkesztette. Tanulmá
nyai szaklapokban jelentek meg.
12. Sz. Ignác, tanár, író, szül. Egerben 1832.,
megh. u. o. 1900. Az 1848/49-iki szabadságharcot
mint honvédtüzér küzdötte végig; azután a buda
pesti és bécsi egyetemek hallgatója volt. 1858-ban
mint tanár az egri cisztercita főgimnáziumban,
később az egri jogakadémián nyert alkalmazást.
Több tankönyvet írt. A lég (népszerű légtünettan)
c. pályamunkáját a Magy. Tud. Akadémia jutal
mazta. Szépirodalmi munkái többnyire Arnóthi
név alatt jelentek meg. Ugyancsak e név alatt
jelent meg tőle: Az erkipap (Egy magyar Ábra
hám a Sancta Clara élete, okos emberek számára
írva), mely rövidesen két kiadást ért.
13. Sz. Imre, r. kat. püspök, egyházi és szép
irodalmi író, szül. Békáson (Veszprém) 1814 okt.
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reszkek, 1888); Sírva vigadók (szatirikus regény,
1889); Dalok 1875—1891 (1892); Vezeklés
(regény, 1898); Zápor (versek, 1900); Derű-ború
(versek, 1908); A tulipán (regény, 1911); A feno
mén (korrajz, 1912); Villámlások (forradalmi
versek, 1919); Cigányvilág (anekdoták, 1920). Sz.
több Ízben bejárta Oroszországot s alaposan meg
ismervén az orosz nyelvet és irodalmat, az orosz
regények és költemények fordításával gazdagí
totta irodalmunkat; irt egy orosz nyelvtant is
(1888). Önállóan megjelent orosz fordításai: Bűn
és bűnhődés, reg. (Dosztojevszkij 1888); Orosz
költőkből (1892); A párbaj, reg. (Csehov 1892);
Népies elbeszélések (Tolsztoj, 1899); Négy orosz
költő (1900); A sötétség országa, dráma (Tolsztoj
Leo, 1901); Az ördöngösök, reg. (Dosztojevszkij,
1908); Szanin, reg.(Arcübasev, 1909). Lefordította
Dosztojevszkij összes munkáit, ezekből megjelen
tek : Karamazov testvérek (1922,3 köt.); Golyadkin úr hasonmása (1922); Megmételyezettek
(1923, 2 köt.); Emlékiratok a holtak házából
(1923); A.játékos (1924).
Feleségé Sz.-né Nogáll J anka, írónő, szül Gyulán
1861 okt. 13. Tanítónői képesítést szerzett, de
nem tanított. Egyideig főleg gyermekek és az
ifjúság számára írt. 1880-ban ment nőül Sz. Endré
hez. Tevékenyebb működést 1891-től fogva fejtett
ki mint novella- és regényíró, ugyanez évben a
Petőfi-Társaság tagjául választotta. Szerkesztette
a Divat Szalon c. női lapot, később a Háztartást,
a Hölgyek Naptárát. Munkái: Tizenkét hónap
(regényes rajzok mindkét nembeli ifjúság szá
mára, 1888); Igaz történetek (1891); Biri, Piros
bóbitások, Leányálmok, Derű (1895); Elbeszé
lések, Pipiske{l895,a,7, első magyar leányregény);
Hetedik szentség (1896); Vezeklés (1897, 2. kiad.
1904); Mara és epyéb történetek (1899); Akis
kocsi és más történetek (1900); Zsófika naplója
(1900, új kiad. 1922); A jó madár (1903); Flirt
(1903); Szerelmes asszonyok (1905); A nagyobbik
leány (1906); Az úri konyha (1912). Hangja az
általános írónői szentimentálizmustól eliitóleg hu
moros, nyelve természetes. Álneve Szederinda.
Fordította Turgenyevtől Az ötödik kerék-et
8. Sz. Ervin, szociológus, szül. Szlaniczán (Árva
vm.) 1877., megh. Budapesten 1918 szept. 29. Jogi
tanulmányai végeztével előbb a budapesti keresk.
és iparkamara, majd az általa szervezett Fővárosi
könyvtár könyvtárosa ,1911. ennek igazgatója lett.
Magyarországon a szindikálizmus első elméleti
képviselője volt. Különböző folyóiratokban meg
jelent számos cikkén kívül művei: Bibliographia
economiea universalis (Bruxelles 1903—1904);
Aszocializmtts (Í90S); Szindikálizmus és szociál
demokrácia (Budapest 1908); A tőke és a munka
harca(í9íí, 2. kiad. 1919) ; A városi muzeumok
föladatai (1913); Az ipari munkásnép hullám
zása (1913); Gazdasági szervezet és liáborü (1915);
A háború és a városok (1915); A középeurópai
vámszövetség angol megvilágításban (1916); Im
perializmus és tartós béke (1917); Munkáskép
zés és munkáltató érdek (1917); Freihandel und
Imperialismus (1918); A magyar jobbágyfelsza
badítás országgyűlési története 1847—48 (1918).
Kiadta Marx és Engels válogatott müveit (Buda
pest 1905—1909, 2 köt.).
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14., megh. Szombathelyen 1882. Pappá szentelték
1837. A veszprémi papnevelőben mint tanulmányi
felügyelő ós aligazgató működött. 1845-ben csicsói
plébános, 1847. pesti egyetemi hitszónok lett.
A szabadságharc alatt elfoglalt hazaüas maga
tartása miatt 1850. hitszónoki állását el kellett
hagynia és iszkázi plébános lett. 1861-ben és
1866. országgyűlési képviselő, 1868. vallás- és
közoktatásügyi minisztériumi osztálytanácsos,
1869. veszprémi kanonok, 1871. szombathelyi
püspök. 1847-ben a Katholikus Néplap c. heti
lapot indította meg, mely erőteljes magyar nyelve
és élénk tartalma által csakhamar közkedvelt
ségre tett szert. 1848-ban a Szent-István-Társulat
kiadta Tanácsadóját a köznép számára, továbbá
Zsöllérleány és Elveszett fiú c. népies elbeszélé
seit. Jeles egyházi beszédeit kiadta Tarkányi Béla
(Eger 1854, 3 köt.); később ő maga: Néphez alkal
mazott egyházi beszédek (u. o. 1860), újabban
Tóthfalussy Béla (3 köt, Szeged 1893).
lí.Sz. István, hellenista műfordító, szül. Szent
királyon (Veszprém vm.) 1801 júl. 4., megh. 1892
márc. 27. Mint kat. pap osgyáni, majd 1827. guszonai lelkész lett. A Tud. Gyűjteményben ismer
tette a karancsvidéki palóc nyelvet s e tájnyelven
fordította Herodotosból a termopilei csatát (1863).
Mint akadémiai tag 1839. bemutatta Szikrák a
hellén szónokokból e. dolgozatát, lefordította Homeros Iliászát és Odisszeáját, Isokrates négy
beszédét és Aesopus meséit. Kisfaludy-Társasági
helyét a Hellén és a magyar próza c. értekezé
sével foglalta el (1842). A Kisfaludy-társaság Évlapjaiban Aesop és Kendőlakás c. beszélyei jelen
tek meg. Mellszobrát Hollótól 1897 okt. 24. lep
lezték le Rozsnyón.
15. Sz.István, politikus (mint képviselő választó
kerülete után nagyatádi), szül. Erdőcsokonyán
(Somogy vm.) 1863. Földínives volt. 1900-ban
kezdett foglalkozni falusi közügyekkel, eközben
sokat olvasott és tanult. Somogyvármegyóben
sokat foglalkozott a kisbirtokosok ügyeivel, 1906.
megalapította a somogymegyei kisbirtokosok
egyesületét, melynek elnöke lett. 1908-ban Nagy
atádon orsz. képviselőnek választották kisgazda
párti programmal, 1918 októberban a Károly király
által megbízott Hadik-kormányban földművelési
miniszter lett volna, de a forradalom miatt már
nem kezdhette meg működését. A Berinkey-kormányban 1919 januárban elvállalta a népgazdasági
miniszterséget. A proletárdiktatúra kitörésekor
hazament, 1919 aug. 16. a Friedrich-kormányban
József főherceg földművelési miniszternek nevezte
ki, de még aug. 23. lemondott, ellenben nov.-ben
a Huszár-kormányban vállalta a földművelésügyi
tárcát s ezt megtartotta Simonyi-Semadam ós
gr. Teleki Pál kormányában is; egyszersmind
nemzetgyűlési képviselőnek is választották. Föld
művelési miniszter lett a Bethlen-kormányban is.
1921 ápr.-ban Károly király váratlan megjelenése
ós eltávolítása után a Bethlen-kormány lemond
ván, az újonnan alakult Bethlen-kormányban már
nem foglalt helyet. 1922-ben ismét képviselőnek
választatván, a harmadik Bethlen-kormányban
1922 júniusban megint földművelési miniszter lett.
16. Sz. István, politikus (mint képviselő szülő
helye után sókorópátkai), szül. Sokorópátkán
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(Győr vm.) 1878. Harmincéves korában már köz
ségének birájául választották. Községe érdekében
sokat fáradozott, a földnélküliek részére a vallás
alapítványi birtokból nagyobb bérletet eszközölt
ki, amelyet a birtokrendezéskor azután megvált
hattak, úgy hogy községében ma minden földmű
vesnek van földje; az ő tevékenységének ered
ménye az új plébánia és az új modern iskola ;
ugyanott a gazdakörnek, valamint a kat. hitköz
ségnek elnöke. A Károlyi-kormány idején járásá
ban a földművespártot szervezte, amely 1919
márc. elején Budapesten szakított a Károlyiakkal
tartó kisgazdapárttal; a proletárdiktatúra első
napjaiban, mert a vörös uralom ellen foglalt
állást, le is tartóztatták. A poletárdiktatura buká
sakor kiszabadult s a Friedrich-kormányban kis
gazdaügyi miniszter lett 1919 augusztus 27. és mi
niszter maradt a Huszár-, Simonyi-Semadam- ós
gr. Teleki Pál kabinetjében is. A második Teleki
kormányból, megszűnvén a kisgazdaügyi minisz
térium, kimaradt. 1920-ban, majd 1922. nemzet
gyűlési képviselőnek választották, az egységes
kormánypárt megalakulásakor annak egyik al
elnöke lett. Cikkeket írt közigazgatási és gazda
sági kérdésekről győri lapokba; írt egy Elnémult
csalogány c. népszínművet is, melyet a vidéken
több helyen előadtak.
17. Sz. János (váradi), pedagógus, szül. SzilvásÚjfaluban 1783., megh. Debreczenben 1864.
Pestalozzinak 1810—11. személyes tanítványa s
eszméinek egyik legnevezetesebb magyar hive
és terjesztője. Ily irányú művei: A hazábeli
kisebb iskoláknak jobb lábra állításokról (Pest
1817); Pestalozzi elemi tanításmódja (Nevelési
Emléklapok 1846). Több nevelésügyi dolgozata
kéziratban maradt.
18. Sz. Jenő, főrendiházi tag, szül. Fancsikán
1843 szept. 29., megh. Budapesten 1921 aug. 24.
Jogi tanulmányai végeztével 1868—93. a keres
kedelmi minisztérium vasúti szakosztályában szol
gált, hol 1387. min. tanácsos lett. Jelentékeny
része volt a nyolcvanas évek nagy vasútállamosí
tási közlekedési politikájában. 1896-ban a főrendi
ház tagjává nevezték ki. Lelkesen felkarolta a
görög katolikus magyarság egyházi elismerteté
sének ügyét. E végből 1898. megalakította A
gör. kat. magyarok Országos Bizottságát s ennek
mint elnöke, a magyar liturgikus nyelv érdekében
1900. egy ötszáz főből álló zarándoklatot vezetett
Rómába. Ez nem hozta ugyan meg a köaretlen
sikert, de kiindulási pontja lett a hajduaorogi
egyházmegye megalapításának. Mindkét irányú
munkásságát irodalmilag is szolgálta. Főbb művei:
Vasúti Politikánk és a Közvélemény (1886);
Baross Gábor rendszere és művei (1894); Köz
lekedési ügyünk a második ezredév küszöbén
(1896); Emlékkönyv a görög katholikus magya
rok római zarándoklatáról (1901); Az óhitű ma
gyarság veszedelme (1903); Helyi érdekű vasutaink jövője (1903); Baross müveinek és rend
szerének utóhatásai (1912); A görög kath. ma
gyarság utolsó kálváriaútja (1912); Egy buka
resti tanár a hajdudorogiegyházmegyéröl(i9XS).
19. Sz. Józsa, író, 1. Oroszhegyi.
20. Sz. József (láczai), ref. pap és pedagógus,
1. Láczai Szabó.
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21. Sz. József, felszentelt püspök, érseki hely
tartó, egyházi író, szül. Mezőkoináromban 1805
márc. 17., megh. Esztergomban 1884 ápr. 27.
Pappá szentelték 1830. Több helyen való káplánoskodás után 1841. teológiai tanár lett Nagy
szombatban, 1854. hercegprirnási irodaigazgató,
1858. esztergomi kanonok, 1859. pápai prelátus,
1862—66-ig pesti papnevelőintézeti kormányzó,
1868. nikopoliszi felszentelt püspök, esztergomi
érseki helytartó. Önálló müvei: Oratio acadeinica
(Esztergom 1850, az esztergomi papnevelő fel
avatásakor) ; Az o- és újszövetségi szentírás két
száz képpel (2 köt., Pest 1861); Breves notitiae
•de saeriö exercitiis etc. (Esztergom) stb. Azon
kívül számos értekezés a Religio és Nevelés c.
folyóiratban. V. ö. Zellinger A., Egyházi írók
•csarnoka.
22. Sz. József (szentmiklósi), kiváló mineralógus, szül. Kalocsán 1822 márc. 14.,megh. Budapestenl894ápr. 11. Az 1837—41. években a pesti egye
temen filozófiát ós jogot hallgatott, majd a selmeczbányai bányászakadémiát végezte. 1848-ban
Kossuth Lajos Pestre a bányászati osztályba ne
vezte ki segedfogalmazónak, 1849-ben apuskapor
gyártás érdekében pestkerületi salétromfelügyelőnek. 1850-ben a pesti egyetemen a mineralógia
helyettes tanára, 1851. a filozófia doktora lett.
1855-ben a budai állami főreáliskola, 1858. a pesti
kereskedelmi akadémia, 1860. a pesti egyetem ta
nára lett. A M. Tud. Akadémia 1858. választotta
tagjául. 1883—84-ig az egyetem rektora volt. Az
edinburgi és bolognai egyetemek tiszteletbeli dok
tora. 1890-ben szentmiklósi előnévvel nemességet
kapott. Rendkívül sokat utazottEurópa minden ál
lamában, Afrikában, Északamerikában. Tanulmá
nyainak főtárgya Magyarország harmadkori vul
kánossága. A tudományos kőzettanban a Irachitrendszer kifejtése maradandó nevet biztosít sza
mára. Ez irányú munkásságának koronája: Selmecz vidékének geológiai leírása- A magyar Al
föld geológiai tanulmányozásában is úttörő mun
kásságot fejtett ki. A salétrom előfordulása mellett
ismertette az Alföld szlksótelepeit, talajvizsgála
tokat végzett. A káposztásmegyeri vízvezeték lé
tesítése körül is nagy érdemei vannak. Egyik leg
kiválóbb érdeme a budapesti egyetem ásvány
kőzettani intézetének a megteremtése. Emlékének
megörökítésére a Magyarhoni Földtani Társulat
a Szabó József-emlékalapítványt létesítette,
melynek kamataiból a társulat évenkint földtani
irányú munkát jutalmaz. Azonkívül a legkiválóbb
magyar geológiai munkákat minden harmadik év
ben a Szabó-éremmel tünteti ki. Munkáinak száma
több százra rúg. Tankönyvei közül fontosabbak:
Ásványtan, amely négy kiadást ért meg; Geológia
(1883); Előadások a geológia köriből (1893). Ál
talános irányú müvei közül: Eszakamerikai
utam vonala (1883); A párisi 1889-iki világtár
lat ; Az egyetem története (1884); Az idegen szók
használata (1891). Tudományos munkái közül
fontosabbak: Tokaj-Hegyalja környékének föld
tani viszonyai; Heves és Külső-Szolnok vár
megyék földtani leírása; Az Ábrudbányaverespataki bányakerület monográfiája; Göd
és Dunakeszi forrásvizeinek geológiai viszo
nyai ; A trachitok új beosztásáról; Moravicza-

Vaskő eruptív kőzetei (Pöldt. Közi., VT. k.); A
trachitok monogr. osztályozása (F. K. XI. k.).
Életét és működését ismertették Inkey Béla (Akad.
Ért. VI. k. 8. f.), Koch Antal (Földt. Közlöny 1895)
és Staub Móric (Term. Tud. Közi. 1895).
23. Sz. József (S), ref. igazgató-tanár, szül.
Serkén (Göinör) 1862 aug. 15. A teol. akadémiát
Sárospatakon, egyetemi tanulmányait Budapesten
végezte, 1889. karczagi tanár lett, de már 1890.
Naprágyra ment lelkésznek, lö92. pedig újra ta
nár, előbb Rimaszombatban, azután Kisújszálláson,
1894. Debreczenbe ment át s azóta ott működik.
1922-ben a főgimnázium igazgatójává válasz
tották. Számos egyházi, tanügyi, történelmi, iro
dalomtörténeti dolgozata, továbbá elbeszélése és
költeménye jelent meg különböző lapokban. Ön
állóan megjelent müvei: Ifjúkorom emlékei (köl
temények, Karczag 1890); Károli Gáspár etet
és jellemrajza (Sárospatak 1890, 2. kiad., u. o.
1891); Epicaphiumok (Karczag 1892); A mi zsi
natunk (u.o. 1892); Egyházi dolgozatok (Miskolcz
1894); Vége jó, minden jó(népies elbeszélés, Buda
pest 1894); A Lórántffyak (u. o. 1896); Az ó-klassikai költészet nevelő hatása (u. o. 1896); Patócsy
Zsófia (u. o. 1900); Beszédek ifjúsági istentisz
teletekre 5 füzet (másokkal együtt irta, Debreezen 1899—1903); Keresztyén egyháztörténelem,
Gergely K. és Kovács L. után átdolgozta és bő
vítette (u. o. 1904, s azóta több kiadás); Tompa
Mihály, a költöpap (Budapest 1901); A keresz
tyén egyház története (2 rész, Debreczen 1903—
1904, azóta több kiadás); A naprágyi ref. egy
ház rövid története (u. o. 1906); Kálvin János
élete és reformációja (u. o. 1909, két kiadás);
Magyar Beformátus Sión (u. o. 1909); Kálvin
h atása és a kálvinizmus Európa keleti országai
ban. Fordítás dr. Loesee György utón. Függelékül
saját műve: A helvét reformáció elterjedése Ma
gyarországon és Erdélyben (u. o. 1912); Károli
Gáspár, a bibliafordító {TI. O. 1913); Régi történetek(2 köt., u. o. 1913); Református egyházunk
nagyjai (4 köt., u. o. 1913); Mitrovics Gyula írói
méltatása (Sárospatak 1913); A mai kor és a
vallástanítás (Debreczen 1913); Debreczeni és
sárospataki papok aXVI. században (u. o. 1917);
Mélius Péter emlékezete (u. o. 1922); A Perényiek a magyar reformáció szolgálatában (Buda
pest 1923); Műveltségi állapotok, főként az is
kolázás Débreczenben a reformáció korában
(Debreczen 1924). Irt több hittani tankönyvet is.
Kiadta Tompa Mihály reliquiáit (2 köt., Mis
kolcz 1898, Budapest 1901). Szerkesztette a Sáros
pataki If j. Közlönyt (másokkal együtt, 1884—86);
az Igazmondó képes néplapot (1902—1907); a
tiszántúli és az orsz. ref. tanáregyesületek év
könyveit (1897—1902 és 1902—1917); a Deb
reczeni Lelkészi Tárt (XII köt., 1902—1915).
24. Sz. József, orvostanár, szül. Budapesten
1874 aug. 30. Tanulmányait a budapesti egyete
men végezte. 1905-ben egyet, magántanár lett,
1919. megbízták a stomatológiai klinika id. igaz
gatásával, 1921. egyetemi r. tanár és ugyané kli
nika végleges igazgatója lett; több bel- és kül
földi szakegyesület levelező ós tiszteleti tagja.
Önállóan megjelent művei: Az argentum nitricum hatásmódja a dentinre (1902, ennek ered-
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menyeit az összes külföldi szakirodalom átvette),
Studien und neuere Versuche über Replantation
•der Záhne (1904, orosz nyelven is); A caries
alveolaris spec. (pyorrhoea) kórok- és gyógytana
mai állásának revíziója (1905); Fogtömo anya
gaink és fogbetéteink fejlődéstörténete (1908);
A caries clentis atiologiájáról alkotott nézetek
történeti fejlődésben (1911); Gyakorlati fogá
szat (1914, 2. bőv. kiadás 1924), az első teljes és
oredeti magyarnyelvű fogászati tankönyv.
25. Sz. József né (Homoródszentpáli Szentpály Janka),itönö, szül. Halmiban (Ugocsa) 1831.,
niegh. Budapesten 1908 máj. 5. 1851-ben ismer
kedett meg Szabó József volt honvéd őrnaggyal,
-akit az abszolutkormány a szabadságharcban való
.szereplése miatt 16 évi várfogságra ítélt; 1856. nőül
ment a szabadságát visszanyert vőlegényéhez. Sz.
sok tárcát és politikai cikket írt, külföldi regé
nyeket fordított a fővárosi napilapokba; eredeti
szépirodalmi müvei, többnyire Homoród álnév
.alatt közölve, a következők: Ágnes (tört. regény,
1864); Beszélyek (1867); A két nővér (társadalmi
regény,, 1879); Ködfáiyolképek (elbeszélések,
1888). Irt útirajzokat Budapestről Parisba o.
.alatt (1875), egy népies Arcismét (1892), Egy
uradi fogoly levelezése menyasszonyával c. alatt
1904. korrajzzá szerkesztette vőlegényével foly
tatott levelezését.
26. Sz. Károly, történetíró és bibliográfus, szül.
Köröstarcsán (Békés) 1824 dec. 24., megh. Ko
lozsváron 1890 aug. 31. 1845-ben váltóügyvédi
oklevelet szerzett. 1846-ban Fiúméban a tengeré
szeti első tanfolyamot is elvégezte. A szabadság
harc kitörésekor honvéd lett s a főhadnagyságig
•emelkedett. A szabadságharc elnyomása után egy
ideig szülőföldjén húzódott meg; 1850 elején a
Teleki-levéltárat rendezte Teleki József gróffal;
1850—55. (a gróf haláláig) dolgozott a Hunyadiak
kora első öt kötetén s a gróf halála után (febr. 14.)
•a hátrahagyott kézirati anyagból még négy kötetet
rendezett sajtó alá. Mellékesen régi magyar törté
neti forrástanulmányokkal és kutatásokkal is fog
lalkozott. 1859-ben az Erdélyi muzeumegylet
könyvtárosa., 1872. a kolozsvári egyetem r. ta
nára lett, 1882—83. rektor volt Még 1850. kézzül^Priszkosz szónok és bölcsész életéről s
történetirata töredékeiről megjelent fordítása;
A magyarok liadszerkezetéröl Aipád korában,
Bölcs León császár adatai; Biborban szüle
iéit Konstantin császár munkái; A bolgár
magyar háború Kr. u. 888 ; Előd vajda ; A hét
magyar nemzetségről; A X. századi besenyők
ről szintén ez időkből valók. Kemény József gróf
fal szemben írta: Az 1533-iki székely krónika
hitelessége, melyre még visszatért A székely
krónika ügyéről c. felolvasásában. Mindezek
előtanulmányul szolgáltak a székelyek történe
téhez, mellyel nem készülhetett el; csupán a
Székely oklevéltár négy első kötetét (1872—95)
s a Régi székelység cím alatt összegyűjtött ta
nulmányait adhatta ki. Nagykőrösön, hol 1855.
ülinn. tanár lett, magyarra fordította Tlúerry
Amadé: Attila, történeti kor- és jellemrajz c. mü
vét, majd 1863. az Attila-mondák, 1865. az Attila
és utódai történelme a magyarok Európába telepedéséig (2 rész, Best) magyar fordítását adta
Révai Nagy
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ki. Régi krónikáink védelmére szállt síkra a
Budapesti Szemlében Büdinger Oesterreichische
Geschichte-jenek bírálata (1858, II.) ós Béla
király névtelen jegyzője és német bírálói c. érte
kezéseben. t Az Árpádok korának forrásait is fel
dolgozta, így jelentek meg A magyar vezérek
koráról írt tanulmányai, melyeket megbővítve s
átdolgozva 1869. A magyar vezérek kora c. alatt
újra kiadott. Később még megírta: Péter és Aba
s Kun László 1272—90 c. tanulmányait. Szin
tén ez időbe esik másik vállalatának megindítása:
Magyarország történetének forrásai magyarra
fordítva s a közönség számára magyarázó jegyze
tekkel ellátva. A Magyar Tud. Akadémia 1858.
tagjául választotta. 1879-ben az Akadémia meg
bízásából kiadta a Régi magyar könyvtárt, mely
nek 1. kötetében az 1531—1711 közt megjelent
magyar nyomtatványok pontos betűsoros könyvé
szeti leírását adja s melyet 1885. a 2. kötettel, az
1473—1711. megjelent nem magyar nyelvű nyom
tatványok leírásával egészített ki. A 3. kötetet
halála után Hellebrant Árpád rendezte sajtó alá.
Időközben szerkesztette az Erdélyi történelmi
adatok 4t kötetét (1862). 1873-ban összegyűjtötte
s két kötetben Sz. K. kisebb történelmi munkái
címen kiadta a folyóiratokban szétszórva meg
jelent értekezéseit, majd lefordította Kritobulosz
II. Méhemet élete c. művét; 1877. Teleki Domo
kos gróf hátrahagyott irataiból sajtó alá rendezte
A székely határőrség történetét, 1881. pedig
Gyulafi Lestár följegyzéseit (1565 -1605) bo
csátotta közre. Lefordította Euripides válogatott
színmüveit és Sophokles Oidipos királyát.
Irodalom. Szilágyi Sándor, Emlékbeszéd Sz. Károly ren
des tag felett (Akadémiai emlékbeszédek, Vili. 10.), Buda
pest 1896; Bzádeczky Lajos, 8z. K. emlékezete 1824—90.
Különnyomat a Századokból, u. o. 1894; Schilling Lajos,
Sz. K. emlékezete, Kolozsvár 1892. Nekrológja az Aka
démiai Értesítőben, szerkesztette Szily K., 1891. évi. Itt
irodalmi munkássága is össze vau állítva stb.

27. Sz. Lajos, költő, 1. Balkányi Szabó28. Sz. Lajos, énekes, 1. Szendrői.
29. Sz. László (szentjóbi), 1. Szentjóbi Szabó.
30. Sz. László, hírlapíró, szül. Szegeden 1877
jún. 20. Szegeden, Budapesten és Nagy-Váradon
működött mint újságíró. 1896. visszatért a fővá
rosba, több lapnál, majd 1901 óta a Budapesti Hír
lapnál dolgozott, s 1902 óta a Kincses Kalendáriumot szerkesztette s nagyrészt írta. Tárcáit 1894.
Kalandozások a filozófia országában c. alatt
gyűjtötte össze; ismertebbek ennél az Amicus Juventutis álnév alatt kiadott Pályamutatója (1901,
azóta többször) ós Jb'Am élete és müvei(1904:),mély
összegyűjti a költő életére és munkásságára vo
natkozó forrásokat. Sz. rendezte sajtó alá a Jókai
hátrahagyott műveinek gyűjteményét is. Körösi
Henrikkel együtt szerkesztette Az elemi népok
tatás enciklopédiáját. Az Élet könyvei című vál
lalatnak is szerkesztője volt. Később az Est napi
lap segédszerkesztője, 1921. az Uj Nemzedék fő
szerkesztője lett. 1923-ban Amerikába ment, ahol
a Columbia-egyetem magyar nyelvi és irodalmi
tanszékére kapott meghívást. 1924-ben vissza
tért Magyarországra. Ujabb müvei: A modern
újságírás (1916); Magyar festőművészet (1917);
Athenaeum. Ötven év egy irodalmi és nyomdai
társulat életéből (1918); A bolsevizmus Magyar19
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országon (1919). Amerikában írta: Irredenták
(drámai költemény 2 felv.).
31. Sz. László (bártfai), történetíró, szül.
Gyöngyösön 1880 jan. 3. Bölcseleti tanulmányai
végeztével, mint oki. tanár 1904. a Nemzeti Mú
zeum tisztviselője lett, ahol 1908. őr, 1918. osz
tályigazgató lett. A levéltári osztály vezetője,
a Heraldikai Társaság titkára. Önállóan mag
jelent művei: A Hunt-Pázmán nemzetségbeli
gr. Forgách-család története (1910); A SárvárFelsövidéki gróf Széchényi-család
története
(I. köt. 1911,'II. köt. 1913); Oklevéltár a gróf
Csáky-család történetéhez I. k. (1919); Gróf Szé
chenyi István könyvtára (1923). A Magyar Tör
ténelmi Társulat megbízásából sajtó alá készíti
gróf Széchenyi István levelezését.
32. Sz. Lőrinc (gáborjáni), író és hírlapíró,
szül. Miskolezon 1900 máre. 31. Tanulmányait a
budapesti egyetemen végezte. Önállóan meg
jelent művei: Föld, erdő, isten (költ. 1922);
Kalibán (költ. 1923); műfordításai: OmárKhájjám Rubaiját (1920); Shakespeare Szonettjei
(1921); Baudelaire: Romlás virágai (1923, Babits
Mihálylyal és Tóth Árpáddal együtt).
33. Sz. Miklós (nárai), a magyar királyi Kú
ria elnöke, szül. Káraiban (Vasm.) 1821., inegh.
Budapesten 1907 nov. 28. Előbb Vas vármegyé
ben mint ügyvéd működött. 1845. a magyar ki
rályi kancelláriánál lett tisztviselő, s 1848. Ester
házy Pál herceg, a király oldala melletti minisz
ternél fogalmazó volt. A szabadságharc után ismét
folytatta ügyvédi foglalkozását s 1867. Horvát
Boldizsár államtitkárnak hívta meg az igazság
ügyminisztériumba, ugyanakkor orsz. képviselő
lett. 1871-ben a budapesti királyi tábla elnökévé ne
vezték ki. 1882-ben a belső titkos tanácsosi ran
got nyerte el. 1888-ban a Kúria elnöke lett. Mint
államtitkár fő részt vett Horvát Boldizsár szer
vezési s kodifikáló munkáiban. Az ezredéves ün
nepélyek során a budapesti s kolozsvári egyete
mek tiszteletbeli jogi doktorrá avatták. 1906-ban
nyugalomba vonult s a főrendiház élethossziglani
tagjává nevezték ki.
34. Sz. Oreszt, politikus ós író, szül. Köves
ligeten (Máramaros m.) 1867 okt. 8. Tanulmányai
végeztével főispáni titkár lett, majd főszolgabíró
Besztercae-Naszód és Bereg vármegyékben. Ez
után a belügyminisztériumba került mint min.
osztálytanácsos; a világháborúban közel négy
évig a magyar kormány képviselője s a politikai
osztály vezetője volt a hadsereg főparancsnoksá
gánál. A forradalom kitörése után a Károlyi-,
majd a Berinkey-kormányban Ruszka-Krajna
első felelős minisztere lett s előkészítette RuszkaKrajna autonómiáját. A kommunista tanácskor
mány kinevezte russzin népbiztosnak, de ezt az
állást nem vállalta. Szerkesztette és kiadta a Nem
zetiségi ismertető könyvtár vállalatot, ebben je
lent meg, mint a vállalat 1. kötete, A magyar
oroszokról — ruténekről (1914) c. tanulmánya.
35. Sz. Rikárd (vetési) író, szül. Szentgyörgy
völgyén (Zala) 1820 máj. 6., megh. Felső-Kázsmárkon (Abauj-Torna vm.) 1873 aug. 9. Előbb r.
kat. lelkész volt, azután a ref. vallásra tért át és
Kolozsvárra tette át lakását. Az Életképekben mint
novellaíró vonta magára a figyelmet. Nők világa
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c. levelei 1847. külön kötetben is megjelentek (új
kiad. Pest 1870). A női közönségnek kedvelt írója
volt, kivált mint elbeszélő. Beszélyek c. 3 kötetes
gyűjteményét 1856-ban adta ki. Szerkesztette az
1856. megjelent Erdélyi Muzeumot. 1858-ban
Pestre költözött. 1860-ban a Kazinczy-albumot
adta ki. Sokáig szerkesztette a Divatcsarnokot, a
Gyermekbarátot, alapított:) és szerkesztette a Ma
gyar Bazárt (1866—1873). Sokat fordított is. Mun
kái még: Novellák (Pest 1858); Vegyes cikkek
•nők számára (u. o. 1862); Újabb beszélyek (u. o.
1863); Lassú víz partot mos (regény,' 2 kötet,.
u. o. 1868).
36. Sz. Sándor, alispán, író, szül. Máramarosszigeten 1852 nov. 9., megh. u. o. 1918 febr.
1899-ben Máramaros vármegye alispánja lett. A
80-as évekig szorgalmasan írt verseket, elbeszé
léseket, tárcacikkeket a fővárosi és vidéki lapokba,
s a Szigeti Lapokat 1874., a Máramarost 18801883. szerkesztette is. Önállóan csak Költemé
nyek (1886) s Délignyitó (1907) című kötetei
jelentek meg. A Petőfi-Társaság 190Í. megválasz
totta tagjának.
37. Sz.Zoltán, botanikus, szül. Budapesten 18S2
nov. 25. Egyetemi tanulmányait Budapesten és
Boroszlóban végezte; 1905—1912. asszisztens,
1913. adjunktus lett a budapesti tud. egyetem ált,
növénytani tanszéke mellett, 1908. egyszersmind
az állatorvosi főiskolán magántanár, 1917. u. o.
nyilv. rendkívüli tanár, 1912. egyetemi magán
tanár. 1916-ban a Szent István Akadémia tagjául
választotta. 1923-ban kinevezték a tud. egyetemi
közgazdasági karon a mezőgazdasági növénytan
ny. rk. tanárának. Több növényt neveztek el róla
(Fraxinus Szabóana Lingelsli., Cephalaria Szabói
Hayek, Knautia Szabói Lengy. és egy kövületet
Phyloceras Szabói Prinz). Számos értekezést irt
folyóiratokba. Nagyobb művei: A Knautia génusz monográfiája (1911. a „Termeszeit. Társ. a
Bugát-díjjál tüntette ki); Útmutató növények
gyűjtésére (1913); A Cephalaria génusz mono
gráfiája (1916. a M. tud. Akadémia Vitéz-díját
nyerte); A növények szervezete (1923). E Lexikon
nak is munkatársa.
Szabóhal (állat), 1. Kardos.
Szabóit (Asv.), 1. Hipersztén.
Szabókróta, 1. Talk.
Szabóky, 1. Adolf, a magyar ipar apostola,
szül. Budán 1821 szept. 9., megh. Budapesten
1880 júl. 22. A kegyesrendbe lépvén, tanulmányai
elvégzése után Kanizsán 1840. kezdte meg tanári
pályáját. 185Ö-hen Pestre helyezték át, ahol teljes
harminc éven át párját ritkító tevékenységet fej
tett ki a hanyatló magyar ipar ós az iparosok
érdekében. A bécsi közoktatásügyi minisztérium
1850. kiadta Tanrendszertsrv a gimnáziumokat
és reáliskolákat illetőleg c. munkáját. Számos
matematikai kézikönyve tíznél is több kiadástért.
Az érsekújvári kódexről két irodalomtörténeti
tanulmányt írt: Régi szent beszédek az érsek
újvári kódexből (1858) és Szűz szent Orsolya
legendája. Szerkesztője volt a Katholikus Néplap
és a Der katholische Christ o. folyóiratoknak s
egyik oszlopa a Jó ós olcsó könyvkiadó-társulat
nak. Ő alapította a budapesti legónyegyesületet,
melynek 25 éven át vezetője volt; ő agitált a
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népbankok, iparsegélyezósi és kölcsönzési pénz
tárak felállításáért. Nagy érdemei vannak az
országos iparegyesület létrehozásában. Élénk
részt vett a londoni, párisi, bécsi és hazai kiállí
tások alkalmával a magyar ipar méltó bemutatá
sában. A magyar iparosok hálája monumentális
síremléket állított emlékének a kerepesi temetőben.
2. Sz. Alajos (budai), statisztikus, szül. Buda
pesten 1873 szept. 15. Egyetemi tanulmányait
Budapesten végezte s államtudományi doktori
•klevelet nyervén 1895 elején, ugyanabban az
évben a központi statisztikai hivatal szolgálatába
lépett. Főleg a gazdasági statisztika, különösen
a külkereskedelmi statisztikának szervezésével és
ismertetésével tűnt ki. 1920-ban a statisztikai
hivatal igazgatója, 1922. h. államtitkár, 1924.
pénzügyi államtitkár lett. Az összeomlás után
számos tanulmányt írt a magyar gazdasági viszo
nyokról, a közélelmezési kérdésekről, külkeres
kedelmi forgalmunkról stb. Külön megjelent:
Javaslat a volt Magyar birodalom államadós
ságának mikénti megosztására nézve (1922,
francia nyelven is).
Szabolcs, ülőd üa, a honfoglaló magyar ve
zérek közé tartozott. A mai Szabolcs falu táján a
nép hódolatát fogadta s a föld népével «nagy ár
kot hányata és igen erős várat épite földből,
melyet most Sz. várának neveznek». Majd (a
Névtelen Jegyző szerint) Erdély határáig jutott.
.Míg Töhötöm Erdély elfoglalására ment, Sz. Tas
sal Marót megtámadására indult. Szeghalom vi
dékén azonban Marót vitézei megakadályozván a
Körösön való átkelésüket, Póhalom felé for
dultak és visszatértek Árpádhoz. A Marót ellen
viselt utolsó hadjáratot már nem Sz., hanem
Öcsöb és Vélek vezette és Sz.-ról nincs is szó többé
937-ig, midőn Ottó császár ellenében ő vezette
Zsolt seregének egy részét.
Szabolcs vármegye, hazánk Tisza-balparti ré
szének egyik vármegyéje, határolja E.-on Zem
plén és Ung, K.-en Bereg és Szatmár, D.-en Bihar
ós
Hajdú, Ny.-on Borsod
és
/^W'Í;W:'lllllHliliilW
Zemplén vármegye.
< Wü I H i i /
Területe 4637 km3. Sz.
l&wíISfeí iiffllll
nagyterjedelmű,túlnyoi^^Pv^r HSffl 111 m o a n homokos síkság
yPUjUfajlllI Hlllllll
(nyírség), melyet azonI l i l E i i lilP^l
ban sok helyen tarkít
J H K W B / ^ ^ Í S N . a részben természetes,
1 I w l t wl **? 'ffljfr^feffi részben mesterséges
illlfflBfli N ^ ' & í y
kópződményű halmok
^SpRyi
v|£S/
(ör-vagyúrhegyek,Les^ZX^H^
hegy, Tetemhegy stb.)
szahoics virmeírve címere. n a g y mennyisége, a lapályt elborító homokzátonyok közt számos völgyteknö képződött, me
lyekben kisebb-nagyobb tócsák vannak elszórva.
E kiterjedt róna egészben véve délen és keleten
legmagasabb (140—160 in.), Nyíregyháza, Nagykálló, Nyírbátor körül nátriumsókban gazdag vizű
tavak vannak. Egyedüli nagyobb folyóvize a Tisza,
ezenkívül a nyugati határon még a Takta vize
említendő.
A vármegye területe a megszállás előtt 805,808
kh. volt, azonban Eszeny, Tiszaágtelek és Szalóka községek cseh megszállás alatt vannak, úgy
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hogy a vármegye jelenlegi területe 793,972 kh.-ra
csökkent. A vármegyék rendezésével Ung várme
gyéből Záhony és Győröcske, Bereg vármegyé
ből Nagylónya, Kislónya, Mátyus és Tiszakerecseny csatoltattak hozzá 15,059 kh. területtel. Te
rülete Vs-ad részben sík, 3/3-ad részben hullámos,
dombos, talaja általában homok, a fekete leg
jobb búzatermőhomok talajból soványabb sárga
homok változatáig, mely utóbbi azonban ma máirészben szőllő-, részben erdő ültetéssel van hasz
nosítva. A vármegye minden részében kiterjesz
tett vízlevezető csatornahálózat kiegészítésével
igen nagy területek állíttattak be a mezőgazda
sági termelés szolgálatába.
Éghajlata az alföldi klima jellemvonásait, a
hőmérséklet nagy szélsőségeit ós a csapadék cse
kélységét tünteti fel.
T e r m é k e i , földjének termékenysége folytán
sokfélék ; a vármegye termőterületéből szántóföld
347,104 ha., kert 2347 ha., rét 24,620 ha., szőllö
6266 ha., legelő 34,551 ha., nádas 581 ha., erdő
16,653 ha. Különösen búza, rozs, burgonya, do
hány, cukorrépa, bor, káposzta és dinnye kerül
nagy feleslegben a megyéből kivitelre. A szöllőínívelésnek csak azóta van nagyobb jelentősége,
amióta kiderült, hogy a nyíri homok íllloxeramentes ós egyúttal bizonyos finom szőllőfajok rajta
kitűnően díszlenek. A Tisza mentén sok jó gyü
mölcs is terem. Ásványkincsek teljesen hiányoz
nak. Az állattenyésztés virágzó, szarvasmarha
tenyészete országos liirü. Az állatlétszám az
1923-ik évben a következő: 109,923 szarvasmarha,
34,949 ló, 90,798 sertés, 72,960 juh Íratott össze,
a szarvasmarháknál a köztenyésztés inkább a ma
gyar fajtát, a sertésben a mangalicát kedveli.
A lótenyésztés fejlesztésére az 1923. évben 72 ál
lami mén és 127 magánmén szolgált. A vármegye
gazdaközönségébői alakult Szabolcsvármegyei
Gazdasági Egyesület, nemkülönben kizárólag a
nyíregyházi kisgazdákból alakult Gazdaszövetség
Nyíregyházán szókel, ezenfelül a vármegyében
17 gazdakör működik.
Lakóinak száma 1869-ben 218,791 volt, 1910bena ellenben
319,818, 1920-ban 333,683, egy
km -re 73-0 esik s így Sz. vármegye a kö
zepes sűrűségű vármegyék közé tartozik. A la
kosok közt van 331,905 magyar (99'5°/o), a többi
idegenajkú, leginkább Szarvas vidékéről ide
telepített tótajkú ú. n. tirpák; a magyarság tíz
évi szaporulata- 13,865. A nem magyarajkúak
közül 1483 (83 4°/o) beszól magyarul. Hitfeleke
zetek szerint 98,250 róm. kat. (29-5%), 66,048
görög kat. (19-8%), 123,507 ref. (37-0%), 19,156
ág. ev. (5-7%), 248 görögkeleti, 26,262 izraelita
(7'9°/o), és 212 egyéb. A lakosság főfoglalkozása
az őstermelés és állattenyésztés; ipara, mely a
múltban jelentéktelen volt, fejlődött, nagyobb
iparvállalata a gőzmalmokon kívül a nyírbátori
«Bóni» gyártelep és mezőgazdasági r.-t., a nagy
halászi kendergyár és 3 gépgyár és 1 bőrgyár
Nyíregyházán, nagyszeszfözdóje 59, központi 8,
községi 73, egyesületi 11 van. Demeceer község
ben virágzó káposztasavanyító-, olaj- és hordó
gyár volt, ezeket azonban a román katonaság tel
jesen leszerelte s a 32 hold területen fekvő gyár
telep pusztán áll. A háziipar ezelőtt igen jelen-
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tékeny volt, rna a kendertermesztés és fonás-szö
vés a háború-sziilte szükség következtében emel
kedett, a vesszőfonás a tiszamenti községekben
van elterjedve. Nevezetes háziipart űzött ezelőtt
a nyírfaerdőség kihasználásából, de ennek pusz
tulásával a háziipar e neme is eltűnt. A vármegye
erdészeti szempontból a debreczeni erdőfelügyelő
séghez, míg iparügyi tekintetben a nyíregyházi
ker. iparfelügyelőséghez tartozik. A vizi munká
latokat pedig a Nyíregyházán székelő N5rirvízszabályozó társulat, a Kisvárdán székelő Felső
szabolcsi Tiszai Ármentesítő társulat, a Debre«zenben székelő Alsó Nyirvízszabályzó társulat, a
Sárospatakon székelő Bodrogközi vizleesapoló tár
sulat és a Nagyecseden székelő Keleti nyírvlzsza•bályozó társulat látja el. A kereskedelem leg
inkább Nyíregyházán, Kisvárdán, Nyírbátorban
«s Polgár községeken központosul. A hiteligé
nyeket 52 bank és takarókpénztár és 77 szövet
kezet elégíti ki. Hangya-szövetkezet 149 van.
Közlekedésének fő erei (a Tiszán kívül, me
lyen hajózás folyik) vasutak, melyek 490 km. ki
terjedésben hálózzák be a vármegyét; a vasutak
hét irány felől Nyíregyházán futnak össze. Állami
"útjainak hossza 206 km., a tőrvényhatósági utaké
488 km., miből kiépített út 400 km., 88 km. ki
építetlen.
Közművelődés tekintetében még sok a teendő,
a 6 éven felüli lakosságnak 73-4%-a tud írni-ol
vasni, a tankötelesek 26%-a a tanyák szétszórtsága
miatt nem járhat iskolába, de ez a szám évenként
kisebbedik. A vármegye területén 342 elemi iskola
van, ehhez csatoltatott Ung vármegyéből 2, Bereg vármegyéből 6. Ugyanennyi az általános
ismétlőiskolák száma, 1 önálló gazdasági népis
kola, 4 polgári (1 fiú, 3 leány), 1 állami tanítoképzőintézet internátussal, 1 kereskedőtanonc-, 7
iparostanonciskola, kisdedóvoda van 13 községi,
8 állami, 10 ref., 3 állandó, 2 nyári menedékház,
1 árvaház, 1 börtöniskola, 6 gimnázium, 1 felsőbb
kereskedelmi iskola, 1 iparostanoneotthon, 1 ref.
leánynevelőintézet Nyíregyháza székhellyel. Az
alsóbbfokú iskolák a nyíregyházi kir. tanfel
ügyelőség, a középfokú iskolák pedig a debre
czeni kir. tankerületi főigazgatóság hatásköre
alá tartoznak. A szellemi élet központja Nyíregy
háza.
Közigazgatás. Sz. vármegye 9 járásra oszlik,
1 szolgabírói kirendeltséggel Polgáron és van
benne egy rendezett tanácsú város.

A vármegyében van tehát összesen az újabban
idecsatolt részekkel együtt 1 rendezett tanácsú
város, 61 nagy- és 73 kisközség, továbbá 622
puszta és telep. A községek általában véve meg
lehetős népesek, 2000-nél több lakója van 57
községnek, legnépesebbek Nyíregyháza után Ujfehértó 11,826, Kisvárda 11,435, Polgár 11,414
lakossal. Székhelye: Nyíregyháza. A nemzet
gyűlésbe Sz. vármegye 9 képviselőt küld.
Egyházi tekintetben Sz. vármegye róm. kai
egyházközségei közül 40 az egri érseki, 1 a szat
mári püspöki, a 38 görög katolikus egyházközség
a Nyíregyházán székelő hajdudorogi püspöki egy
házmegyéhez, egyetlen ág. ev. egyházközsége a
Nyíregyházán székelő tiszai, 105 ref. egyházköz
sége közül 10 a Miskolczon szókelő tiszáninneni,
95 a Debreczenben székelő tiszántúli kerülethez
tartozik, az izr. hitközségek száma 40, 14 anya
könyvi kerületben. Állami anyakönyvi hivatala
94 van.
Törvénykezési szempontból az egész vár
megye a debreczeni kir. ítélőtábla alá tartozó nyír
egyházi kir. törvényszék területét alkotja; kii1,
járásbíróságok Nyíregyházán, Nagykállón, Nyír
bátoron, Tiszalökön, Kisvárdán vannak, mind
telekkönyvi hatáskörrel felruházva. A vármegye
területére illetékes kir. főügyészség Debre
czenben van ; kir. közjegyzőség Nyíregyházán 2,
Nagykalló, Nyírbátor, Kisvárda, Tiszalök 1—1
van.
Pénzügyi tekintetben a vármegye a nyíregy
házi m. kir. pénzügyigazgatóság hatásköre alá
tartozik. 5 kir. állampénztár van és pedig Nyír
egyházán, Nagykállóban, Nyírbátorban, Tisza
lökön és Kisvárdán ; 9 pénzügyőri biztosi kerület
van, Nyíregyháza, Kisvárda, Kemecse, Nagykálló,
Nyírbátor, Tiszalök, Mándok, Nyirmada, Nyiracsád székhellyel. A dohánybeváltó hivatalok
száma 6 és pedig Nyíregyházán, Nagykállón,
Tiszalökön, Eakamazon, Nyírbátorban és Pol
gáron.
Hadügyi tekintetben régebben a vármegye nyír
bátori és nagykállói járása a szatmárnémeti 5-ik,
a többi járás a munkácsi 65-ik hadkiegészítési
parancsnokság területéhez, hasonlóképen a 12. és
illetve a 10-ik honvéd gyalogezred területéhez
volt beosztva. A trianoni békekötés az általános
védkötelezettséget megszüntette. Ma a 4-ik huszár
és 12-ik gyalogezred Nyíregyházán és 2 üteg
tüzérség Nyíregyházán van.
Csendőrszárnyparancsnoksága, csendőriskolája
J.nltóKllhfll
és államépítészeti hivatala Nyíregyházán van ;
~ L.kos- i|
posta- ós távirda-ügyekben a debreczeni igazga
^t • í "
tót
német
tóság alá, közutak tekintetében a budapesti VIII.
1
65
8 7,136
D a d á i alsó
járás
13 43,937 48.847
ker. kir. közúti felügyelő hatósága alá tartozik.
D a d á i felső
« „
14 30,90-il 30.811
40
27 4,618
Kisvávdni
« ...
18 42,81311 42,575
160
3C 5,923 A vármegye területén 38 gyógyszertár és 7 kézi
65
4 3,216 gyógyszertár, 106 orvos, 203 bába és 5 kórház
Lipetaljai
« ...
E 22,84oJ 22,7*1
Nagvkállói
« _._
62
3f
5.813 van 759 ággyal.
11 42,309 42.157
Nyirbaktai
« „.
18 24,327i| 24,245
£8
Sí
3,290
T ö r t é n e t e . A névtelen jegyző szerint Sz. vár
9 24,604; 24,388
Nyírbátori
« —
104
7 3,626
Nyirbogd á n y i « —.
18 37,412il 37,189
37
87 5,155 megye nevét Szabolcs vezértől kapta, aki a hon
Tiszai
« —.
191 23,197 22,139
17
13 3,136 foglaláskor ezt a kazárok országához tartozó
1 43,340Í| 42.813
Nyíregyháza rt. város
186 iíOft 5,734
területet foglalta el s ide a róla elnevezett várat
Összesen
764 44£ 47,677
i » ! 133,6831331,905
építtette, ill. az itt talált, valószínűleg bronz
B községekhez számítandó még az Ung és Be- kori földvárat megerősíttette. A vármegyebeli régi
reg vármegyékből idecsatolt és a tiszai járáshoz helynevek elárulják, hogy egykor itt szlávság is
lakott. A kereszténység kora terjedését látjuk
beosztott 6 község 5830 lakossal, 842 házzal.
(1 T U K T ^ A T

Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendői

A

Szabolcs

— 293 —

abban, hogy itt már Szent István nagy adományt
adott az egri püspökségnek. Az 1067. megalapított
zástyi apátságnak — mely Borsodban feküdt —
birtokai javarészben szabolcsiak.
E korból visszamaradt emlékeink ezek : 1070.
a palóc név alatt ismert kunok ága Erdélyen át
tört a Nyirségbe ós midőn Beregvánnegyét is el
pusztították, visszatértükben Géza és László her
eegek által 1074. Cserhalomnál tönkre verettek.
1073-ban Géza herceg Biharban és Nyírben gyűj
tött hadat Salamon ellen, 1074. Géza és Salamon
között Kemecse községnél ütközet volt. Később
I. László Geszterédnól a lázongó besenyőket
győzte le s ennek emlékére Kisvárdán templomot
építtetett. Ugyancsak Szent László Sz. községnél
1092. gyűlést tartott (1. Sz.-i zsinat.) Az 1241.
tatárjárás Sz. vármegyében csaknem mindent el
pusztított, de Sz.-vára alkalmasint kikerülte a
veszélyt, mert várispánságát 1245. is említik. A
középkorban egész a XIX. század közepe körűiig
jóval nagyobb volt a vármegye, mint napjainkban:
volt idő, hogy hozzátartozott a mai Hajdú vár
megye csaknem egészen, Szatmár és Bihar vár
megye egyes részeivel együtt. Területén egymást
érte a sok nagybirtok a Kállayak, Báthoryak,
Várdayak, Cudarok, Losonczyak, Parlagiak, Rozgonyiak, Zelemériek, Ibrányiak, Petneházyak,
Szakolyiak, továbbá Perényi, Ruthkai, Márki,
Madai, Obégányi, Ujfalusi, Upori, Vajai, Bajoni,
Sztriti ós Tegzes családok kezén. 1437-ben a Nyír
ségen Márton nevű ember vezetése alatt paraszt
lázadás tört ki, melyet a szatmári és a szabolcsi
nemesség levert s a főcinkosokat kegyetlenül ki
végeztette. A XVI. században sokat szenvedett
Sz. vármegye a török becsapásaitól.
Nevezetes időpont Sz. vármegye történetében
Bocskay fejedelemsége, mert a vándoréletet ólt,
sokszor nemcsak a törökre, de a hazafiakra is ve
szélyes hajdúkat úgy Bihar, mint Sz. vármegyében
is ő telepítette le és tette az eddig kártékony népet
hasznos polgárokká (1. Szabadhajduk). 1619.
Bethlen Gábor győzelmes seregéhez Sz. vármegyei
nemesség és hajdúság is hozzácsatlakozott: Kal
lóban Lónyay András is hódolt s így Sz. vármegye
ismét az erdélyi fejedelemséghez került. 1631.
Estediázy nádor Rákóczi ellen hadat vezetett,
azonlan miután Rákóczi vezérei Bethlen István
és Zólyomi Dávid többnyire németekből álló se
regét előbb Kallónál, majd Rakamaznál tönkre
verték: Rákóczi a király által is elismertetett.
1632-ben a Nyírben Császár Péter alatt rabló pórhadatl.Rákóczy György szétverte—Császár Kas
sán felnégyeltetett, társai megbélyegeztettek, —
1660. a török elfoglalván Váradot, Sz. vármegye
ijén alig maradt hódolatlan hely. 1664-ben a szat
mári német őrség a közelébe esett helyeket hódo
lásra és adózásra kényszerítette s így egyszerre
adóztak a királynak, a fejedelemnek, a török csá
szárnak, a magyar és török földesuraknak. De
már 1686. Kálióban német őrség van. II. Rákóczi
Ferenc idejében az egész Sz. a kurucok kezén volt.
Rákóczi bukása után csakhamar itt is elkezdődött
a protestánsok üldözése. így 1730. a zalkodi, semjéni, leveleki templomok elvétettek s több helyről
a református lakosok elűzettek. Az újonnan tele
pített nyíregyházi ág. hitv. evangélikusok is sok
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zaklatásnak voltak kitéve Mária Terézia ko
rában.
A XIX. század nagy politikai mozgalmában Sz.
vármegye igen jelentékeny szerepet vitt. 1836-ban
Kálióban véres vármegyei tisztújítás volt. 1848ban csapatostul sereglettek a honvéd zászló alá.
1849 júl. 29. 15—20,000-nyi orosz sereg vonult
Sz.-ba, kik ellen Kossuth júl. 10-én általános
népfelkelést rendelt el. A szabadságharc leveretése
után szeptember 27-től fogva osztrák sereg fog
lalja el a vármegyét s megkezdődik az ostrom
állapot. A Bach-korszak bukásával csak 1860.
kezdődött az ébredés, amikor gróf Degenf eld Imre
elnöklete alatt Nyíregyházán a szabolcsi gazda
sági egyesület megalakult. 1876-ban Nagykállóból a vármegye szókhelye Nyíregyházára tétetett
át s 1914. ide helyeztetett a magyar gör. kat.
püspökség. Az 1914—18. évi világháborúban Sz.
vármegye fiai kezdetben főleg az orosz galíciai,
közben a román, majd az olasz fronton harcoltak
vitézül, később azonban a német és francia harc
téren és szanaszéjjel a világháború színterén
mindenütt folyt szabolcsi vér.
Szabolcs, kisközség Szabolcs vármegye dadái
felső járásában, (1920) 591 magyar lakossal, régi
ev. ref. templommal. Régi nevezetes földvára a
hagyomány szerint Szabolcs vezértől ered, de
ópítésmódja régibb időre vall. A várnak alakja
háromszög. A K.-i leghosszabb sánc 349 in., az
ÉNy.-i 303 in., a DNy.-i
227 m. hosszú. A vár
sáncaival együtt 3-3 ha területen fekszik. A sán
cok magassága 20—30 m. között van. A földvár
egyik oldalán a Sz. i szőllőbirtokosok kitűnő szőllői,
belsejében temetők vannak. A magas földhányás
tetején Szabolcs vezér milleniumi emléke áll. L.
még Szabolcs vezér.
Szabolcsbáka, kisk. Szabolcs vm. kisvardai
j.-ban, (1920) 1266 magyar lak.
Szabolcsbányatelep, 1. Mecsekszabolcs.
Szabolcsi, 1. Lajos, író, Sz. 2. Ha, szül. Buda
pesten 1889. Egyetemi tanulmányait Budapesten,
Münchenben és Parisban végezte. 1915-ben át
vette az Egyenlőség szerkesztését; lapját a prole
tárdiktatúra 1919. megszűntette ugyan, de még ez
év szeptemberében újra megindult ós erős harcot
folytat az antiszemita törekvésekkel. Számos
polemikus cikkben, röpiratban védelmezte a zsidó
ságot a támadások ellen; így Mi az igazság
címen Ágoston Péter A zsidók útja c. munkájá
nak cáfolásával; összegyűjtötte az elesett zsidó
if jakról szóló hivatalos adatokat; szervezte a nu
merus clausus miatt külföldre ment zsidó egye
temi hallgatók segítőakcióját. Önállóan megjelent
művei: Vasárnapok (költ., 1910); Nagy Ignácvígjátékai (tanúim., 1911); Rokokó (költ., 1913);
A föld (regény, 1914); Zsidódiákokkönyve (J917);
A csillag fia (tört.reg., 1918); A levelekimenyegzö
(magyar khasszideus tört, 1920); Az áruló (zsidó
tragédia, 1922).
2. Sz. Miksa, hírlapíró, szül. Nyírturán (Sza
bolcs vm.) 1857 aug. 27., megh. Balatonfüreden
1915 jún. 17. A zsidó papi tanulmányokat végezte,
de rabbi pályára nem lépett. Ib8í-ben Budapesten
átvette a Pester Jüdische Zeitung szerkesztését,
1886. megvette az Egyenlőség c. zsidó felekezeti
lapot s azt a magyar zsidóság'vezető orgánumává
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fejlesztette. Nagy része volt 1891—94. a magyar
zsidók recepciója előkészítésében, 1912. megindí
totta a magyar-zsidó autonómiai mozgalmat, meg
alapította 1913. a Jewish Territorial Organisation
önálló magyar szervezetét, a magyar zsidók tele
pítő egyesületét. Számos cikkén és fordításán
kívül, melyek közül külön megjelentek Szanhedrion talmudkötetének ágádái, önálló művei:
Gyöngyszemek a Talmudból és a Midrasból
(1889—1912; első füzet 1903): Olasz zsidók
között (1905); Utazás a Szentföldön (1905); Né
met zsidók közt (1906); Római utam (1911);
Sétaközben az Adria pátiján (1913); továbbá
Hitvita (1906); Zsidó témák (elb. 1907). Szer
kesztette Graetz után a zsidók egyetemes törté
netét (1906—1909, 6 kötet); A Meturgeman
című tudományos gyűjtörovatban teológiai ta
nulmányai jelentek meg. Számos röpiratot is
írt politikai, egyházpolitikai és tudományos kér
désekről.
Szabolcsi zsinat, a magyar egyházi és politi
kai törvényhozásban igen nevezetes. Szt. László
tartotta 1092 máj. 20. Szabolcson a Tisza mel
lett nemcsak a papság, hanem az urak és a nép
nagy részvételével is. Ez a zsinat szabályozta a
papok házasságát, de törvényesnek nyilvánította
az eddig is elismert első házasságot. Templomok
építése és fölszerelése, az egyházi javak megtar
tása érdekében több intézkedés történt; rendezték
a tizedszedést, megállapították az egyházi ünne
peket és gondoskodtak megtartásukról. Az év első
napjául karácsony első napját rendelték, tiltot
ták a pogány módra való áldozást, rendezték a
zsidók és izmaeliták viszonyait és szigorú törvé
nyeket hoztak a női becsület és a családi élet biz
tosításira.
Sz&bolcska Mihály, költő, szül. Ókócskén
(Pest vm.) 1862., szegén'ysorsü, de igen jó embsrek
gyermekének. Kecskeméten és Szarvason végezte
a gimnáziumot, azután Debreczenben lelkészi pá
lyára készült. Mint végzett teológus két évig
(1890—1892) Genfbon és Parisban hallgatott
teológiai és irodalomtört. tárgyakat. Onnan hazaküldött költeményei újszerűen közvetlen hang
jukkal országos feltűnést keltettek. 1892 őszén
Felfaluban (Szászrégen mellett) megválasztotta
a ref. gyülekezet lelkészének. 1899 januárjában
a temesvári református lelkészi állást foglalta el
s azóta ott működik. A temesvári Arany János
társaságnak is elnöke. Mint debreczeni főiskolai
szenior adta ki első könyvét, egy kötet tárcát,
Időtöltésül cimmel (1890). Az ottani Csokonai
kör 1891. bocsátotta közre első verses gyűjtemé
nyét : Költemények (3. kiad. 1905). További kö
tetei : Hangulatok (Budapest, 1894, mely költői
jelentőségét először éreztette a közönséggel (4.
kiad. 1914), Ujabb versek (u. o. 1898, 2. kiad.
1909); Versek (a Magyar Könyvtárban 1898);
Szabad órák (Bpest 1901); Áhítat, szeretet (val
lásos és családi költemények, u. o. 1903,3. kiad.
1912); Csendes dalok (190Í, l<m, 1912); Amagam ösvényén (u. o. 1907); Dalok hazulról és
egyéb versek (u. o. 1911 ; 2. bővített kiad. 1911);
Szívem szerint (versek, 1912—1915, 1916); Há
borúsversek könyve (1916, anthologia, többek
verseiből); Eszmények, álmok (Temesvár, 1922);

—

Szabványos űrszelvény

Válogatott versek könyve (u. o. 1922). A Kisfaludy-Társaság 1899., az Akadémia 1908. tagjává
választotta. 1921-b3n a Petőfl-nagydijjal tün
tette ki a Petőfi-Társaság. Sz. egyike kiválóbb élő
lírikusainknak. Érzésének üde tisztaságával és
naivnak tetsző mélységével, kifejezésének egy
szerűségében sokat mondó magyarságával vissza
tért a magyar lira nemzeti jelleméhez és ritmu
sához. Témái szerelem, család, haza, természet
és vallás s az egyszerű szívek igaz érzései:
müformai a dal és a dalszerű kis kép; jellemo
az érzés és a kifejezés igazsága, a hang őszinte
kedvessége és a nyelv sajátos lirai közvetlen
sége.
Szabolcsvármegyei helyi érdekű vasút. A
nyíregyháza—mátészalkai és nyiregyháy.a—vásárosnaményi h. é. vasutak egyesítése folytán léte
sült. Vonalai: I. az 1887 aug. 20. megnyílt nyír
egyháza—mátészalkai fővonal, az 1911 aug. 19.
megnyilt nagykálló—nyiradonyi szárnyvonallal ;
II. az 1904 dec. 13.megnyilt nyíregyháza—vásárosnaményi fővonal az 1912 szept. 28. megnyilt
nyirbakta—kisvárdaiszárnyvonallal.Rendesnyomtávú, gőzüzemű, a Máv. kezelésében. Üzleti hossza
164-9 km.
Szabolosveresmart, kisközség Szabolcs vár
megye kisvárdai járásában, (1920) 1373 magyar
lakossal.
Szabolcsy Antal, szakíró, szül. 1871. Jogi ta
nulmányai végeztével az államvasutak szolgála
tába állott. Az újabb időbeli fejlett magyar közle
kedési szakirodalomnak úttörő munkása. 1899-be«
megindította a Vasidi Szemlét, 1906-ig szerkesz
tette a Vasúti és Hajózási Hetilap-ot, 1906-ban át
vette a Vasúti és Közlekedési Közlöny szerkesz
tését. Önálló munkái: Mennyit kell az államvas
utaknak jövedelmezniük (1905); A vasútgazda
ságtan elemei (1908); A vasútigazgatási kérdés,
különös tekintettel államvasidunkra (1909); A
közlekedés története (1910); A személytarifák
emelése az államvasutaknál (1912); Irányválto
zás államvasutunk bevételi politikájában (1914).
Ezenkívül a bel- és külföldi szaklapokban számos
közlekedéspolitikai cikke jelent meg. Munkatársa
e Lexikonnak is.
Szabólit, fekete, úszó, átlátszatlan testecske a
mariposai (Kalifornia) kvarc folyadékzárványá
ban, melyet Pantotsek észlelt (Földtani Közlöny
1879) és Szabó József tanár tiszteletére nevezett el.
Szabómadarak (állat), 1. Állatlakások.
Szabóméh (állat), 1. Megachile.
Szabóné Nogáll Janka, 1. Szabó Endre.
Szabott ár (ném. fester Preis, franc, prix
fixe, ang. fixed price), az eladó részéről meg
állapított eladó-ár, mellyel szemben a vevő részé
ről az alkut kizárja. A Sz. rendszere mind a
kereskedőre, mind vevőkörére nézve igen előnyös,
mert emeli a kölcsönös bizalmat: a kereskedő
megkapja a maga gondosan kikalkulált nyeresé
gét, a vevő pedig pénzéért megfelelő jó árút kap.
Szabuncsi, falu, 1. Baku.
Szabványos űrszelvény. A vasutak mentén az
állomásokon és a folyópályán az építményeket
nem szabad bizonyos távolságoknál közelebb léte
síteni, nehogy a járómiivek és rakományok közle
kedését gátolják. A szabadon tartandó tér méretei
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a szabványos űrszelvényen vannak kitüntetve.
A német vasútegylet űrszelvénye számos vasút
nál érvényes. A ni. kir. államvasutak űrszelvénye
fő méreteiben azzal megegyez, söt az alsó mére
tekben még kevéssel nagyobb is.
Szabványsúly. A vasúti árúforgalomban a
szállításidíj kiszámítása céljából bizonyos meg
határozott szállítmányok súlya szabályzatban
«lőre meg van állapítva. Pl. egy drb ló feladása
eBotén a szabvány súly vagyis egységsúly 1400
kg.; több drb feladásánál és egy kocsiba való
rakásánál drbonkint 700 kg. Az egységsúlyt
megállapítják a szállítmányok átlagos súlya alap
ján, vagy a szállítási díj megszabása szempont
jából tetszésszerinti minimális súlyban; pl. egy
rakott butorszállítókocsi szabványsúlya legalább
5000 kg.
Szabványszerződés. Általánosságban azok az
egyöntetű szövegezésű szerződések, melyek egy
azon célt szolgálnak s mindegyik szerződő féllel
szemben ugyanazon határozványokat szabják meg.
Pl. tömeges adásvételkor számos eladó vagy vevőféllel kell a szerződést egyenként, külön-külön
megkötni. így parcellázáskor vagy vasúti kisajá
tításoknál a felek már rendesen nyomtatott szö
vegű szerződést irnak alá, melyben csak a változó
adatokat (nevek, területnagysága, vételár stb.) töl
tik ki kézírással. A vasúti szakirodalomban a Sz.
fogalmával szűkebb értelemben azt az 1893-ban
létrejött üzletkezelési szerződést jelölik meg,
melynek feltételei mellett a m. kir. államvasút az
egyes helyiérdekű vasutak üzemének kezelését el
vállalta. Ez a szerződés taxative felsorolja azokat
a tonnakilometrikus, önköltségi díjtételeket, ame
lyek az illető helyiérdekű vasút bruttobevételeiből
az üzemvitel költségei fejében a MÁV. javára es
nek. Az újabban épült vicinális vasutaknál (1905
•óta) már eltértek az idejétmulta szabványszer
ződéstől és a bruttóbevételek százalékos meg
osztásán alapuló üzletkezolósi szerződéseket al
kalmazzák, melyek a bevételek leszámolását egy•szorüsítik.
Szachalin, sziget, 1. Szakhalin.
Szaocharátok, 1. Sacclmrátok.
Szaccharóz, 1. Cukor.
^ z a c s a l (Sácel), kisk. Hunyad vm. hátszegi
j.4)an, (i9io) 437 román lak., petroleumforrásokkal. (Tr. K.)
Szacsúr (Sacurov), kisk. Zemplén varmegye
varannói j.-ban, d9io) 1144 szlovák lakossal.
<Tr. Cs.-Szl.)
Szaosva, (Saciova), kisközség Háromszék vár
megye sepsi járásában, (i9io) 302 magyar lakos
sal. (Tr.R.)
Szacsvay, 1. Imre, az 1848—49. szabadságharc
vértanúja, szül. Sályiban (Bihar vm.) 1818 noy. 1.,
kivégezték Pesten 1849 okt. 24. Mint Beöthy Ödön
jurátusa került fel az 1839-iki országgyűlésre,
később Nagyváradon folytatott ügyvédi gyakor
latot. 1848-ban Nagyváradon orsz. képviselővé
választották s ebben a minőségében mindvégig
kitartott a szabadságharc ügye mellett. A debreczeni országgyűlésen egyike volt Kossuth leg
bizalmasabb híveinek s egyik vezetője a radi
kális csoportnak. Mint a képviselőház jegyzője,
aláírta a függetlenségi nyilatkozatot, amiért
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halálra Ítélték s bitófáu ki is végezték. Emlék
szobrát (Margó Edétől) 1907 márc. 15. leplezték le
Nagy-Váradon.
2. Sz. Imre, színész, szül. 1854 okt. 10. Színi
pályáját 1874. kezdette vidéken. lS84-ben a kolozs
vári Nemzeti Szinháztól a budapesti Nemzeti Szín
házhoz szerződött, melynek 1909. örökös tagja
lett. 1913-ban nyugalomba vonult. Szerepköre hős
és jellemszinész volt, a régebbi patetikus iskola
stílusában játszott, de alakításait mindig megér
tés, erő és magyarosság jellemezte. Főbb szerepei:
Othello, Lear, Petur bán, Bannai Gerő, Gáspár
király (Karácsonyi álom) stb. — Felesége, Boér
Emma, szül. Keszthelyen 1854 okt. 18. Pályáját
a kolozsvári Nemzeti Színháznál kezdte. 1884 óta
a budapesti Nemzeti Színház hősnője volt.
3. Sz. Sándor (lécfalvi és esztelneki), az első
nevezetesebb hírlapíró, szül. Vécsen (Maros-Torda)
1752., megh. Kolozsvárt 1815 máj. 15. Kolozs
várt, majd Debreczenben tanult és rövid külföldi
utat tett Német- és Franciaországba. 1780-tól
Pozsonyban részt vett az első inagya.r hírlap (a
M. Hírmondó) szerkesztésében; e lapnak később ő
lett szerkesztője. 1787-ben Bécsben megindította
a Magyar Kurir c. politikai lapot és társlapját,
a Magyar Múzsát, melyeket 1793-ig szerkesz
tett. Két hírhedt pamfletjét: Zakkariásnak, a
pápa titkos Íródeákjának Rómából költ levelei
(1786) és Az Izé purgatoriumba való utazása
(1787) sértő gúny jellemzi és kíméletlen hang,
mellyel a vallás kérdését szóvá teszi; ő ellene
irta Szaitz Leo egri szervita barát Igaz magyar
c. könyvét. De Sz. a nemzetiség mellett is küz
dött, Hazafiak tüköré c. röpiratában (Pest és
Kassa 1790) s lapjában is. Irt csipős, szatirikus
verseket is, Blumauer modorában. Szabadelvű
irányáért 1793. Ferenc császár kormánya eltiltotta
a Kurir szerkesztésétől s távoznia kellett Bécsből.
Kolozsváron telepedett meg, ahol szintén a művelt
ségnek és nemzeti nyelvnek volt terjesztője. V. ö.
Jakab Elek (Figyelő XI., XII.), Kemény József
gróf (Új M. Múzeum, 1856, L), Ballagi Géza, A
politikai irodalom (1888).
Szád (szat), sziámi űrmérték, körülbelül 12-51.
Szád, a varsának tölcséralakú bejárója.
Szada, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. gö
döllői j.-ban, (1920) 1542 magyar lak., villamos
vasúti állomás távíróval, postahivatal. Gyönyörű
fekvésű szőllőhegyein számos nyaraló épült.
Gyümölcstermelése jelentékeny.
Száda, az akna vagy táró külső nyílása; hordón
a felső lyuk neve.
Szádafúró, 1. Kádárság.
Szadagora, város, 1. Sadagora.
Szada Jakkó (Sada Yaccö), japáni színésznő.
Egyszerűgósa volt, mikorférjhez ment Kavahami
Otino képviselőhöz, aki később színtársulatot szer
vezett s mint színigazgató vette észre felesége
hivatását. Sz. többször tett társulatával európai
körutat, 1900. és 1901. járt Budapesten is. Mű
sorába, bár átdolgozott formában, európai darabo
kat is felvesz, valamint játéka is némileg eltér a
hagyományos japán színjátszástól, bár benne is
megvan a stilizálás és realizmus sajátos vegyüléke. V. ö. Barther Ch. könyvét: Sada Jakko
(London 1904).
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Szádeczky-Kardoss

Szádalás, pallóknak és gerendáknak szádaSzádeczky-Kardoss (szádecsnei és kardossosappal és eresztékkel való összekötése, hogy falvai), 1. Gyula, geológus, szili. Pusztafalun
azok szilárd mennyezetet vagy falat alkos- (Abaúj-Torna) 1860 dec. 30. 1884—90-ig Szabó
József mellett tanársegéd volt a budapesti tudo
mány-egyetemen; 1889—90. külföldön szak
tanulmányokat végzett, így a párisi College de
Francéban. 1890—96-ig a budapesti református
i. ábra. Paíló-szádalás.
főgimnáziumban volt tanár, 1891—96. a budapesti
sanak. Az első esetet a pallókkal az 1. ábra mu tudomány-egyetemen magántanár, 1896. a ko
tatja ; a £ ábra u. n. szádfalat (szádalt falat) lozsvári egyetemre nevezték ki az ásvány- és
földtani tanszékre r. tanárrá és az intézet igaz
gatójává. A kolozsvári egyetemnek 1911—12_
rektora volt. Tudományos téren az ásványtan és
földtan valamennyi szakjában dolgozott, legked
vesebb működési tere azonban a kitöréses kőzetek
tanulmányozása. Kétszázat megközelítő dolgozatai
a magyaron kívül német, francia, valamint angol
nyelven jelentek meg szakfolyóiratokban; nem
zetközi kongresszusok kiadványaiban. Megalapí
totta az Erdélyi muzeumerjylet ásványtárának
Értesítője folyóiratot, amelyben több értekezése
jelent meg. Nagyobb müvei: A Tokaj-Eperjesi
hegység geológiai viszonyai (1889); Á Zempléni
Sziget-hegység (1897, a Természettud. Társaság
Bugáth-dijával kitüntetve); A Vlegyásza és
2. ábra. Szidalt fal.
Biharhegység geológiája (1901, 1904); Veres
mutat, amilyeneket alapozásoknál, gátaknál, zsi- patak kőzeteiről (1909); Az Erdélyi Medence
tektonikájához (1913); Tufalanuhnányok Er
lipeknél stb. használnak. L. még Fakötések.
Szádalmás (Jablonov), kisk. Abauj-Torna vm. délyben (1914).
tornai j.-ban, (IMO) 853 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.)
2. Sz. Lajos, történetíró, az előbbinek bátyja,
Szadalmelek v. a Aquarii, a Vízöntő csillag szül. Pusztafalun (Abaúj vm.) 1859 ápr. 5. Egye
képének legfényesebb csillaga, mely harmadrendű. temi tanulmányait Budapesten és Bécsben végezte.
Szadder, 1. Szedder.
1880-ban bejárta Oláhországot és Galieiát s az
Szadduceusok (új-héb. cedúkim, cadokiták), oláh és lengyel levéltárakat átkutatta. 1883 tava
zsidó felekezet, melyet a zsidó hagyomány a Kr. e. szán Odescalchi Artúr herceggel a bukovinai
3. sz. első felében élő Cádokra vezet vissza. A székelyek hazatelepítését intézte. 1883 szept. a
köztük és a farizeusok közt úgy társadalmi ós budapesti egyetemen magántanár lett, 1888. az
politikai, mintvallásos tekintetben fönnforgó ellen Akadémia levelező tagjává választotta, közben,
tétek, melyek gyakran nyilt ellenségeskedéssé mint a Történelmi társulat másodtitkára, a Szá
fajultak, nem csekély mértékben siettették a zsidó zadok folyóirat segédszerkesztője volt. 1891-ben
állam romlását. A Sz. a papok és a velők szövet kinevezték a kolozsvári egyetemre a magyar törté
kezett arisztokraták pártja volt, mely kezében nelem r. tanárává. A székely történeti pályadíj
tartotta az állami hatalmat, a világi és papi főbb alap intéző bizottsága Szabó Károly halála után
hivatalokat és féltékenyen őrködött kiváltságai ós 1892. őt bizta meg a székelyek történetének meg
a papi intézmények fölött. Azért egyrészt kacér írásával. 1895-ben a Sichy-expedició egyik tagja
kodtak a görög, szír és római hatalommal, más volt s megírta az expedíció naplóját a kaukázusi
részt pedig állást foglaltak a néppártot alkotó fari és közénázsiai kutató útról. 1900-ban a párisi
zeusok ellen, kik azt vitatták, hogy a szentírás ta világkiállításon a masyar pavillon egyik rende
nulmányozása és gyakorlata nemcsak a papoknak, zője s az erdélyi műkincsek összegyűjtője volt.
hanem a népnek is joga és kötelessége A Sz. szá 1903-ban Konstantinápolyban járt, mint a Eákómára csak a törvény betűje volt mértékadó, az élő czi-zarándoklat egyik vezetője s felkutatta Kisszóbeli hagyományt ellenezték és kárhoztatták. Ázsiában Thököly Imre és Zrinyi Ilona egykori
Tagadták a halhatatlanságot, a túlvilági életet és lakóhelyét Izmiden túl. 1910—lí-ben a kolozsvári
a feltámadást; az ember feltétlen ura szabad aka egyetem rektora volt. A világháború alatt, mint
ratának, melyre Isten nem gyakorol befolyást. hadtörténetíró, bejárta az orosz-lengyel, szerb,
Angyalokban és szellemekben nem hittek. A szent albán harctereket, részt vett Erdélyben a nagy
írás szószerinti alkalmazására, valamint a vallásos szebeni és brassói döntő ütközetekben. A romáit
gyakorlat számos részletére nézve egyetértettek megszállás miatt 1919. neki is távoznia kellett
a szamaritánusokkal (1. o.). A zsidó állam hanyat Kolozsvárról. 1920-ban nemzetgyűlési képviselő
lása meggyöngítette, bukása pedig megtörte őket; nek választották. A Szegeden elhelyezett kolozs
a talmud lezárásának ideje körül végkép eltűnnek; vári Ferenc József egyetemen továbbra is a ma
irodalmában mint eretnekek szerepelnek. Tanaik gyar történelmet adja elő. Főbb munkái: Mihály
nak, úgy látszik, közvetetten örökösei és folytatói }iavasalföldivajdaErdélybenl599—1601(Bu&a
a karaiták (1. o.).
pest 1882); Báthory Zsigmondné, Mária Krisz
Szádecsne (Sádeené), kisk. Trencsén vm. vág- tierna (u. o. 1893); A prof Haller-család törté
beszterczei j.-ban.(i9io) 208 szlovák lak.(Tr. Cs.-Szl.) nete (u. o. 1886); Békés Gáspár életrajza (u. o.
Amely szó Sz alatt nincs meg, 8 alatt keresendő 1
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1887); Báthory István lengyel lárállyá válasz
tása 1574—76(u. o. 1889); Izabella és János
Zsigmond Lengyelországban 1552—1557 (u. o.
1888); A céhek történetéből Magyarországon
(u. o. 1889); Az első magyar postaszervezet és az
erdélyi posták a fejedelmek korában (u. o. 1890);
Kovacsóczy Farkas 1586—94 (u. o. 1891); A
Habsburg-ház lengyel királyságra törekvése a
XVI. sz.-ban (Kolozsvár 1892); Fogaras vára
és uradalma történeti emlékei (u. o. 1892); Szerémi György élete és emlékirata (akadémiai
értekezés, Budapest 1892); Régi magyar turisták
és utazók (u. o. 1892); Kovacsóczy Farkas leve
lezése 1577—94 (u. o. 1893); Erdély és Mihály
vajda története 1595—1601 (Temesvár 1893);
Székely oklevéltár (Kolozsvár 1895—1898, hót
köt.); Gróf Bethlen Kata élete és végrendelete
(Budapest 1895); A kolozsvári Báthory-ház le
gendája (u. o. 1897); Kaukázusi utazás (1898);
Udvarhely vármegye története (Jakab Elek művé
nek folytatása 1691-1848-ig, 1900); Régi erdélyi
lakodalom (Kolozsvár 1901); Magyarország tör
ténete I. II. (1902); Br. Apor Péter verses
művei és levelei (1903); Konstantinápoly és ma
gyar emlékei (1903); A cs-iki székely krónika
(Í905); II. Rákóczi Ferenc Erdélyben (1907) ;
Erdély történelmi hivatása a magyar nemzet
és állam fentartása körül (Kolozsvár 1907); A
székely határőrség szervezése (Budapest 1908);
Gr. Bethlen Lajos önéletírása (Kolozsvár 1908) ;
Dalmáciában, Hercegovinában és Boszniában
(1911); Iparfejlődés és céhek története Magyar
országon 1307—1848 (Budapest 1913); Bethlen
Gábor és Illésházy Gáspár levelezése (1914);
Bethlen Gábor és Trencsén vármegye (1915);
Przemysítől Breszt-Litovszkig (1915), amely a
harctéren végzett hadtörténeti tanulmányainak
eredménye; A székely puccs 1877-ben (Budapest
1920); Gr. Bethlen Miklós rabságában írt Em
lékiratai, Imádságai (u. o. 1923). Kiadásra vár:
A székelyek története és alkotmánya. 1920-ban
Budapesten külön előadták Régi erdélyi lakoda
lom korrajzát.
Szádelő (Zádiel), kisk. Abaúj-Torna vm. tornai
j.-ban, (1910)^02 magyar lak. A község mellett van
ix regényes szépségéről ismert Sz.-i völgy, hatal
mas sziklahasadék, melynek részletei közül a
Cukorsüveg, a Királykút, Hollókő, Hólyuk és egy
kis, eddig még kikutatlan jégbarlang válnak ki.
A völgyhöz többféle mondát fűznek, így a SztLászló-féle legendához hasonló monda itt is el
van terjedve; a Krrálvkút vizéből pedig állítólag
IV. Béla király ivott. (Tr. Cs.-Szl.)
Szádfal, 1. Szádalás és Alapozás.
Szadik pasa, 1. Czajkonski.
Szádja (Zadya) vára a mai Krassó-Szörény
vm. É.-i részén, közel a Maroshoz, Kápolnás falu
mellett állott. A Garai-családé, később a lindvai
Bánflaké és Korvin Jánosé volt. V. ö. Gsánki,
Magy. tört. földrajz (I. 762.).
Szado (Szasziu), japáni sziget, Nipon Ny.-i
partvidéke B.-i részén, 869 km3 területtel, kb.
112.000 lak. Ismeretes arany- és ezüstbányáiról.
Főhelye Aikava, kb. 12,000 lak.
Szádokfa, száldokfa. szöldökfa, szódokfa,
Szoldokfa, zádokfa, a hársfa régi, mitoszi neve.

Szafraninolc

Szádor (n5v.), 1. Orobanche. — Sz.-félék, 1,
Orobanchaceae.
Szádorja (n5v.), l. Satureja.
Szadow, helység a volt orosz Vilna kormány
zóságban ; 1915. május 5. és 6. az oroszok itt
súlyos veszteséget szenvedtek. Most Litvániához,
tartozik.
Szádrázám, a török nagyvezérnek, a miniszter
elnöknek a neve. Újabban, a reformkorszak óta r
a modernebb bás-názir kifejezés a szokottabb.
Szádudvarnok (azelőtt: Üdvarnok), kisközség
Abauj-Torna vm. tornai j.-ban, (1910) 442 magyar
lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Szádullah pasa, török államférfiú és író, szül.
Erzerumban Í838 júl. 7., megh. Bécsben 1891
jan. 18. Már 1855. alkalmazták Konstantinápoly
ban a fordító-irodában, 1871. nagydragomán,
1873. államtitkár, 1874. a semmitőszék elnöke,
később kereskedelmi miniszter lett; 1877. berlini,
1883. bécsi nagykövet, ahol haláláig működött.
Különösen mint műfordító tűnt ki. L. Török iro
dalom.
Szádvár, 1. Szárdvára.
Szádvárborsa (Borzová), kisk. Göinör és KisHont vm. rozsnyói j.-ban, (i9io) 423 magyar lak.
(Tr. Cs.-Szl.)
Szádvörösmart (Virismort), kisk. KrassóSzörény vm. marosi j.-ban, doio) 289 román lak.
(Tr. R.)
Szafákisz, afrikai város, 1. Szfaksz.
Szafán (állat), a szirti borzok (Procavia) neve
a bibliában.
Szaiar (arab.), törökös ejtése Szefer, a mohammedán holdév második hónapjának neve.
Szafar, város, 1. Dhafar.
Szafata-öböl (Szafotu-öböl), tengeröböl a
Szamoa-szigetcsoport Úpolu szigetének déli ré
szén a Csöndes óceánban ; partvidékén kakaót és
kaucsukot termelnek.
Szafed, város Beirut kisázsiai török vilajetben
híres zsidó rabbiiskolával; kb. 20,000 lak.
Szafíaridák, perzsa uralkodó család, mely
872—901. uralkodott. Nevét alapltójátó,l Jakub
ben Leisztöl kapta, ki ifjúkorában rézműves
(szaffar) volt. A Sz. uralmának a Szamanidák
vetettek véget
Szaffi (arabul Aszfi vagy Aszaffi), mintegy
27,000 lakosú város Marokkóban az Atlanti-óceán
partján, a szaffián- vagy szattyán-bőr kikészíté
séről nevezetes.
Szaffián a. m. szattyán.
Szafflorit (safflorit, fev.), kobaltarzenid CoAs2,
összetétele a smaltinéval azonos, de rombosan
kristályosodik, gyakran négyes ikrekben (ú. n.
szpatiopirit); ónfehér, sötétre futtatódik, karca
szürkésfekete, fémfényü, opak. Lelőhelye: Bieber, Wittichen és Schneeberg Németországban;
Tunaberg Svédországban.
Szaffói vers, 1. Sapphói vers.
Szafi, marokkói város, 1. Szaffi.
Szafir (zafír), 1. Korund
Szailór, szaflórsárga (n5v.), ]. Carthamus.
Szafraninok (safraninok), oly diaminoazinokT
melyek legkevesebb három benzolgyűrűt tartal
maznak. Jól kristályosodó, vízben könnyen oldódó
vegyületek, erős bázikus jelleggel ós sárgás vö-
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röstől ibolyáig menő legktilönbféle színárnyala
tokat adnak. A legegyszerűbb a fenoszafranin
(phenosafranin), mely phenylamnioniuin vegyü
lete a szimmetrikus diarninophenazinnak. Az ipari
.szafranin túlnyomó része tolusafranin
C81H20N4HC1.
Szafranin jól fest csersavba áztatott gyapotot,
selymet, de az igy nyert szinek nem fényállók.
Szafrol (safrol), 1. Illanó olajok.
Szaf rozin (safrosin), dinitrodibrómfluoreszeénnátrium vegyülete. Eosinból nyerhető, sárga fes
ték, higítva kékes vörös szintivé válik.
Szag, 1. Illat és Szaglás.
Szaga, város Kiusiu japáni szigeten, Hizen tar
tományban, (1918) 38,547 lak.; egykor Nabezsima
daimiójának volt székhelye.
Szaga, sziámi arany- és ezüst-súlymérték kb.
5 mg. értékben.
Szagájok, az ú. n. szibíriai tatárok egyik finnszamojédokkal keveredett ága a Száján- és Altájhegyseg vidékén.
Szagany, az ozmium rossz magyar neve.
Szagapén (Sagapénum), gummigyanta, mely
valószínűleg egy ferula-fajtól Bzármazik. Indiá
ban árulják. Szaga foghagymaszerü s fűszernek
meg orvosságnak használják.
Szagar, a Gangesz deltájának egyik szigete,
-melyen hajdan 200,000 ember is lakott, de ka
tasztrofális tengerrengések (1688, 1864) követ
keztében sok lakója elveszett. Híres zarándoklóliely és meteorológiai állomás.
Szagazik (Zagazik), Sarkijeh egyiptomi tar
tomány legjelentékenyebb városa, a Nílus deltá
jában, a kairo—szuezi és alexandriai vasutak góc
pontja, (1917) 41,741 lak., pamutfonókkal, jelen
tékeny pamut- és gabonakereskedéssel. Az ókor
ban Bubastis állott helyén.
Szagérzés, 1. Szaglás.
Szaggató, az öregháló zsákjának legvége, mely
A halak csapdosásának, valamint húzás közben
az akadályoknak leginkább ki van téve s e miatt
rendszerint szakadozott, cafatos.
Szaglás, okozói bizonyos légnemű anyagok,
melyeket a levegővel az orrba szívunk s itt a
nyálkahártya szaglópálcikáit valószínűleg kémiai
lag izgatják. Szagérzést a szaglóanyagok csak
.akkor okoznak, ha mozgásban vannak, még pedig
legerősebben a szaglószervvel érintkezés első pil
lanatában. Ezért fokozza a szaggatott, ismétlődő
belélegzés — szimatolás — a szagészrevevő ké
pességet. Erős szaglóanyag szagát nem érezzük
meg, noha az anyag az orrban van, ha lélegzetet
nem veszünk vagy ha nyitott szájon keresztül
lélegzünk. Mennél hosszasabban tartózkodunk az
illetó légkörben, annál kevósbbé van az anyagnak
ingerhatása. Az időt, ameddig valamely anyag
szagát megérezzük, több anyagra nézve meg is
határozták. így a citrom- ós a narancsolajat átlag
3 percig, a jódtinkturát 4, a kopaiva-balzsamot
3—4, a kámfort 5—7, terpentinolajat 5, a kénammonimnot -4—5 percig érezzük meg. Innen
van, hogy oly egyének, akik sokáig tartózkodnak
ugyanazon rossz szagú légkörben, nem veszik
észre, minő kellemetlen szagú levegőt lehelnek
be, ellenben aki abba belép, azonnal igen kelle
metlennek találja az ott tartózkodást. A szagló-

Szaglóideg

tájhoz az anyagokat inkább a be-, mint a kiléleg
zett levegő viszi, mivel a kilélegzett levegőt a
torok sajátszerű szerkezete az alsó orrjáratba te
reli. Azért érzi meg ritkán bűzös lehelete szagát
maga az ember, még ha undorral fordul is el tölo
az, akivel beszél. A belélegzett levegőnek is arány
lag csak kisebb része jut a felső orrjáratba, az a
levegő jut tudniillik oda, mely az orr hegye köze
lében kerül az orrba. Hatással vannak a szagló
tehetségekre a különböző mérgek. A morfin pl.
tetemesen csökkenti a szaglótehetséget, a sztrichnin ellenben fokozza. Dohányzóknak általában
rosszabb a szagló tehetségük, ami nemcsak a do
hányzásokozta hurut miatt van igy, hanem a
nikotin toxikus hatásának is az eredménye. A
kokainnal mérgezett ember szaglótehetsége elein
tén fokozódik és csak ha a kokainhatás teljesen
kifejlődött, tompul el. Hatással van a szaglótehet
ségre az idegrendszer állapota is. Vannak embe
rek, akik felette gyenge szagokat már messziről
észrevesznek, valamint olyanok, akik bizonyos sza
gokat ki nem állhatnak. A szagok felismerésének
tehetsége, valamint a szagkeverékek alkatrészei
nek felismerésére való tehetség gyakorlással fo
kozható. A szaglóérzés teljes hiányának v. beteg
ség, v. a szaglószerv hiányos kifejlődése az oka.
A szagérzés foka lényegesen még az anyag mi
nőségétől is függ. Általában felette kevés ele
gendő valamely anyagból szagának megérzésére.
50,000.000,000 rész levegőben 1 rész merkaptan
vagy 1,000.000,000 rész levegőben 1 rész klór
fenol-tartalom elegendő a szagórzés támasztására.
Szaglószervünk érzékenysége tehát felülmúlja
minden más érzékszerv érzékenységét; nemcsak
hogy ilyen kevés anyag ízét, súlyát nem tudjuk
felismerni, hanem kémiai reakció útján sem sike
rülne az anyagok ilyen csekély mennyiségét ki
mutatni. Pedig az embernek még tökéletlen a
szaglószerve; mennyivel nagyobb mértékben van
az kifejlődve a vadállatoknál, vagy a kutyáknál,
melyek a vad nyomát szaglószervük segedelmével
követni tudják. A szaglóképesség hiányát anosmiának nevezzük; hyposmia a. m. csökkent Sz.;
hyperosmia a. m. fokozott szaglókópesség; parosmia a. m. hibás szagérzés, szagtévesztés, szagképzelődés; kakosmia a. m. rossz szagérzés. A
szaglóképessséget mérő műszerek az olfaktomé
terek. A legelterjedtebb a Zwaademacker-féle Sz.mérő. (1. Olf aktométer). Az emberek szagló ké
pessége a különböző szagokkal szemben fölöttébb
különböző. L. még Szaglóideg.
Szagláshiány, 1. Anozmia.
Szaglásmérő, 1. Olf aktométer.
Szaglógödör (ném. Riechegrube), a szagló
szerv fejlődésének kezdetén — embernél az ébrényi élet 4-ik hetében — a homlok alján, elől
támadó két kis gödör Baer K. E. adta neve.
Szaglóideg (nervus olfactorius). Az agy
idegek elsője; tulajdonképen agynyúlvány, amely
a szagló-gumótól, illetőleg a szagló-háromszögtől
(szövettanilag még mélyebben) eredő képződmény
az agy alsó felszínén; sőt az embrióban szagló
lebenyről is beszélnek. A szagló-huzam (tractus
olfactorius) alakjában vonul előrefelé az agy
homlok-lebenye szagló-barázdájában ós a koponya
alapon a rostacsont rostalemezén a szagló-duzza-
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vaíba vagy hagymába (bulbus olfactorius) vég
ződik, amiből a szaglószálacskák (flla olfactoria)
mennek a rostacsont vízszintes lemezén levő nyí
lásokon át az orrüregbe, hogy annak szagló
nyálkahártyája szagló-végkészülékeiben végződ
jenek. Az ideg a szaglóérzést vezeti az agyhoz.
Szaglókarély, 1. Agyvelő.
Szagló só, szalmiak ós mész keverékéből áll,
vízzel és kevés éterikus olajjal megnedvesítve,
vagy egyszerűen szénsavas ammóniákból áll
illatszerrel leOntve. Használják ájulásoknál, szé
dülésnél.
Szaglószerv, 1. Érzékszervek, Orr, Szaglás.
Szágó (növ., a pápua nyelv szagú a. m. kenyér
szavából). A szágót Indiában és a tőle délre fekvő
szigetvilágon főleg a Metroxylon laeve, M.
Mumphii és M. farinifera törzséből nyerik. A
törzset feldarabolják, hasogatják és keményítő
tartalmát vízben leiszapolják. A lisztet apró
nyílású edényen átnyomkodva, golyócskákká for
málják. Szumátra, Sziám és Bornoo évenkint
200,000 mázsa szágókeményitőt szállít Szinga
púrba s itt szágónak készítik elő. A nyers kemé
nyítőt vízzel újra meg újra kimossák, a napon
megszárítják, felaprítják s rostán át a portól meg
tisztítják. Ezután zacskóban rázva gömbölyítik,
vasserpenyőban folytonos kavargatás közben he
vítik, ismét megrostálják, újra hevítik s ez lesz a
gyöngyszágó. A szágó jósága attól függ, hogy
miből nyerik. A fenti pálmákon kívül az Arenga
mccharifera (Jáva), Caryota urens (India), Mauritia flexuosa (Ipurumá), Oreodaxa oleracea
(Nyugatindia), a Copernicia cerifera (Brazília)
szolgáltat szágót. Ezeken kívül a Cycas fajai, a
IManihot utilissima és Manihot Aipi (tapióka, nyu
gatindiai szágó), nálunk pedig a burgonya kemé
nyítőjéből is készítenek szágót.
A szágó nagy tápláló ereje és
könnyű emészthetősége miatt
kedvelt étel, leginkább levest v.
té8ztanenrüt csinálnak belőle.

Szahara

mánypázsit — pedig sokan annak vélik. — Az
Anthoxanthum génusznak összesen 4 faja van,
porzójuk 2.
Szagosító rudacska, pálcikaalakú szilárd illat
szer, melyet a párisi Legrand-cég hozott először
forgalomba. L. Illatos szerek.
Szagos só, 1. Illatos szerek.
Szagos üvegcse, 1. Illatos szerek.
Szagtalanító szerek, 1. Desodorisantia.
Szagua, a kapföldi busmanok neve. L. Szaan.
Szaguarro (n5v.), 1. Gereus.
Szágy, kisk. Baranya vm. hegyháti járásában,
(1920) 421 német és magyar lakossal.
Száháf (arab eredetű török szó) a. in. könyv
kereskedő ; Sz. csársiszi, a nagy bazárnak az a
része, hol a könyvkereskedők ülnek. E szót leg
inkább csak azokra a könyvkereskedőkre alkal
mazzák, akik a nagy bazárban (csársi) árulják a
mohammsdán és egyáltalában valamely keleti
nyelven írott könyveket. A kitabdzsi, mely szó
szintén könyvkereskedőt jelent, már európai köny
veket is árul, európaias üzletekben.
Szahalijan-'jla, kínai mandzsu tartomány, 1.
Csizikar.
Szahalin, sziget, 1. Szakhalin.
Szahaptin, indiánus törzs, 1. Nez perces.
Szahara, nagy sivatag Afrika É.-i részén. Szé
lessége átlag 1500 km., hossza pedig mintegy 5200'
km., területe 8.897,100 km', lakossága összesen
12-5 millióra becsülhető. A Sz. nagy része homok
sivatag, más részén hatalmas szögletes sziklák
hevernek, amelyeken alig lehet keresztülhatolni,
ezeket nevezik hammadáknak; ahol a földön
heverő sziklák kisebbek és gömbölyűbbek, ott már
könnyebb járni, ez a serrir; néhol több napi
járásnyira a földet kiszáradt agyag borítja szám
talan repedéssel a fölületén, az ilyent nevezik
a#!/a<7-sivatagnak, a turáni alföldön takir talaj
nak. A Sz. részét: 1. Nyugati Sz. terjed körül
belül a greenwichi meridiánustól az Atlantióceánig, berber és mór törzsek laknak rajta. Leg
nagyobb része homoksivatag (ilyen az Igidi, az
Szágó-lép, amiloidosan elfa
El Erg, Areg es Ses), a 2200 m. magas Áhaggar
jult lép, melynek metszőlapján
fensíktól D.-re a Tanesruft hammada az imoság
az elfajult tüszők ^ágószemekvagy tuaxeg törzsek hazája. 2. Közép Sz., leg
liez hasonlóan domborodnak ki.
inkább ruareg vagy imoság törzsek lakják, ezek
L. Amiloid elfajulás.
nek vadsága, valamint a forróság miatt leginkább
Szágópálma (n5v.), 1. Oycas
még csak a szélein ismeretes. É.-on idetartoznak:
ós Metroxylon.
az Areg homoksivatag, a Hammada el Hómra.
Szagosborjapázsit (n5\-., Anaz Edeyjen (szintén homoksivatag), a murzuki
toxanthmi odoratum h.), leghammada. Ennek a résznek a közepén van az
Ahaggar v. Hogar felvidék, ehhez É.-on a Muidirés Ászgar-^lfúük csatlakoznak, D.-en pedig a
Taszili van Ahaggar-ban folytatódik. Ezek a f ensíkok 2000 m.-ig emelkednek és rajtuk 2—3 hó
napig hó van, pl. a legmagasabb hegyeken: az
Ilamanon és a Tahaton. Egyes helyeken források is
vannak, amelyek vidékén növényzet enyhíti a
sivatag borzalmait. Az innen kiinduló uádik három
csoportba oszthatók: i. az IghargJiar v. Saudi,
amely a Sott Meghrirbe folyik le E. felé. 2. a Tin
Szagos borjupázsit virágzata és egy virága kiilön.
Tarábin a Tafazasset nádival együtt D. fele
igyekszik s vize néha elér a Nigerig is; 3. a
közönségesebb pázsitfajunk, cumarin tartalmá Tigheliert v. Tiredzsert uádi Ny. felé. A tenger
nál fogva illatos, a szénának főleg ez kölcsönzi part felőli részen a Kis Szirtisz-öböl környékem
kellemes r illatát, melyet azonban a jószág nem több sós tó, u. n. Sott (1. o.) fekszik, ezek vidékét
kedvel. Általában nem valami értékes takar
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nevezik Bilad el-Dzseridnek (elrontott neve
Biledulgerid, a. in. «datolya-vidék») a amely né
hány helyen 25 in.-nyirea a tenger színe alá sülyed.
Itt mintegy 16.500 kin területet tengervízzel el
lehetne ugyan árasztani, de csak igen sok költség
gel. Az Ahaggar-fensíktól D. felé a sivatagnak
úgyszólván kellő közepén van az 1600 m.-ig emel
kedő Air- v. Aszben-hegység csodásan kimállott
gránit- ós bazalttuskókkal. Tőle K.-re van a ,H30
m. magasban levő Bilma v. Kauár oázis telep.
Ugyancsak a Közép-Sz.-hoz lehet ínég sorolni a
Tibeszti hegységet, amit másként 2'w-nak (a. m.
edtő») neveznek, 2700 m.-ig emelkedik. Vidékén
a hegyek lábainál több oázis, lakói a tebu (tibbu)
és teda törzsek. A Közóp-Sz.-t tehát jellemzik a
fensíkok és hegységek, tőle K.-re a Nílusig terjed
a 3. rész, a Lobijai homoksivatag- Legkopárabb,
ijesztő vidéke. B.-on a Libyai magasföld, K.-en a
Núbiai sivatag platója határolja. Végtelen homok
buckák borítják, csak egyes nagyobb törésvonalak
mentén sorakoznak benne hosszan elnyúló oázisfüzérek, amelyek egy része még a tenger színe
alá is leér. Ilyenek: az Audzsila, Dzsalo, Farafrah, Sziuah, Barieh, Dachel, Chargeh s a
sivatag belsejében a .Kw/ra-csoport, amelynek
Rohlfs (1879) volt az első európai látogatója.
4. A Nílustól K.-re van az utolsó rész, a Núbiai
• homoksivatag, amely tulajdonképen a Veres-ten
ger fölé folyton emelkedő (1600—1800 m.-ig) fen
éik, É.-on egészen keskeny, itt Arabsivatagnak
is nevezik, D.-en az Erythreai hegyvidéknél meg
szűnik. A Sz. geológiája. Az Air (Aszben), Ahaggar és Tibeszti platók és hegységek gyűrt kristá
lyos palákból áÜó magra települt paleozóos réte
gekből vannak fölépítve, tetejükön vízszintesen
fekvő krétarétegekkel, a közbeeső perm-, triaszés júrarétegek egészen hiányoznak. A harmadkorban vulkánosság lépett föl több helyütt, negyed
kori képződmények pedig csak a Sz. szélein a
Nilus deltavidékén láthatók. A Núbiai sivatag
szélén ismét kristályos kőzeteket látunk kibuk
kanni, csillámpalákat gránittal, szienittel és diorittal s a Nilus híres sellőit és kataraktáit is ezek
okozzák. A Tasszili platón bazalt van, az Air hegyBég vulkánja a Tegindzsir s a Tibesztié a Tarzo.
Az üledékes kőzetek táblái Ny.-ról K. felé haladva
egyre fiatalabbak, az Atlasz hegyvidékén karbon
rétegek vannak, a Tidikelt-oázisok s az Ahaggar
hegyvidékén devon, a középső és K.-i részek pedig
csaknem mind kréta-tenger alatt voltak, amit a
krétarétegek igen nagy kiterjedése igazol. A Libyai
sivatag K.-i szélén s a Núbiai sivatagon a szintén
krétakori ú. n. «núbiai hornokkő» az uralkodó.
Harmadkori rétegek is csak K.-en fordulnak elő,
nummulitos mész a Sziuah és Parafrah oázisok
nál, valamint Kairónál s az első katarakták körül.
Ásványi termékei: só, salétrom, nátron, kevés anti
mon és vasérc. Sót a partokon lagunákban nyernek
a tengerből, valamint a sivatag belsejében is a sós
mocsarak elpárologtatósával s a timsóval együtt
fontos kereskedelmi cikk. Az ókori pompás épüle
tekhez nagy mértékben használták az Arabsivatag
gyönyörű porflr, melaflr, szienit stb. kőzeteit. Vizei.
Állandó vize egy sincsen, csak ú. n. uádik vannak,
ezok közül a legnagyobb az Atlasz-hegység DNy.-i
lísbAn végigfutó UadiDraa ,amely legtöbb vizet hord
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időnkint egészen a tengerig. Ahol a talajvíz (v. sós
víz) előbukkan, keletkezik az oázis (arabul: ain,
a. m. forrás, a berberek nyelvén tit, a tibbuk
galle-nak nevezik), néhol pedig elrejtett inély
kutak vannak, nevük bit: Éghajlata. Pontosan
nem ismeretes még, mert kevés állandó meteoro
lógiai följegyzés van. Jellemzi a rendkívüli szá
razság s a roppant nagy napi hőmérsékingadozás,
amely a 20°-ot mindig túlhaladja. Nappal árnyék
ban 30°, nem ritkán 45—50° C. is van s ez éjjel
3°—9°-ra sülyed le. Esővel járó viharok ritkák,
a szól sokszor hatalmas portömegeket hordoz a
levegőben. Szólcsendessbb helyeken a délibáb igen
gyakori tünemény. Növényzete. A sivatagon rend
kívül elszórtan akadnak a sajátságos éghajlathoz
alkalmazkodott növények. Legtöbb a uádik medré
ben van esőzés után, Artemisia- és Acacia-félék,
mézgacserjék stb.,,az oázisokon datolyapálmák és
müveit kertek. Allatai közül háziállatok a ló,
teve, zebu, szamár, bárány, kecske, kutya; vad
állatok a hiéna, sakál, gepárd (Cynailurus), antilop,
kígyó, skorpió s a sivatag királya, az oroszlán.
Lakossága nagyon eltérő a különböző helyekon,
leginkább berber, amely az egyiptomiakkal és
arabokkal, de leginkább a szudániakkal és nége
rekkel kevert, számukat különbözőképen beesülik.
Kereskedelme a Földközi-tenger partvidéke és Szu
dán közt bonyolódik le, régebben igen élénk volt, de
a rabszolgakereskedés elnyomása folytán hanyat
lott s jelenleg Szudánba inkább a ü uineai-öböl ki
kötői felől szállítanak árukat karavánokkal, v. víziúton, ameddig lehet. D.-ről akaravánok elefántcson
tot, strucctollat, aranyhomokot, indigót, valamint
sót a Bilma-oázisokból, különösen a Niger mellé,
rabszolgákat már csak Marokkóba importálnak.
Újabban a franciák, akiknek birtokait a Sz.-ban
3"88 millió km'-re becsülik, iparkodnak a kereske
delmet minél élénkebbé tenni és vasutat terveznek
(Platters, Rolland é3 mások) Algírból Timbuktuba
Biszkrán keresztül; ez egyre közelebb jut a meg
valósításhoz, habár óriási természeti akadályok
leküzdéséről van szó. A vasút hossza 3000 km.
volna, 6 évi részletekben fölépítendő 250—350
millió frank költséggel s elsősorban stratégiai
fontossága volna. 1923 végén Haardt ós AndoulnDubreuil egy tankautomobillal átszelték az eges/.
Sz.-t. Dec. 17. indultak Tugurtból s 192-í jan. 7.
értek Timbuktuba.
Irodalom. A régibb utazók: Derham, Clapperton és Ondrely,
Caillié, Richardson, Barth, Vogel, Beurmann, Duveyrier.
Rohüs, Soleillot, Dnponchel, Cliavanne, Nachtigall, Bernardl, Postel, Leni, Bonelli, Brosselard, Schirnier mun
káin kívül: Seebaufen, 8iedlungen in der 8., Dentscae
geogr. BlStter, Bremen 1890: Zittel, Die 8., Kassel 1883 :
Rolland, Géologie du 8. algérien, e t c , Paris 1891; Bissuel, Le 8. francais, u. o. 1892; Buillot, L'exploration du
8., u. o. 1895; Walther, Das Gesetz der Wüstenbildunir.
Berlin 1900; Bernard-Lacroix, Historique de la périetratiön
saharienne, AJger 1900; Lení'ant, La grandé route du
Tchad, Paris 1905; Foureau, Au 8., mes deux missions
de 1892 et 1893., 2. kiad. n. o. 1897; D'Algier an Congo
par le Tschad, u. o. 1902; Docnments scientifiques de la
Mission saharienne, u. o. 1905; Dürkoop, Die wirtschaftsund handelsgeograpűischen Provinzen der S., Jena 1902:
Sommerville, Sands of 8., London 1901; Nieger, Carte dcs
oasis sahariennnes, 1:250,000, Paris, 1904, 9 lapon; Steindorff, Durch die Libyschen Wüste, Bielefeld 1904; Hübner.
Die französisehe 8., Leipzig, 1907; Gautier és Chudeau.
Missions an 8., 1. köt. S. algérien, Paris 1808; Martin.
Les oasis sahariennes, u. o. 1908; Brockmann-JeroscnHeim, Vegetationsbilder vom Nordrande der algerischen
8., Jena 1908; Viscner, Across the 8., London 1910; Rol-
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land, La qnestion du Transsaharien en 1910, Paris 1910'
Souleyre, Le Transsaharien, TI. O. 1912; Documents scientiliqnes de la Mission Tilleo. 1S0C—1809. 1. köt. u. o. 1911;
Haywood. Tkrongh Timbnctu and across the great S.,
London 1912: Flamand. Recherches géologiques et géogr.
SÜT le Haiit Pays de l'Oranie et sur le 8., Lyon 1911.

Szaharái Atlasz, negysőg, 1. Atlasz.
Szaharanpur (eredetileg: Sah-Haran-pur), az
ugyan ily nevű disztrikusnak fővárosa Elő-Indiátai), a Dzsamna-csatorna mellett, (ion) 71,778
lak.; szép új mecsettel; parkszerű botanikus
kerttel.
Szahara-vasút, 1. Szahara.
Szaharin (szalüiarin, szakharin, szalckarin,
saccharin), 1. Saccharin.
Szaharov, 1. Viktor Yiktorovics, orosz tábor
nok, szül. 1848., megh. Szaratovban 1905 dee. 5. Az
orosz hadseregbe lépve 1877—1878. mint Gurko
tábornok hadsegéde tűnt ki a török háborúban.
1898 jan. Obrncsev helyébe a nagy vezérkar fő
nökévé nevezték ki, 1903. a cár főhadsegéde lett;
1904 mára—1905 júl. hadügyminiszter volt. A japáni-orosz háboni szerencsétlen kimenetele miatt
lemondott állásáról. A Pensa kormányzóságban
kitört parasztmozgalom lecsendesítése közben me
rényletnek esett áldozatul.
2. Sz.. Vladimír Viktorovics, orosz tábornok,
szül. 1853. Déloroszországban. A vezérkarban szol
gált, majd egy dragonyosezrosd parancsnoka lett s
Kínában a boxerlázadás elleni hadjáratban kitün
tette magát, mire tábornokká nevezték ki. 1904-ben
-i japáni-orosz háborúban hadtestparancsnok volt.
1916. Galíciában volt hadseregparancsnok, azután
A dobrudzsai orosz-román hadsereg parancsnokává
tették; a bolgár győzelmek következtében lemon
dott.
Szahel (Région du Sahél), a szenegambiai
francia gyarmathoz tartozó vidék Nyugat-Afri
kában, a Szenegál és Niger folyók között mintegy
100.000 kin' területtel és kb. 300,000 lakossal.
3 kerületre oszlik.
Száhib, törökül tulajdonost, birtokost jelent.
Perzsiában, Indiában és Turkesztánban urat, főleg
európai urat jelent.
Szaho v. soho, a hamilo-kusita ághoz tartozó
abesszíniai nép és nyelv Masszaua vidékén.
Szahuarro (n8v.), 1. Cereits.
Szahúra, Egyiptom V.dinasztiabeli királya, aki
alatt Egyiptom hatalmának tetőpontját érte el; úgy
dicsőítették, mint «istent, aki népeket ver le s
országokat sújt karjával». A művészet és az iro
dalom is, amely már a IV. dinasztiabeli királyok
; ilatt virágozni kezdett, ekkor jutott el fejlődésének
tetőpontjára. V. ö. Borchardt, Das Grabdenkmal
des Köntes Sahure (Leipzig 1910).
Szai (Sza, Say), Afrika ÉNy.-i részén Gandóhoz tartozó város a Niger mellett, kb. 8000 lak.
Találkozási pontja a Tombuktuból és Mossziból
érkező és Szokotóba sBornuba járó karavánoknak.
Szaibelyit (IÍST.), 1. Szájbélyit.
Szaibling (Salmo satvélinus, íHat), a vitéz
szemling-nek németből eredő népies neve.
Szaid, 1. Felső-Egyiptom arab neve.
2. Sz., város, 1. Port-Szaid.
Szaid, 1. Sz. Mohammed pasa, Egyiptom alkirálya (1854—1863), Mehemed Ali alkirály ne
gyedik fia, szül. 1822., megh. 1863 jan. IS. Unoka-
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öccsét, Abbaszt 1854 júl. 14. követte az uralko
dásban. Eszes és felvilágosodott uralkodó volt, s
a franciákat támogatta a szuezi csatorna meg
építésében. Az uralkodásban unokaöccse, Izmail
követte.
2. Sz. Mehemed, Kücsük (a kicsiny), pasa, tö
rök államférfiú, szül. Erzerumban 1835, megh.
Konstantinápolyban 1914 márc. 1. A szíriai moz
galmak leverése után 1860. pasává nevezték ki.
azután Ciprus kormányzója lett. 1877-ben mint
Tulcsa és Tirnova kormányzója egy hadtest élén
harcolt az oroszok ellen. A háború után II. Abdtil
Hamid szultán kabinettitkára lett. 1880 óta több
ízben volt nagyvezér s Kiamil pasával felváltva
intézte Törökország sorsát. Utoljára 1911 okt.—
1912 júl. állott a kormány élén, de gyengének
mutatkozott a monasztiri katonai lázadással szem
ben s helyét Mukhtar Gázi pasának volt kény
telen átengedni.
Szaida, ritkábban Szeida is, tengerparti város
Sziriában. Lakosainak száma 12,000, akik több
nyire mohammedánok és selyemtenyésztéssel s
olajtermeléssel foglalkoznak. Kikötője, mely régeb
ben fontos szerepet játszott, most be van temetve.
1840-ben az egyesült török-osztrák-angol hadak a
zendülő drúzoktól elfoglalták. Régi várában talált
leletek vezettek Szidon város feltárására, molynek
területe sok tekintetben összevág a mai Sz. terü
letével.
Szaidapet, Madrasz brit-indiai kormányzóság
Csingilpat nevű kerületének fővárosa, gazdasági
mintaiskol ival és kb. 16,000 lak.
Szaid Halim herceg, török államférfi, szül.
Kairóban 1859., meggyilkolták Rómában 1921
dec. 7. Az egyiptomi khedive rokona volt. Sefket
pasa nagyvezér meggyilkolása után 1913. nagy
vezér lett, ifjú-török kabinetet alkotott s a kö
zépponti hatalmakkal való barátságot ápolta és
ezekhez csatlakozott a világháborúban. 1917 feb
ruárban egészségi okokból lemondott. Később kül
földre utazott s Rómában, háza előtt az esti órák
ban, midőn a bérkocsiból kilépett, fejbelőtték ; ál
lítólag örmény bosszú áldozata lett.
Szakja vagy szajga (Saiga. AHat), az Antilópok
(1. o.) egyik neme, melyre' jellemző, hogy orra
nagyon naary, ezért orrmányos antilopnak is ne
vezik. Egyetlen faja ismeretes: a tatár antilop
(S- tatarica L. = S. colus H. Smith). L. Tatárantilóp.
Szaigon, Kokinkina hátsóindiai francia gyar
matnak fővárosa, továbbá francia Indo-Kina főkormányzójának székhelye, vasúti gócpont, euró
paiakra nézve egészségtelen vidéken, (1921) 72,372
lak., akik az európaiakon kívül annamiak, kí
naiak és malájok. Sz. Kelet-Ázsiának Szingapúr
és Hongkong után a legfontosabb kikötőhelye.
Kiváló épületei: a nagy parkban fekvő kormányzói
palota, a székesegyház, a színház, csillagvizsgáló,
citadella és a kaszárnyák, két collége. Van több
bankintézete. Sz. 1862 óta francia.
Szaikaido, japáni sziget, 1. Kiusiu.
Szaikio, japáni város, 1. Kiotó.
Szaipan (Saipan, Saypan, Seipan), vulka
nikus hegyektől körülzárt termékeny fensík, a
Csendes-óceánban fekvő Mariana-szigetek egyik
legnagyobbika, területe mintegy 130 km a . A né-
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met, spanyol ésjapáni gyarmatosok főfoglalkozása szájpadív (arcus pharyngopalatinus), kettejük
a dohánytermelés. A sziget lakóinak száma mintegy közt van a torokmandula (tonsilla). A szájüreg
2000. Fővárosa Garapan, kb. 1200 lakossal. Né csukott szájjal csak keskeny rés; alakját klllömet birtok volt; a világháború alatt a japániak uösen a nyelv, a pofák, ajkak, szájpad és szájmegszállották.
Szaisz (Sais), jelentékeny város ókori Egyip
tomban, a régi királyok székes palotájával és Neith
istenasszony templomával, melyben Osiris sírját
mutogatták, s melybe a Fáraók temetkeztek. A
város fénykora a VIII. sz.-ot követő kor, különö
sen a XXIV. és XXVI. dinasztia alatt. A Sz.-i kép,
melynek fátyolát aki fellebbenti, moso'yogni el
felejt, későbbi korok görög legendáiból került a
modern költészetbe.
Szaiszan Nor (Dzaisszan Nor), tó Szeinipalatinszk orosz középázsiai tartományban, közel a
kínai határhoz. 413 m. magasban fekszik a NagyAltáj
és Tarbagatáj hegységek közt, területe 2383
km 2 . Táplálja a Fekete-Irtis, lefolyása az Óbba
ömlő Irtis folyó.
Szaiszi fátyol, 1. Szaisz.
Szaitaiernesz (Saitaphemesa), szkitiai király,
aki Kr. e. a 3. század második felében, mások sze
rint Augustus császár korában uralkodott a Fe
Száj.
ketetenger mellett, a krimiai görög gyarmatok
szomszédságában. Az állítólag Olbia görög gyar 1. Felsőajak, 2. alsóajak; fent a szájpadlás (5), lent a nyelv
mattól neki ajándékozott tiara, amellyel a párisi háta (4), elöl a fogser, hátul pedig a torokszoros (isthmus
10), a torokszorost aztán az ínyvitorlák (7, 8), a
Louvret csalták meg, hamisításnak bizonyult. L. fauciuni,
nyelvcsap (6), az ínyvitorlák közt levő mandulák (9) és a
Hamisítás.
nyelv gyöke (3) fogják közre.
Szaitaiernesz tiarája, 1. Hamisítás.
Szaitz Leo, katolikus hitszónok, szervitarendi padívek izmai jelentékenyen változtatják, minek
szerzetes, szül. Kismartonban a XVIII. sz. elején, a beszédben, táplálékfölvételben stb. nagy sze
megh. Egerben 1792. Pappá szenteltetvén, hosz- repe van.
szabb ideig hitszónok volt Egerben. Több ízben
Száján (Sajan), nagyk. Torontál vm. nagyheves vitái voltak a kat. vallást támadókkal. Mű kikindai j.-ban, (1910)2323 magyar lak.(Tr.SzHSz.)
vei: Igaz magyar (Berlin és Paris 1776—90,
Szájana (Sájana), indus írásmagyarázó (12954 köt.); A b. Szűz Mária ünnepeinek szenteléséröl 1386). A véda-irodalom nagy részéhez kommen
(Buda 1784); Kis magyar frazeológia (Pozsony tárokat írt.
1788); Más is igaz magyar ! (1789); Micsoda
Szaján-hegység, az Altáj hegyrendszerhez tar
vallású volt Szt. István király ? (1790); Magyar- tozó hegység Jenisszeiszk és Irkuek orosz-szibíriai
és Erdélyországnak rövid ismerete (Pest 1791); tartományok D.-i határán, a mongol határon. Kö
Magyar- és 'Erdélyországnak mind világi, mind zepes magassága 1830 in., legmagasabb hegy
egyházi története (u. o. 1793); Trenk méröserpe- csoportja a Mungo Szardyk (3490 in.), amelynek
nyöjének összetörése (u. o. 1791); Huszonöt esz É.-i oldalán gleccserek vannak. A Sz.-ben több
tendőre szegődött házi és mezei szoIga(Vácz 1797) folyó: a Jenisszei, Tuba, Uda stb. ered.
sbt. Irt azonfelül sokat latin nyelven.
Szájbely Kálmán, vasútigazgató, szül. TemesSzáj (os), felvevő része a tápláló csatornának. várott 1848. Tanulmányait Bécsben végezvén,
A szájnyílást az ajkak (felső és alsó) határolják; 1868. az akkori osztrák államvasút szolgálatába
ez a nyílás vezet a szájtornácba (az ajkak, pofa lépett, ahol gyorsan emelkedett s a nemzetközi
nyálkahártyája és a fogsor közt levő szűk Űrbe), vasúti forgalom előadója lett. A társaságnak Osz
a fogsorok után pedig a tulajdonképeni szájürbe. trák-magyar vasúttá történt átalakulása és a kü
A szájüreg a garatba (1. o.) s ez ismét a nyelő lön magyar igazgatóság fe'állítása után Buda
csőbe folytatódik, amely utóbbi ismét a gyomorba pestre került Hieronyrui Károly igazgatósági
nyílik. A száj üregbe nagy mirigyek nyílnak; ilye elnök mellé. A vasút államosításakor 1891. átlé
nek a f"ültövi, az állkapocs alatti és a nyelv alatti pett a m. k. államvasutakhoz, mint igazgató-he
nyálmirigyek; de falzatában s a benne levő nyelv lyettes, 1905 óta a kereskedelmi főosztály igaz
ben is sok apró mikroszkópi mii'igy van, amelyek gatója. Számos nemzetközi egyezmény és az 190tí.
nyálkát választanak el (nyálkamirigyek). A száj Ausztriával való kiegyezés megkötésében volt
üreg felső fala a szájpadlás (palatum), a csontos nagy része ; Wekerle volt miniszterelnök felszólí
vázzal bíró kemény szájpadlás (palatum durum) tására több tanulmányt irt a Középeurópai gazda
és e mögött a nyálkahártyaredöszerű lágyszáj sági egyesület részére. Érdemeiért udv. tanácsosi
pad (palatum mullo). Ennek hátsó szabad szélén méltósággal és több magas rendjellel tüntették ki.
van a nyelvcsap (uvula), melytől ívalakban mind
Szájbélyit (ásv., boromagnezit), víztartalmú
két oldalt az izmokat tartalmazó szájpadívek ínagnéziumborát: 2 yig^B^O-^SÉfi. Sugaras
(orcus palati) húzódnak le. A mellső a nyelv- rostos kristálykák alkotta apró gömbös halma
Szájpadív(fiTO\js glosso-palatinus), a hátsó agarat-1 zok ; melyeknek külseje fehér, belseje sárga;
Amely szó Sz alatt nincs meg, H alatt keresendő !

Száj b e t e g s é g e k

— 303

karcuk fehér; áttetszőek. Tipikus magyar ásvány.
Rézbányán és Dognácskán a szemcsés kontakt
metamorf mészkőben fordul elő.
Szájbetegségek. A Sz. vagy mint önálló, csu
pán a szájüreg nyálkahártyájára szorítkozó bán
talmak jelentkeznek, avagy részjelenségei vala
mely más általános szervezeti megbetegedésnek.
A Sz. közlll leggyakoribb a huratos szájgyuladás
(l.o.\ Különböző fémmérgezések (higany, ólom stb.)
is okozhatnak nevezetesen f ekélyző nyálkahártyagyuladásokat a szájüregben. Jellegzetes szájbeteg
ség a fekélyes szájiiyálkaliártyagyuladás, másként zsebol, Slomatitw ulcerosa aphthosa, mely
gyakori gyermekeknél és néha járványszerűen
lép föl. Lázas állapot mellett felszínes, bűzös feké
lyek keletkeznek a foginyen, nyelven, ajkakon;
a nagy fájdalmak miatt a táplálkozás hiányos és
így a gyermekek sokszor nagyon megsínylik e
hantáimat, amely különben jól gyógyul. A he
veny kiütéses fertőző betegségeknél (vörheny,
kanyaró stb.) és egyéb járványos betegségeknél
gyakori a szájnyálkahártya egyidejű megbetege
dése. Bujakórnál gyakran észlelhetők jellemző
tünetek a száj nyálkahártyáján is. Skorbutnál is
gyakori, sőt egyik f ötUuet a f oghűs és száj nyálka
hártyájának jellegzetes elváltozása. A száj tisztán
tartása és a fogak rendes ápolása mellett a Sz.
általában ritkán fejlődnek ki.
Szájbűz (foetar ex m-e), odvas fogak, a szájüregben, torokban levő fekélyes folyamatok kö
vetkeztében keletkező kellemetlen bűz. Jellegze
tes a bizonyos mérgezéseknél (higany) észlelhető
Sz., úgyszintén a szájüreg (nyelv) rákos dagana
tainak szétesésekor keletkező bűz. Néha a mandu
lák tüszőiben felhalmozódó csapok okoznak kelle
metlen Sz.-t.
Szájdoromb, 1. Doromb.
Száj ék, 1. Szájvas.
Szajende-rúd (Zende-rúd), 350 km. hosszú
folyó Perzsiában; ered az Irak-Adzsemit Chuzisztántól elválasztó hegységben, Iszfahán kertjeit
öntözi és a Gawechone sós tóban vesz el.
Száj- és körömfájás, a hasított körmű állatok
nak heveny és lázas betegsége, melynek folyamán
a száj nyálkahártyáján és a körmökön hólyagos
kiütés fejlődik. Időről-időre nagy elterjedésben
szokott az állatállományokbans főképen a szarvas
marhák között uralkodni. Magyarországba leg
utóbb 1910. hurcolták be Romániából és olyan
gyorsan terjedt, hogy a következő évben már
3,430.953 szarvasmarha, 2,430.251 juh, 20.995
kecske ós 933.821 sertés betegedett meg s közülök
25.701 szarvasmarha, 19.863 juh, 43 kecske és
55.295 sertés elhullott, egészben pedig az összes
községek 75<>,'o-a volt fertőzve. A Sz. nemzetgazdasági jelentőségét azok az anyagi veszteségek szab
ják meg, melyeket az állattartó gazdaközönség a
megbetegedett állatok munkaképtelensége, súlyvesztesége és csökkent tejhozama folytán, továbbá
az állatforgalom nagymérvű korlátozása, növen
dékállatok pusztulása s végül némelykor a bete
gek egy részének elhullása következtében szen
ved. Megközelítő átlagos számítás szerint a súly
veszteség bikáknál 20 kg., ökröknél és teheneknél
15 kg., borjuknál 6 kg., a tejmennyiség csökke
nése naponkint legalább 1 litert tesz ki ós átlag

8 napig tart; az ökrök 5—8 napig munkaképtele
nek. A járvány leginkább a nyári időszakban ter
jed el nagy földterületeken, míg télen jelentéke
nyen alábbhagy; ennek elmultával azonban a ta
vasszal élénkülő állatforgalom folytán sokszor
újból nagyobb mérvet ölt.
A Sz. kizárólag ragályozás útján támad é»
egészséges állatok betegekkel vagy ilyenektől
származó kórterményekkel való érintkezés útján
veszik testükbe a ragályanyagot. Utóbbiról edditr
csak annyi ismeretes, hogy a mikroszkóppal meg
nem látható, ú. n. filtrálható vírusok közé tarto
zik. Legfogékonyabb a betegség iránt a szarvas
marha és a sertés, kevésbbé a juh és a kecske. A
betegség 3—5 napig tartó lappangási lázzal kez
dődik, mely egészen a hólyagos kiütés kifejlődé
séig tart. A kiütés legtöbbször a szájban (serté
seken az orrmányon), ritkábban a körmök között
fejlődik. Az étvágy és a kérődzós csökkenése
mellett az állatok a száj fájdalmassága miatt óva
tosan és csámcsogva esznek, majd egészen abba
hagyják az evést, míg szájukból hosszú nyúlós
fonalakban csurog a nyál. A 2—3-ik napon az
ajkak belső felületén és a szomszédos részeken
borsó-, egészen diómekkoraságú hólyagok vehe
tők észre, melyek vlztiszta, sárga savót tartal
maznak, 1—3 nap múlva megrepednek, helyükön
pedig élénk piros, érzékeny és sekély kimaródások tűnnek elő, melyek rövid idő alatt teljesen
begyógyulnak. A körmök megbetegedését sántítás és feszes járás jelzi legelőször, majd a köröm
hasadékban a bőr melegebb és duzzadt, rajta szin
tén hólyagok fejlődnek, tiszta savós tartalommal,
később pedig megrepednek és a kiömlő folyadék
a szennyel együtt barna varakká beszárad. Sú
lyosabb esetekben a körmök fölött a húsos párta
szél leválik s később a régi köröm leválásával a
húsos felület új szaruval vonódik be. Ha a bete
gek tisztátalan nedves helyen állnak, a gyuladás
az ízületekre is átterjed és hosszas betegeskedésre
vezet vagy a beteg leölését teszi szükségessé. Az
esetek egy részében a töyyön is fejlődnek hólya
gok erős fájdalmasság kíséretében, sőt a gyula
dás a tejutakra is átterjedhet és a tej minőségét
megváltoztathatja. Némely járványok alkalmával
az állatok a betegség folyamán hirtelen igen rosssul
lesznek és pár óra alatt szívbénulás következté
ben elhullnak.
A kezelés első feladata a sebes felületeket tisz
tán és a lábakon levőket lehetőleg szárazon is
tartani és már ez az egyszerű eljárás is többnyire
kedvező lefolyást biztosít. Minthogy a száj nyálka
hártyája nagyon érzékeny, a betegeknek, az ér
des, száraz takarmány elvonásával, friss füvet
vagy puha szénát, lisztes és korpás ivósakat, fia
tal állatoknak tejet kell adni eleségül. A szájat
célszerű friss tiszta vízzel többször napjában ki
öblíteni, vagy enyhébb fertőtlenítő és összehúzó
folyadékkai (sós-ecetes víz, vas- vagy rézgálic,
timsó, bórsav stb. 2—3°/0-os oldatban) kimoso
gatni és ugyanezek a lábak mosására is ajánla
tosak, azután pedig a sebes felületeket a lábakon
szárító porokkal (porrá tört rézgálic fahéjporral
keverve, cinkoxidpor stb.) behinteni. A beteg
tőgyet tiszta langyos vízzel vagy 1%-os bórsav
oldattal lehet mosogatni, súlyosabb esetekben pe-
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dig szárító kenőcsök (pl. ólom- vagy cinkkenőcs)
jók a sebes felületre.
A betegség elkerülése végett Ügyelni kell arra,
hogy járványos időben az állatok másokkal ne
érintkezzenek, új beszerzések alkalmával pedig
ÜZ új állatokat legalább egy hétig elkülönítve
íijánlatos tartani. Ha a baj már kiütött, akkor az
állomány többi részének beoltása célszerű, a jár
vány kedvezőbb lefolyásának biztosítása és gyor
sítása céljából. Az oltás legegyszerűbb módja ab
ban áll, hogy az egészséges száj tisztára törült
vagy felületesen megsebzett nyálkahártyájára a
beteg nyálat bedörzsöljük vagy pedig ilyen nyál
lal beszennyezett takarmányt adunk enni az álla
toknak. A járványos udvarok hatósági zár alá
kerlünek (a legelső eseteket azoimal be kell jelen
teni a község elöljáróságának); a betegek húsa
csak hatósági engedély alapján bocsátható fo
gyasztásra, a bőrök fertőtlemtendök, ,a betegek
teje megsemmisítendő. V. ö. Hutyra, Állatorvosi
belgyógyászat (1904).
Sz.-hoz hasonló betegségek gyakoriak, külö
nösen a szarvasmarhákon. Ilyen a fiatal álla
tok aftás szájgyuladása ragadós és leginkább
gyönge vagy piszkosan és nedves istállóban tar
tott állatokat támad meg, a száj elülső részeiben
fehéres, pépszerű anyagból álló pettyek, majd na
gyobb lemezek megjelenésében és végül kiinaródások, az ajkak szélén padig apró hólyagok kép
ződésében nyilvánul; a szájnak kiöblítésével eny
hén fertőtlenítő szerekkel orvosolható, terjedése
pedig a betegeknek elkülönítésével, az istálló
fertőtlenítésével és a tartási viszonyok javításával
megakasztható. A szarvasmarhák ragadós göbös
száj fájását filtrálható virus okozza; élénkvörös,
később sárgásszürke lapos göbökben, majd azok
helyén támadó egyenetlen és sárgás színű kimaródásokban nyilvánul, melyekkel egyidejűleg gyak
ran a fényszáj bőre is hasonlóan elváltozik; egyéb
betegségi jelek azonban rendszerint hiányzanak.
A pszeudoaftás betegségek némely takarmány
növények fölvétele, továbbá hosszantartó és fá
rasztó szállítás, nemkülönben fertőzés hatása alatt
fejlődnek ki, amikor a szájban és a fényszájon a
göbös szájfájásnál leírtakhoz hasonló elváltozá
sok vagy pedig hártyás felrakodások keletkez
nek, néha azonban még a lábvégek bőrének gyuladása, sőt a tőgyön hólyagok is támadnak. Ellen
tétben a Sz.-sal, az itt ismertetett betegségek fo
lyamán nem képződnek hólyagok a szájban és a
lábvégeken, közérzületi zavarok pedig rendszerint
hiányzanak és jelentőségük jobbára csak az, hogy
összetéveszthetők volnának a jóval veszedelme
sebb Sz.-sal.
Sz. emberen a fertőzés után a 8—10. napon tör
ki. Láz, kereszttáji fájdalom; a szájban és ajka
kon — ritkán a körmök tövén és az ujjukon —
sárgás, csakhamar fölfakadó hólyagok jelennek
meg. Fertőtlenítő szájvizek használatira rende
sen gyorsan gyógyul. A fertőzést többnyire forralatlan tej közvetíti.
Szájfájás, hólyagos, a lovak heveny és raga
dós megbetegedése, melynek folyamán az ajkak
belső felületén és a szemben fekvő foghúson,
esetleg az orrban, a szemeken és a szomszédos
bőrön is, apró göböcskók, majd ezekből egészen
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borsónyi hólyagok fejlődnek; ez utóbbiak megrepedése után kerek fekélyek maradnak vissza,
melyek végül teljesen gyógyulnak. A betegség
átlag két hét alatt és majd mindig kedvezően fo
lyik le. A kezelés közben, tekintettol a száj nyálka
hártyájának fájdalmasságára, lehetőleg puha ta
karmányt és lehetőleg bőven friss vizet kell nyúj
tani a betegeknek. A száj mosogatására timsó,
csersav, rézgálic vagy kreolin 1—2°/0-os oldata
alkalmas. Ha a Sz. lóistállóban fellép, az egész
ségesek azonnal való elkülönítésével kell terje
dése ellen védekezni s ha ez nem sikerül, akkor
az összes lovak beoltása, a beteg nyálának bedörzsölésével az egészségesek ajkainak belső fe
lületére, ajánlatos a járvány lefolyásának gyor
sítása végett.
Szájflóra, 1. Bélrothadás.
Szajga (állat), 1. Szaiga.
Szajgo, Takamuri, japáni államférfiú és had
vezér, szül. Kagosimában 1826., megh. 1877 szept.
24. A sogún ellen a niikádó hívei közé tartozott
s az 1868-i polgárháborúban a szatszumai csa
patokat vezette. Rendkívüli vitézségével tűnt ki.
Később meghasonlott a kormánnyal és Szatszumában az elégedetlen szamuráj (lovagi) osztály élén
felkelést támasztott 1877 elején. A felkelést azon
ban a kormányhoz hű csapatok leverték ós Sz.,
miután utolsó csapatai is megsemmisültek, egy
barátjával levágatta a fejét.
Szájharmonika, gyermekjátékszer, melyben
apró atcsapónyelvek jönnek rezgésbe, amint a
nyilássoron belefújunk. Többnyire egy nyolcad
terjedelmű diatonikus skálát szólaltat meg.
Szájhurut, 1. Szájbetegségek.
SzajK, kisk. Baranya vm. mohácsi j.-ban,
(1920) 837 német lak.
Szájkáva, az az abroncs, mely a hálókat kör
vagy félköralakba feszítve, nyitva tartja.
Szajkó (Garrulus glandaritis L., állat), a Ve
rébalkatúak (Passeriformss) rendjébe, a Varjú
félék (Corvidae) családjába tartozó madárfaj.
Tollazata vörösesszürke. Feje búbja fehéres, fe
ketés csíkokkal. Farcsíkja és farokalja fehér.
Fekete szárnyán fehér tükörrel. Farka fekete, a
véneknél tövén világoskékes haránt-csíkokkal.
Legfeltűnőbb bélyege és ékességei a szárnyfedő
tollak, melyek harántirányba elrendezve fehér,
fekete és kék csíkokkal vannak díszítve. Szemei
világoskékesek. Csőre fekete.
Lábai barnás hússzínűek. Hossza 324—35-2, szárnyhossza 17-6—
19'3, farkhossza 142—17, lábhossza í'2—4'5 cm.
Egész Európában erdőkben mindenütt közönséges.
Elterjedési határa É.-on Skandináviában a Sark
körig, Oroszországban a 63° északi szélességig ter
jed. Eleven, nyughatatlan és nagyon falánk ma
dár. Mindenféle gyümölccsel, rovarokkal, férgek
kel táplálkozik, de a madárfészkeket is kirabolja
és a madárilókákat is felfalja, ezért káros. Fész
két a fákra rakja. Fészekalja 5—9 tojásból áll;
tojásai szennyes sárgásfehér v. zöldesfehér alapon
apró pontokkal és pettyekkel sűrűn megrakottak
s belőlük 16 napi kotlás után kikelnek a ílókáfc.
Fogságban csak a fészekből kiszedett ós felnevelt
Sz. szelídül meg; az ilyen Sz. rövid nótákat és
egyes szavakat is eltanul és mókáival sok mulat
ságot szerez gazdájának. Népies nevei: mátyás,
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•mátyásmadár, zajgó. Árva-Sz. névvel a nép nem
a Sz.-t, hanem a szalakótát (1. o.) jelöli.
Szajkófalva (Osziij) kisk. Bereg vm. felvidéki
j.-ban, (i9io) 1809 rutén és magyar lak., vasórctónyával. (Tr. Cs.-Szl.)
Szájkosár, az állatok harapását, illetőleg takar-mányfelvételét gátló készülék, mely rendszerint
bőrszíjból, láncból vagy drótból készül. KutyáTövt veszettség esetén, továbbá vasúti szállítás
alkalmával kell Sz.-ral ellátni; harapós lóra,
"továbbá az ökrökre szántás közben szintén alkal
mazzák.
Szajla, kisk. Heves vm. pétervásári j.-ban, (1920)
•838 magyar lak.
Szájlábúak (Stomatopoda, illat), a Sáskarákok
vagy Lábasszájúak helytelen magyar neve. L.
Rákok és Sáskarákok.
Szajna,aS««e(l.o.)franciafolyóésazugyanily
nevű département elmagyarosított neve.
Szajnocha (ejtsd: s»í—), Karol, lengyel törté
netíró, szül. Komarnóban, Sambor mellett (Ga
lícia) 1818., megh. Lembergben 1868 jan. 10. Po
litikai vétkesség gyanúja miatt 1835—37. börtönt
•szenvedett. 1853. könyvtáros lett, 1858. elveszt
vén szeme világát, el kellett hagynia e hivatalát.
Regényeket, drámákat, utóbb történeti müveket
írt. Főművei: Jadwiga i Jagiello (Lemberg 1855);
Szkice historyczno (Lemberg 1854;—69, 4 köt.).
Históriai művei összegyűjtve Dziela cim alatt
<10 köt., Lemberg 1876—79.) jelentek meg.
Szájnyál, 1. Nyál.
Szájnyílás (n5v., légrés, stoma). A növények
bőrszövetében levő nyílások, melyeket két záró
sejt vesz körül. Ezek alakja a babszemhez hasonló
s a homorú olda
laktól bezárt üreg
aszerint változtatja
nagyságát, a mint
a zárósejtek duzzad
tak, vagy petyhüd
tek. Előbbi esetben
a nyílás nagyobb és
rajta keresztül a pá
rolgás erőteljesebb,
utóbbi esetben a nyí* Z á í n r S k r ^ t ) e ^ r 6 t t . t l , e n ' Ita összecsukódik és
a növény keveseb
bet párologtat. így a Sz. a növény párolgását
•önműködően kormányozza a növény sejtjeinek
víztartalma szerint. Míg a bőrszövet sejtjei zöld
színanyagot, kloroflllt nem tartalmaznak, addig a
Sz. zárósejtjei kloroflllt tartalmaznak. A Sz.-ok a
levelek alsó oldalán foglalnak helyet, a vízi nö
vényeknek a víz felületén úszó levelein azonban
a felső oldalon.
A Sz.-ok nagyon aprók, átmérőjük
legfeljebb 0-007 mm., azonban számuk nagy. Egy
nagyobb levélen több millió Sz. van_; pl. egy nap
raforgó levélen mintegy 13 millió. így a Sz.-ok
apró voltuk mellett is hatalmas eszközei a növé
nyek párolgásának.
Szájnyitás és zárás, 1. Apertio.
Szajodin, 1. Sajodin.
Szajol, nagyközség Jász-Nagykun-Szolnok vár
megye tiszai közép járásában, (1920) 2005 magyar
lakossal, vasúttal, posta- és táviróhivatallal és
telefonállomással. Itt ágazik el budapest—aradi
Rérai JVn^y lexikona. XVII. líöU

Szájvas

vasútvonalból a debreczeni és hódmezővásárhelyi
vonal.
Szájpad, 1. Száj.
Szájpadcsont fos palati v. palatimim), sza
bálytalan alakú arccsont, melynek egy nyúlványa
— a túloldali csont hasonló nyúlványával össze
érve — a kemény szájpadlás (1. Száj) képzésében
részt vesz, valamint az orrüreg és szemüreg kép
zésében is.
Szájpadív, 1. Száj.
Szájpadjelzö a csontos szájpad szélességének
hosszúságához való százalékos viszonya
szájpad-szélesség X 100
szájpad-hosszúság.
Ennek alapján megkülönböztetnek: keskeny szajpadúságot (leptostaphylínia) = —80-0-ig, középszájpadúságot (mesostaphylínia) = 80-0—85'0-ig,
széles szájpadúságot (brachystaphylínia)=850-tól
felfelé. A hosszú koponyák többnyire lepto-, a
rövidek brachystaphylínok.
Szájpadképzés (uranoplastica), az a sebé
szeti műtét, amellyel a szájpadnak a hasadékát
(farkastorkot) iparkodunk elzárni. L. Farkastorok.
Szájpárkány (állat), a csigaház nyilasának pe
reme, amelyen külső és belső ajkat különböztetnek
meg.
Szájpenész, 1. Soor.
Szájperem (állat), a csillangókoszorús ázalékállatkák szájnyílását körülövező csillangókoszorú, mely legtöbbször csigaszerü csavarodással
a szájüreghez vezet.
Szájrészek, az ízeltlábú állatoknál (Arihropoda) a száj szomszédságában előforduló ama
szervek, melyek végtagok módosulásából kelet
keztek és teljesen a táplálókfelvétel szolgálatába
szegődtek. Ilyen Sz. a rovaroknál: 1. a felső áll
kapocs (mandihda), 2. az alsó állkapocs (maxilla) és 3. az alsó ajak (labium). Ezeket a vég
tagok módosulásából keletkező igazi szájrészeket
kiegészítik azok a szájrészek, melyek vagy a fej,
vagy a szájüreg kitüremléseiből és esetleges leizelődéseiből keletkeztek és szintén a táplálókfelvé
tel ós a száj szolgálatába álltak. Ilyen Sz. a rova
roknál : 1. a felső ajak (labium), 2. hypopharynx
(a szájüreg alsó hártyarészletónek nyelvszerü
kitürődésej és 3. epipharynx (a szájüreg felső
hártyarészletének előretUremkedő nyúlványa). E
Sz.-nek különböző módosulatából állottak elő a
rovarok rágó, nyaló, szúró és szívó szájrészei.
A legősibb szájrész-tipus a rágó és ebből származ
tathatók le a többiek. Az ízeltlábúak egyes osz
tályainak szájrészeit lásd az illető címszónál. (L.
Bakok, Pókok, Százlábúak, Rovarok.)
Szájról olvasás, 1. Hangolvasás.
Száj szán, tó, 1. Zaj szán.
Szájtükör, Tiiűszer, mely a száj nyitvatartására
szolgál a száj- és toroküregben végzendő vizsgá
latoknál és műtéteknél.
Szájüreg, 1. Száj.
Szájvas, állatorvosi műszer, mellyel az állatok
száját, megvizsgálása vagy operáció céljából, szét
lehet feszíteni és nyitott helyzetében megtartani.
Sokféle szerkezetű Sz. ismeretes, legalkalmasab
bak azok, melyek a szájban kevés helyet foglal
nak el és egyszerű szerkezetük miatt könnyen
20
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tisztogathatok. — Hasonló célt szolgál a szájék regényei: Fekete szivárvány (Szeged 1900) ;
is, mely az egyik oldali zápfogsorok közé helyez Egyetlen orvosság, Ifjúság királya, Szabad
tetik és így a zápfogak között lévén, az állcsontok szerelem (u. o. 1904). Nagyobb tanulmányai je
foghíjas részében nern okoz zúzódást.
lentek rneg az Új Nemzedék folyóiratban: Egy
Szájvizek oly folyadékok, melyek a száj erdélyi vértanú; Magyar-német szövetségi terv
higiénés öblítésére, a fogak mosására, gargarizá- 1843-ban; Anglia és Magyarország stb.
Szakácsi, kisk. Borsod vm. edelényi j.-ban,
lásra használtatnak reggel avagy étkezések után,
esetleg szájbetegségek gyógykezelésében. Céljuk (1920) 372 magyar lak., bronzkori leletekkel.
a pangó nyálat, a levált felhámsejteket, a bomló
Szakácsmesterség, az a gyakorlati tudás, miételmaradékokat eltávolítani és a szájüreget dezin- képen kell az ételeket ízletesen, táplálóan és lehetőflciálni, felüdíteni. Ezért rendesen antiszeptikus gazdaságosan elkészítem. Főtényezői az élelmi
anyagokat és illatos olajokat tartalmaznak. Leg szerek természetének ismerete, az elkészítő ízlése
inkább használt Sz. a 3% bórsav- v. bóraxoldat, és ügyessége, szükségesek bizonyos fizikai és ké
2% klórkáli; Vs'/oo káliuinpermanganát, valamint miai ismeretek, valamint nz egészségügyi föl
a hidrogénszuperoxid 1—2°/o oldata, miket inkább tételek figyelembe vétele. Voltaképen a Sz. az
már szájbetegségeknél használnak. A mindennapi ó-ázsiai fényűző udvari életben fejlődött ki, mert
szájöblítéshez a hidrogénszuperoxid oldatán kívül a kezdetleges sütés és főzés nem mondható Sz.-nek.
(perhydrol, hyperol stb.) koncentrált szeszes olda Ázsiából terjedt el Szicílián és Görögországon át
tokat szoktak «szájvíz» néven árulni, melyekből Olaszországba. Noha a görög életmód általában
15—20 csepp egy pohár vizet megillatosít, száj igénytelen volt, Athénban a fényűző életmód megban habzóvá és kellemessé, alkalmassá tesz a száj- honosodtával a lakmározás változatossága is lábra
öblítésre. Ily célra gyakran a salol, lysoform, a kapott, s már a finom asztal szabályait is könyv
thymol, az eucalyptus-olaj szeszes oldatai szol ben tárgyalta Gelai Archestratos (Kr. e. 494), aki
gálnak, rendesen ánizs, kömény, vagy legkedvel nek munkáját Quintus Bnnius latinra fordította.
tebben a borsmenta olajával erősen illatosítva. Rómában különösen a császárság korában emel
Vízbecseppentéskor tejfehér zavarodás támad a ki kedett tetőpontjára az evésben való pazarlás, úgy
váló, finomul eloszló, vízben oldhatlan anyagoktól. hogy a túlságos lakmározás ellen törvényeket is
Szak (Szaki, Tuzla), sóstó Krhn félszigeten, kellett kibocsátani, noha sikertelenül. Lucullus és
évente 4 millió pud sót szolgáltat, a partján levő Hortensius pazarlása közmondásossá vált. A sza
S. fürdőhelységnek látogatott iszapfürdői vannak. kácsok a rabszolgák sorából kerültek ki, és sok
Szák, kanálalakú meritőháló, mellyel a fogott szakács mesterségének köszönhette felszabadítá
halat a vejszéből avagy a hálóból kiszedik, s a sát. Augustus és Tiberius idejében már szakács
iskolák is voltak, amelyek élén Apicius müködöttbárkába hordják. Van feje, nyele és ágasa.
Szák, kisk. Komárom vm. gesztesi j.-ban, (1920) A középkorban kevesebb gondot fordítottak az
ételek minőségére, mint bőségére. Az újkorban
799 magyar lak.
Szaka, a szigony vagy horog visszája, mely történt fölfedezések, különösen Amerika kutatói
arra való, hogy a megfogódott halat a szerszám új táplálóanyagokkal és fűszerekkel gazdagították
a konyhát. A modern Sz. hazája Olaszország lett,
ról visszaesni ne engedje.
Szaka (Saca), kisk. Bihar vm. belényesi j,-ban, ahol a XVI. sz.-ban már tudományos és művészi
módszerekkel éltek a főzés terén. Medici Katalin,
(1920) 350 román lak. (Tr. R.)
IX. Károly francia király anyja Franciaország
Szakács, 1. Szakácsmesterség.
Szakács Andor, hírlapíró, szül. Kecskeméten ban karolta föl a szakácsságot, amely XIV. Lajoa
1877 nov. 18. Egyetemi tanulmányait Budapesten uralkodása alatt emelkedett olyan tökéletességre,
végezte; itt kezdte hirlapirói pályáját, majd Sze hogy nemsokára irányadó lett majdnem egész
gedre ment, ahol több lapnak volt szerkesztője Európában; de későbbi müvészkedő fogásokkal
1907-ig, amikor a Budapesti Hirlap belső munka természetellenessé lett és csak a nagy forradalom
társa, 1912—13. Az Est politikai munkatársa lett. után tért vissza megint az ízlés a természethez,
1914—17. a Magyarország napilap felelős szer minden ételneműnek a maga jellegét és természe
kesztője volt. 1917-ben megindította a Virradat tes izét igyekezvén megadni. De nemcsak szaká
c. lapot, amelyet a proletárdiktatúra kitörésekor csok foglalkoztak ebben a korban Sz.-gel, hanem
megszüntetett. A proletárdiktatúra bukása után, főurak, költők, filozófusok is. Montaigne filozófus
1919 okt.-ben mint napilapot újra megindította a (1533—1592.) könyvet irt az étkezés tudományá
Virradatot, de a lap 1922. a Bud. Hirlap tulajdo ról (Science de la gueule), V. Pius pápa Scappi
nába menvén át, szerkesztésétől megvált. 1919 nevű szakácsa áltil kiadatta a pápa szakács
augusztusban a Priedrich-kormány min. taná könyvét (Venezia 1570.), Condé, Colbert, Béchamel
csossá s a miniszterelnöki sajtóosztály vezetőjévé marquis stb. külön ételeket és mártásokat találtak
nevezte ki, ugyanaz év novemberben államtitkári ki, Béchamel szakácskönyvet is írt Le Bas álnéven r
címet kapott: a románok a megszállás alatt letar «Sur I'art du cuisinier». A XIX. sz. elején két
tóztatták s ellene hadbírósági eljárást indítottak iskola állt szemben a Sz. terén; a klasszikus és a
rendeleteik megszegése miatt, de az entente-misz- romantikus, az előbbinek főképviselője volt Beausziók közbelépésére szabadon bocsátották. 1920 villiers L'art du euisinier (1814) munkájával; a
májusban megvált a sajtóirodától. 1922-ben Béké romantikusé Oaréme, Montmireillel együtt a bécsi
sen nemzetgyűlési képviselőnek választották, kongresszus történeti nevezetességű szakácsa.
ugyancsak 1922. a 48-as kisgazda, földműves és Mindezeket elhomályosítottaBrillat-Savarra világ
polgári párt elnökévé választotta. Cikkeket és hírűvé vált munkája: La physiologie du goűt
tárcákat írt több napilapba. Önállóan megjelent (1825), amelyre ma is hivatkoznak, A magyar úri
Amely szó Sí alatt nincs meg, S alatt keresendői
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konyhák, bár a szakácsok neveit nem örökítették
meg, kiváló helyet foglalnak el a társadalmi élet
történetében, ízletességre nézve méltán voltak
híresek, a fenmaradt számos történeti adat szerint
a fősúlyt mégis a bőségre és változatosságra he
lyezték, az egészségügyi föltételeket ellenben
kevésbbé vették számba, különösen az ízletességnek kedvező fűszerekkel bántak bőségesen; a
francia konyha a főúri házak által hamar elter
jedt ugyan, de teljesen uralkodóvá még sem vál
hatott.

—

Szakáll

részük gyűjtő-gazdasága termékeit: kaucsukot,
guttaperchát, damargyantát csereberéli sóért, doihányért. Pajrokonaik a szemangok. — 2. Turáni
kihalt törzs.
Szakai, Idzumi japáni tartomány fővárosa, Nippon sziget DNy-i partján, (1920) 84,995 lak. Nagy
tégla- és agyagipara, szőnyeggyártása van. Vala
mikor Japánnak első kereskedő városa volt.
Szakajtó, szalmából vagy lehántott fűzfaveszszőből font hosszúkás vagy kerek kosár, mely
ben a kiszakajtott kenyértészta a sütés előtt
Irndalom. A legrégibb szakácskönyvek Coelius Apiciustól megkel.
valók : De re coquinaria, Milano 1490 és más ízben, és De
Szakák, nomád nép az Ural-tó déli vidékén;
re culinaria, Basel és Lyon 1541. A legrégibb olasz és
francia szakácskönyvek a XVI. sz.-ból valók, a legrégibb a régiek a szkithákhoz sorozták. Királyaik perzsa
német szakácskönyv Rnmpolttól való: Ein new Kochbuch, fennhatóság alatt uralkodtak. Kiváló íjászok és
M. m. F r a n k f u r t 1587. — Magyar szakácskönyvek s z i n t é n
voltak már a múlt századokban, ismerteti őket Radvánszky lovasok voltak. Kr. e. 130. elfoglalták Iránban a
Béla (Régi magyar szakácskönyvek. 1893). Az újabbak Drangiana vidéket, melynek ezután Szakesztán
közöl ismertebbek: Máté J., Debreczeni szakácskönyv ma volt a neve. V. ö. Fressl, Die Skythen-Saken
gyar gazdasszonyok számára, átnézte Somlyai J., Debreczen
1865; Saint Hilaire J„ Képes pesti szakácskönyv, át (München 1886).
dolgozta Vörös M. 1881; Dobos J., Magyar-francia szakács
Szakái Lajos (váracli), nópdalköltő, szül. Kökönyv, Bndapest 1881; Glack Pr. és Stadler K., Az röstaresán 1816 febr. 12., megh. u. o. 1875 febr.
ínyesmesterség könyve, u. o. 1889; Hegyes! I., EIőétkek, n. o. 1892; Kertész J., Legújabb magyar képes 16. A jogot az eperjesi kollégiumban végezte.
szakácskönyv, Székesfehérvár 1890; Kovács T., A magyar Az 1839—40-iki országgyűlésen Wenckheim Béla
konyha. Budapest 1892 ; n. a. Szegedi képes szakácskönyv, báró magántitkára volt, 1840. ügyvédi vizsgála
Szeged ,1890; Rézi néni. Szegedi szakácskönyv, u. o. 1890;
Zilahi A., Valódi magvar szakácskönyv, Budapest 1892 ; tot tett. Szülővármegyéjében (Békés) vállalt ldvaHegyesi I.. A legújabb házi cukrászat kézikönyve, u. o. talt, 1848. főjegyző lett. A szabadságharc ügyét
1893: Festetlen Andorné (Pejacsevich Lenke) grófné, Gya fegyverrel és költeményeivel szolgálta; azután
korlati Sz., n. o. 1897; Komáry Erzsébet, A polgári ház
tartás szakácskönyve, 1907. Mindezek több kiadásban a magánéletbe vonult vissza és gazdálkodott.
jelentek meg.
1865-ben Békés városa országgyűlési képviselő
Szakadás, 1. (vízépítő keletkezik ott, ahol a víz a jévé választotta. 1838-tól kezdve sűrűn jelentek
partot alámossa s a part saját súlyánál fogva le meg népdalai a szépirodalmi lapokban, majd Czimomlik. A vízjogi törvény értelmében, ha vala balom c. alatt összegyűjtve is megjelentek (Buda
mely parti birtokos területéről elszakított és két 1843) és természetes képeikkel, friss hangjukkal
ségkívül felismerhető partrészt a folyó más bir köztetszést arattak. Számos dala átment a nép
tokospartján rak le, akkor a volt birtokos az ekként ajkára (Megkövetem a tens nemes vármegyét,
elszakított földnek tovább is tulajdonosa marad, A legátus, stb.).
föltévén, hogy tulajdonjogát az elszakítás napjá
Szakalár (Sicolari), kisk. Krassó-Szörény vm.
tól számított egy év alatt igénybe veszi.
járni j.-ban, (1910) 1369 román lak. (Tr. R.)
2. Sz. (elektrotechnika), az elektromos áramkörök
Szakalava, Madagaszkár Ny.-i részének saját
oly állapota, melynél a vezető folytonossága va ságos néger típusú népe. Maláji származásukat
lami okból megszűnik és ennélfogva áram nincs. csak a legújabb kutatások állapították meg. Ügyes
A vezeték csak feszültséget kap és annyi áramot, tengerészek, jó katonák, laza összefüggésü törzs
amannyit kapacitásánál fogva felvenni képes.
rendszerben élnek. (Egy férfi színes képét 1. az
Szakadás (Sacatura), kisk. Szolnok-Doboka Afrika cikkhez csatolt képmellékleten.)
vm. nagyilondai j.-ban, (1910) 320 román lak.
Szakáld, kisk. Borsod vm. mezőcsáti j.-ban,
(Tr. R.)
(1920) 492 magyar lak.
Szakadat, nagyk. Tolna várm. simontornyai
Szakáiháza (Sacdlhaz), nagyközs. Temes vm.
j.-bin, (1920) 1031 német lak.
központi j.-ban, (1910) 3655 magyar és német lak.
Szakadék (bány.), az értől elváló mellékér, mely (Tr. R.)
rendesen nem vonul nagyon messzire.
Szakalin, sziget, 1. Szakhalin.
Szakáll, a férfiaknál előforduló hajzat, szőr
Szakadék (Podkylava), kisk. Nyitra várm.
miavai j.-ban, (1910) 849 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) a száj, áll és arc körlil. A Sz. rendesen dur
vább, rövidebb és merevebb, mint a fejen levő
Szakadékvölgy, 1. Karsztos jelenségek.
haj és rendesen csak a serdtílt korban kezd nőni.
Szakadó helyek, 1. Függvény.
Szakadozni, katonai kifejezés: átmenet kettős A nőknél bizonyos kis Sz.-féle csak az élemedett
rendekből (ha 4—4 ember jár egymás mellett a korban fordul elő, többnyire a nemzőképesség
menetoszlopban) rendekbe. Ha egyenkint kell az megszűnése után, továbbá mint hisztérikus hiperembereknek egymás mögött lépniök, ez a vezény plazia; főleg a (rendesen terméketlen) hermafro-:
ditikon is. A Sz. színe rendesen egyezik a haj
szóra : Egyenként szakadozz! történik.
színével, de számos más változatban is előfordul.
Szakafü (növ.), 1. Salsola.
Szakai (szenoi, tembe), 1. Maiakká belsejében Eredetileg valamennyi népnél a Sz.-t az erő jelé
lakó, nem maláj vérű ú. n. proto-malakkai nép, nek s a férfiúság díszének tekintették; ezért gon
mely testileg a negritókhoz közeledik, bár nyel dosan ápolták és szentnek tartották. Borotváló
vileg mongol, A malájok megkülönböztetése sze eszközöket mindazáltal egész Közép- és Északrint egy részük vad (szakai-liar) erdőlakó, har Európának már fém-korszakbeli sírjaiban talál
cias, fúvónyilaival (blatan) lesből gyilkol, más| hatni. A Keleten is ősrégi a borotválkozás szoAmely szú Sz alatt nincs meg, S alatt keresendői
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kása. A babiloniak s a régi perzsák gondosan ápolt rozsdaszinnel erősen árnyalt. Csőre szaruszínű.
Sz.-t viseltek. Valamennyi régi keleti népnél azon Viaszhártyáját és alsó kávájának alapját hosszú
ban a Sz.-viselés joga csak az uralkodót és a fő fekete sertók teljesen elfödik, tokatájókából pedig
nemességet illette meg, az eunuchok Sz.-talanok szintén hosszú fekete serték szakállt formálnak.
voltak. A görögök az arc, ajk és áll körül növesz Csűdjót tövig tollak fedik. Ujjai ólomszürkék.
tették ,Sz.-ukat és nagy gondot viseltek rája. A Szeme világos narancssárga. Teljes hossza kb.
uyirás csak Nagy Sándor korában honosodott meg. 115 cm. Mindkét szárnya kiterjesztve 275 cm.
A rómaiak Kr. e. körülbelül 300-ig nem nyirat Farka 53, csőre ormója (a homloktól számítva)
koztak. Azóta, kivéve a gyász idejét, simára bo 10'5, csűdje 9'5 cm. Fiataljai füstösbarna szinüek.
rotválkoztak. Cicero korában az előkelő ifjak még Dél-Európa, Kis-Ázsia, Palesztina és Közép-Ázsia
22. születésnapjuk után is kurtára nyirt Sz.-t vi hegyvidékein honos. Régebben az erdélyi hava
seltek állukon (barbati, barbatuli). Hadrianus ko sokban igen közönséges volt. Csontokkal, dögökkel
rától Nagy Konstantinig megint általánosan dí és élő állatokkal táplálkozik. Tanyáját rendesen a
vott a Sz.-növesztés. A régi germánoknál Tacitus leghozzáférhetetlenebb sziklafalakon szokta fel
(Germania 31) szerint a rövid haj és nyírott Sz. ütni. Fészkét különböző faágakból készíti és me
a szolgaság és a becstelenség jele volt. A longo leget tartó anyagokkal (füvei, hangával, juhgyapbárdok nevüket hosszú Sz.-uk után kapták. Francia juval stb.) béleli ki. Nősténye rendesen csak egy
országban még a XII. sz.-ban is a mellig érő Sz.-t tojást rak, ritkán kettőt, de ez esetben is egy
külön esombókokba kötötték. IV. Henrik finoman íiókánál alig nevel fel többet, mert a második
ápolt hegyes (kecske-) Sz.-t viselt az állon (Henri rendesen nem életre való. Tojásai aránylag kicsi
csaknem gömbölyűek (hosszúságuk
quatre), amely némileg átalakulva ma is típusa a nyek s néha
francia Sz.-nak. A magyar Sz.-viseletre nézve 76-6—89 3mm.); színük változó: egyszínű szeny1. Magyar viselet. A papságnak a Sz.-viselést nyes fehér, olykor rózsásba hajló vagy vöröses
majd szigorúan megtiltották, majd ismét rneg- barna ; a foltos tojások halvány vagy sötét ibolya
ongedtók. A gör. kel. papok a IX. sz. közepe óta színű pettyekkel tarkítottak. A kotolás legalább
élénken kardoskodtak a Sz. mellett, melyet máig 4 hétig tart s benne felváltva a tojó ós a hím vesz
is viselnek, főleg az orosz falusi pópák. A zsidó részt. A fióka júniusban vagy júliusban repül ki.
rabbinusok a régi vallási előírás szerint nyiratlan
Szakállas szárcsa (állat), a búbos vöcsök né
8z.-t viselnek. V. ö. Falke, Haar und Bárt der pies neve.
Deutschen (az Anzeiger des Germanischen MuSzakállzuzmó (növ.), 1. Usnea.
zeums című értekezésben, 1858); Quicherat, HisSzakály, nagyk. Tolna vm. tamási j.-ban, (1920)
toire du eostume en Francé (Paris 1875); Flei- 1845 magyar lak.
scher, Wertschatzung u. Pflege von Haar u. Bárt
Szakalya vára (Szokolya), Kassától É.-raa
(Leipzig 1885).
sárosvármegyei Szokolya falu határában állott.
Szakáll Gyula, állatorvos-tanár, szakíró, szül. 1387—1403. BebekDetre nádor, 1403—23.akirály,
Banán (Komárom vm.) 1872 máj. 8., megh. Buda 1423—29. a Pálóczy család birtoka, 1429-ben
pesten 1903 aug. 3. Asszisztens volt a budapesti ezektől a király visszacserélte s lerombolás végett
állatorvosi főiskolán, majd Giessenben folytatva a kassai polgároknak adta.
tanulmányait, ott fii. doktor lett, 1901. magán
Szakamás (Sacamap), kisk. Hunyad vm. matanárrá habilitálták az állatorvosi főiskolán. Ér roeillyei j.-ban, (1910) 526 román lak. (Tr. R.)
tékes munkásságot fejtett ki az összehasonlító
Szakar, a turkománok egyik ága az Amu Darja
anatómia és a zoológia terén. Főbb munkái; A jobb partján.
házi szárnyasaié bonctana (1897); több önálló
Szakara, a Kongó-államokban, főleg az Uelletanulmány, főleg az ér- és idegtan köréből (rész Ubangi területén honos ismeretlen eredetű néger
ben német nyelven is) szakfolyóiratokban.
nép.
Szakállas cinke, 1. Barkós cinke.
Szakaria, az ókori Sangarius, vízben gazdag,
Szakállasdombó (Dmnbravifa), kisk. Szat- de hajózhatatlan folyó Kodavendikjar török kis
ínár vm. nagybányai j.-ban, (1910) 1010 román lak. ázsiai vilajet ÉN'y.-i részén; ered az Bmir-dagh
(Tr. R.) _
É.-i részén, a Fekete-tengerbe ömlik.
Szakállasfalva (Sácalaseni), kisk. Szatmár
Szakartvelo, Georgia neve a benszülöttek
Vm. nagysomkúti j.-ban, (mo) 867 román és ma nyelvén.
gyar lak. (Tr. R.)
Szakasz (katonai), a századnak negyed része.
Szakállas horog, egy ín végébe alkalmazott A Sz.-ban a legénység két sorban áll fel (sorako
több horog.
zik) ; Sz.-parancsnok valamely alantos tiszt vagy
Szakállas madarak v. Bukkó- félék, 1. Bukkó- zászlós. — A tereptanban Sz.-nak (terep-Sz.-nak)
félék.
nevezzük a természetesen vagy mesterségesen el
Szakállas saskeselyű (Gypaetus barbatus L., határolt tereprészt, a védelmi állást és az erődít
állat), a Keselyű-félék családjába tartozó madár ményeket szintén Sz.-okba osztják be. — Sz. az
faj (kópét lásd a 11. kötetben levő «Keselyük» c. írott műben a. m. fejezet (1. o.).
mellékleten). Feje fehér (a kevésbbó véneknél
Szakasz (Rátesti), kisk. Szatmár vm. erdődi
többó-kevésbbé fakó), szeme fölött, füle táján és j.-ban, (i9io) 859 német, román és magyar lak.
fejebúbján fekete mustrázattal. Háta és szárny- (Tr. R.)
fedőtollai feketék (gerincük fehér); evezői és korSzakaszos forrás (geoi.), 1. Forrás.
ínánytollal feketén szegett barnás szürkék (gerin
Szakaszos függvény (periodikus függvény).
cük fehér), alul barnás feketék. Torka, begye, Ha valamely függvény oly szerkezetű, hogy a P
melle és hasa fehér, vagy fehéres fakószinü, néha állandó egy bizonyos értékénél, f(z + P) — f(z),
Amely szú Sz alatt nincs meg, S alatt keresendő!
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bármicsoda szám is z, akkor f(z)-t Sz.-nek nevez A szakértő véleménye (szakvélemény) épp úgy,
zük és P e függvény periódusa v. szakasza. mint bármely más bizonyító adat, a bíró szabad
Ha a Sz. összes szakaszai mint egy bizonyos zw mérlegelésének a tárgya. Sz.-t meghallgathat a
szakasz egész számú többesei állíthatók elő, akkor bíró szemlével kapcsolatban vagy anélkül Is, ha
a függvény egyszerűen szakaszos és zw a pri t. i. a vélemény megadása végett nem kell szemle
mitív szakasz. Ha valamely egyértékű analitikai tárgyat megvizsgálni.
Sz. nem egyszerűen szakaszos (és nem redukáló
A polgári perben a bíró a feleket meghallgatja
dik puszta állandóvá), akkor számtalan módon a szakértők számára és személyére nézve, de a per
található két szakasz, zw és zw', melyekből a tárgyának értékét tekintve ő határozza meg a ki
többiek nzvtv-\-zvw' képlet segítségével adód nevezendő Sz.-k számát és ő választja meg szemé
nak, hol v és v' tetszőleges egész számok. Ekkor lyüket, kivéve, ha a felek közösen megegyeznek
a függvényt kétszeresen szakaszosnak nevezzük, a szakértők számában és személyében, amikor a
zw és zw' pedig egy primitív szakaszpár.
felek megállapodása irányadó, de a szakértők
Szakaszos lanctört, 1. Lánctört.
számát a bíró ilyenkor Is korlátozhatja. Minthogy
Szakasz-össztűz, akkor jön létre, ha a Bza- a Sz. a bíró segédjo, érdekeltségére nézve nem a
kaszba osztott legénység vezényszóra egyszerre tanú, hanem a bíró érdekeltségére vonatkozó sza
süti el a fegyverét. Az össztűz alkalmával mind bályokat (1. Bírósági személyek kizárása) kell
a két sor állhat, vagy mind a kettő térdelhet; alkalmazni, de az, hogy őt a perben tanúkép vagy
lehet, hogy az első sor térdel, a második áll; szakértőkép kihallgatták, nem zárja ki az eljárás
vagy az első sor fekszik, a második térdel. Jel ból. A Pp. — előbbi polgári eljárásunkkal ellen
zés : «tüzolni», következik a céltárgy és irányzék- tétben — szakértői kényszert hozott be: a Sz-.
állás megjelölése, azután esetleg «térdre I» vagy köteles — bírói kinevezés esetében — ily minő
«feküdj» és a «kész!» «cél — tűz h> vezény ségben eljárni, ha az illető szakmában vélemény
szavak.
adásra állandóan alkalmazva van (L Bírósági
Szakaszvezető, altiszt, a neki alárendelt sza szakértő), vagy a szakmát keresetképen gyako
kasznak az elüljárója. A szakaszlajstromot vezeti rolja, de a biró jogos okból felmentheti a Sz.-t a
és a szakaszon bélül végzendő munkákra ő vezényli véleményadás kötelessége alól; ha a Sz. e köte
*z embereket.
lességét nem teljesíti, idézésre nem jelenik meg,
Szakata, japáni város, 1. Fukni.
felhívásra nem ad véleményt, a bíró behajthatat
Szakataly, kerület Transzkaukáziában, 3986 lanság esetében elzárásra átváltoztatható pénzbün
km", (i9i3) 98,800 lak. A Kaukázus D.-i lábánál, tetéssel bünteti s az okozott költségben elmarasz
igen termékeny vidéken. Négy közigazgatási já talja. A Sz. meghallgatása előtt esküt tesz, hogy
rásra oszlik: Aliabad, Bjelokani, Dzsara-Muchach véleményét részrehajlás nélkül legjobb tudíisa és
és Kach. Hasonnevű fővárosának kb. 4000lak. van. lelkiismerete szerint fogja előadni. A Sz. kész
Szakatu, néger ország, 1. Szokoto.
kiadásának és időmulasztásának megtérítésén
Szakbény (Skiibin), kisk. Zólyom vm. besz- felül munkadíjat Is követelhet. A Sz. meghall
terczebányai j.-ban, (i°io) 515 szlovák lakossal. gatásának bíróilag megállapított költségét mindig
fTr. Cs.-Szl.)
előlegezni kell; ha az erre kötelezett fél nem elő
Szakos, nagyk. Tolna vm. dombóvári j.-ban, legezi, a meghallgatást nem foganatosítják. Sz.-l
vélemény v. felülvélemény adására egyes ható
U920) 2957 magyar lak.
Szakdijnok, bizonyos különleges munkákra ság v. testület is hivatva van, mint az igazság
kellő gyakorlattal és előképzettséggel (pl. telek ügyi orvosi tanács, állatorvosi főiskola, orsz.
könyvi vizsgával) bíró díjnok, aki szaktudásánál állategészségügyi tanács, kereskedelmi és ipar
fogva a többi díjnokénál magasabb napidíjban is kamara, szerzői jogi állandó bizottság stb. Sz. a
becsüs is (1. Becslő, Becslés); az ingatlan becs
részesül.
Szaké (saké, rizs-sör, rizsbor), Japánból eredő, lési eljárást és az önkéntes becsüt a 42,600/1914.
rizskeményltő elcukrositása s annak elerjesztése és 42,700/1914. I. M. számú rendeletek szabá
által nyert szeszes ital. A japániak nemzeti itala. lyozzák. Főkép építési perekben, orvosi kérdé
sekben, szerzői- és jogi perekben, árú hiányá
Szakegyesület, 1. Szakszervezet.
Szakértő (szakértők lat. peritiis artis, ném. nak megállapítása végett szükséges Sz.-t meg
Saclwerstandige, Experten), oly személy, aki hallgatni.
A bűnvádi eljárásban rendszerint két. Sz.-t
nek bizonyos szakmában különös jártassága, mü-,
tárgy-szakismerete van és ennélfogva odatartozó kell alkalmazni, rendszerint a bírósági szakértők
kérdésben véleményadásra hivatott. A bírói el közül, de itt a terhelt a maga költségén ellenőrző
járásban akkor van helye Sz. meghallgatásának, Sz.-t is alkalmazhat, aki a terhelt érdekében a
ha az ügyben jelentős ténykérdés megítéléséhez bírói Sz. véleményére észrevételt tehet. Ebben
vagy szemle teljesítéséhez olyan különös szak az eljárásban nem lehet Sz.-ül alkalmazni azt,
értelem szükséges, amellyel a bíró nem rendel akit tanukép nem lehet kihallgatni. Orvostani,
kezik. A Sz. tehát nem a félnek az embere, hanem vegyészeti kérdésekre nézve kétség esetében, ha
a bírónak a segédje, ezért a bírótól függ, hogy kl- nem a törvényszéki orvos v. nem az orsz. bíró
ván-o ő szakértőt igénybevenni vagy nem (de az sági vegyész adta a véleményt, az 6 felülvélemé
elmegyógyintéze,tbe felvételre vagy onnan elbo nyét be kell szerezni, ha pedig a kétséget ez sem
csátásra Irányuló eljárásban és az elmebetegség oszlatja el, az igazságügyi orvosi tanácsot kell
miatt folyó gondnoksági vagy a testi vagy lelki megkeresni. A Sz.-i díjszabást rendelet állapítja
fogyatkozás miatt folyó kiskorúság-meghosszab meg. Egyebekben a polgári eljárásra nézve fent
bítási eljárásban köteles a bíró Sz.-t alkalmazni). mondottak a bűnvádi eljárásra Is állanak. Bűnvádi
Amely szó Ss Alatt nincs meg, S alatt keresendői
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eljárásban főkép emberhalál, mérgezés, testi sértés, 1920 júl. elején a japániak az egész szigetet meg
magzatelhajtás, pénz stb. hamisítás, csalárd, vétkes szállották.
bukás, gyújtogatás, írás, könyv vizsgálata eseté Irodalom. Poljakov, Eeise nach der Insel Sachalin, Ber
lin 1884; H. de Windt, The new Siberia, London 1896;
ben van szükség Sz. közreműködésére.
Dorosevics, Die Verbrecherinsel S., Berlin 1S03; Halves,
Szakértő bizottság (ném. Gutachtenkammer) lm Sussersten Osten. Von Korea über Vladivosztok nach
szakértőkből alakított állandó bizottság, amely der Insel 8., Berlin 1906 ; v. Zeppelin, Die lnsel 8., n. o.
Fnnke, Die Insel 8., Hallel906; Isbeit, Geschichte,
nek feladata a bíróság vagy más hatóság által 1905;
Natúr und Bedeutung der lnsel S., Bonn 1907 ; Almert,
eléje terjesztett kérdésben véleményt mondani; utazás Sz. sziget keleti partjain, az orosz Kóldr. Társ.
ilyen pl. nálunk a szerzői jogi állandó bizottság (1. kiadványainak 44. kötetében, 1908, orosz nyelven ; Polevoj,
Erdőlgebiet des nordö'stlichen S.-s, «Prometheus», 31
Szerzöijog), a budapesti árú- és értéktőzsde Sz.-a, Das
kot., 1910.
amely az árú minősége felől mond a felek meg
keresésére szakvéleményt.
Szakharin (szakkarin), 1. Saccharin.
Száki v. Szaiszak, a Szak (1. o.) tó más nevei.
Szakértői eskü, 1. Eskü.
Szakiskola, az általában művelő, a tanulók ér
Szakértői szemle, 1. Birói szemle és Szakértő.
deklődésót sok irányban fejlesztő iskoláktól elté
Szakértők, 1. Szakértő.
Szakértő tanú, az a szakértő személy, aki oly rően valamely határozott foglalkozásra, óletpá^
elmúlt állapotokról s ténykörülményekről tanús lyára előkészítő tanintézet. A Sz. rendszere las
kodik, amelyeknek észleléséhez szakértelem volt sanként vált önállóvá; ma az egyes államok fej
szükséges. A Sz. tanúnak tekintendő és reá a lettsége, sajátos viszonyai és előrelátásának mér
tanukra vonatkozó szabályok alkalmazandók, ha téke szerint sokoldalú gondozásban részesül. Az
osak tanúskodik, de ha véleményt is kivan tőle a alsó és középső fokon ú. n. közismereti tárgyakat
is tanít, főként azonban az illető életpálya gya
bíróság, akkor szakértő.
Szakhalin, 1. Szibíria egyik tartománya Sz. korlati szükségleteivel foglalkozik. A felső fokú
szigettel szemben, székhelye Alexandrovszk. — Sz. tudományos magaslaton, ily módszerrel ós
2. Sz. (japáni nyelven Karafuto v. Karaftu), szi célzattal az illető munkakör fejlődésének elméleti
get Japántól É.-ra az Ochoczki-tengerben. A szá feltételeit is igyekszik megteremteni. A Sz. és
razföldtől a 10 km. széles Tatár-szoros választja az általában művelő iskola mostanában újra kö
el, hossza 957 km., általában hegyvidék, csak zeledik egymáshoz annyiban, hogy ebben növek
É.-on van kisebb síksága, eddig ismert legmaga szik a gyakorlatiságra való törekvés (1. Szlöjd),
sabb hegycsúcsa a Pik-Tyara (1550 ni.). 2800 km. itt-ott iskolai műhelyek is keletkeztek; a Sz.-ban
hosszú partján csak a közepes mélységű Tymi- pedig a nevelés szándéka erősödik..
Nabil-öblökben van hajók horgonyzásához alkal
Szakisz-Adasszi, Kiosz sziget török neve.
mas tengerfenék. Éghajlata zord, csak délen eny
Szakítógép, 1. Anyagvizsgálat.
hítik a partjai mellett elhaladó meleg tenger
Szakkara, egyiptomi falu a Líbiai-sivatag szé
áramok, télen heves viharok dúlnak, nyáron nagy lén, Memflsz romjaival. Egyiptomban alig van
köd van rajta. Növényzete négy csoportba oszt hely, ahol annyi régiséget ós föliratot találtak
ható: szibíriai jellegű őserdők (fenyő), tundra, volna mint itt. Itt emelkedik Egyiptomnak bebiparti rét és folyamparti galéria-erdő. Ny.-i olda zonyíthatólag legrégibb emléke, a nagy lépcső
lán É. felé Dui vidékéig található egy saját zetes piramis, a III. dinasztiához tartozó Czózer
ságos bambuszfaj (Arundinaria burilensis). Vad király impozáns sírja. Kultur-, valamint művészet
állatai: medve, róka, mosuszállat, rozmár, rén történeti szempontból a legérdekesebb sírépítmé
szarvas és sokféle coboly. A kutyát vontatásra nyeknek egyike a Mariette felfedezte masztaba,
használják, a lovat és szarvasmarhát az oroszok Ti-nek, a királyi f őépítőmesternek és a piramisok
telepítették meg. A lakosság főfoglalkozása a ha elöljárójának a sírja, aki az V. dinasztia idején
lászat és vadászat. Dui közelében a Ny.-i parton Nóferkara és Banúzer (Ki. e. 2800.) alatt élt és
szenet találnak, É.-on petróloum is fordul elő, működött. Az itt ábrázolt domborművek, melyek
főleg a Nabili öböl környékén. Az őslakosság a élethíven tükrözik vissza az ókori egyiptomiak
sziget É.-i felén a giljak, D.-en az ajnó, kevés életét, az egyiptomi művészetnek legjobb ter
tunguz, kínai, koreai és japáni is él a szigeten. mékei. 1850-ben ugyanitt bukkant Mariette a már
Az oroszok 1857-ben alapították az első telepet Strabótól leírt Apis-sírokra és még 1893. is ered
Duinál s 1880-tól kezdve a szigetet bűnösök szám ményes ásatásokat rendeztek. Sz. elnevezés való
űzésére használták. Kevés burgonyát, búzát, ár színűleg Szókar-Eá-nak, az alvilág memfíszi iste
pát, zabot és rozsot is termelnek, de éjszakai fa nének a nevével áll kapcsolatban.
gyok már augusztusban is vannak s ezért a ter
Szakkariméter, 1. Soccharimeter.
melés nagy nehézségekbe ütközik. 1643-ban Gerrit
Szakkarin, 1. Saccharin.
de Vries volt az első európai, aki ott járt, de nem
Szakképviselet, az az elv, amely szerint az
tudta, hogy szigeten van, 1787-ben Lapérouse is államban a különböző érdekkörök és ügyszakok
csak sejtette a föld sziget-voltát. Nevelszki orosz szerint megannyi választócsoportok alakulnak s
kapitány 1849—52 közt fölmérte s 1855 után ezek választják az országgyűlési képviselőket.
Oroszország és Japán kölcsönösen osztozott a Ezzel szemben a képviselők választásának hazánk
szigeten, mígnem a japániak 1875. a Kurili-szi- ban megállapított módja az összképviselet elvén
getek ellenében lemondtak itteni birtokaikról, de alapszik. A Sz. vagy ügy-, vagy érdekképviselet
az orosz-japáni háború után a sziget déli fele, (1. o.) az összképviselet hiányait igyekszik ki
34,069 kin" területtel ismét Japáné lett. 1909-ben a kerülni, amely mellett megtörténhetik, hogy a
japáni részen pompás igazgyöngykagylókat talál- I nemzeti életnek némely fontos érdeke egyáltalán
tak s azóta élénk gyöngykereskedelem fejlődött ki. | vagy kellő képviselet nélkül maradhat. Vannak,
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Akik a két elvnek kombinációját javasolják, tehát gyar, 259 német és 4155 szlovák, hitfelekezet
azt, hogy a képviselők a törvényben meghatáro szerint 4125 római kat., 712 ág. evang. ós 168
zandó arányban részben az összképviselet, részben izr.); főgimnáziummal, takarékpénztárral, több-,
-a Sz. elve alapján választassanak (1. Kisebbség). féle közhasznú egyesülettel. Nevezetesebb épü
Szakképzettség, ellentétben az általános mi letei a csúcsíves plébánia-templom (1471-ből), a
nősítési kellékekkel — amelyeket minden köz régi jezsuita-kollégium (most kat. gimnázium) és
hivatalnoktól megkivánunk — bizonyos állásokra templom, vele szemben a Gvadányi-ház, melyben
.minősítésül ezenkívül megkívánt előképzettség. Gvadányi József költő 1783—1801. lakott (emlék
Szakkosz (gör.), a gör. egyházban a püspökök tábla 1887), a ferencrendiek kolostora (alap. 1467)
•öltönye. Olyan, mint a dalmatika (1. o.) és a püspök és temploma, a polg. kórház és a Király-utca 2. sz.
.azt a felon (1. o.) helyett ölti magára. Rendszerint háza, melynek helyén állítólag Vak Béla király
keresztecskékkel van borítva és jelenti azt a ruhát, szülőháza állott. Várfalai, valamint a Kálvária
melyet az Üdvözítő szenvedése alatt viselt. V. ö. hegyen álló régi őrtorony nagyrészt még épségben
vannak. Sz. 1372. lett sz. kir. város, várfalai már
Melles B., Gör. sz. kat. liturgika.
Száklék, jég alatt való halászatnál vágott ama Zsigmond király idejében épültek. Ismételve volt
csatározások színhelye, így Ottokár cseh király éa
lók, amelyen a téli szakot a vízbe eresztik.
Szakmánymunka, a napszámmunka ellentéte, Giskra idejében, 1605. Bocskay vezére Rhédey
va munkadljazásnak az a neme, midőn a díj nem Ferenc, 1621. Bethlen Gábor vette be. Rákóczi
-a munkára fordított idő, hanem a végzett munka idejében is sokat szenvedett. (Tr. Cs.-Szl.)
mennyisége szerint történik. Előnye a napszám
Szakolczai Árpád, jogi és közg. szakíró, szül.
munkával szemben, hogy a munkás szorgalma Budapesten 1867. Jogi tanulmányai végeztével
-és ügyessége jobban érvényesülhet, a munkás munkatársa volt a Jogtudományi Közlönynek,
ugyanazon idő alatt többet végez és többet keres majd hírlapíró lett, később szerkesztője a Budahet, azonkívül sok esetben olcsóbb is. De hátránya, pester Tagblattnak, 1907-től a bécsi Reichspost
.hogy az erő túlságos megfeszítésére v. a munka munkatársa. 1919 óta külföldön él. Publicisztikai
felületes végzésére vezethet. A szervezett mun dolgozatai közül említendő az ált. választójog
kásság állandó követelése a Sz. eltörlése, ami történeti fejlődéséről szóló cikksorozata. Főbb
-azonban gyakorlatilag keresztülvihetetlen, mert munkái: Magyarország szociális törvényhozása
igen sok iparág egyenesen ezen alapszik munka- (1897); Az újdonság kérdése a szabadalmi jog
végzésóban. L. még Akkordmunka. — Sz. a ban (1898); A tisztességtelen verseny leküzdé
bányászatban az a munkabér, melyet nem a séről (1899); A gyermekvédelem Magyaror
munkában töltött idő alapján fizetnek, hanem a tel szágon (1900); König und Volk (1906); Die Entjesített munka alapján. Méter-Sz. vagy zsinór-Sz., wickelung Ungarns seit 1867 (1915).
lia a táró vagy akna elkészült hossza szerint fizet
Szakoly, nagyk. Szabolcs vm. nagykállói j.-ban,
jük a munkást. Köbméter-Sz., ha a kitermelt kő (1920) 2124 magyar lak.
zet mennyisége; Súly-Sz., ha annak súlya szerint;
Szakonyialu, kisk. Vas várin. szentgotthárdi
Gsille-Sz., ha a kitermelt kőzettel megrakott j.-ban, (1920) 579 vend lak., u. p. Rábatótfalu, u. t.
-csillék száma szerint kapja a munkás a bérét.
Szentgotthárd.
Szakmar, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.
Szakosztály, a bírósági szervezet körében az
kalocsai j.-ban, (1920) 3225 magyar lak.
ügyek egyöntetű elintézésének biztosítására ala
Szakmara (Kamüs-Szakmara), az Ural 695 kított bírói csoport, amely hasonló ügyeket intéz
km. hosszú jobboldali mellékfolyója Orenburg el; igy a Kúria és a budapesti ítélő tábla kebelé
orosz kormányzóságban; az Urai-hegység D.-i ben polgári Sz. és büntető Sz. van, a budapesti
löszében ered,Orenburg alatttorkollik, tutajozható. törvényszéknél külön Sz. van a kereskedelmi és
Szakmáry, 1. Dániel, 1788—1809. kassai öt váltó-ügyek elintézésére. A Sz.-ok kebelében szak
vös és második cóhmester. Két munkáját a kassai tanácsok (1. o.) működnek. A Sz.-i beosztásnak
különben szervezeti jelentősége nincs.
•evang. tót egyház őrzi.
2. Sz. György, esztergomi érsek, szül. való
Szakrendszer a tudományok fejlődése és a
színűleg Kassán, megh. Budán 1524 ápr. 7. Előbb tanítás céljának azzal párhuzamos emelkedése
16 évig pécsi püspök és királyi kancellár, utóbb következtében alakult ki. Az iskola belső szerve
Teszprómi és nagyváradi püspök, 1521-ben Ba zetében két sajátosságot jelent: 1. a tanulóknak
kács Tamás halálával esztergomi érsek. Végren nem, vagy nem csupán életkor szerint, hanem ké
deletében 60,000 Mátyás-aranyat hagyott a Fri pességeik iránya és az egyes tárgyakban elért
gyes császárnak elzálogosított városok és várak eredmények szerint való csoportosítását, 2. a tan
visszaváltására, Lajos király azonban e roppant tárgyaknak a tanítók között ezek készültsége sze
összeget az akkori végszükségben a hadi költségek rint való megosztását. Az 1. ma már csak Angliá
fedezésére fordította. V. ö. Török, Magyarország ban fordul elő az általánosan művelő iskolákban;
prímásai; Bartay, Magyarország prímásai.
másutt, nálunk is, csak egyes tantárgyakban s
Szaknyér, kisk. Vas vm. körmendi j.-ban, (1920 egyes osztályokon belül (pl. élő idegen nyelv, rajz,
testgyakorlás, zene), sokszor pusztán egy-egy
517 rnagyar lak.
Szakóca, téli halászatnál lékelésre szolgáló tanárnál; a 2. az eleminél magasabb fokú iskolák
ban általános, bár nem azonos alakú, mert az egyjégvágó fejsze.
egy kézben levő tantárgyak száma változó (1.
Szakoktatás, 1. Szakiskola.
Szakolcza (Skalica, Skalitz), rend. tan. vá- Tanárképzés). A Sz. kérdésében a tanítás tudo
sor sz. kir. város címéval Nyitra vármegyében, mányossága és a nevelés, ismeretszerzés egyön
<IDIO) 990 házzal és 5018 lakóval (közte 505 ma tetűsége áll szemben egymással; a két érdek az
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munkanélküliek segélyezése. A világháborút kö
vető zavaros időkben egy év alatt politikai okok
ból háromszorosra emelkedik a magyar Sz.-ek
taglétszáma főleg a köz- és magántisztviselők betódulása folytán. Ez a gyarapodás azonban hamar
lelohadt. A Sz.-ek éles ellentétben állottak ugyan
az 1919. évi magyar kommunista mozgalmakkal,
de akadályozólag hatni nem tudtak. Az elmúlásuk
után bekövetkezett reakció Sz.-ellenessége dacára
visszanyerték, sőt túlhaladták háború előtti álla
potukat. V. ö. Kulemann, Die Berufsvereine
(1908); Jászai—Tarczai, A szakmozgalom út
mutatója (1909); Szabó, A tőke és a munka harca
(1913); Ferenczi, Das Koalitionsrecht in Ungarn
(Arch. für SozialwissenschaftXXVI. 180. old.). A
magyar Sz.-i ügy legkimerítőbb képét adja A Sz.-i
mozgalom Magyarországon c. időszaki jelentés,
amelyet a Sz.-i tanács ad ki (utoljára 1923).
Szakszervezeti tanács, a magyarországi szo
ciáldemokrata szakszervezetek központi szerve,
amely az egyes szakszervezetek és szaklapok
2—2 képviselőjéből áll. Állandó szerve, amely a
szakszervezetekkel érintkezik, a Sz. titkársága.
Hiv. közlönye a Szakszervezeti Értesítő (1904
óta szerk. Jászai Samu). V. ö. Jászai—Tarczai,
A szakmozgalom útmutatója (1909).
Szakszótár, olyan szótár, mely csak valamely
szaknak (tudományágnak, mesterségnek stb.) mű
szavait foglalja magában; pl. orvosi müszótály
vasúti műszótár stb.
Szaktanácsok, a tarsashiróságoknál az ügyek
egyöntetű elintézésének biztosítására egyes ügyek
ellátására alakított külön ta
ladba.TonulUíMÖ*Tegy-,
Rendkí Temetkezési,
Tag- | nélküli
nácsok, amelyek tagjai állanéi költözkö
beteg., teü
fcr-re, 4a rok
ÉT létszám
tartozólk
dés! tegéiy vüli s<
léti seg ély
kautsególy
segélye
dóan hasonló ügyeket intézvén
_
el, azokban különös jártasságot
21,887
5,860
2,194
9,178
9,9991
1901
_
szereznek. így vannak a fellebb15,270 |
1902
24,879
87,279
41,138
1903
—
viteli bíróságoknál küzpolgári,
37,386
53,169! 123,946
99,000
100,560
1904
~
kereskedelmi és váltó, úrbéri, fe165,451
39,558
10,204
117,893
71,173
82,707
1905
_
lülvizsgálati, büntető-Sz. Egyéb141,377
44,868
10,688
90,539
1906 129,332 | 185,261
202,449
66,070
29,610
103,465
1907 142,030 I 259,635
—
ként különösebb jelentőségük
233,684
75,808
30,830
108,480
1908 102,054 j 378,488
~
nincs, nevezetesen nem semmis271,592
40,818
46,809
85,266
827,256
82,781
1909
_
ségi ok az, ha az ügyet nem a
247,855
84.834
23,875
86,478
318,539
140,638
1910
294,168
95,180
258,165
83,471
22,017
130,999
1911
—
megfelelő szaktanácsban, hanem
274,433
363,650
47,106
26,034
128,986
1912 111,966
~
másikban intézik el.
806,513
686,838
63,998
76,432
141,896
1913 107,486
218,410
_
Szaktanfolyamok, 1. Ipar41,692
51,510
747.278
81,301
157,506
1914
101,26*
5,881
43,881 [| 99,936
20,741
1915
167,417
29,727 oktatás és Iparos-segédek to104.620
66,338
65,689
2,798
8,795
1916
160,723
ll'lli
vábbképzö tanfolyamai.
104,958
215,222
38,633
8,878
44,734
191
162,439
107,634
4,342
Szaktudomány, vmely rész
160,864
56,947
1918 721,437
8,193
21,716
6,008
665,862
912,186
1919 214,908 4.750,967
208,414
leges
tudomány, mely bizonyos
446,650
25,913 1.788,177
1920 132,441 1.671,165
238,610
hivatal elérésére v. hivatás vég
560,040
25,121 2.176,829
1921 162,577 1.823,836
276,840
zésére szükséges. Ezzel szemben
1922 302,956
állanak az egyetemes tudomá
Ssszesen: 13.067,462
656,342 5.424,621 9.456,300 2.440,591
164,471«
• E célra, az adományokat is beszámítva, 4y 3 millió K fordíttatott összesen. nyok, melyek a felsőbb sz ikképzettsegnek is szükséges föltéA magyar Sz.-ek működése elé a hatóságok, telei,mert a szaktudás egyetemes műveltség alapján
különösen az 1890-es évek végén, valamint 1906 nyugszik. Ezen alapszik az iskolák osztályozás;,
körül sok akadályt gördítettek, amit különösen a szak- és egyetemes műveltséget adó iskolákra.
magyar egyesülési jog bizonytalansága tett lehe
Szaktudósító (a németeknél: Handelsattaché,.
tővé. Hogy megfelelhessenek segélyező, nevelő kereskedelmi atteché), a kormánynak, különösen
és politikai feladataiknak, szakegyletekké és sza a gazdasági (kereskedelemügyi, földmívelésügyi)
badszervezetekké alakultak. E kettő szerves egé minisztériumoknak külföldön működő s többnyire
szet képez, bar különállóan működik. A szakegylet a konzulátusokhoz beosztott szakszerve, akinek
végzi a kulturális és humanitárius munkát, a az a hivatása, hogy az illető állam közgazdasági
szabadszervezet tölti be a harci eszköz szerepét. viszonyait tanulmányozza s arról hazai kormá
A magyar Sz.-ek legfontosabb segélyezési ága a nyának tájékoztató jelentést tegyen.
egyes iskolaiajokban, így a gimnáziumban, tanító
képzőben, polgárískolában, ezek rendeltetése sze
rint sajátos mérlegelést kivan.
Szakszervezet. A modern munkásmozgalom
ban a munkások iparágak szerinti szakegyletekbe
tömörülnek, hogy érdekeiket a munkáltatókkal
szemben érvényesíthessék. Tehát itt egyfelől szak
egyletekről, másrészt gazdasági érdekképvisele
tekről van szó, amelyek szövetkezés útján na
gyobb befolyást akarnak szerezni a munkaszerző
dés alakulására. Egyes szakegyletek tagsági díjai
kat részben tagjaik szükség esetén való támoga
tására fordítják. A fejlődés folyamán azt látjuk,
hogy egyes Sz.-ek (a régiebbek és különösen
Angliában) a biztosításra és kölcsönös segélyre
fektetik a fősúlyt, míg mások harcoló közösségek
sztrájk esetére. A munkásegyesülések egyik leg
régibb formája Angliában található, ahol titkos,
szertartásos, szabadkőmivesekére emlékeztető
összejöveteleiket munkás-páholyoknak nevezték.
A Sz.-ek első sorban gazdasági intézmények, de
politikai tevékenységet is fejtenek ki: közvetve
és közvetlenül. Az Sz.-ek fejlődése együtthalad a
kapitalisztikus nagyipari fejlődéssel. Magyaror
szágon Sz.-i mozgalomról csak az 1890-es évek
óta lehet szólni. 1892-ben volt az első Sz.-i kon
gresszus, a harmadikon (1904) már 14 országos
szervezet 408 csoporttal és 17 helyi egyesület
(50,000 taggal) volt képviselve. A magyar ipari
(szociáldemokrata) Sz.-ek taglétszámának és pénz
tári viszonyainak alakulását a következő táblázat
mutatja:
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